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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2021 ו־2022(, התשפ"א-2021

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותבמטרהלהעלותאתרמתהחיים1עמטרה

בישראל,לחזקאתהצמיחהבמשק,ובכללזההצמיחהלנפש,להגדילאתהתעסוקה,את
הפריוןבמשקואתרמתהתחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראלולצמצםאתהנטל

הרגולטורי,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנים2021ו־2022ע

פרק ב': דיוור דיגיטלי
תיקוןחוקפנייה
לגופיםציבוריים

באמצעיקשר
דיגיטליים

בחוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים,התשע"ח-12018)בפרקזה-חוק2ע
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים(-

במקוםשםהחוקיבוא"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"; )1(

להתאים נועדו זה בפרק המוצעים התיקונים  סעיף 2
אתאופןשליחתהמסריםעלידיגופיםציבוריים  כללי

מסרים של שליחה ולאפשר הדיגיטלי, לעידן 
עלידיגופיםציבורייםבאמצעיםדיגיטליים,תוךקביעת

סטנדרטיםמחייביםלשליחתמסריםאלהע

דיוורדיגיטלייאפשראתשליחתהמסרבאופןמיידי
בערוץזמין,אמין,נגיש,מאובטח,מהימןוזול,תוךשמירת
פרטיותושלהנמעןעבכך,בכוחושלהדיוורהדיגיטלילייעל
מנקודת הן ציבוריים, גופים עם התקשורת תהליך את
המבטשלהפרטשיקבלאתהמסרוהןמנקודתהמבטשל

הגוףהציבוריע

לפסקה )1(

חוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים,
התשע"ח-2018)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים(,מסדירפנייהלגופיםציבוריים
כהגדרתםבחוק,באמצעיקשרדיגיטלייםכהגדרתםבו,
וקובעכיגוףציבוריכאמורחייבלאפשרלכלאדםלפנות
אליובאופןדיגיטליעמאחרשמוצעלהוסיףלחוקהסדר
שעניינושליחתמסריםבאופןדיגיטלימגופיםציבוריים,
מוצעלשנותאתשםהחוקכךשישקףאתהתיקוןהמוצעע

לפסקה )2(

לגופים דיגיטלית פנייה חוק את לחלק מוצע
ציבורייםלפרקיםכךשפרקב'יכלולאתההסדרשעניינו
ופרק דיגיטליים, קשר באמצעי ציבוריים לגופים פנייה
מסרים שליחת שעניינו הסדר יכלול המוצע כנוסחו ג'
מגופיםציבורייםבאופןדיגיטליעבתוךכך,מוצע,בסעיף
1אלחוקכנוסחוהמוצע,לייחדאתההגדרה"אמצעיקשר
דיגיטלית פנייה לחוק 1 בסעיף היום דיגיטלי"הקבועה

לגופיםציבוריים,להסדרשבפרקב'לחוקע

כמוכןמוצעלקבועכילענייןפרקב'לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים,"גוףציבורי"יהיהגוףהמנוי
ברשימתהגופיםשבתוספתהראשונהלחוקהאמור,וכי
"גוףציבורי" המוצע, כנוסחו חוק, לאותו ג' פרק לעניין
השנייה שבתוספת הגופים ברשימת המנוי גוף יהיה
זוייכללו,עלפיהמוצע,גופיםציבוריים לחוקעברשימה
כהגדרתםבסעיף23לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981
)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקהגנתהפרטיות(עמאחר
שביןגופיםאלהקיימיםגופיםשחוקהגנתהפרטיותהוחל
)2(להגדרה פסקה שרהמשפטים)לפי של לגביהםבצו
"גוףציבורי"בסעיף23לחוקהאמור(,מוצעלהבהירשגוף
כאמורייחשבלגוףציבורילענייןההסדרהמוצעבפרקג'
כנוסחוהמוצערקאםנקבעבצוכאמורשהוארשאילקבל

פרטיכתובתדואראלקטרוניומספרטלפוןניידע

רשימתהגופיםהציבוריםלענייןההסדרהמוצעבפרק
ג'האמוררחבהיותרמהרשימהלענייןפרקב'-ההסדר
הקייםהיוםבחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים-וזאת
זו שונות האמורים הפרקים שני של שהתכליות מכיוון
מזועבעודשפרקב'האמורעוסקבחובתושלגוףציבורי
ועל דיגיטליים, באמצעים אליו לפנות לאדם לאפשר
כןעמידהבהוראותיורלוונטיתבעיקרליחידותבגופים
הרי קשר, איתו ומקיימות לציבור שירות הנותנות אלה
שהתכליותשלפרקג'המוצעמאפשרותלגופיםציבוריים
פיזי, דיוור על העדיף דיגיטלי דיוור בהסדר להשתמש
הןבעבורהציבורוהןבעבורהגוףהציבוריעצמו,ולכן
הוארלוונטילרשימהרחבהיותרשלגופיםציבורייםעכך
לדוגמה,הוחרגומהחובותהקבועותבפרקב'לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים,גופיםשעיקרעיסוקיםאינו
במתןשירותלציבור,כגוןשירותהביטחוןהכלליוהמוסד

ס"חהתשע"ח,עמ'902;התשפ"א,עמ'16ע 1
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לפניסעיף1יבוא: )2(

"פרק א': הגדרות";

בסעיף1- )3(

ההגדרה"אמצעיקשרדיגיטלי"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )ב(

"גוףציבורי"-אחדמאלה,לפיהעניין:

בתוספת המנוי לציבור, שנותןשירות גוף ב'- פרק לעניין )1(
הראשונה;

לענייןפרקיםג'ו־ד'-גוףציבוריכהגדרתובסעיף23לחוק )2(
)2( בפסקה כאמור גוף ולעניין התשמ"א-21981, הפרטיות, הגנת
להגדרההאמורה-נקבעלגביובצולפיאותהפסקהכיהואיהיה
רשאילקבלפרטיכתובתדואראלקטרוניאומספרטלפוןנייד,המנוי

בתוספתהשנייה;";
אחריסעיף1יבוא: )4(

"פרק ב': פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים
בפרקזה,"אמצעיקשרדיגיטלי"-אמצעיטכנולוגישבחר1אעהגדרה

גוףציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבציםע";
אחריסעיף3יבוא: )5(

"פרק ג': שליחת מסרים מגופים ציבוריים בדיוור דיגיטלי
בפרקזה-3אעפרקג'-הגדרות

"יחיד"-תושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
31965)להלן-חוקמרשםהאוכלוסין(;

לפניסעיף1יבוא: )2(

"פרק א': הגדרות";

בסעיף1- )3(

ההגדרה"אמצעיקשרדיגיטלי"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )ב(

"גוףציבורי"-אחדמאלה,לפיהעניין:

בתוספת המנוי לציבור, שנותןשירות גוף ב'- פרק לעניין )1(
הראשונה;

לענייןפרקיםג'ו־ד'-גוףציבוריכהגדרתובסעיף23לחוק )2(
)2( בפסקה כאמור גוף ולעניין התשמ"א-21981, הפרטיות, הגנת
להגדרההאמורה-נקבעלגביובצולפיאותהפסקהכיהואיהיה
רשאילקבלפרטיכתובתדואראלקטרוניאומספרטלפוןנייד,המנוי

בתוספתהשנייה;";
אחריסעיף1יבוא: )4(

"פרק ב': פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים
בפרקזה,"אמצעיקשרדיגיטלי"-אמצעיטכנולוגישבחר1אעהגדרה

גוףציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבציםע";
אחריסעיף3יבוא: )5(

"פרק ג': שליחת מסרים מגופים ציבוריים בדיוור דיגיטלי
בפרקזה-3אעפרקג'-הגדרות

"יחיד"-תושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
31965)להלן-חוקמרשםהאוכלוסין(;

למודיעיןולתפקידיםמיוחדים,וכןהוגדרובגופיםאחרים
יחידותשנותנותשירותלציבור,כךלדוגמאבצבאההגנה

לישראל,במשטרתישראלובשירותבתיהסוהרע

מאחרשמוצעלחלקאתחוקפנייהדיגיטליתלגופים
ציבורייםלפרקים,ולקבועבסעיף1לחוקהגדרותלמונחים
שמשמשיםבכלפרקיו,מוצעלהחליףאתסעיף1האמור,
1כנוסחוהמוצעאתההגדרותשל"גוף ולקבועבסעיף
ציבורי",בלבדעוזהנוסחושלסעיף1לחוקפנייהדיגיטלית

לגופיםציבוריים,שמוצעכאמורלהחליפו:

"הגדרות

בחוקזה- 1ע

גוף שבחר טכנולוגי אמצעי - דיגיטלי" קשר "אמצעי
ציבורי,המאפשרלציבורלפנותאליובפשטותמכלמקום,
באמצעותהאינטרנט,לרבותבאמצעותדואראלקטרוני,וכן

לצרףלפנייתוקבצים;

"גוףציבורי" -גוףשנותןשירותלציבור,המנויבתוספתע"

לפסקה )3(

דיגיטלית פנייה לחוק ג' בפרק לעגן מוצע כאמור,
שליחת לעניין הסדר המוצע, כנוסחו ציבוריים לגופים
מסריםמגופיםציבורייםבדיוורדיגיטליעכפישיוסברלהלן,
בשורה דיגיטלי מען רישום על מבוסס המוצע ההסדר
מוצע ובהתאם חיקוק, לפי המתנהלים מרשמים של
שפרטי מי כי שיבטיחו הרישום לעניין תנאים לקבוע
מענוהדיגיטלינרשמיםבמרשםמודעלהשלכותהרישום
למען מסרים לו ישלחו ציבוריים שגופים )האפשרות
כאמור(,וכןלקבועמקריםשבהםיהיהאפשרלסרבלקבלת
מסריםכאמורעבמקביל,מוצע,בסעיפים3ו־5עד7להצעת
החוק,לערוךאתההתאמותהנדרשותבחיקוקיםשמכוחם

מנוהליםהמרשמיםע

לפרק ג' המוצע

לסעיף 3א

בסעיףזהמוצעותהגדרותלכמהמונחיםהמשמשים
בפרקג'המוצעעמאחרשההסדרהמוצעחלבאופןשונה
כתושב "יחיד" להגדיר מוצע תאגיד, לעומת יחיד, על

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ע 3
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אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתו - אלקטרוני" "מסר
מסר שליחת על הודעה זה ובכלל התשס"א-42001,

כאמור;

"מעןדיגיטלי"-מעןדיגיטליכהגדרתובחיקוקהמנויבטור
א'לתוספתהשלישית,שלגורםהמנויבטורב'לצידו,
חיקוק אותו להוראות בהתאם במרשם ושנרשם

ולהוראותסעיף3ב;

"מרשם"-לרבותפנקסאוכלאמצעירישוםדומהאףאם
כינויושונה;

"נמען"-אדםשברשותומעןדיגיטלי;

"רשם"-הגורםהמוסמךלנהלמרשםלפיחיקוקהמנויבטור
א'לתוספתהשלישיתע

בעתרישוםמעןדיגיטלישלאדםבמרשםהמתנהללפי3בעחובתיידוע )א(
חיקוקהמנויבטורא'לתוספתהשלישית,יודיעהרשםלאדם-

ציבוריים גופים ישמש הדיגיטלי המען כי )1(
ולעניין זה, פרק הוראות לפי אליו מסרים לשליחת
המנוייםבתוספת קטין-לשליחתמסריםמהסוגים

הרביעיתאולשליחתהודעהכאמורבסעיףקטן)ב(;

כהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965)להלן
בדבריההסברלפרקזה-חוקהמרשם(,כלומרמישנמצא
בישראלכאזרחישראליאועלפיאשרתעולהאותעודת

עולה,אועלפירישיוןלישיבתקבעע

כמוכןמוצעלהגדיר"מסראלקטרוני"כפישהואמוגדר
בחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001עלפיהגדרהזו,
מסראלקטרוניהואמידעאשרנוצר,נשלח,נקלטאונשמר
באמצעיםאלקטרונייםאואופטיים,כשהואנראה,נקרא,
נשמעאומאוחזרבאמצעיםכאמורעכךלמשל,שליחתדואר
אלקטרוני,מסרוןלטלפוןנייד,הודעהקוליתמתוךמערכת

ממוחשבת,התראותבאפליקציותשונותועודע

מוצעלהבהירכיבגדרשליחתמסראלקטרוניכאמור
נכללתגםשליחה,באמצעידיגיטלי,שלהודעהעלשליחת
תוכנו לנוכח שבהם במקרים לדוגמה, כך כאמורע מסר
המסר הנמען, של ורגיש פרטי מידע הכולל המסר, של
עצמונמצאבאזורהאישישלהנמעןבאתראינטרנטאו
הציבורי הגוף יוכל הציבורי, הגוף שמפעיל אפליקציה
לשלוחלמענוהדיגיטלישלנמעןהודעהעלכךשמסר
מתקיימים אם רק זאת אך האישי, באזור נמצא כאמור
התנאיםהקבועיםבסעיף3גלחוקפנייהדיגיטליתלגופים

ציבוריים,כנוסחוהמוצעע

כהגדרתו יהיה דיגיטלי" "מען המוצע, פי על
בחיקוקיםשמכוחםמתנהליםמרשמים,המנוייםבתוספת
השנייהלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבורייםכנוסחה
2)9(להצעתהחוק,אךהואייחשבלכזה המוצעבסעיף

ו־ד'המוצעיםרקמשנרשם ג' ההסדרשבפרקים לצורך
בהתאםלהוראותאותוחיקוקובהתאםלהוראותסעיף3ב
המוצעעכפישיוסברלהלן,הוראותהסעיףהאמורמטילות
בפרטים הרישום נושאי את ליידע חובה הרשמים על
שוניםבקשרלהסדרהמוצעעכך,פרטיכתובתדיגיטליים
אחריםשלאנרשמולפיהוראותחיקוקכאמור)והוראות
השימושים לצורך לשמש יוכלו לא המוצע(, 3ב סעיף
המותריםב"מעןדיגיטלי"לפיההסדרהמוצעבפרקיםג'
ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,וגםאםנעשה
בהםשימושבידיהגוףהציבורי,לאיהיולכךהתוצאות

המשפטיותשיהיולשימושבמעןדיגיטלילפיפרקזהע

בכל הדיגיטלי המען פרטי כי מוצע זה בשלב
דואר כתובת יכללו מרשם מתנהל שמכוחם החיקוקים
אלקטרוניומספרטלפוןניידעואולם,לגביאותםחיקוקים
השרים כי מוצע תאגידים, לגבי מרשם מוסדר שבהם
אמצעי פרט לקבוע יוכלו חיקוקים אותם על הממונים
ההסבר דברי )ראו דיגיטלי מען שישמש נוסף דיגיטלי

לסעיפים5עד7להצעתהחוק(ע

לסעיף 3ב

מוצעלקבועכיבעתרישוםמעןדיגיטלישלאדם
ליידע לעניין הנוגע הרשם יידרש - תאגיד או יחיד -
אותובשורהשלעניינים,כמפורטלהלןעראשית,ימסורלו
הרשםכיהמעןהדיגיטליישמשגופיםציבורייםלשליחת
מסריםאלקטרונייםאליועלענייןתושב,ימסורלוהרשם
גםכיבאפשרותולהודיעבכלעתשאינומעונייןלקבל

ס"חהתשס"א,עמ'210ע 4
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לענייןיחיד-כיהוארשאילהודיעלרשם,בכל )2(
עת,שהואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבורייםלפי
על יודיע אם וכי למענוהדיגיטלי, זה פרק הוראות

סירובכאמור,יחולוהוראותאלה:

לשלוח ציבורי גוף יוכל - בגיר הוא אם )א(
למענוהדיגיטלימסרכאמורבסעיף3ג)א()1()א()4(,

בלבד;

אםהואקטין-יהיהניתןלשלוחלוהודעה )ב(
כאמורבסעיףקטן)ב(,בלבד;

לפי מסירה חזקת שתחול אפשרות קיימת כי )3(
כלדיןלגבימסראלקטרוניששלחגוףציבורילמענו

הדיגיטלי,לפיהוראותסעיף3חע

לענייןיחיד-כיהוארשאילהודיעלרשם,בכל )2(
עת,שהואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבורייםלפי
על יודיע אם וכי למענוהדיגיטלי, זה פרק הוראות

סירובכאמור,יחולוהוראותאלה:

לשלוח ציבורי גוף יוכל - בגיר הוא אם )א(
למענוהדיגיטלימסרכאמורבסעיף3ג)א()1()א()4(,

בלבד;

אםהואקטין-יהיהניתןלשלוחלוהודעה )ב(
כאמורבסעיףקטן)ב(,בלבד;

לפי מסירה חזקת שתחול אפשרות קיימת כי )3(
כלדיןלגבימסראלקטרוניששלחגוףציבורילמענו

הדיגיטלי,לפיהוראותסעיף3חע

על כן, כמו הדיגיטליע למענו ציבוריים מגופים מסרים
אםיודיעשאינו הרשםליידעאתהתושבעלכךשגם
מעונייןלקבלמסריםכאמור,יוכלהמעןהדיגיטלישלו,על
אףהודעתו,לשמשלשליחתמסריםמסוימיםהמפורטים
בסעיף3ג)ב()1(המוצעעמאחרשמסירתהודעהעלסירוב
לקבלמסריםכאמורתהיהחלקמהליךרישוםהפרטים
שלתושבבמרשםהאוכלוסין,מוצעלעגןאתהזכותלסרב

כאמורבחוקהמרשם,כמפורטבסעיף3להצעתהחוקע

עודמוצעכיהרשםיידעאתהאדםשפרטיהמען
אלקטרוני דואר כתובת - כיום )כאמור, שלו הדיגיטלי
ומספרטלפוןנייד,ובעתיד,לגביתאגידים,פרטיםנוספים
שאפשרשייקבעו(נרשמיםבמרשם,ושלאהודיעכיהוא
כי כאמור, למענו ציבוריים מגופים מסרים לקבל מסרב
עשויהלחולחזקתמסירהלפיכלדיןלגבימסרששלח
גוףציבורילמעןהדיגיטלישלו,אםמתקיימיםהתנאים
המוצעיםבסעיף3חלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים
כנוסחוהמוצעעמשמעותהדברהיאכיקיימתאפשרות
שהמסרששלחהגוףהציבוריייחשבלכזהשהתקבלאצל
הנמען,גםאםהנמעןלאקיבלאתהמסר,אלאאםכןהוכיח
הנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבהשאינהתלויהבוולא
בשלסירובולקבלאתהמסראוהימנעותומכךעאומנם
חזקהמוצעתזודומהלחזקותהמסירהשקיימותכיוםבדין
לענייןשליחהבדוארפיזיעאךיחדעםזאת,ובשלהמעבר
לעולםהדיגיטלי,מוצעלחייבאתהרשםלהבהירלאדם
בעתרישוםהמעןהדיגיטליעלהאפשרותשלקיוםחזקת
מסירהכאמור,כדישיביןשמעתהבאחריותולבדוקאם

קיבללמעןהדיגיטלימסריםמגופיםציבורייםע

אםהאדםשפרטיונרשמיםבמרשםהואקטין,מוצע
לחייבאתהרשםלהודיעלוכיעדהגיעולגיל18המען
הדיגיטלייוכללשמשגופיםציבורייםלשליחתסוגימסרים
המפורטיםבתוספתהרביעיתלחוקפנייהדיגיטליתלגופים
ציבורייםכנוסחההמוצע,בלבד,זאתאלאאםכןהקטין
יודיעשהואמסרבלקבלמסריםכאמור)ראוסעיף3ג)א()2(
המוצע(ענכוןלמועדפרסומהשלהצעתחוקזו,מדוברעל
מסריםהנוגעיםלגיוסושלהקטיןלשירותביטחוןומסר
הנוגעלבקשתהקטיןלרישיוןנהיגהעמאחרשעלפיהמוצע
המשפטים שר בהסכמת והתעשייה, הכלכלה שר יוכל
ולאחרהתייעצותעםשרהרווחהוהשירותיםהחברתיים,
מסרים, ממנה לגרוע או לה ולהוסיף זו, תוספת לשנות
מוצעלקבועכיאםייווספולתוספתהרביעיתסוגימסרים
נוספים,יידרשהרשםלהודיעעלכךלכלקטיןשפרטימענו
הדיגיטלינרשמו,וכןלהזכירכיהוארשאילהודיעכיהוא

מסרבלקבלמסריםכאמורע

מאחרשעםהפיכתושלאדםלבגיר,משתנהההסדר
שחלעליולענייןדיוורדיגיטליבידיגופיםציבוריים,מוצע
לקבועכימשהגיעתושבשמענוהדיגיטלינרשםבמרשם
האוכלוסין,לגיל18,ישלחלוהרשםהודעההכוללתאת
כלהפרטיםהנמסריםלבגירבעתרישוםמענוהדיגיטלי

במרשםהאוכלוסין,כמפורטלעילע

לצדחובותהיידועהמתוארותלעיל,מוצע,בסעיפים
7להצעתהחוק,לתקןאתהחיקוקיםהמנויים 3ו־5עד
בתוספתהשלישיתכנוסחההמוצע)שמכוחםמתנהלים
המרשמיםשבהםייכללומעתהפרטיהמעןהדיגיטלישל
הוראותנוספותבעניין יחידיםותאגידים(ולקבועבהם
אופןרישוםהמעןהדיגיטליוחובותנוספותשיחולועל

הרשםבהקשרזהע
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5)ד(כך שונתההתוספתהרביעיתלפיהוראותסעיף )ב(
שנוסףלהסוגשלמסר,יודיעעלכךהרשםלכלקטיןשמענו
כי הרשם יציין כאמור בהודעה במרשם; נרשם הדיגיטלי
באפשרותושלהקטיןלהודיעלושהואמסרבלקבלמסרים

כאמורע

,18 לגיל במרשם נרשם הדיגיטלי שמענו יחיד הגיע )ג(
ישלחלוהרשםהודעההכוללתאתהפרטיםהאמוריםבסעיף

קטן)א()1(,)2()א(ו–)3(ע
דיוורדיגיטלי

בידיגוףציבורי
גוףציבורירשאי,במסגרתהפעלתסמכותלפידיןאו3גע )א(

במילויתפקידציבורי,לשלוחמסראלקטרונילאדם,רקאם
מתקיימיםכלאלה:

מתקיימיםלגביהמסראושליחתוכלאלה: )1(

מתקייםלגביהמסראחדמאלה: )א(

המסרנשלחלפיחיקוקאוהוראת )1(
מינהל;

המסרכוללמידעהמותאםבאופן )2(
ייעודילנמען;

המסרכוללמידעהמותאםלנמען )3(
ונועדלהודיעלועלענייןשעשוילהשפיע

עליובאופןמשמעותי;

בעניין הנמען את מזהיר המסר )4(
שעלוללסכןאתשלומואוביטחונושל

אדםאומנחהאותובענייןכאמור;

המסרהואמסוגהמסריםשהנמען )5(
נתןלגוףהציבוריאתהסכמתולשליחתם

למענוהדיגיטלי;

לסעיף 3ג

בסעיףזהמוצעיםסטנדרטיםשגופיםציבורייםיהיו
אלקטרוניים מסרים שליחת בעת בהם לעמוד מחויבים
לאדםעהסטנדרטיםנוגעיםלמקורהחוקילשליחתהמסר,
תנאים מוצעים כן כמו שליחתוע ולאופן המסר לתוכן
לשליחהכאמורהנוגעיםלסוגהנמען-יחידלעומתתאגיד

ובגירלעומתקטין,הכולכמפורטלהלןע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ג(

מוצעלקבועכיגוףציבורייהיהרשאילשלוחלנמען
מסראלקטרונירקאםהמסרנשלחבמסגרתהפעלתסמכותו
נועדה זו דרישה הציבוריע תפקידו במילויו או דין לפי
במען שימוש יעשו לא ציבוריים שגופים לכך להביא
לשלוח כדי זה בפרק המוצע הדיוור ובהסדר הדיגיטלי
גוף למשל, פרטיעכך גוף פעילותםככל במסגרת מסרים
ציבורילאיוכללשלוחמסרבדיוורדיגיטלילפיההסדר

המוצעבפרקזהבמסגרתהליךמשפטיאזרחישהואצדלו,
אוכדילהתגברעלהוראותבהסכםהתקשרותשלאותו

גוףעםאדםאחרע

עודמוצעלקבועכיגוףציבורייוכללשלוחלמען
לגביהם שמתקיימים אלקטרוניים מסרים רק הדיגיטלי
הוא הראשון התנאי להלןע כמפורט תנאים, של שורה
שהמסרהואמאחדהסוגיםהמנוייםבפסקה)1()א(ערשימה
זונועדהלהבטיחשהגוףהציבורילאיכבידעלהנמען
ולאישלחלומסריםרביםשיהוומטרדלנמען)כגון"דואר
אלה תנאים לפי לשלוח שניתן המסרים )Spam((ע זבל"
לכך חובה( חלה אף )ולעיתים חשיבות שיש כאלה הם

שיישלחולנמעןע

או חיקוק לפי שנשלח מסר הוא הראשון הסוג
הוראת או תקנות לחוקים, היא הכוונה מינהלע הוראת
מסרים להמציא ציבורי גוף על כי בהם שנקבע מינהל
מסוימים,כגוןהודעהעלקנס,הודעהעלזכאותלהיתר
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המסרניתןלשמירהולאחזור; )ב(

המסרנשלחבאופןמאובטח,תוךנקיטת )ג(
מפני העניין בנסיבות סבירים הגנה אמצעי
והכול שליחתו, בתהליך שיבוש או פגיעה
בשיםלבלרגישותהמידעהכלולבמסרותוך

התחשבותבנוחותהשימוששלהנמען;

אמצעיהגנהסבירים נקט הציבורי הגוף )ד(
בנסיבותהענייןכדילהבטיחשתוכןהמסרלא

ישתנהמעתשליחתועדקבלתואצלהנמען;

המסרנשלחלאחדמפרטיהמעןהדיגיטלי )ה(
שלהנמען,לפחות;

המסרניתןלשמירהולאחזור; )ב(

המסרנשלחבאופןמאובטח,תוךנקיטת )ג(
מפני העניין בנסיבות סבירים הגנה אמצעי
והכול שליחתו, בתהליך שיבוש או פגיעה
בשיםלבלרגישותהמידעהכלולבמסרותוך

התחשבותבנוחותהשימוששלהנמען;

אמצעיהגנהסבירים נקט הציבורי הגוף )ד(
בנסיבותהענייןכדילהבטיחשתוכןהמסרלא

ישתנהמעתשליחתועדקבלתואצלהנמען;

המסרנשלחלאחדמפרטיהמעןהדיגיטלי )ה(
שלהנמען,לפחות;

מסויםאולזכותמסוימתוכדומה,אךזאתבתנאישלא
נקבעההוראהאחרתבאותוחיקוקשעניינהשליחתהמסר
הסדר תקנות או חוק באותם נקבע אם דיגיטליע באופן
ספציפיומפורטלענייןשליחתמסראלקטרוני,אזייחול
אותוהסדרלענייןשליחתהמסר)ראוסעיףקטן)ג(כנוסחו
המוצע(,שכןההנחההיאכיבמקוםשבוקבעהמחוקק
הוראותמתאימותלצורךשליחתמסריםבאופןדיגיטלי,
בהקשרמסוים,ישלהעדיףהוראותמותאמותאלה,על
פניההסדרהכלליהמוצעבפרקזהעדוגמהלהסדריםאלה
היא,למשל,ההסדרהקבועבפרקיםז'1ו־ז'2לחוקניירות
המשפט נט במערכת השימוש וכן התשכ"ח-1968, ערך,
כהגדרתהבתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018)להלן

בדבריההסברלפרקזה-תקסד"אהחדשות(ע

מוצעלהבהירכיכללזהיחולרקכשנקבעובחיקוק
שמכוחונשלחהמסרהוראותלענייןשליחתמסראלקטרוני
כאמורבסעיףקטן)א(רישה,הכוללותהוראותלענייןאופן
שליחתוותנאיםלשליחתועכך,יהיהניתןלקבועבעתיד
בחקיקה דיגיטלי באופן מסרים שליחת לעניין הוראות
בנושאמסוים,שלגביהיוחלטכיההסדרהכלליהמוצע

בפרקזהאינומתאיםלוע

הסוגהשניהואמסרהכוללמידעהמותאםבאופן
ייעודילנמען,כגוןמידעהנוגעלזכויותמסוימותהעומדות
הנמעןע את בהן ליידע מעוניין הציבורי ושהגוף לנמען
דוגמהלמסרכאמורהיאהודעהשלהמוסדלביטוחלאומי
למבוטחעלכךשהוכרכזכאילקצבתנכותלפיחוקהביטוח

הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995ע

הסוגהשלישיהואמסרהכוללמידעהמותאםלנמען
ונועדלהודיעלועלענייןשעשוילהשפיעעליובאופן
משמעותיעכךלדוגמה,הודעהלנמעןעלכךשייתכןשהוא
יהיהזכאילמענקמסויםעמדוברבמסרשהגוףהציבורי
והמעידות בידיו הקיימות אינדיקציות בסיס על שולח
עלכךשאותונמעןיכוללהיכללבקבוצתהזכאיםלאותו

מענקע

הסוגהרביעיהואמסרשמזהיראומנחהאתהנמען
לבצעפעולהלגביאירועשעלוללסכןאתשלומואואת
ביטחונו,כגוןהודעהעלחששלדליפתחומריםמסוכנים
המקומית הרשות ששולחת הנמען של מגוריו באזור

לתושביהע

הסוגהחמישיהואמסרמסוגהמסריםשהנמעןנתן
אתהסכמתולגוףהציבורילשלוחלמענוהדיגיטליעכך
למשל,הודעותבענייןשיפורהתשתיותבעיר)אםהנמען

הודיעלרשותהמקומיתשהואמעונייןלקבלן(ע

הסוגהאחרון,אשררלוונטילקטינים,הואמסרהמנוי
בתוספתהרביעיתלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים
הנוגע בכל החוקע להצעת )9(2 בסעיף המוצע כנוסחה
לקטינים,מוצעכיגופיםציבורייםיוכלולשלוחלהםרק
מסריםהמנוייםבתוספתהאמורה,וכן,לפיהוראותסעיף
3ב)ב(המוצע,הודעהעלכךשרשימתהמסריםבאותה
תוספתהשתנתהעהגבלתסוגיהמסריםשמוצעלאפשראת
שליחתםלקטינים,נובעתמכךשחלקמהמסריםהנוגעים
לקטיןהםבנושאיםהנתוניםלהחלטתהאפוטרופוס,וחלקם
עשוייםלהיותרגישים,בהתחשבבכךשמדוברבקטיןעעל
כןישלבחוןאילוסוגימסרים,הנוגעיםלקטין,ישלכלול
בתוספתהרביעית,ורקמסריםאלהיישלחוישירותלקטיןע

נוסףעלהגבלתהדיוורהדיגיטליבידיגופיםציבוריים
לסוגימסריםכמפורטלעיל,מוצעיםכמהתנאיםשעניינם
את להבטיח ונועדו האלקטרוני המסר שליחת בתהליך
הגעתהמסרליעדובאופןמהימןובטוח,וכןלהבטיחכי
אופןשליחתהמסריותאםלרגישותהמידעהמצויבווזאת
למשל, השימוששלהנמעןעכך בנוחות התחשבות תוך
במקרהשבומדוברבמסרברמתרגישותגבוהה)למשלמסר
המעידעלמצבוהכלכלישלאדם(,יידרשהגוףהציבורי
לנקוטאמצעיםשיבטיחושרקהנמעןיוכללצפותבמסר,
למשלעלידימתןאפשרותלנמעןלצפותבמסררקלאחר

שעברתהליךהזדהותע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 846

לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני )ו(
-המסרנגישבהתאםלהוראותלענייןנגישות
לחוק 19יב סעיף שנקבעולפי אינטרנט שירות
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-

51998,כאילוהיהשירותאינטרנטכאמורבאותן
הוראות;

לענייןנמעןשהואקטין-המסרהואמסוגהמנוי )2(
בתוספתהרביעיתע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הודיענמעןשהואיחיד )ב(
לרשם,לפיהוראותסעיף5א)ב()1(לחוקמרשםהאוכלוסין,כי
הואמסרבלקבלמסריםמגופיםציבורייםלמענוהדיגיטלי,

יחולוההוראותשלהלן,לפיהעניין:

לענייןבגיר-יוכלגוףציבורילשלוחלו,כאמור )1(
באותוסעיףקטן,רקמסרכאמורבפסקה)1()ב()4(של
אותוסעיףקטןאומסרהנשלחאחתלשנה,בידיהרשם,
במטרהליידעאתהנמעןבדברהאפשרותלקבלמסרים

מגופיםציבורייםלמענוהדיגיטלי;

בטוח באופן לשמור לציבור לאפשר כדי כך, בתוך
ציבורי, מגוף אליו שנשלחים המסרים את זמן לאורך
מוצעלקבועכיעלהגוףהציבורילשלוחאתהמסרבאופן
בתכלית לעמוד בשביל אותוע ולאחזר לשמור שיאפשר
הניתן באופן דיגיטלי מסר ישלח ציבורי גוף האמורה,
דואר בהודעת טקסט, בהודעת כגון ולאחזור, לשמירה
אלקטרוני,בהודעתוואטסאפאובהודעהקוליתמוקלטתע
קוליתשאינהמסרשניתןלשמירה זאתבשונהמשיחה
יידרש הציבורי הגוף כי לקבוע מוצע כן כמו ולאחזורע
לשלוחאתהמסרבאופןמאובטח,תוךנקיטתאמצעיהגנה
סביריםבנסיבותהענייןמפניפגיעהאושיבושבתהליך
שליחתו,והכולבשיםלבלרגישותהמידעהכלולבמסר
ובהתחשבותבנוחותהשימוששלהנמען;ולנקוטאמצעי
הגנהסביריםבנסיבותהענייןכדילהבטיחשתוכןהמסר

לאישתנהמעתשליחתועדקבלתואצלהנמעןע

3להצעת כפישיפורטלהלןבדבריההסברלסעיף
החוק,פרטיהמעןדיגיטלישיירשמובמרשםהאוכלוסין
יכללוכתובתדואראלקטרוניומספרטלפוןניידעכדיליצור
ודאותלגביהכתובתהדיגיטליתשאליהיישלחומסרים
מגופיםציבוריים,נדרששהכתובותיהיוקבועותוידועות
מראשעלכןמוצעלקבועכיגוףציבורייידרשלשלוחאת
הנמען שמסר הדיגיטלי המען לפרטי האלקטרוני המסר
לפקידהרישוםבהתאםלחובההחלהעליוכמוצעבחוק
המרשם,כתיקונוהמוצעבסעיף3להצעתהחוק,ושנרשמו

לגביובמרשם,אולכלהפחותלאחדמהםע

לדואר מסר השולח ציבורי גוף כי מוצע לבסוף,
אלקטרונישלנמען,יעשהזאתבהתאםלכלליהנגישות
זכויות שוויון בתקנות אינטרנט שירותי לעניין שנקבעו

לשירות(, נגישות )התאמות מוגבלות עם לאנשים
לתקנותהאמורות,אשר 35א )ראותקנה התשע"ג-2013
מפנהלתקןישראלי5568-קוויםמנחיםלנגישותתכנים

באינטרנט,הנוגעיםגםלהנגשתדואראלקטרוני(ע

לסעיף קטן )ב(

כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף3להצעתהחוק,
מוצעלאפשרליחידלהודיעלפקידהרישוםכהגדרתובחוק
המרשם)להלןבדבריההסברלפרקזה-פקידהרישום(,
כיהואמסרבלקבלדיוורדיגיטלימגופיםציבורייםלפי
)ב( ההסדרהמוצעבפרקזהעבהתאם,מוצע,בסעיףקטן
על כאמורע הסירוב לקבועאתתוצאות המוצע, כנוסחו
פיהמוצע,גוףציבורייוכללשלוחלבגירשהודיעכאמור,
בדיוורדיגיטליכאמורבסעיףזה,רקמסריחירוםכאמור
מרשם ולעניין המוצע, כנוסחו )א()1()א()4( קטן בסעיף
האוכלוסין-פקידהרישוםהראשייוכללשלוחלו,אחת
לשנה,בדיוורדיגיטליכאמור,הודעהעלהאפשרותלקבל
הדיגיטליע למענו ציבוריים מגופים אלקטרוניים מסרים
לקטיןשהודיעכיהואאינומעונייןבקבלתמסריםלמענו
הדיגיטלי,לאיישלחומסריםבדיוורדיגיטליבידיגופים
ציבוריים,למעטהודעתפקידהרישוםעלתיקוןהתוספת

הרביעית,כאמורבסעיף3ב)ב(המוצעע

סטנדרטים קובע המוצע 3ג סעיף לעיל, כאמור
מחייביםלשליחתמסראלקטרונילמעןדיגיטלישיחולו
פנייה גוףציבורי)המנויבתוספתהשנייהלחוק כל על
דיגיטליתלגופיםציבוריים(עדרישותאלהמבטיחותשגופים
ציבורייםיימנעוממשלוחדיוורמיותר)Spam(,ומאפשרות
לאדםלבחוראםהואמעונייןלקבלמסריםלמעןהדיגיטלי
אושלאעיחדעםזאת,כדילאפשרגמישותמסוימתלגוף

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ע 5
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לענייןקטין-יוכלגוףציבורילשלוחלוכאמור )2(
באותוסעיףקטןרקהודעהלפיסעיף3ב)ב(ע

)א()1()א()1(,נקבעובחיקוק עלאףהוראותסעיףקטן )ג(
כאמורבאותוסעיףקטןהוראותלענייןשליחתמסראלקטרוני,
כאמורבסעיףקטן)א(רישה,הכוללותהוראותלענייןאופן
שליחתוותנאיםלשליחתו,יחולואותןהוראותלענייןשליחת

המסרולאיחולוהוראותסעיףזהע

לצורך מרשם דיגיטלי מען פרטי שקיבל ציבורי גוף )ד(
שליחתמסראלקטרונימסויםלפיהוראותחוקזה,ימחקאת
פרטיהמעןהדיגיטלישהועבראליובתוםהשימושכאמור,
ולאישמוראותםאלאלצורכיתיעודאואםהדברנדרש

מסיבותטכנולוגיותאובנסיבותמיוחדותאחרותע

דיוורדיגיטלי
במסגרתמענה

לפנייה

באמצעי3דע ציבורי לגוף אדם פנה 3ג, סעיף הוראות אף על
דיגיטלי,בענייןמסוים,ובכללזהפנהכאמורלצורךקבלת
לו, לשלוח הציבורי הגוף רשאי הציבורי, מהגוף שירות
במסגרתמענהלאותהפנייה,מסראלקטרוני,אףשלאבהתאם

להוראותהסעיףהאמורע

פרק ד': שקילות דיוור דיגיטלי לשליחה בדואר

לענייןקטין-יוכלגוףציבורילשלוחלוכאמור )2(
באותוסעיףקטןרקהודעהלפיסעיף3ב)ב(ע

)א()1()א()1(,נקבעובחיקוק עלאףהוראותסעיףקטן )ג(
כאמורבאותוסעיףקטןהוראותלענייןשליחתמסראלקטרוני,
כאמורבסעיףקטן)א(רישה,הכוללותהוראותלענייןאופן
שליחתוותנאיםלשליחתו,יחולואותןהוראותלענייןשליחת

המסרולאיחולוהוראותסעיףזהע

לצורך מרשם דיגיטלי מען פרטי שקיבל ציבורי גוף )ד(
שליחתמסראלקטרונימסויםלפיהוראותחוקזה,ימחקאת
פרטיהמעןהדיגיטלישהועבראליובתוםהשימושכאמור,
ולאישמוראותםאלאלצורכיתיעודאואםהדברנדרש

מסיבותטכנולוגיותאובנסיבותמיוחדותאחרותע

דיוורדיגיטלי
במסגרתמענה

לפנייה

באמצעי3דע ציבורי לגוף אדם פנה 3ג, סעיף הוראות אף על
דיגיטלי,בענייןמסוים,ובכללזהפנהכאמורלצורךקבלת
לו, לשלוח הציבורי הגוף רשאי הציבורי, מהגוף שירות
במסגרתמענהלאותהפנייה,מסראלקטרוני,אףשלאבהתאם

להוראותהסעיףהאמורע

פרק ד': שקילות דיוור דיגיטלי לשליחה בדואר

ציבורילתקשרבאופןדיגיטליעםאדםהמבקשזאת,ולתת
שירותבאופןדיגיטלילאדםגםבמקרהשלאמתקיימות
לגביהמסרהדרישותהקבועותבסעיף3גהמוצע,מוצע
לקבועכיעלאףהוראותהסעיףהאמור,גוףציבורייהיה
רשאילשלוחמסרבאופןדיגיטלישלאבהתאםלהוראות
הקבועותבאותוסעיף,אםהואעושהזאתבמסגרתמענה
פרטנילאדםשפנהלגוףהציבוריבאמצעידיגיטלי,ובכלל

זהבמסגרתקבלתשירותדיגיטלימהגוףהציבוריע

כךלמשל,במקרהשבואדםפנהלגוףהציבורידרך
להשיב רשאי יהיה הציבורי הגוף ב"פייסבוק", הודעה
לאותואדםבאמצעותהפייסבוק,אףעלפישהמסרבמקרה
לאעומד וכן שלהאדם זהאינוממועןלמעןהדיגיטלי

בדרישותאחרותהקבועותבסעיף3גהאמורע

גוף של לעובד לאפשר נועד זה חריג כי ויובהר
ציבורילתתמענהישירבענייןפנייהספציפיתשלאדם
לגוףהציבורי,וזאתלצורךנוחותויעילותהטיפולבפנייה

הפרטניתהאמורהשלהאדםע

לפרק ד' המוצע

כאמורלעיל,מוצעלקבועכיגוףציבורייהיהרשאי
המוצע, 3ג בסעיף כמפורט דיגיטלי באופן מסר לשלוח
במקריםשבהםהמסרהואמסוגהמסריםשנשלחיםמכוח

חיקוקע

חיקוקיםשקובעיםהוראותלענייןדיוורבעולםהפיזי
ניתניםלסיווגלשלושהסוגיםמרכזיים:דיוורבדואררגיל,
דיוורבדואררשוםבלאאישורמסירהודיוורבדואררשום
דיגיטלי בדיוור שימוש לאפשר כדי מסירהע אישור עם
כחלופההולמתוראויהלכלאחדמהסוגיםהאלה,מוצע
לקבועתנאיםייחודייםלכלאחדואחדמהם,שיקיימואת
התכליותהשונותאשרבבסיסהדיוורהפיזי,וכךתיווצר
שקילותביןהדיוורהדיגיטלישמתקיימיםלגביותנאים
השקילות לכלל בהתאם זאת, הפיזיע הדיוור לבין אלה
הפונקציונלית,שמוזכרבהנחייתהיועץהמשפטילממשלה

2500ע1בענייןהסדריםדיגיטלייםע

המתאימים הסדרים שלושה לקבוע מוצע לפיכך,
אשר פיזי, דיוור של לעיל המתוארים לסוגים כחלופה
כולליםתנאיםשעלגוףציבורילעמודבהםכדיששליחת
המסרעלידובאופןדיגיטליתקייםאתדרישותהחיקוק
שקבעהסדרלשליחהבאופןפיזי,וזאתבהמשךלסעיף3ג
המוצע,שקובעכלליםלענייןשליחתמסריםאלקטרוניים
בידיגוףציבוריעיובהרכיעמידהבתנאיהשקילותהנזכרים
שתנאיה מסירה, חזקת של להקמתה הכרחי תנאי היא

קבועיםבסעיף3חהמוצע,כפישיפורטלהלןע
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דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואר

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,3הע
בדואר,ביןשהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון
גוף ששלח אלקטרוני מסר יראו אחרת, לשון או המצאה

ציבוריכאילונשלחבדואר,אםמתקיימיםכלאלה:

המסרנשלחלפיהוראותסעיף3ג; )1(

הגוףהציבוריתיעדאתמשלוחהמסר; )2(

אםקיימתלגבישליחתהמסרחזקתמסירהלפידין- )3(
המסרכללהודעהעלקיומהשלחזקתמסירהכאמור,באופן

בולט,ברורושאיןבוכדילהטעות;

האמצעישבונשלחהמסרכללמנגנוןלמתןחיוויעל )4(
כשלבשליחתהמסראובקבלתוולאהתקבלחיוויעלכשל

כאמור;

המסרכללכתובתדואראלקטרוניאואמצעידיגיטלי )5(
אחרשבאמצעותויכולהנמעןלהתקשרעםהגוףהציבורי
שגוף מסרים סוגי לעניין יחול לא זה תנאי המסר; בעניין
ציבוריקבע,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כילאיכללוכתובת

אואמצעיכאמור;

לסעיף 3ה המוצע

סעיףזהמתייחסלחלופהדיגיטליתהשקולהלשליחת
מסריםבדואררגיל,לפיחיקוקעכך,מוצעלקבועכיבמקרים
שבהםנקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידי
גוףציבוריבדואר,יראומסראלקטרוניששלחגוףציבורי,
נשלח כאילו בסעיף, הקבועים התנאים את שמקיים
בדוארעמשמעותהדברכיהגוףהציבורירשאילהמציא
אתאותומסרבדיוורדיגיטליבאופןהקבועבסעיףולא
בדרךהפיזיתהקבועהבחיקוקעכללזהיחולביןשהחיקוק
או המצאה לשון נוקט שהוא ובין "שליחה" לשון נוקט
לשוןאחרתעכלומר,הכללמתייחסלמהות-שליחהבדואר
לנוכח ההמצאהבחיקוקע דרך ניסוח לאופן ולא - רגיל
3אהמוצע, ההגדרההמוצעתל"מסראלקטרוני",בסעיף
כמוצעלעיל, תחולהשקילות האלקטרונישעליו המסר
יכוללהיותהמסרשנשלחבידיהגוףהציבוריעצמואו
הודעהעלאודותשליחתאותומסר,כמולמשלהודעת
טקסטלמספרהטלפוןהניידהרשוםשלהנמען,שבהמצוין
כינשלחהלנמעןהודעההממתינהלולצפייהדרךקישור
יכול הנמען שבו ייעודי, אינטרנט אתר אל לו שיישלח
שלוע האישי לאזור כניסה לאחר שונות הודעות לראות
תחולהזורלוונטיתבכלאחתמדרכיהמסירההמוסדרות

בפרקזהע

התנאיםהקבועיםבסעיףלקיוםהשקילותלשליחה
בדוארהםתנאיםמצטברים,כלהלן:

נדרששיתקיימוהתנאיםהמנוייםבסעיף3גהמוצע, אע
גוף שעל הסטנדרטים את קובעים לעיל כמפורט אשר

ציבורילעמודבהםבעתשליחתכלמסראלקטרוני;

נדרששהגוףהציבוריתיעדאתמשלוחהמסרעבשים בע
לבלכךשמדוברבשליחתמסרעלפידרישתחיקוק,יש

חשיבותלתיעודשליחתהמסר;

אםקיימתחזקתמסירהלפידין,נדרששהמסרכלל גע
יידועבאופןבולט,ברורושאיןבוכדילהטעותבדברקיומה
שלחזקתהמסירהכאמורעמטרתושלתנאיזההיאלחייב
אתהגוףהציבורילהסבאתתשומתליבושלהנמעןלכך
שייתכןשיהיהמוחזקכמישקיבלאתהמסר,גםאםלא

קראאותו;

נדרששאמצעישליחתהמסרכללמנגנוןחיוויעל דע
כשלבהעברתהמסרולאהתקבלחיוויעלכשלכאמורע
כדילהבטיחככלהאפשראתביצועשליחתהמסרבאופן
דיגיטליכנדרשמהגוףהציבוריעלפיחיקוק,מוצעלחייב
אתהגוףהציבורילכלולבאמצעישליחתהמסרמנגנון
חיוויעלכשלבהעברתהמסר,ולהבהירכישליחתהמסר
באופןדיגיטליתהיהשקולהלדיוורהפיזישנקבעבחוק
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,רקאםלאהתקבלחיווי

כאמור;

הגוףהציבוריצייןבמסרכתובתדיגיטליתאודרך הע
התקשרותמרחוקאחרתשתאפשרלנמעןליצורקשרעם
הגוףהציבוריבענייןהמסרעתנאיזהלאיחוללענייןסוגי
מסריםשגוףציבוריקבע,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כי
לאיכללוכתובתאואמצעיכאמורעמטרתהשלדרישהזו,
היאלהבטיחשלנמעןתהיהכתובתלחזרהבמקרהשבו
המסרהגיעמשובשאואםישלוטענותאובקשותכלשהן
הנוגעותלמסרהמסויםעדרישהזוחשובהלצורךשיפור

השירותשנותןהגוףהציבורילנמען;
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לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני-הגוף )6(
הציבורינקטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמת
ודאותגבוההשהמסריגיעלתיבתהדוארהנכנסשלהנמען;
ואולם,לאתישמעטענהלענייןזהמצדנמעןשקבעכימסרים
זו, בפסקה זו; לתיבה יגיעו לא הציבורי הגוף של מהמען
"תיבתדוארנכנס"-תיבתהדוארהראשיתבכתובתהדואר
האלקטרונישבהמתקבלותהודעות,כברירתמחדל,מכתובת
הדואראלקטרונישאינהמוגדרתאומזוההככתובתשאינה

רצויהע

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואררשום

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,3וע
בדואררשוםאובמכתברשום)בפרקזה-דואררשום(,בין
שהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"או
לשוןאחרת,יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריכאילו

נשלחבדואררשום,אםמתקיימיםכלאלה:

)6(של )1(עד מתקייםלגביהמסרהאמורבפסקאות )1(
סעיף3ה;

הגוףהציבורישלחאתהמסרלמעןהדיגיטלישלהנמען; )2(

מתקייםאחדמאלה: )3(

הנמעןאישראתקבלתהמסראושהגוףהציבורי )א(
קיבלחיוויעלכךשהמסרהוצגלנמעןלאחרשהזדהה
באמצעותאמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמת

ודאותגבוההבנסיבותהעניין;

לענייןמסרשנשלחלכתובתדואראלקטרוני-הגוף )6(
הציבורינקטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמת
ודאותגבוההשהמסריגיעלתיבתהדוארהנכנסשלהנמען;
ואולם,לאתישמעטענהלענייןזהמצדנמעןשקבעכימסרים
זו, בפסקה זו; לתיבה יגיעו לא הציבורי הגוף של מהמען
"תיבתדוארנכנס"-תיבתהדוארהראשיתבכתובתהדואר
האלקטרונישבהמתקבלותהודעות,כברירתמחדל,מכתובת
הדואראלקטרונישאינהמוגדרתאומזוההככתובתשאינה

רצויהע

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה

בדואררשום

נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,3וע
בדואררשוםאובמכתברשום)בפרקזה-דואררשום(,בין
שהואנוקטלשון"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"או
לשוןאחרת,יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריכאילו

נשלחבדואררשום,אםמתקיימיםכלאלה:

)6(של )1(עד מתקייםלגביהמסרהאמורבפסקאות )1(
סעיף3ה;

הגוףהציבורישלחאתהמסרלמעןהדיגיטלישלהנמען; )2(

מתקייםאחדמאלה: )3(

הנמעןאישראתקבלתהמסראושהגוףהציבורי )א(
קיבלחיוויעלכךשהמסרהוצגלנמעןלאחרשהזדהה
באמצעותאמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמת

ודאותגבוההבנסיבותהעניין;

המסר נשלח שאליו הדיגיטלי המען אם כי נדרש וע
האלקטרוניהואדואראלקטרוני-הגוףהציבורינקטאת
גבוהה ודאות ברמת להבטיח כדי הנדרשים האמצעים
פי על הנמעןע של הנכנס הדואר לתיבת הגיע שהמסר
הראשית תיבתהדואר נכנס"היא דואר "תיבת המוצע,
בדוארהאלקטרונישבהמתקבלותהודעותכברירתמחדל,
ככתובתלארצויהע מזוהה מוגדרתאו שאינה מכתובת
ניתוב מערכת קיימת שונות, אלקטרוני דואר בתוכנות
אוטומטית,המפנהדיוורשאותומזהההמערכתכבלתי
רצוילתיבת"דוארזבל",כדישהנמעןלאיקבלהתראה
ויוטרדבשלכלדיוורשכזהעמוצעלדרושמהגוףהציבורי
לנקוטאתהאמצעיםהנדרשיםכדילהבטיחברמתודאות
גבוההשמערכתניתובכאמורלאתזההאתהמסרכמסר
שאותוישלנתבלתיבתדוארהזבלעואולם,אםהנמעןקבע
דיוורמהגוףהציבוריאומסרמסוגהמסרים בעצמוכי
ששלחהגוףהציבוריינותבוישירותלתיבתדוארהזבל,
הדיגיטלי המען מסירת בעת לו שהוסבר למרות וזאת
)כאמורבסעיף3ב)2(המוצע(אילומסריםעשוייםלהישלח
למעןהדיגיטליהרשוםשלוועלהמשמעויותהנגזרותמכך,
הואלאיוכללהיתלותבטענהכיהגוףהציבורילאעמד

בתנאיזהע

לסעיף 3ו המוצע

סעיףזהקובעמתידיוורדיגיטליייחשבשקוללדיוור
שקילות כלל ומחיל מסירה(, אישור )בלא רשום בדואר
דומהלכללשנקבעבסעיף3ההמוצעלענייןדואררגיל,
במדרגגבוהיותר,כךשהגוףהציבורינדרשלקייםתנאים
נוספיםכדיליהנותמהשקילותעכך,קובעהסעיףכיאם
נקבעובחיקוקהוראותלענייןשליחתמסרבידיגוףציבורי,
לשון נוקט שהוא בין רשום, במכתב או רשום בדואר
"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"אולשוןאחרת,
יראומסראלקטרוניששלחהגוףהציבוריאוהודעהעל
אודותשליחתאותומסר,כאילונשלחבדואררשום,אם
מתקיימיםהתנאיםהקבועיםבסעיף3ההמוצעלשקילות
)1((,כפי דיוורדיגיטלילשליחהבדואררגיל)ראופסקה

שפורטולעיל,ונוסףעלכךהתנאיםהמצטבריםשלהלן:

ראשית,נדרששהגוףהציבורישלחאתהמסרלמען אע
)2((,כלומרלכללפרטי הדיגיטלישלהנמען)ראופסקה
ייתכנו במרשםע ושנרשמו לרשם הנמען שמסר הקשר
שיירשם אחד קשר פרט רק ימסור אדם שבהם מקרים
רק משתמש הוא שבו במקרה למשל הדיגיטלי, כמענו
באחדמפרטיםאלהעבמקרהכזה,הגוףהציבורייהיהרשאי
לשלוחאתהמסרלפרטזהבלבד,בכפוףלכךשהנמעןאישר

אתקבלתהמסר,כמפורטבפסקה)3(ע
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אםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרולאהתקבל )ב(
חיוויכאמורבפסקתמשנה)ב(-הגוףהציבורישלח
אתהמסרפעםנוספתזמןסבירלאחרמשלוחהמסר
לראשונה,לשנייםמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,
לפחות,ואםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרלאחר
שנשלחפעםנוספתכאמור-הגוףהציבורישלחאת
המסרלאחדאויותרמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען
בדרךשונהמהדרךשבהנשלחהמסרקודםלכן,ורשאי
הוא,נוסףעלשליחתהמסרבדרךשונהכאמור,לשלוח
אתהמסרכאמורגםבאותהדרךשבהנשלחקודםלכןע

דיוורדיגיטלי
השקוללשליחה
בדואררשוםעם

אישורמסירהאו
למסירהאישית

גוף3זע בידי מסר שליחת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
ציבוריבדואררשוםעםאישורמסירה,ביןשהואנוקטלשון
"שליחה"וביןשהואנוקטלשון"המצאה"אולשוןאחרת,או
נקבעובחיקוקהוראותלענייןהמצאתמסרבידיגוףציבורי
במסירהאישיתאובמסירהביד,יראומסראלקטרוניששלח
הגוףהציבוריכאילונשלחבדואררשוםעםאישורמסירה,או
נמסרבמסירהאישיתאובמסירהביד,לפיהעניין,אםמתקיים

לגביהמסרהאמורבפסקאות)1(,)2(ו–)3()א(שלסעיף3וע

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןמסרשנקבעובחיקוק )ב(
הוראותלענייןמסירתובמסירהאישיתאובמסירהביד,בלבדע

שנית,נדרששתתקייםאחתמהחלופותהאלה)ראו בע
)3((:הראשונה-שהנמעןאישראתקבלתהמסר פסקה
אושהגוףהציבוריקיבלחיוויעלכךשהמסרהוצגלנמען
שמאפשר דיגיטלי אמצעי באמצעות שהזדהה לאחר
הזדהותברמתודאותגבוההבנסיבותהעניין)כמולמשל
כניסהלאזוראישיבאינטרנט(;והשנייה,שנדרשתבמקרה
שהנמעןלאאישראתקבלתהמסר-שליחותחוזרותשל
המסרלשנייםמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען,וזאתכדי
להגביראתהוודאותלהגעתהמסרעכך,מוצעכיעלהגוף
סבירלאחר הציבורילשלוחאתהמסרפעםנוספתזמן
משלוחהמסרלראשונה,לשנייםמפרטיהמעןהדיגיטלישל
הנמען,לפחות,ואםהנמעןלאאישראתקבלתהמסרלאחר
שנשלחפעםנוספתכאמור-עלהגוףהציבורילשלוחאת
המסרלאחדאויותרמפרטיהמעןהדיגיטלישלהנמען
בדרךשונהמהדרךשבהנשלחהמסרלשניפרטיהמען
כאמור,כמולמשלבדרךשלמסרקוליאושימושבווטסאפע

התנאיםהמוצעיםלעילגובשו,ביןהשאר,בהתבסס
עלההשוואהלהגדרה"דואררשום"בסעיף56א)ד(לחוק
הדואר,התשמ"ו-1986,שממנהעולהכיבמקוםשבוקבע
המחוקקדרישהלשליחתהמסרבדואררשוםולאבדואר
רגיל,הואביקשכיהגוףהשולחישקיעמאמציםגדולים

יותרכדילוודאשהמסריגיעוליעדוע

לסעיף 3ז המוצע

דיגיטליייחשב סעיףזהקובעבאילותנאיםדיוור
שקוללשליחהבדואררשוםעםאישורמסירהאובמסירה
אישית,כלומרמתיתתקייםשקילותברמההגבוההביותרע

בהתאםלכך,התנאיםלשקילותלפיסעיףזהכוללים
אתהתנאיםלשקילותלפיסעיפים3הו־3והמוצעים,ונוסף
עלכךדרישהלאישורמסירהפוזיטיבימאתהנמען)למשל
סימוןדיגיטליבמשבצתהמתאימהלכך(,אולחיוויעל
כךשהמסרהוצגלנמעןלאחרשהנמעןהזדההבאמצעות
אמצעידיגיטלישמאפשרהזדהותברמתודאותגבוהה
בנסיבותהענייןעכךלמשל,אםהמסרהוצגלנמעןבעת
תהליךהזדהות, האישיהממשלתילאחר שנכנסלאזור
יהיהניתןלראותאתקובץהיומןהממוחשב)לוג(,המתעד
אתכניסתושלהנמעןהמזוההלאזורהאישישבומוצג
המסר,כאישורמסירה,גםאםהנמעןלאסימןשקיבלאת
המסרעזאת,מכיווןשבנסיבותאלההתכליתשלהבטחת
בחיקוק הדרישה בבסיס העומדת ליעדו, המסר הגעת
ביצע לא הנמען אם גם הושגה מסירה, אישור לקבלת

פעולהכדילאשרזאתע

כמוכן,מובהרכיכאשרהחיקוקקובעכימסריימסר
לא השקילות בלבד, ביד, במסירה או אישית במסירה
זו תחול,כלומרלאיהיהניתןלעמודבדרישתהמצאה
באמצעידיגיטליעזאת,כדילספקהגנהמיוחדתבאותם
מצביםיוצאידופן,שבהםנדרשתלפיחיקוקמסירהמן
הסוגהמיוחדהזה,ועלבסיסההנחהשעשויותלהתקיים
תכליותמיוחדות,כגוןדרישתסודיותמיוחדתאוצרכים
מיוחדיםאחריםשבשלהםנקבעהדרךהמסירההמיוחדתע
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חזקתמסירה
לענייןהמצאת

מסרלמעןדיגיטלי

מאת3חע מסר המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
לשון נוקט שהוא בין רשום, בדואר או בדואר ציבורי, גוף
"המצאה"וביןשהואנוקטלשון"נתינה"או"שליחה"אולשון
הוראותכמבוצעת, לפיאותן ההמצאה אחרת,רואיםאת
אםהמסרהואמסראלקטרונישנשלחלפיהוראותסעיפים
3האו3ו,לפיהעניין,בתוםארבעהימיעסקיםמיוםמשלוח
המסרכאמור,ובלבדשמתקיימיםשניאלה,והכולאלאאם
כןהוכיחהנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבהשאינהתלויה

בוולאבשלסירובולקבלאתהמסראוהימנעותומכך:

חזקת בדבר הוראות חיקוק באותו נקבעו לא )1(
מסירהלענייןהמצאתהמסר;

לאנקבעהבאותוחיקוקהוראהשמשתמעממנה )2(
שאיןלהחילחזקתמסירהלענייןהמצאתהמסרע

כאמור מסר, המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )ב(
בסעיףקטן)א(רישה,ובכללזההוראותלענייןחזקתמסירה
לגביהמצאתהמסר,יחולולענייןמסראלקטרונישנשלחלפי
אותןהוראות,הוראותסעיפים3האו3ו,ולאיחולוהוראות

סעיףזהע

פרק ה': הוראות שונות";

בסעיף4- )6(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטפרקד'"; )א(

חזקתמסירה
לענייןהמצאת

מסרלמעןדיגיטלי

מאת3חע מסר המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )א(
לשון נוקט שהוא בין רשום, בדואר או בדואר ציבורי, גוף
"המצאה"וביןשהואנוקטלשון"נתינה"או"שליחה"אולשון
הוראותכמבוצעת, לפיאותן ההמצאה אחרת,רואיםאת
אםהמסרהואמסראלקטרונישנשלחלפיהוראותסעיפים
3האו3ו,לפיהעניין,בתוםארבעהימיעסקיםמיוםמשלוח
המסרכאמור,ובלבדשמתקיימיםשניאלה,והכולאלאאם
כןהוכיחהנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבהשאינהתלויה

בוולאבשלסירובולקבלאתהמסראוהימנעותומכך:

חזקת בדבר הוראות חיקוק באותו נקבעו לא )1(
מסירהלענייןהמצאתהמסר;

לאנקבעהבאותוחיקוקהוראהשמשתמעממנה )2(
שאיןלהחילחזקתמסירהלענייןהמצאתהמסרע

כאמור מסר, המצאת לעניין הוראות בחיקוק נקבעו )ב(
בסעיףקטן)א(רישה,ובכללזההוראותלענייןחזקתמסירה
לגביהמצאתהמסר,יחולולענייןמסראלקטרונישנשלחלפי
אותןהוראות,הוראותסעיפים3האו3ו,ולאיחולוהוראות

סעיףזהע

פרק ה': הוראות שונות";

בסעיף4- )6(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטפרקד'"; )א(

לסעיף 3ח המוצע

ומתייחס דיגיטלית, מסירה בחזקת עוסק זה סעיף
לשניסוגיםשלחזקותמסירה:חזקתמסירהבמקרהשל
דיוורדיגיטליהשקוללדיוורבדוארוחזקתמסירהבמקרה
זו שלדיוורדיגיטליהשקוללדיוורבדואררשוםעחזקה
היאהנחה,שלפיהרואיםמסרככזהשהתקבלאצלנמען
בהתקייםתנאיםמסוימים,אףשקבלתולאהוכחהמבחינה
עובדתיתעהרעיוןהמונחביסודןשלהחזקותהואשקיימת
הסתברותמספקתלכךשהןמשקפותאתהמצבהעובדתי
הקייםלמעשהעעלכן,התנאיםשמוצעלקבועלהקמתהשל
חזקתמסירהדיגיטליתנועדולהבטיחשהמסריתקבלאצל
הנמעןברמתודאותגבוההעבידיהנמעןהאפשרותלסתור

אתהחזקה,כמפורטלהלןע

מוצעלקבועכימקוםשבונקבעובחיקוקהוראות
בדואראובדואר מסרמאתגוףציבורי, לענייןהמצאת
רשום,ביןשהואנוקטלשון"המצאה"וביןשהואנוקטלשון
"נתינה"או"שליחה"אולשוןאחרת,רואיםאתההמצאה
כמבוצעתאםהמסרמקייםאתתנאיהשקילותבהתאם
להוראותסעיפים3האו3והמוצעים,לפיהעניין,בתום
ארבעהימיעסקיםמיוםמשלוחהמסרהדיגיטלי,והכול
אלאאםכןהוכיחהנמעןשלאקיבלאתהמסרמסיבה
או המסר את לקבל סירובו בשל ולא בו תלויה שאינה

הימנעותומכךעהחזקהתחולרקכאשרלאנקבעובחיקוק
הוראותבדברחזקתמסירה,ואםלאנקבעהבאותוחיקוק
מסירה חזקת כלל תחול שלא ממנה שמשתמע הוראה

לענייןהמצאתאותומסרע

עודמוצעלהבהירבסעיףזהכיאםנקבעהבחיקוק
חזקתמסירהלענייןשליחתהמסרבאופןפיזי,הרישיחולו
3ו או 3ה בסעיפים הקבועים השקילות כללי זה לעניין
המוצעים,לפיהענייןעכךשחזקתהמסירההקבועהבאותו
הדיגיטלי הדיוור על תחול הפיזי, לדיוור בנוגע חיקוק
גוף אם למשל, כך, האמוריםע הסעיפים בתנאי העומד
שליחה דרך בו שקבועה חיקוק לפי מסר שלח ציבורי
בדואררשוםוגםחזקתמסירהבנוגעלאותודואררשום,
ועשהזאתבהתאםלתנאיהשקילותהקבועיםבסעיף3ו
הפיזי לדיוור שהתייחסה המסירה חזקת תחול המוצע,
בדואררשום,גםעלהדיוורהדיגיטליהשקוללדיוורבדואר

הרשוםכאמורע

לפסקה )6(

מוצעכישרהמשפטיםיהיהמוסמך,בהסכמתשר
הכלכלהוהתעשייה,להתקיןתקנותלביצועפרקד'המוצעע
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

שרהמשפטיםממונהעלביצועפרקד',והוארשאי,בהסכמתשר ")ב(
הכלכלהוהתעשייה,להתקיןתקנותלביצועוע";

בסעיף5- )7(

"התוספת יבוא "תוספת" במקום ובו, )א(, קטן כסעיף יסומן בו האמור )א(
הראשונה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהע ")ב(

התוספת את לשנות בצו, רשאי, המשפטים, שר בהסכמת השר, )ג(
השלישיתע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםולאחרהתייעצותעםשרהרווחה )ד(
והשירותיםהחברתיים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעיתע";

בתוספת- )8(

במקוםהכותרתיבוא"תוספתראשונה"; )א(

תחתהכותרת,במקום"ההגדרה"יבוא"פסקה)1(להגדרה"; )ב(

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )9(

"תוספת שנייה
)פסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"בסעיף1(

משרדממשלתי,לרבותיחידותיוויחידותהסמךשלו,למעטהלשכההמרכזית )1(
לסטטיסטיקה;

צבא־הגנהלישראל; )2(

משטרתישראל; )3(

לפסקאות )7( עד )9(

מוצעלהוסיףלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים
שלושתוספות,כמפורטלהלןעבתוספתהשנייהכנוסחה
הציבוריים לגופים הנחשבים הגופים מפורטים המוצע
הגורם המוצע, פי על המוצעיםע ו־ד' ג' פרקים לעניין

המוסמךלתקןתוספתזויהיהשרהכלכלהוהתעשייהע

מפורטים המוצע כנוסחה השלישית בתוספת
החיקוקיםשבהםמוגדרמעןדיגיטליוכןהגורמיםשלגביהם
הואמוגדרעעלפיהמוצע,נכלליםבתוספתחוקהמרשם,
ההגדרה קבועה ובו האוכלוסין מרשם מנוהל שמכוחו
"מעןדיגיטלי"לגביתושב;חוקהחברות,התשנ"ט-1999
)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקהחברות(,שמכוחו
מנוהלמרשםהחברותובוקבועהההגדרה"מעןדיגיטלי"
לגביחברהוחברתחוץכהגדרתןבאותוחוק)להלןבדברי
העמותות, חוק חוץ(; חברת חברה, - זה לפרק ההסבר
חוק - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן התש"ם-1980
העמותות(,שמכוחומנוהלמרשםהעמותותובוקבועה
באותו כהגדרתה עמותה לגבי דיגיטלי" "מען ההגדרה

ותקנות עמותה(; - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן חוק
האגודותהשיתופיות)ייסוד(,התשל"ו-1976)להלןבדברי
ההסברלפרקזה-תקנותהייסוד(,שמכוחןמנוהלפנקס
האגודותהשיתופיותעההגדרה"מעןדיגיטלי"לענייןאגודה
בדברי )להלן האמורה בפקודה כמשמעותה שיתופית
ההסברלפרקזה-אגודהשיתופית(קבועהעלפיהמוצע
בפקודתהאגודותהשיתופיותכתיקונההמוצעבסעיף7

להצעתהחוקע

עלפיהמוצע,שרהכלכלהוהתעשייהיהיהמוסמך
וזאת פרטים, ממנה לגרוע או ולהוסיף זו, תוספת לתקן

בהסכמתשרהמשפטיםע

בתוספתהרביעיתכנוסחההמוצעמפורטיםהמסרים
שיהיהניתןלשלוחלקטיןעהמדוברכעתבמסריםהנוגעים
לגיוסולשירותהביטחוןולבקשתולרישיוןנהיגהעעלפי
המוצע,שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהמשפטים
ולאחרהתייעצותעםשרהרווחהוהשירותיםהחברתיים,

יוכללשנותאתהתוספתהאמורהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



853 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

שירותבתיהסוהר; )4(

לשכתנשיאהמדינה; )5(

הכנסת; )6(

משרדמבקרהמדינה; )7(

בתימשפטובתידין,והכולבענייניםשאינםהליכיםשיפוטייםאומעיןשיפוטיים; )8(

משולב[, ]נוסח היהודיים הדת שירותי בחוק כמשמעותה דתית מועצה )9(
התשל"א-61971;

חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-72001; )10(

רשותניירותערךכמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-81968; )11(

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי כמשמעותו לאומי לביטוח המוסד )12(
התשנ"ה-91995;

שירותהתעסוקהכמשמעותובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-101959; )13(

האפוטרופוסהכלליכמשמעותובחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-111978; )14(

עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזוריתע )15(

תוספת שלישית
)ההגדרה"מעןדיגיטלי"בסעיף3א(

טורב'טורא'

חוקמרשםהאוכלוסין,)1(
התשכ"ה-121965

תושב

חוקהחברות,התשנ"ט-131999)2(
)בתוספתזו-חוקהחברות(

חברהאוחברתחוץכהגדרתן
בחוקהחברות

חוקהעמותות,התש"ם-141980)3(
)בתוספתזו-חוקהעמותות(

עמותהכהגדרתהבחוקהעמותות

תקנותהאגודותהשיתופיות)ייסוד(,)4(
התשל"ו-151976

אגודהשיתופיתכמשמעותה
בפקודתהאגודותהשיתופיות16

תוספת רביעית
)סעיף3ג)א()2((

מסרהנוגעלהליכירישומו,בדיקתו,מיונואוגיוסושלהקטיןלשירותביטחון; )1(

מסרהנוגעלבקשתרישיוןנהיגהשלהקטיןע" )2(

שירותבתיהסוהר; )4(

לשכתנשיאהמדינה; )5(

הכנסת; )6(

משרדמבקרהמדינה; )7(

בתימשפטובתידין,והכולבענייניםשאינםהליכיםשיפוטייםאומעיןשיפוטיים; )8(

משולב[, ]נוסח היהודיים הדת שירותי בחוק כמשמעותה דתית מועצה )9(
התשל"א-61971;

חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-72001; )10(

רשותניירותערךכמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-81968; )11(

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי כמשמעותו לאומי לביטוח המוסד )12(
התשנ"ה-91995;

שירותהתעסוקהכמשמעותובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-101959; )13(

האפוטרופוסהכלליכמשמעותובחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-111978; )14(

עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזוריתע )15(

תוספת שלישית
)ההגדרה"מעןדיגיטלי"בסעיף3א(

טורב'טורא'

חוקמרשםהאוכלוסין,)1(
התשכ"ה-121965

תושב

חוקהחברות,התשנ"ט-131999)2(
)בתוספתזו-חוקהחברות(

חברהאוחברתחוץכהגדרתן
בחוקהחברות

חוקהעמותות,התש"ם-141980)3(
)בתוספתזו-חוקהעמותות(

עמותהכהגדרתהבחוקהעמותות

תקנותהאגודותהשיתופיות)ייסוד(,)4(
התשל"ו-151976

אגודהשיתופיתכמשמעותה
בפקודתהאגודותהשיתופיות16

תוספת רביעית
)סעיף3ג)א()2((

מסרהנוגעלהליכירישומו,בדיקתו,מיונואוגיוסושלהקטיןלשירותביטחון; )1(

מסרהנוגעלבקשתרישיוןנהיגהשלהקטיןע" )2(

ס"חהתשל"א,עמ'130ע 6

ס"חהתשס"א,עמ'454ע 7

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 8

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 9

ס"חהתשי"ט,עמ'32ע 10

ס"חהתשל"ח,עמ'61ע 11

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ע 12

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 13

ס"חהתש"ם,עמ'210ע 14

ק"תהתשל"ו,עמ'974ע 15

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360ע 16
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תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין

בחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-171965)בפרקזה-חוקמרשםהאוכלוסין(-3ע

בסעיף1,אחריההגדרה"יוםלפיהלוחהעברי"יבוא: )1(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

מספרשלטלפוןניידאשרמצויבחזקתושלתושבושהתושבעושה )1(
בושימושלקבלתמסרים;

כתובתדואראלקטרונישלתושב,שהתושבעושהבהשימושלקבלת )2(
מסרים;";

בסעיף2)א(,אחריפסקה)11ב(יבוא: )2(

המעןהדיגיטלי;"; ")11ג(

אחריסעיף5יבוא: )3(

"חובהלהודיעעל
מעןדיגיטלי

תושבשמלאולו16שנהחייבלמסורלפקידהרישום5אע )א(
הודעהבדברכלאחדמסוגיהמעןהדיגיטלישלו,אחדמכלסוגע

בעתמסירתהודעהכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

רשאיהתושב,לאחרשפקידהרישוםהודיעלו )1(
כאמורבסעיף3ב)א(לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופים
הרישום לפקיד להודיע התשע"ח-2018, ציבוריים,
כיהואמסרבלקבללמענוהדיגיטלימסריםמגופים

ציבורייםלפיהוראותסעיף3גלחוקהאמור;

יוודאפקידהרישוםכילתושבישגישהלמען )2(
הדיגיטלישצויןבהודעהוכיהואיודעכיצדלעשות

בושימושע";

בסעיף19ג)א(,אחרי"שינוישלמען"יבוא"אומעןדיגיטלי"ובסופויבוא"ולעניין )4(
מעןדיגיטלי-עלפיהודעהשהתקייםלגביההאמורבסעיף5א)ב()2(";

בסעיף35)ג(,במקום"5-7"יבוא"7,6,5"ע )5(

מוצעיםכמהתיקוניםבחוקהמרשם,כמפורט  סעיף 3
להלןעביןהשארמוצעלהגדיר"מעןדיגיטלי",כך 
שיכלולשניפריטים:הראשון-מספרטלפוןניידשלתושב,
אשרמצויבחזקתוושהתושבעושהבושימושלקבלהשל
מסרים,והשני-כתובתדואראלקטרונישהתושבעושה

בהשימושכאמורע

מוצעלתקןאתסעיף2)א(לחוקהמרשםולהוסיףאת
המעןהדיגיטלילפרטיהרישוםשבמרשםעבמקביל,מוצע,
בסעיף5אלחוקהמרשםכנוסחוהמוצע,לעגןאתהחובה
שתחולמעתהעלתושבשגילו16ומעלה,למסורלפקיד
אתזכותו וכן הרישוםהודעהעלהמעןהדיגיטלישלו,
שלהתושבלהודיעלפקידהרישוםכיהואאינומעוניין
שגופיםציבורייםישלחומסריםלמענוהדיגיטלישנרשםע
)optout(ע זוניתנתבדרךשלמנגנוןברירתסירוב זכות
כלומר,ברירתהמחדללגביאדםשמסראתמענוהדיגיטלי
לרשם,היאשהואיקבלמסריםלמעןהדיגיטלישנרשם,

אלאאםכןהודיעלרשםשאינומעונייןבכךעיובהרכיגם
אםאדםמשתמשביותרמכתובתדואראלקטרוניאחתאו
ביותרממספרטלפוןניידאחד,הואיחויבלמסורלפקיד

הרישוםרקאחדמכלסוגשלמעןדיגיטליע

הדיגיטלי למען מסרים לקבל לסרב הזכות כאמור,
3ג)ב( סעיף לפי שכן בסייגים, המוצע פי על ניתנת
לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחוהמוצע

בסעיף2)5(להצעתהחוק,גוףציבורייהיהרשאילשלוח
למען מסרים לקבל מעוניין אינו כי שהודיע לאדם גם
המסר מסוימיםכמפורטבאותוסעיףע הדיגיטלי,מסרים
הראשוןשניתןלשלוחבמצבזההואמסראזהרהאישי,זאת
מתוךתפיסהכיישלשלוחמסרלאדםלמענוהדיגיטלי,גם
אםביקששלאלעשותכןבאופןרגיל,כדילהניעולעשות
פעולותנדרשותבמצבחירוםשנועדולהגןעלחייועשליחת
המסרלמעןהדיגיטלינדרשתשכןכךניתןלהעבירולנמען
לשנה, אחת לרשם, לאפשר מיידיעכמוכן,מוצע באופן

ס"חהתשכ"ה,עמ'270;התשע"ח,עמ'214ע 17
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תיקוןחוקעדכון
כתובת

בחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-182005)בפרקזה-חוקעדכוןכתובת(,בסעיף2א)א(,4ע
במקום"אואתכתובתו"יבוא"אתכתובתו",אחרי"לפיסעיף2"יבוא"אואתמענו

הדיגיטלי"ובסופויבוא"לענייןזה,"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהמרשם"ע

בחוקהחברות,התשנ"ט-191999)בפרקזה-חוקהחברות(-5עתיקוןחוקהחברות

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )א(

"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטליתעם
גופיםציבוריים,התשע"ח-2018;"ע

אחריההגדרה"מען"יבוא: )ב(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתהרביעית;השר
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעית;";

בסעיף8- )2(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,ברישה,אחרי"בקשה"יבוא"באופן )א(
מקוון";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מיוחדים, מטעמים הרשם, רשאי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
לאפשרהגשתבקשהכאמורבאותוסעיףקטןשלאבאופןמקווןע";

בסעיף38)ב(,המילים"השררשאילהורותכי"-יימחקו,ובסופויבוא"ואולם, )3(
רשאיהרשם,מטעמיםמיוחדים,לאפשרמסירתמסמךאודיווחשלאבאופןמקוון";

בחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-182005)בפרקזה-חוקעדכוןכתובת(,בסעיף2א)א(,4ע
במקום"אואתכתובתו"יבוא"אתכתובתו",אחרי"לפיסעיף2"יבוא"אואתמענו

הדיגיטלי"ובסופויבוא"לענייןזה,"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהמרשם"ע

תיקוןחוקעדכון
כתובת

תיקוןחוקהחברותבחוקהחברות,התשנ"ט-191999)בפרקזה-חוקהחברות(-5ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )א(

"חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים"-חוקתקשורתדיגיטליתעם
גופיםציבוריים,התשע"ח-2018;"ע

אחריההגדרה"מען"יבוא: )ב(

""מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתהרביעית;השר
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעית;";

בסעיף8- )2(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו,ברישה,אחרי"בקשה"יבוא"באופן )א(
מקוון";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מיוחדים, מטעמים הרשם, רשאי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
לאפשרהגשתבקשהכאמורבאותוסעיףקטןשלאבאופןמקווןע";

בסעיף38)ב(,המילים"השררשאילהורותכי"-יימחקו,ובסופויבוא"ואולם, )3(
רשאיהרשם,מטעמיםמיוחדים,לאפשרמסירתמסמךאודיווחשלאבאופןמקוון";

לשלוחלנמעןכאמורמסרשנועדלברראםהואמעוניין
לקבלמסריםמגופיםציבורייםלמענוהדיגיטלי,כלומר,
לאפשרלולחזורבומהחלטתושלאלקבלמסריםמגופים
ציבורייםלמעןהדיגיטליעההנחההיאכימשלוחהודעת
תזכורתכאמורלתושב,אחתלשנה,לאמכבידהעליויתר

עלהמידהע

פנייה לחוק 3ב סעיף להוראות בהתאם כאמור,
)5(2 בסעיף המוצע כנוסחו ציבוריים, לגופים דיגיטלית
להצעתהחוק,רישוםהמעןהדיגיטלישלהתושבבמרשם
ייעשהרקלאחרשפקידהרישוםהודיעלואתהפרטים
האמוריםבסעיףקטן)א()1(עד)3(שלאותוסעיף,ווידאכי
לתושביששליטהעלהמעןהדיגיטליוכיהואיודעלקבל

מסריםבאמצעותוע

מוצעלתקןאתסעיף19גלחוקהמרשםולקבועכי
בדומהלשינוימען,גםבמקרהשלשינוימעןדיגיטלילא
תידרשתעודהציבוריתהמעידהעלהשינוי,ובלבדשגם
במסגרתהשינויתיבדקגישתושלהתושבלמעןהדיגיטלי

ויכולתולקבלבאמצעותומסריםע

לבסוף,מוצעלתקןאתסעיף35)ג(לחוקהמרשם,כך
שאי–עדכוןמעןדיגיטלילאיהווהעבירהפליליתע

מוצעלתקןאתחוקעדכוןכתובת,התשס"ה-2005  סעיף 4
עדכון חוק - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן 
מענו אשר קטין של הורהו כי בו שייקבע כך כתובת(,
הרשוםבמרשםהאוכלוסיןאינוהמעןהרשוםשלילדו
הקטין,רשאילבקשמפקידהרישוםלרשוםאתכתובתו
מענו את או האמור, לחוק 2 סעיף לפי דואר למשלוח

הדיגיטלי,ככתובתנוספתלמשלוחדוארלקטיןע

מוצעלתקןאתחוקהחברותולהוסיףבוהסדרים  סעיפים
חברה בידי דיגיטלי קיוםמען שעניינםחובת  5 ו־13

רישומו לשם החברות לרשם פרטיו ומסירת 
במרשםהחברותע

לפסקה )1(

לשםכך,מוצעלהגדיר"מעןדיגיטלי"ככוללכתובת
דואראלקטרוניומספרטלפוןניידעכמוכןמוצעלהסמיך
אתשרהמשפטיםלשנות,כלומרלהוסיףאולגרוע,את

הפרטיםהמהוויםמעןדיגיטלילצורךההסדרהמוצעע

לפסקאות )2(, )3( ו–)5(

כהשלמהלחובותהמוצעותלענייןקיוםמעןדיגיטלי
של הכללית מהמגמה וכחלק החברות, לרשם ומסירתו
רשותהתאגידיםלהגברתהמקוונותשלשירותיה,הקלת

ס"חהתשס"ה,עמ'998;התשע"ב,עמ'142ע 18

ק"תהתשנ"ט,עמ'189;התש"ף,עמ'450ע 19

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף43,האמורבויסומןכסעיףקטן)א(ואחריויבוא: )4(

עלאףההוראותלפיסעיףקטן)א(,פרטיהמענההדיגיטלישלחברה,ולעניין ")ב(
חברהלתועלתהציבור-למעטכתובתדואראלקטרוני,יהיופתוחיםלעיונושל
גוףכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטלית

עםגופיםציבוריים)להלן-גוףציבורי(,בלבדע";

בסעיף44- )5(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"הכוללרבות"-תימחק; )א(

בפסקה)3(,הסיפההחלבמילים"לרבותאופן"-תימחק; )ב(

בכותרתפרקראשוןבחלקרביעי,אחרי"משרדרשום"יבוא"ומעןדיגיטלי"; )6(

בסעיף123- )7(

בסעיףקטן)ג(,לפני"מסמך"יבוא"הודעהאו"; )א(

בסעיףקטן)ד(,לפני"מסמך"יבוא"הודעהאו"; )ב(

אחריסעיף123יבוא: )8(

מיוםשנרשמהחברה,עליהלקייםאתכלפרטיהמען123אע"המעןהדיגיטלי )א(
הדיגיטליע

הודעהעלכלפרטיהמעןהדיגיטלישלחברהתימסר )ב(
לרשםעםהבקשהלרישוםהחברה;הודעהעלשינויבמען
הדיגיטליתימסרלרשםבתוךארבעהעשרימיםלאחרהשינויע

הרשםירשוםאתהמעןהדיגיטלישעליוהודיעההחברה )ג(
לפיהוראותסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמורבסעיף

3ב)א()1(ו–)3(לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבורייםע";

בקשה כי לקבוע מוצע השירות, ושיפור בירוקרטי נטל
לרישוםחברהתוגשלרשםבאופןמקוון,כמוגםדיווחים
ומסמכיםאחריםשישלהגישלרשםלפיחוק,ואולםהרשם
יהיהרשאילאפשררישוםוהגשתמסמכיםודיווחיםגם

שלאבאופןמקוון,מטעמיםמיוחדיםע

לפסקאות )4(, )6( ו–)8(

מוצעלקבועכיחברהתקייםמעןדיגיטלי)כתובת
דואראלקטרוניאחתומספרטלפוןניידאחד,לפחות(מיום
שנרשמה,ותמסורלרשםאתפרטיהמעןכאמור)אחדמכל
פרטים רישום לפני לרישומהע הבקשה הגשת עם סוג(,
סעיף להוראות בהתאם החברה, את הרשם יידע אלה

ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק ו–)3( 3ב)א()1(
כנוסחובסעיף2)5(להצעתהחוק,עלהשימוששייעשה
גופים מאת דיגיטלי לדיוור ככתובת הדיגיטלי במען
ציבורייםוהתוצאותהמשפטיותשעשויותלהיותלכך,וכן

יוודאכיהמעןהדיגיטלישמסרההחברהתקיןבאופןשניתן
למסורבאמצעותומסריםלחברהע

בשונהמפרטיםאחריםהנכלליםבמרשםהחברות
הפתוחיםלעיוןהציבור,מוצעכיפרטיהמעןהדיגיטלישל
חברהיהיופתוחיםלעיוןגופיםציבורייםבלבד,זאתמאחר
שמוצעשאפשרותהדיוורהדיגיטליתינתן,בשלבזה,רק
לגופיםאלהעמכללזהמוצעלהחריגכתובתדואראלקטרוני
הציבור, לעיון תעמוד אשר הציבור, לתועלת חברה של

בדומהלכתובתשלעמותה)ראוסעיף6להצעתהחוק(ע

עודמוצעלקבועכיחברהתידרשלדווחלרשםעל
כלשינויבמעןהדיגיטליבתוך14ימיםמיוםהשינוי,וזאת

בדומהלקבועלגבישינוימעןפיזיע
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בסעיף140,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף145,אחריפסקה)2(יבוא: )10(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף346- )11(

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"השםוהמען"יבוא"השם,המעןוהמעןהדיגיטלי"; )א(

)ג(,במקום"בשמואובמענו"יבוא"בשמו,במענואובמענו בסעיףקטן )ב(
הדיגיטלי";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

הוראותסעיףקטן)ג(שלסעיף123איחולו,בשינוייםהמחויבים, ")ג1(
)ב()3(או לענייןהמעןהדיגיטלישצורףלבקשהלרישוםלפיסעיףקטן

שעליוהודיעהחברתחוץלפיסעיףקטן)ג(ע";

בסעיף347,בסופויבוא"ואםמוענוכאמורבידיגוףציבורילפיהוראותסעיף3ג )12(
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים-גםאםנשלחולמעןהדיגיטלישלמורשה

כאמור";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )13(

"תוספת רביעית
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

בסעיף140,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף145,אחריפסקה)2(יבוא: )10(

שינויבמעןהדיגיטליכאמורבסעיף123א;"; ")2א(

בסעיף346- )11(

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"השםוהמען"יבוא"השם,המעןוהמעןהדיגיטלי"; )א(

)ג(,במקום"בשמואובמענו"יבוא"בשמו,במענואובמענו בסעיףקטן )ב(
הדיגיטלי";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

הוראותסעיףקטן)ג(שלסעיף123איחולו,בשינוייםהמחויבים, ")ג1(
)ב()3(או לענייןהמעןהדיגיטלישצורףלבקשהלרישוםלפיסעיףקטן

שעליוהודיעהחברתחוץלפיסעיףקטן)ג(ע";

בסעיף347,בסופויבוא"ואםמוענוכאמורבידיגוףציבורילפיהוראותסעיף3ג )12(
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים-גםאםנשלחולמעןהדיגיטלישלמורשה

כאמור";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )13(

"תוספת רביעית
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

לפסקאות )9( ו־)10(

חברה מדווחת שעליהם לעניינים להוסיף מוצע
שאינהתאגידמדווחוחברהשהיאתאגידמדווח,לרשם
החברות,בדומהלשינוימעןפיזי,גםדיווחעלשינויבמען

הדיגיטליע

לפסקאות )11( ו–)12(

מוצעותהתאמותבסעיפים346ו־347לחוקהחברות
מען ורישום קיום לעניין המוצע ההסדר החלת לצורך
דיגיטליעלחברתחוץ,המקיימתמקוםעסקיםבישראל

ונדרשתלהירשםלפיסעיף346לחוקהחברותע

מעבר הוראות מוצעות החוק, להצעת 13 בסעיף
לענייןחברותשהתאגדולפנייוםהתחילה)להלןבדברי
ההסברלפרקזה-חברהקיימת(עעלפיהמוצע,חברות
קיימותימסרואתהמעןהדיגיטלישלהןבמסגרתהגשת
הדוחהשנתישעלחברהלהגישלפיהפרקהשלישיבחלק
רביעילחוקהחברות,אובתוךשישהחודשיםמיוםתחילת
תאגיד שהיא חברה לגבי חברות, לגבי המוצע התיקון
מדווחאוחברתחוץ)ראוסעיף12להצעתהחוק()להלן
בדבריההסברלפרקזה-מועדהתחילהלגביתאגיד(,

לפיהמוקדםע

כמוכן,וכדישהשימושבמעןהדיגיטלישלחברות
החוק, להצעת 14 בסעיף מוצע, הדרגתי, באופן ייעשה

התחילה מועד שלאחר הראשונות בשנתיים כי לקבוע
לגביתאגידים,יוכלוחברותשהתאגדולפניפרסוםהחוק
שלהן הדיגיטלי המען פרטי את שמסרו לאחר המוצע,
לרשםהחברותלפיהוראותסעיף123אהמוצע,להודיע
כיהןאינןמעוניינותבדיוורדיגיטלימגופיםציבוריים,
ושרהמשפטיםיוכללהאריךתקופהזובשנהנוספתאחת
)להלןבדבריההסברלפרקזה-תקופתהביניים(עבתום
התקופהכאמוריחולההסדרעלכלהחברות,למעטאלה
ששרהמשפטיםיחריגבתקנות,אםיחריג)ראוהסברלהלן(ע

יובהרכיהחובהלמסורלרשםאתהמעןהדיגיטלי
תחול לעיל המתוארת המעבר שבהוראת ההסדר לפי
גםעלחברותשמסרולרשםהחברותאתכתובתהדואר
האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלהן,לפניתחילתו
שלהתיקוןהמוצעבפרקזהעזאתמשוםשהמסירהכאמור
לאנעשתהלשםרישוםפרטיםאלהבמרשם,וממילאבלא
יידועלגביהאפשרותשגופיםציבורייםיעשובהםשימוש

לצורךדיוורלחברהע

לבסוף,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועסוגי
פרסומו יום לפני שהתאגדו חוץ חברות לרבות חברות,
שלהחוקהמוצע,שלנוכחנסיבותמיוחדותשמתקיימות
לקבל מעוניינות שאינן להודיע להמשיך יוכלו לגביהן,
תקופת תום לאחר גם ציבוריים, מגופים דיגיטלי דיוור

הבינייםע
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תיקוןחוק
העמותות

בחוקהעמותות,התש"ם-201980)בפרקזה-חוקהעמותות(-6ע

בסעיף2- )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי")להלן-הרשם("יבוא"באופןמקוון"ובמקום"מענה )א(
בישראל"יבוא"מענהבישראל,כלפרטימענההדיגיטלי";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"בקשהלשינויאולתיקוןכאמורבסעיףקטןזה, )ב(
תוגשבאופןמקוון";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

ו–)ב(,רשאיהרשם,מטעמים )א( קטנים האמורבסעיפים עלאף ")ג(
מיוחדים,לאפשרהגשתבקשהלפיאותםסעיפיםקטניםשלאבאופןמקווןע

בחוקזה,"מעןדיגיטלי"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-1999ע"; )ד(

אחריסעיף8איבוא: )2(

"פרק א'1: מען, מען דיגיטלי ודרכי המצאה

"מעןודרכי
המצאה

מיוםשנרשמהעמותה,עליהלקייםמעןבישראלשאליו8בע )א(
ניתןלהפנותכלהודעהלעמותהע

הודעהעלשינויבמעןתימסרלרשםבתוךארבעהעשר )ב(
ימיםלאחרהשינויוהואירשוםאתהשינויע

המצאתהודעהאומסמךלעמותהתהיהבהנחהבמענה )ג(
שלהעמותהכפישהוארשוםאצלהרשםבשעתהמסירה,

אובמשלוחאליובדוארע

יכול לעמותה, מהרשם מסמך או הודעה המצאת )ד(
מנהלת ששם הרשם ששוכנע במקום בהנחה גם שתהיה

העמותהבפועלאתפעילותהע

מיוםשנרשמהעמותה,עליהלקייםאתכלפרטיהמען8געהמעןהדיגיטלי )א(
הדיגיטליע

של הדיגיטלי המען מפרטי בפרט שינוי על הודעה )ב(
העמותהתימסרלרשםבתוךארבעהעשרימיםלאחרהשינוי

והואירשוםאתהשינויע

בו ולקבוע העמותות חוק את לתקן מוצע  סעיפים
של הדיגיטלי מענה רישום לעניין הסדרים  6 ו־14
עמותהבידירשםהעמותות,ובכללזהלקבוע 
חובתקיוםמעןדיגיטליומסירתו,איסוףמעניםדיגיטליים

בידירשםהעמותותורישומםבמרשםהעמותותע

באופן לעגן מוצע החוק להצעת ו–)3( )2(6 בסעיף
מפורשאתהמעמדהמשפטיהקייםשלמענההפיזישל
עמותהודרכיהמצאתהודעהאומסמךלעמותה,באופן

כלליועלידיהרשם)ראוסעיף8בלחוקהעמותותכנוסחו
המוצע(עכמוכןמוצעלקבועהוראהלענייןחובתשמירת
מסמכיםבמעןהעמותה-באופןפיזיאודיגיטליעהחובה
תחוללגביתקנוןהעמותה,פנקסהחבריםוחבריהוועד
והדוחות הכלליות האסיפות של הפרוטוקולים שלה,
הכספייםשלהעמותה,ונועדהלהבטיחאתזכותםשל
חבריהעמותהלעייןבהםלפיסעיף39)א(לחוקהעמותות

)ראוסעיף8דלחוקהעמותותכנוסחוהמוצע(ע

ס"חהתש"ם,עמ'210;התשע"ח,עמ'412ע 20

ר ב ס ה י  ר ב ד



859 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

הרשםירשוםאתפרטיהמעןהדיגיטלישלהעמותה )ג(
בהודעה או 2)א( בסעיף כאמור לרישום בבקשתה שצוין
)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור עלשינויכאמורבסעיףקטן

גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף
ציבוריים,התשע"ח-2018ע

שמירתמסמכים
במעןשלהעמותה

עמותהתשמורבמענהאתהמסמכיםהאלה:8דע )א(

תקנוןהעמותה; )1(

המסמכיםהמנוייםבסעיף39)א(ע )2(

עמותהרשאיתלשמוראתהמסמכיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(באמצעיםאלקטרוניים,ובלבדשלזכאיםלעייןבהם

תהיהאפשרותלקבלהעתקיםמןהמסמכיםע";

סעיף14-בטל; )3(

בסעיף38- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

הרשםירשוםאתפרטיהמעןהדיגיטלישלהעמותה )ג(
בהודעה או 2)א( בסעיף כאמור לרישום בבקשתה שצוין
)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור עלשינויכאמורבסעיףקטן

גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף
ציבוריים,התשע"ח-2018ע

שמירתמסמכים
במעןשלהעמותה

עמותהתשמורבמענהאתהמסמכיםהאלה:8דע )א(

תקנוןהעמותה; )1(

המסמכיםהמנוייםבסעיף39)א(ע )2(

עמותהרשאיתלשמוראתהמסמכיםהאמוריםבסעיף )ב(
קטן)א(באמצעיםאלקטרוניים,ובלבדשלזכאיםלעייןבהם

תהיהאפשרותלקבלהעתקיםמןהמסמכיםע";

סעיף14-בטל; )3(

בסעיף38- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

ביןהשארמוצעכיעמותהתהיהחייבתלעדכןאת
הרשםעלכלשינויבמענההפיזיבתוך14ימיםעמאחר
8בלחוק זומעוגנתעלפיהמוצעבסעיף שחובתעדכון
העמותותכנוסחוהמוצע,מתייתרסעיף14לחוקהעמותות

שעניינושינוימעןומוצעלבטלועוזהנוסחו:

"שינוי מען

העמותה של משרדה במען שינוי כל על הודעה 14ע
תימסרלרשםוהואירשוםאתהשינויע"

כנוסחו העמותות לחוק 8ג בסעיף לקבוע, מוצע
המוצע,כיעמותהתהיהחייבתלקייםמעןדיגיטלי,עלכל
פרטיועלענייןזהמוצעלהגדיר"מעןדיגיטלי"כפישהוא
5להצעת מוגדרבחוקהחברות,כתיקונוהמוצעבסעיף
אלקטרוני דואר כתובת יכלול דיגיטלי מען כך, החוקע
ומספרטלפוןניידשלהעמותהעכמפורטבדבריההסבר

לסעיף5)1(להצעתהחוק,אפשרשייקבעובעתידפריטים
נוספיםשייחשבולמעןדיגיטליע

לרשם תמסור עמותה כי לקבוע מוצע כן כמו
העמותותאתכלפרטיהמעןהדיגיטלישלהעםהגשת
הבקשהלרישומהעבהתאםלהוראותסעיף3ב)א()1(ו–)3(
בסעיף כנוסחו ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק
את המסירה, במעמד הרשם, יידע החוק, להצעת )5(2
העמותהעלהשימוששייעשהבמענההדיגיטליככתובת
לדיוורדיגיטלימאתגופיםציבורייםוהתוצאותהמשפטיות
ואימות יידועהעמותה לאחר רק להיותלכךע שעשויות
כיהמעןהדיגיטלישמסרההעמותהתקיןבאופןשניתן
למסורבאמצעותומסריםלעמותה,ירשוםהרשםאתמענה
הדיגיטלישלהעמותהבמרשםעבדומהלהודעהעלשינוי

במעןהפיזי,מוצעשעמותהתידרשלעדכןאתהרשםעל
כלשינויבמענההדיגיטליבתוך14ימיםע

הטלפון מספר כי מוצע החוק, להצעת )6(6 בסעיף
הניידשלעמותהיהיהגלוילגופיםציבורייםבלבד,מאחר
שאפשרותהדיוורהדיגיטליתוקנהבשלבזהרקלגופים
של האלקטרוני הדואר כתובת כי יוער זה לעניין אלהע
עמותהושלחברהלתועלתהציבורשמסרואותהלרשם,

בהתאםלהסדרהמשפטישבתוקף,פתוחהלעיוןהציבורע

בסעיף14להצעתהחוק,מוצעתהוראתמעברולפיה
לאחר שנתיים של תקופה )כאמור, הביניים בתקופת
מועדהתחילהלגביתאגידים,שיכולשתוארךבידישר
המשפטיםבשנהנוספת(יוכלועמותותשהתאגדולפני
פרטי את שמסרו לאחר המוצע, החוק של פרסומו יום
המעןהדיגיטלישלהןלרשםהעמותות,להודיעלוכיהן
ציבורייםעבתום מגופים דיגיטלי מעוניינותבדיוור אינן
התקופהלאתינתןעודאפשרותכזווההסדריחולעלכל
העמותות,למעטאלהששרהמשפטיםקבעלגביהןאחרת

בתקנות)ראוסעיףקטן)ד((ע

יובהרכיהחובהלמסורלרשםאתהמעןהדיגיטלי
לפיההסדרשבהוראתהמעברהמתוארתלעיל,תחולגם
עלעמותהשמסרהלרשםהעמותותאתכתובתהדואר
האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלה,לפניתחילתו
שלהתיקוןהמוצעבפרקזהעזאתמשוםשהמסירהכאמור
לאנעשתהלשםרישוםפרטיםאלהבמרשם,וממילאבלא
יידועלגביהאפשרותשגופיםציבורייםיעשובהםשימוש

לצורךדיוורלעמותהע
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ברישה,במקום"אתהמסמכיםהמקורייםהבאיםאוהעתקיהם )1(
המאושריםכדין"יבוא"באופןמקווןאתהמסמכיםאוהדיווחים

שלהלן";

בפסקה)1(,אחרי"מענה"יבוא"אומענההדיגיטלי"; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הרשםרשאי,מטעמיםמיוחדים,לאפשרהגשתדיווחים ")א1(
ומסמכיםלפיסעיףקטן)א(,שלאבאופןמקווןע";

בסעיף38ב- )5(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

בקשות "של יבוא מקוון" "באופן אחרי ברישה, )ב(, קטן בסעיף )ב(
ומסמכיםשישלהגישלרשםלפיחוקזה";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ג(

בסעיף39)ב()1(,בסופויבוא"ולענייןמסמךכאמורהכוללמעןדיגיטלישל )6(
עמותה-למעטמספרטלפוןנייד"ע

תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות

בפקודתהאגודותהשיתופיות7-21ע

אחריסעיף18יבוא: )1(

מיוםשנרשמהאגודה,עליהלקייםאתכלפרטיהמען18אע"המעןהדיגיטלי )א(
הדיגיטליע

הודעהעלכלפרטיהמעןהדיגיטלישלאגודהתימסר )ב(
לרשםעםהבקשהלרישוםהאגודה;הודעהעלשינויבמען
הדיגיטליתימסרלרשםבתוךארבעהעשרימיםלאחרהשינויע

קיום לעניין לעיל המוצעות לחובות כהשלמה
של הכללית מהמגמה וכחלק דיגיטלי, מען של ומסירה
רשותהתאגידיםלהגברתהמקוונות,הקלתנטלבירוקרטי
ושיפורהשירות,מוצע,בסעיף6)1(,)4(ו–)5(להצעתהחוק,
לקבועכיבקשהלרישוםעמותה,כמוגםדיווחיםומסמכים
אחריםשישלהגישלרשםלפיחוק,תוגשלרשםבאופן
מקווןעיחדעםזאת,מוצעכיהרשםיוכללאפשררישום
והגשתמסמכיםודיווחיםגםשלאבאופןמקוון,מטעמים
מיוחדיםעכךלמשל,במקריםשבהםיהיהקושישלממש
למגישהבקשהאוהדיווחלהגישםבאופןמקוון,ובכלל
זהלהזדהותבהזדהותחכמה,אשרלאניתןלתתלומענה
באמצעותתמיכהפרטנית,הדרכותכלליותוכיוצאבהםע
בהתאםלאמור,מוצעלבטלאתסעיףקטן)א(שלסעיף38ב

לחוקהעמותות,הקובעכלהלן:

רשאילקבועכיבקשותומסמכיםשיש הרשם ")א(
להגישלרשםלפיסעיפים10,2ו־38,יכולשיוגשובאופן
מקוון,בלילהגישאתהמסמךהמקוריאואתהעתקו

המאושרכדיןע"

)ג(שלסעיף38ב כמוכןמוצעלבטלאתסעיףקטן
האמור,הקובעכי"עלאףהאמורבסעיף2)א(לחוקחתימה

ומסמכים בקשות יראו התשס"א-2001, אלקטרונית,
שהוגשובאופןמקווןבהתאםלכלליםשקבעהרשםלפי
סעיףזה,כאילונחתמו",וזאתמאחרשהואמתייתרבשל

חוקחתימהאלקטרונית)תיקוןמס'3(,התשע"ח-2018ע

אגודה כל השיתופיות, האגודות פקודת לפי  סעיף 7
חייבתלקייםמען,אשרנרשםבמרשםהמנוהל 
עלידירשםהאגודותהשיתופיות,מכוחתקנותהייסוד,וכן

לעדכןאתהרשםבכלשינויבמעןע

מוצעלתקןאתפקודתהאגודותהשיתופיותולהוסיף
אגודה של הדיגיטלי מענה רישום לגבי הסדרים בה
שיתופיתבידירשםהאגודותהשיתופיות,בדומהלהסדר
המוצעלענייןחברות,בסעיף5להצעתהחוק,ובכללזה
עיגוןחובתקיומושלמעןדיגיטלישלאגודהשיתופית
דיגיטליים מענים איסוף לרשם, דיגיטלי מען ומסירת
ורישומםעיובהרכיחובותהקיוםומסירתמעןדיגיטליתחול
לגביכלפרטיהמעןהדיגיטלי-כתובתדואראלקטרוני,
מספרטלפוןניידאוכלאמצעידיגיטליאחרכפישיקבע
תהיה שיתופית שאגודה כך והתעשייהע הכלכלה שר
מחויבתלקייםולמסורלרשםאתכלפרטיהמעןהדיגיטלי
כפישנקבעולפיהפקודההאמורהעבנוסףמוצעלקבוע
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הודיעה שעליו הדיגיטלי המען את ירשום הרשם )ג(
האגודהלפיהוראותסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור
גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף

ציבוריים,התשע"ח-2018ע

מענההדיגיטלישלאגודהיהיהפתוחלעיונושלגוף )ד(
ציבורי,בלבדע

בסעיףזה- )ה(

""גוףציבורי"-גוףכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי
שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים;

"מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתע";

אחריסעיף65יבוא: )2(

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע66ע"שינויהתוספת

תוספת
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(

בפקודתהמסים)גבייה(22,בסעיף12ב8-1ע

בסעיףקטן)ג()1(,המילים"לפיסעיף7ג)א("ו"לפיהסעיףהאמור"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ח(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הודיעה שעליו הדיגיטלי המען את ירשום הרשם )ג(
האגודהלפיהוראותסעיףקטן)ב(,לאחרשהודיעלהכאמור
גופים עם דיגיטלית תקשורת לחוק ו–)3( 3ב)א()1( בסעיף

ציבוריים,התשע"ח-2018ע

מענההדיגיטלישלאגודהיהיהפתוחלעיונושלגוף )ד(
ציבורי,בלבדע

בסעיףזה- )ה(

""גוףציבורי"-גוףכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי
שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים;

"מעןדיגיטלי"-כלאחדמהפרטיםהמנוייםבתוספתע";

אחריסעיף65יבוא: )2(

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע66ע"שינויהתוספת

תוספת
כתובתדואראלקטרוני; )1(

מספרטלפוןניידע" )2(

תיקוןפקודתבפקודתהמסים)גבייה(22,בסעיף12ב8-1ע
המסים)גבייה(

בסעיףקטן)ג()1(,המילים"לפיסעיף7ג)א("ו"לפיהסעיףהאמור"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ח(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הודעה לרשם למסור חייבת תהיה שיתופית אגודה כי
עלשינויבמעןהדיגיטליבתוךארבעהעשרימיםלאחר

השינויע

עלפיהמוצע,רשםהאגודותשיתופיות,שהואהגורם
האמוןעלרישוםפרטיאגודהשיתופיתבפנקסהאגודות
השיתופיות,יופקדגםעלרישוםמעניהןהדיגיטלייםשל
האגודותהשיתופיותעהרשםירשוםאתמענההדיגיטלי
שלאגודהשיתופיתבמרשםרקלאחרשיידעאותהעל
השימוששייעשהבמענההדיגיטליככתובתלדיוורדיגיטלי
שלגופיםציבורייםוהתוצאותהמשפטיותשעשויותלהיות
דיגיטלית פנייה ו–)3(לחוק 3ב)א()1( בסעיף כאמור לכך,
לגופיםציבורייםעלאחרקיוםחובתהיידוע,כאמור,ירשום
הרשםאתמענההדיגיטלישלאגודהשיתופיתבמרשם

האגודותהשיתופיותע

בדומהלהוראתהמעברהמוצעתבסעיפים13ו־14
להצעתהחוקלענייןתחולתההסדרהמוצעעלחברות
ועמותותשהתאגדולפנייוםהתחילהלענייןתאגידים,
שיתופיות אגודות לעניין גם מעבר הוראת מוצעת

שהתאגדולפניהמועדהאמורע

כמוכןמוצע,בדומהלסמכותשמוצעלהקנותלשר
יום לפני שהתאגדו ועמותות חברות לגבי המשפטים
פרסומושלהחוקהמוצע,להסמיךגםאתשרהכלכלה
כאמור, שיתופיות אגודות של סוגים לקבוע והתעשייה
שבשלנסיבותמיוחדותשמתקיימותלגביהן,יוכלולהמשיך
להודיעכיהןאינןמעוניינותלקבלדיוורדיגיטלימגופים
ציבורייםגםלאחרתוםתקופהשלשנתייםמיוםהתחילה
האגודות לכל הסירוב מתאפשר שבה תאגיד, לעניין

שהתאגדולפנייוםהפרסוםכאמורע

)גבייה(באופן המסים אתפקודת מוצעלתקן  סעיף 8
שיאפשרלגופיםציבורייםהגוביםלפיהפקודה 
האמורהלשלוחמסריםדיגיטלייםלפיחוקפנייהדיגיטלית
12ב1 סעיף זהע בפרק המוצע כתיקונו ציבוריים לגופים
לאותהפקודהקובעהוראותלענייןמסמכיםאלקטרוניים
והמצאתםעמוצעלתקןאתסעיףקטן)ח(שלהסעיףהאמור
ולקבועכיהוראותסעיף12ב1לאיחולועלשליחהשלמסר
אלקטרונילנמעןשהואסרבןכהגדרתובפקודההאמורה,
מסרים לשלוח המבקשים אלה, גופים ציבוריע גוף בידי
ו־ד' ג' פרקים להוראות בהתאם כן יעשו אלקטרוניים,
לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחוהמוצע

בסעיף2)5(להצעתהחוקע
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הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהמצאתמסראלקטרוניבידיגוףכאמור )2("
בפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופים
ציבוריים,התשע"ח-2018,אשרמוסמךלגבותמסלפיפקודהזו,לנמעןשהוא

סרבן,ויחולולענייןהמצאתמסרכאמורהוראותפרקיםג'ו־ד'לאותוחוקע"

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-9-231967ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"המצאהמלאה"- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

)3(161 בתקנות המפורטות הדרכים באחת המצאה )1("
ו–)4()א(ו–)ב()1(,163ו־165)א(לתקנותסדרהדין;";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

3ז)א( שבסעיף התנאים לגביה שמתקיימים המצאה )3("
לחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018

)להלן-חוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים(;";

במקוםההגדרה"תקנותסדרהדין"יבוא: )ב(

""תקנותסדרהדין"-תקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-242018;";

נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ג(שלסעיף12ב1
האמור,כךשכלגוףהעונהעלהדרישותהקבועותבאותו
סעיף,יוכללהמציאעיקולבדרךאלקטרונית)באמצעות

ממשק(,ולארקתאגידיםבנקאייםע

מלאה" "המצאה להגדרה להוסיף מוצע  סעיף 9
שבסעיף1לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967 
לפועל(, ההוצאה חוק זה- לפרק בדבריההסבר )להלן
חלופהנוספתשלהמצאהלפיחוקפנייהדיגיטליתלגופים
2לחוקזה,וזאתכדילאפשר ציבוריים,כתיקונובסעיף
לבצעבהליכיהוצאהלפועלהמצאהמלאהבאמצעות
משלוחמסראלקטרוניעעלפיהמוצע,משלוחהמסרכאמור
התנאים כל התמלאו אם רק מלאה להמצאה ייחשב
הקבועיםבסעיף3זלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
2)5(לחוקזה,שבהםרואיםמסר כנוסחוהמוצעבסעיף
שנשלחבאופןדיגיטליכאמורכשקוללמסרשנשלחבדואר

רשוםעםאישורמסירהע

ניתן לא החדשות, תקסד"א שלפי בעוד כי יובהר
לשלוחכתבטענותראשוןבדואראלקטרוני,הרישבעקבות
)3(להגדרה"המצאהמלאה",כמוצעלעיל, הוספתפרט
לשלוח ניתן יהיה האמורות, בתקסד"א האמור אף ועל
באופן לשלוח, שיש אחרת הודעה כל או האזהרה את
לגופים דיגיטלית פנייה חוק להוראות בהתאם דיגיטלי

לתקןאת כאמורעבהתאםלכך,מוצע ציבורייםכתיקונו
סעיף7ב)1(לחוקההוצאהלפועלולקבועשניתןלהמציא
אזהרהלחייבבהתאםלדרךהקבועהבתקסד"אהחדשות
אובדרךשמתקייםלגביההאמורבסעיפים3ואו3זלחוק

פנייהדיגיטליתלגופיםציבורייםע

הדין סדר תקנות את החליפו החדשות תקסד"א
2220()להלן האזרחי,התשמ"ד-1984)ק"תהתשמ"ד,עמ'
ונכנסו הישנות(, תקסד"א - זה לפרק ההסבר בדברי
2021(עמאחר )1בינואר י"זבטבתהתשפ"א לתוקףביום

הפניה כוללת מלאה" "המצאה להגדרה )1( שפסקה
להוראותמתקסד"אהישנות,מוצעלתקןאתאותההפניה

בהתאםלנוסחןהחדששלהתקנותע

כמוכןמוצעלתקןבהתאםאתההגדרה"תקנותסדר
הדין"שבסעיף1לחוקההוצאהלפועלע

כדישמערכתההוצאהלפועלתוכללשלוחהודעות
באופןדיגיטליכמוצעלעיל,היאנדרשתלקבלאתהמען
הדיגיטלישלהחייבעמאחרשהפרטיםשמערכתההוצאה
לפועלרשאיתלקבלמרשותההגירהוהאוכלוסיןקבועים
בתוספתהראשונהלחוקההוצאהלפועל,מוצעלהוסיף
דיגיטלי מען האמורה שבתוספת הפרטים לרשימת

כהגדרתובחוקהמרשםע

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשפ"א,עמ'2ע 23

ק"תהתשע"ט,עמ'422ע 24
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בסעיף7)ב()1(,אחרי"בדרךשממציאיםכתביבית־דיןלפיתקנותסדרהדין" )2(
יבוא"אובדרךשמתקיימיםלגביההתנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוק

תקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים";

בסעיף81א1,בסעיףקטן)ב1(,במקום"תקנות489ו־490לתקנותסדרהדין" )3(
יבוא"תקנות161)4(ו–165)א(לתקנותהאמורות";

בתוספתהראשונה,בסופהיבוא: )4(

מעןדיגיטליכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965ע" "6ע

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-251995,בסעיף10-5ע

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בדרךהקבועה"יבוא"בדרךהקבועה )1(
בפרקי"טלתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,אובדרךשמתקיימיםלגביה
3זלחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים, 3ואו התנאיםהקבועיםבסעיפים

התשע"ח-2018)בסעיףזה-דרישתתשלוםנוספת(";

האזרחי, הדין סדר לתקנות ל"ב בפרק ד' "בסימן במקום )ג(, קטן בסעיף )2(
התשמ"ד-1984"יבוא"בסעיף164לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018"ע

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-

תחילהוהוראת
מעבר

תחילתןשלהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחן11ע )א(
בסעיף2)5(לחוקזה,לענייןמעןדיגיטליכהגדרתובסעיף1לחוקמרשםהאוכלוסין,
כנוסחן האוכלוסין, מרשם חוק הוראות של תחילתן זה, לחוק )1(3 בסעיף כנוסחו
בסעיף3לחוקזה,ותחילתןשלהוראותחוקעדכוןכתובת,כנוסחןבסעיף4לחוקזה,
בתוםשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהאובמועדשבוהשלימהרשותהאוכלוסין
וההגירהאתהיערכותהליישוםאותןהוראות,לפיהמוקדם;המנהלהכללישלרשות
האוכלוסיןוההגירהיפרסםברשומותהודעהעלהמועדשבוהושלמהההיערכות

כאמור)בסעיףזה-יוםהתחילהלענייןיחיד(ע

מרשם לחוק 5א)א( סעיף הוראות של תחילתן )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
האוכלוסין,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,שישהחודשיםלאחריוםהתחילהלענייןיחיד
)בפסקהזו-מועדהתחילההנדחית(;ואולם,תושברשאילמסוראתכתובתהדואר

האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלולרשםהחלמיוםהתחילהלענייןיחידע

בסעיףזה,"מעןדיגיטלי"ו"תושב"-כהגדרתםבחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחו )ג(
בסעיף3לחוקזהע

בסעיף7)ב()1(,אחרי"בדרךשממציאיםכתביבית־דיןלפיתקנותסדרהדין" )2(
יבוא"אובדרךשמתקיימיםלגביההתנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוק

תקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים";

בסעיף81א1,בסעיףקטן)ב1(,במקום"תקנות489ו־490לתקנותסדרהדין" )3(
יבוא"תקנות161)4(ו–165)א(לתקנותהאמורות";

בתוספתהראשונה,בסופהיבוא: )4(

מעןדיגיטליכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-1965ע" "6ע

תיקוןחוקהמרכזבחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-251995,בסעיף10-5ע
לגבייתקנסות

אגרותוהוצאות בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בדרךהקבועה"יבוא"בדרךהקבועה )1(
בפרקי"טלתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,אובדרךשמתקיימיםלגביה
3זלחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים, 3ואו התנאיםהקבועיםבסעיפים

התשע"ח-2018)בסעיףזה-דרישתתשלוםנוספת(";

האזרחי, הדין סדר לתקנות ל"ב בפרק ד' "בסימן במקום )ג(, קטן בסעיף )2(
התשמ"ד-1984"יבוא"בסעיף164לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018"ע

תחילתןשלהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחן11ע )א(
בסעיף2)5(לחוקזה,לענייןמעןדיגיטליכהגדרתובסעיף1לחוקמרשםהאוכלוסין,
כנוסחן האוכלוסין, מרשם חוק הוראות של תחילתן זה, לחוק )1(3 בסעיף כנוסחו
בסעיף3לחוקזה,ותחילתןשלהוראותחוקעדכוןכתובת,כנוסחןבסעיף4לחוקזה,
בתוםשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהאובמועדשבוהשלימהרשותהאוכלוסין
וההגירהאתהיערכותהליישוםאותןהוראות,לפיהמוקדם;המנהלהכללישלרשות
האוכלוסיןוההגירהיפרסםברשומותהודעהעלהמועדשבוהושלמהההיערכות

כאמור)בסעיףזה-יוםהתחילהלענייןיחיד(ע

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-

תחילהוהוראת
מעבר

מרשם לחוק 5א)א( סעיף הוראות של תחילתן )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
האוכלוסין,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,שישהחודשיםלאחריוםהתחילהלענייןיחיד
)בפסקהזו-מועדהתחילההנדחית(;ואולם,תושברשאילמסוראתכתובתהדואר

האלקטרוניאומספרהטלפוןהניידשלולרשםהחלמיוםהתחילהלענייןיחידע

בסעיףזה,"מעןדיגיטלי"ו"תושב"-כהגדרתםבחוקמרשםהאוכלוסיןכנוסחו )ג(
בסעיף3לחוקזהע

5)א(לחוקהמרכזלגביית מוצעלקבועבסעיף  סעיף 10
קנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995)להלן 
של שהמצאה המרכז(, חוק - זה לפרק ההסבר בדברי
דרישתתשלוםיכולהלהיעשותגםבשליחתמסרלמען
הדיגיטלישמתקייםלגביההאמורבסעיף3זלחוקפנייה
ששקולה המצאה כלומר ציבוריים, לגופים דיגיטלית
מסר משלוח מסירהע אישור עם רשום בדואר למשלוח
כאמורייחשבלהמצאהמלאהרקאםהתמלאוכלהתנאים

הקבועיםבאותוסעיףלקיומהשלשקילותע

כמוכן,בשלכניסתןלתוקףשלתקסד"אהחדשות,
במועדהאמורבדבריההסברלסעיף9להצעתהחוק,מוצע
לעדכןאתההפניותלתקנותאלהבסעיף5לחוקהמרכזע

יובהרכיבעודשלפיתקסד"אהחדשותלאניתןלשלוח
כתבטענותראשוןבדואראלקטרוני,הרישבעקבותהתיקון
האמור אף ועל המרכז, לחוק 5)א( בסעיף לעיל המוצע
המצאהמלאהשל לבצע ניתן יהיה האמורות, בתקנות

דרישתהתשלוםבהתאםלסעיף3זהאמורע

מוצעלקבועכיהתיקוןלחוקהמרשם,כמוגם  סעיף 11
התיקוןלחוקעדכוןכתובת,ייכנסולתוקףבתום 
שישהחודשיםמיוםפרסומושלהחוקהמוצע,אובמועד
שבוהשלימהרשותהאוכלוסיןוההגירהאתהיערכותה
הטכנולוגיתלקליטהוהעברהשלהמעניםהדיגיטלייםשל
יחידים,לפיהמוקדם;לצורךהבטחתמתןודאותלציבור
לגבימועדהתחילהשלההסדר,המנהלהכללישלרשות

ס"חהתשנ"ה,עמ'159;התשע"ט,עמ'224ע 25

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 864

תיקוןחוק
החברות,תיקון
חוקהעמותות
ותיקוןפקודת

האגודות
השיתופיות-

תחילהותחולה

תחילתןשלהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחם12ע
בסעיף2)5(לחוקזה,לענייןמעןדיגיטלישלתאגיד,ותחילתןשלהוראותסעיפים5
עד7לחוקזה,בתוםשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה)בפרקזה-יוםהתחילה
לענייןתאגיד(,והןיחולולענייןחברהאוחברתחוץכהגדרתןבחוקהחברות)בפרקזה
-חברה,חברתחוץ(,עמותהכהגדרתהבחוקהעמותות)בפרקזה-עמותה(אואגודה
שיתופיתכמשמעותהבפקודתהאגודותהשיתופיות)בפרקזה-אגודהשיתופית(,לפי
העניין,שהתאגדהבמועדהאמוראולאחריו;בסעיףזה,"מעןדיגיטלי",שלתאגיד-

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

1לחוקהחברות, לענייןחברהאוחברתחוץ-מעןדיגיטליכהגדרתובסעיף )1(
כנוסחובסעיף5)1()ב(לחוקזה)בפרקזה-מעןדיגיטלי,שלחברה(;

כנוסחו העמותות, לחוק 2)ד( בסעיף כהגדרתו דיגיטלי מען - עמותה לעניין )2(
בסעיף6)1()ג(לחוקזה)בפרקזה-מעןדיגיטלי,שלעמותה(;

לענייןאגודהשיתופית-מעןדיגיטליכהגדרתובסעיף18אלפקודתהאגודות )3(
השיתופיות,כנוסחובסעיף7)1(לחוקזה)בפרקזה-מעןדיגיטלי,שלאגודהשיתופית(ע

תיקוןחוקהחברות
-הוראתמעבר

חברהאוחברתחוץ,כמפורטלהלן,שהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגידים,13ע )א(
יחולולגביההחובותלפיסעיפים123א)א(ו–)ב(רישהאו346)ב()3(ו–)ג(לחוקהחברות,
כנוסחםבסעיף5)8(או)11()א(ו–)ב(לחוקזה,בהתאמה,במועדיםשלהלן,לפיהעניין,
וכןיחולולגביהן,מאותםמועדיםואילך,ההוראותלפיסעיף123א)ב(סיפהו–)ג(לחוק
החברות,כנוסחובסעיף5)8(לחוקזה,אוההוראותלפיהסעיףהאמורכפישהוחלו

בסעיף346)ג1(לחוקהחברות,כנוסחובסעיף5)11()ג(לחוקזה:

לענייןחברהשאינהתאגידמדווחכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1968 )1(
)בסעיףזה-תאגידמדווח(-בעתהגשתדיווחלפיסעיף141לחוקהחברות,

לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד;

לענייןחברהשהיאתאגידמדווח-בעתהגשתדיווחלפיסעיף145)2(לחוק )2(
החברות,לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד,אובתוםשישהחודשים

מיוםהתחילהכאמור,לפיהמוקדם;

346)ג(לחוקהחברות, לענייןחברתחוץ-בעתהגשתעדכוןלפיסעיף )3(
לראשונהלאחריוםהתחילהלענייןתאגיד,בעתהגשתדוחלפיסעיף348לחוק
האמורלראשונהלאחריוםהתחילהכאמור,אובתוםשישהחודשיםמיום

התחילהכאמור,לפיהמוקדםע

האוכלוסיןוההגירהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט
שלהרשותהודעהעלהמועדשבוהושלמהההיערכות
כאמורעכמוכןמוצעלדחותאתהמועדשבותיכנסלתוקף,
לפקיד הדיגיטלי מענו על להודיע החובה תושב, לגבי
ההודעה פרסום מיום חודשים שישה לתום הרישום,
האמורהברשומותעעםזאת,מוצעלאפשרלתושבלהודיע
עלמענוהדיגיטליכברמיוםפרסוםההודעהכאמור,ואם
בחרלעשותכן,הדברייעשהבהתאםלהוראותהקבועות
בסעיף3בלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחו

בסעיף2)5(להצעתהחוקע

מוצעשמועדהתחילהשלהוראותהחוקלעניין  סעיף 12
- תאגידים לגבי ציבוריים גופים בידי דיוור 
חברה,חברתחוץ,עמותהואגודהשיתופית,ייקבעל־6
חודשיםמיוםפרסוםהחוק,כדילאפשראתההיערכות
התשתית יצירת לצורך לרשמים ליישומו הנדרשת
המחשוביתהנדרשתלרישוםמעןדיגיטלישישמשגופים

ציבורייםע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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חברהאוחברתחוץשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרה)ב( )1(
לרשםהחברותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכל
עתבתקופהשממועדהמסירהעדתום24חודשיםמיוםהתחילהלענייןתאגיד
)בפרקזה-תקופתהביניים(,להודיעלרשםהחברותשהיאמסרבתלקבלמסרים
למענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
בתקופתהביניים;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריךאתתקופתהבינייםבשנה

אחתנוספתע

מסרהחברהלרשםהחברותהודעהעלסירובכאמורבפסקה)1(- )2(

יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמש )א(
גוףציבוריכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים)בפרקזה-גוףציבורי(לשליחתמסרכאמור

בפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)א(לחוקהאמור,בתקופתהביניים;

לאיוכלגוףציבורילשלוחמסרשאינומסרכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
למעןהדיגיטלישלהחברהבתקופתהביניים,כלעודלאחזרהבההחברה
מהודעתה;הוראותפסקתמשנהזולאיחולולענייןגוףציבורישחלות

לגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלחברהשהתאגדהלפנייוםהתחילהכאמורבו, )ג(
ושמסרהלרשםהחברות,לפניהמועדהאמור,אתכתובתהדוארהאלקטרוניאואת

מספרהטלפוןהניידשלהע

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכיהוראותסעיףקטן)ב(יחולועלסוגיחברות, )ד(
לרבותחברותחוץ,שהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמתקיימותלגביהןנסיבות
מיוחדותלענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפון

ניידשלהן,גםלאחרתוםתקופתהבינייםע

תיקוןחוק
העמותות-

תחולהוהוראת
מעבר

עמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגיד,יחולועליההחובותלפי14ע )א(
סעיף2)א(לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)1()א(לחוקזה,וסעיףקטן)א(שלסעיף8ג
לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)2(לחוקזה,במועדהגשתהדוחלפיסעיף38)א()6(
לחוקהעמותות,לראשונהלאחריוםהתחילההאמור,ויחולולגביה,מהמועדהאמור

ואילךההוראותלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף8גהאמורע

עמותהשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרהלרשםהעמותות)ב( )1(
אתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכלעתבתקופת
הביניים,להודיעלרשםהעמותותשהיאאינהמעוניינתלקבלמסריםלמענה
ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק ג' פרק להוראות בהתאם הדיגיטלי

בתקופתהבינייםע

מסרהעמותהלרשםהעמותותהודעהכאמורבפסקה)1(- )2(

חברהאוחברתחוץשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרה)ב( )1(
לרשםהחברותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכל
עתבתקופהשממועדהמסירהעדתום24חודשיםמיוםהתחילהלענייןתאגיד
)בפרקזה-תקופתהביניים(,להודיעלרשםהחברותשהיאמסרבתלקבלמסרים
למענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
בתקופתהביניים;שרהמשפטיםרשאי,בצו,להאריךאתתקופתהבינייםבשנה

אחתנוספתע

מסרהחברהלרשםהחברותהודעהעלסירובכאמורבפסקה)1(- )2(

יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמש )א(
גוףציבוריכאמורבפסקה)2(להגדרה"גוףציבורי"שבסעיף1לחוקפנייה
דיגיטליתלגופיםציבוריים)בפרקזה-גוףציבורי(לשליחתמסרכאמור

בפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)א(לחוקהאמור,בתקופתהביניים;

לאיוכלגוףציבורילשלוחמסרשאינומסרכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
למעןהדיגיטלישלהחברהבתקופתהביניים,כלעודלאחזרהבההחברה
מהודעתה;הוראותפסקתמשנהזולאיחולולענייןגוףציבורישחלות

לגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלחברהשהתאגדהלפנייוםהתחילהכאמורבו, )ג(
ושמסרהלרשםהחברות,לפניהמועדהאמור,אתכתובתהדוארהאלקטרוניאואת

מספרהטלפוןהניידשלהע

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכיהוראותסעיףקטן)ב(יחולועלסוגיחברות, )ד(
לרבותחברותחוץ,שהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמתקיימותלגביהןנסיבות
מיוחדותלענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפון

ניידשלהן,גםלאחרתוםתקופתהבינייםע

עמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגיד,יחולועליההחובותלפי14ע )א(
סעיף2)א(לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)1()א(לחוקזה,וסעיףקטן)א(שלסעיף8ג
לחוקהעמותות,כנוסחובסעיף6)2(לחוקזה,במועדהגשתהדוחלפיסעיף38)א()6(
לחוקהעמותות,לראשונהלאחריוםהתחילההאמור,ויחולולגביה,מהמועדהאמור

ואילךההוראותלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף8גהאמורע

תיקוןחוק
העמותות-

תחולהוהוראת
מעבר

עמותהשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמסרהלרשםהעמותות)ב( )1(
אתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,בכלעתבתקופת
הביניים,להודיעלרשםהעמותותשהיאאינהמעוניינתלקבלמסריםלמענה
ציבוריים, לגופים דיגיטלית פנייה לחוק ג' פרק להוראות בהתאם הדיגיטלי

בתקופתהבינייםע

מסרהעמותהלרשםהעמותותהודעהכאמורבפסקה)1(- )2(
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יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמשגוף )א(
ציבורילשליחתמסרכאמורבפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)א(לחוקפנייה

דיגיטליתלגופיםציבוריים,בתקופתהביניים;

העמותה של הדיגיטלי למען מסרים לשלוח ציבורי גוף יוכל לא )ב(
בתקופתהביניים,כלעודלאחזרהבההעמותהמהודעתה;הוראותפסקת

משנהזולאיחולולענייןגוףציבורישחלותלגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלעמותהשהתאגדהלפנייוםהתחילהלעניין )ג(
תאגיד,ושמסרהלרשםהעמותות,לפניהמועדהאמור,אתכתובתהדוארהאלקטרוני

אואתמספרהטלפוןהניידשלהע

)ב(יחולועלסוגי שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכיהוראותסעיףקטן )ד(
עמותותשהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזה,ושמתקיימותלגביהןנסיבותמיוחדות
לענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפוןניידשלהן,

גםלאחרתוםתקופתהבינייםע

תיקוןחוק
האגודות

השיתופיות-
תחולהוהוראת

מעבר

אגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםהתחילהלענייןתאגידים,יחולועליה15ע )א(
החובותלפיסעיף18אלפקודתהאגודותהשיתופיות,כנוסחובסעיף7)1(לחוקזה,
במועדהגשתהדוחהכספיהשנתילפיסעיף64)1()ג(לפקודההאמורה,לראשונהלאחר

יוםהתחילהלענייןתאגידע

אגודהשיתופיתשהתאגדהלפנייוםפרסומושלחוקזהושמסרהלרשם)ב( )1(
האגודותהשיתופיותאתפרטימענההדיגיטלילפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאית,
בכלעת,בתקופהשממועדהמסירהעדתום24חודשיםמיוםהתחילהלעניין
תאגיד,להודיעלרשםהאגודותהשיתופיותשהיאאינהמעוניינתלקבלמסרים
למענההדיגיטליבהתאםלהוראותפרקג'לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,
באותהתקופה;שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורה

בשנהאחתנוספתע

כאמור הודעה השיתופיות האגודות לרשם שיתופית אגודה מסרה )2(
בפסקה)1(-

יודיעלההרשםכיהמעןהדיגיטלייוכל,עלאףהודעתה,לשמשגוף )א(
ציבורילשליחתמסרכאמורבפסקה)1()א()4(שלסעיף3ג)3(לחוקתקשורת

דיגיטליתעםגופיםציבוריים,בתקופההאמורהבפסקה)1(;

האגודה של הדיגיטלי למען מסרים לשלוח ציבורי גוף יוכל לא )ב(
)1(,כלעודלאחזרהבהאגודה השיתופיתבתקופתהאמורהבפסקה
השיתופיתמהודעתה;הוראותפסקתמשנהזולאיחולולענייןגוףציבורי

שחלותלגביוהוראותסעיף17ע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלאגודהשהתאגדהלפנייוםהתחילהכאמור )ג(
הדואר כתובת את המועדהאמור, לפני השיתופיות, בו,ושמסרהלרשםהאגודות

האלקטרוניאואתמספרהטלפוןהניידשלהע
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אגודות סוגי על יחולו )ב( קטן סעיף הוראות כי בתקנות לקבוע רשאי השר )ד(
שיתופיותשהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזהושמתקיימותלגביהןנסיבותמיוחדות
לענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפוןניידשלהן,

גםלאחרתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב()1(ע

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(-

תחילהוהוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיפים11ו־12,תחילתםשלפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטלית16ע )א(
לגופיםציבוריים,כנוסחםבסעיף2)5(לחוקזה,ושלסעיפים8עד10לחוקזה,לגבירשות
האכיפהוהגבייה,המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוגוףציבוריאחרהגובהלפי
פקודתהמסים)גבייה(,פקודתהעיריות26אופקודתהמועצותהמקומיות,לענייןהודעות
שגוףכאמורשולחבמסגרתהליכיגבייתחובות)בסעיףזה-הודעותגבייה(,במועד
שבוהשליםגוףכאמוראתהיערכותולשליחתהודעותכאמורלפיהוראותפרקג'לחוק
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,אובתום30חודשים
מיוםהתחילהלענייןתאגיד,לפיהמוקדם;מנהלגוףכאמוריפרסםהודעהעלמועד

התחילההחללגביולפיסעיףקטןזהברשומותובאתרהאינטרנטשלהגוףהציבוריע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,בתקופהשל12חודשיםממועדהתחילהכאמור )ב(
באותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-התקופההקובעת(,יחולולגביגוףכאמורבוהוראות
סעיף3הלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,לעניין
מסראלקטרונישהואהודעתגבייה,רקאםהתקבללגביהמסרגםאישוראוחיווי
כאמורבסעיף3ו)3()א(לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוק
זה;ואולם,חלמועדהתחילהכאמורבסעיףקטן)א(,לגביגוףכאמורבו,18חודשים
אויותרלאחריוםהתחילהלענייןיחיד,תסתייםהתקופההקובעתלגביאותוגוף

בתום30חודשיםמהמועדהאמורע

פרקב'-הוראת
מעברלענייןנוהג

עלאףהוראותסעיף3גלחוקתקשורתדיגיטלית,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,גוף17ע )א(
ציבורישנהגלשלוחמסריםלכתובתהדוארהאלקטרוניאולמספרהטלפוןהניידשל
אדם,לפנייוםהתחילההחללגביו,רשאילשלוחלאותואדםאתהמסריםבאותהדרך

עדתוםהתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אגודות סוגי על יחולו )ב( קטן סעיף הוראות כי בתקנות לקבוע רשאי השר )ד(
שיתופיותשהתאגדולפנייוםפרסומושלחוקזהושמתקיימותלגביהןנסיבותמיוחדות
לענייןקבלתמסריםאלקטרונייםעלידןבאמצעותדואראלקטרוניאוטלפוןניידשלהן,

גםלאחרתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב()1(ע

עלאףהוראותסעיפים11ו־12,תחילתםשלפרקיםג'ו־ד'לחוקפנייהדיגיטלית16ע )א(
לגופיםציבוריים,כנוסחםבסעיף2)5(לחוקזה,ושלסעיפים8עד10לחוקזה,לגבירשות
האכיפהוהגבייה,המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוגוףציבוריאחרהגובהלפי
פקודתהמסים)גבייה(,פקודתהעיריות26אופקודתהמועצותהמקומיות,לענייןהודעות
שגוףכאמורשולחבמסגרתהליכיגבייתחובות)בסעיףזה-הודעותגבייה(,במועד
שבוהשליםגוףכאמוראתהיערכותולשליחתהודעותכאמורלפיהוראותפרקג'לחוק
פנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,אובתום30חודשים
מיוםהתחילהלענייןתאגיד,לפיהמוקדם;מנהלגוףכאמוריפרסםהודעהעלמועד

התחילההחללגביולפיסעיףקטןזהברשומותובאתרהאינטרנטשלהגוףהציבוריע

תיקוןפקודת
המסים)גבייה(-

תחילהוהוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,בתקופהשל12חודשיםממועדהתחילהכאמור )ב(
באותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-התקופההקובעת(,יחולולגביגוףכאמורבוהוראות
סעיף3הלחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,לעניין
מסראלקטרונישהואהודעתגבייה,רקאםהתקבללגביהמסרגםאישוראוחיווי
כאמורבסעיף3ו)3()א(לחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,כנוסחובסעיף2)5(לחוק
זה;ואולם,חלמועדהתחילהכאמורבסעיףקטן)א(,לגביגוףכאמורבו,18חודשים
אויותרלאחריוםהתחילהלענייןיחיד,תסתייםהתקופההקובעתלגביאותוגוף

בתום30חודשיםמהמועדהאמורע

עלאףהוראותסעיף3גלחוקתקשורתדיגיטלית,כנוסחובסעיף2)5(לחוקזה,גוף17ע )א(
ציבורישנהגלשלוחמסריםלכתובתהדוארהאלקטרוניאולמספרהטלפוןהניידשל
אדם,לפנייוםהתחילההחללגביו,רשאילשלוחלאותואדםאתהמסריםבאותהדרך

עדתוםהתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

פרקב'-הוראת
מעברלענייןנוהג

בהליכיגבייתחובותישלהודעותדרישתתשלום  סעיף 16
החובהנשלחותחשיבותמוגברת,שכןההנחה 
ניתןלנקוטנגדו כן ועל החוב שחייבמשתמטמתשלום
בהליכיגבייה,מבוססתעלההנחהשהואקיבלאתדרישת
התשלוםאוהאזהרהוהחליטשלאלשלםאותהעלפיכך,
של התחילה מיום שנה של בתקופה כי לקבוע מוצע
הסדרהדיוורהדיגיטלילענייןגופיםציבורייםהגוביםלפי
פקודתהמסים)גבייה(,פקודתהעיריותאופקודתהמועצות
המקומיות)להלןבדבריההסברלפרקזה-מועדהתחילה
לענייןגבייה,התקופההקובעת(,משלוחהודעותבהליכים
הדרישה על העונה לכזה ייחשב הדיגיטלי, למען אלה
הקבועהבכלדיןלענייןמשלוחהודעותבכתב,רקאם
החייבאישראתקבלתהמסרלפיסעיף3ו)3()א(לחוקפנייה
1)5(להצעת בסעיף כנוסחו דיגיטליתלגופיםציבוריים,
החוק)להלןבדבריההסברלפרקזה-הוראתמעברבדבר
שקילות(עעלפיהמוצע,מועדהתחילהלענייןגבייהיימנה
לענייןכלגוףציבוריהגובהחובותלפיהדיניםהמפורטים
בסעיף,בנפרד,ויהיההמועדשבוגוףציבוריכאמורהשלים

אתהיערכותווהחלבמשלוחמסריםדיגיטליים,ושמנהל
ובאתר ברשומות הודעה לגביו פרסם הציבורי הגוף

האינטרנטשלהגוףהציבוריע

במהלך הודעות לשלוח יוכל ציבורי גוף כאמור,
המעבר בהוראת המוצע ההסדר לפי הקובעת התקופה
12חודשיםעואולם,מוצעכיגוף לענייןשקילות,למשך
בחלוף דיגיטליים מסרים לשלוח והחל להיערך שסיים
יותרמ־18חודשיםמיוםתחילתההסדרלענייןיחיד)ראו
סעיף11להצעתהחוק(,יחולעליוהסדרהשקילותמכוח
הוראתהמעבררקעדתום30חודשיםמאותומועדעכך
למשל,גוףציבורישהחללשלוחהודעותלמעןדיגיטלי
לאחר6חודשיםממועדהתחילה,יוכללדוורלפיההסדר
שבהוראתהמעברבמשך12חודשיםעואולם,גוףשהחל
במשלוחמסריםבאופןהאמורבחלוף25חודשיםממועד
התחילההנזכר,יוכללדוורמכוחהוראתהמעברבמשך5

חודשים,בלבדע

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 26
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לענייןתושבכהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין-18חודשיםמיוםהתחילה )1(
לענייןיחיד;

לענייןתאגיד-שנתייםמיוםהתחילהלענייןתאגידע )2(

השרכהגדרתובחוקפנייהדיגיטליתלגופיםציבוריים,רשאי,בצו,להאריךאת )ב(
התקופההאמורהבסעיףקטן)א()1(בתקופהנוספתשלאתעלהעלשנתיים,לגביהגופים

הציבוריים,כולםאוחלקםע

שרהמשפטים,ולענייןאגודהשיתופית-שרהכלכלהוהתעשייה,רשאי,בצו, )ג(
להאריךאתהתקופההאמורהבסעיףקטן)א()2(בתקופהנוספתשלאתעלהעלשנהע

תיקוןחוקמרשם
האוכלוסין-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדתום30חודשיםמהמועדהאמור,יקראו18ע )א(
אתחוקמרשםהאוכלוסיןכךשאחריסעיף18יבוא:

"קבלתמעןדיגיטלי
מגופיםציבוריים

גוףמהגופיםהציבורייםהמפורטיםלהלן,יעבירלפקיד18אע )א(
הנייד הטלפון מספרי את דרישתו, לפי הראשי, הרישום
וכתובותהדוארהאלקטרונישלתושבים,שנכלליםבמאגרי

המידעשלהגופיםהאלה:

המוסדלביטוחלאומי; )1(

רשותהמסיםבישראל; )2(

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים; )3(

משרדהביטחון; )4(

צבא־הגנהלישראל; )5(

רשותהתקשובהממשלתיע )6(

דיגיטלית פנייה לחוק 3ג סעיף לעיל, כאמור  סעיף 17
)5(2 בסעיף המוצע כנוסחו ציבוריים, לגופים 
לחוקזה,קובעסטנדרטיםמחייביםלשליחתמסרלמען
בתוספת )המנוי ציבורי גוף כל על שיחולו דיגיטלי,
השנייהלאותוחוק(עכברהיוםקיימיםגופיםציבוריים
רביםשנוהגיםלשלוחמסריםדיגיטלייםלתושביםולגופים
את שולחים בהכרח אינם אלה גופים ואולם, אחריםע
המסריםבהתאםלסטנדרטיםהקבועיםבסעיף3גהמוצע,
ולמעשה,שליחתהמסריםכאמורבהכרחאינהבהתאם
לכלהתנאיםהקבועיםבאותוסעיף,מאחרשאינהנעשית
ל"מעןהדיגיטלי"כהגדרתובחיקוקיםהשוניםשמכוחם

מנוהלמרשםע

כדישלאלהביאלכךשגופיםאלהייאלצולהפסיק
אתשליחתהמסריםהדיגיטלייםבאופןמיידי,דברשיפגע
ביעילותובשירותשמעניקהגוףהציבורי,מוצעלקבועכי
במקרהשבוגוףציבורינהגלשלוחמסרבאופןדיגיטלי

בדרךאחרתמהדרךהקבועהבסעיף3גהמוצע,עוברליום
התחילההחללענייןשליחתהמסר,יוכלהגוףהציבורי
חודשים 18 דרך באותה המסרים את לשלוח להמשיך
ולמשך תושב, שהוא לנמען האמור מהמועד נוספים
שנתייםמהמועדהאמורלנמעןשהואתאגידעכדילאפשר
גמישותמסוימתבהתאםלהתפתחויות,מוצעלקבועכי
שרהכלכלהוהתעשייהיוכללהאריךבצואתהתקופה
האמורהלגבישליחתמסריםדיגיטלייםלתושביםבתקופה
נוספתשלשנתייםלכלהיותר,ולגבישליחתמסריםכאמור
לאגודותשיתופיות-בתקופהנוספתשלשנהלכלהיותר,
ושרהמשפטיםיוכללהאריךבצואתהתקופההאמורה
לגבישליחתמסריםדיגיטלייםלחברותולעמותותבתקופה

נוספתשלשנהלכלהיותרע

שלושים שתחול שעה, הוראת לקבוע מוצע  סעיף 18
המוצע, החוק של פרסומו מיום חודשים 
ושבמהלכהיוכלפקידהרישוםלפנותבאופןיזוםלתושבים
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יישמר )א(, קטן סעיף הוראות לפי שהועבר המידע )ב(
ישמור הרישום פקיד המידע; את שהעביר הגוף ציון בלי
לפי לתושב פנייה לצורך רק כאמור שהועבר המידע את

הודעת קבלת לאחר בסמוך המידע את וימחק 19ז, סעיף
התושבלפיאותוסעיףע

הוראותסעיף18)א(לאיחולולענייןהעברתמידעלפי )ג(
סעיףזהע"

בתקופהשמיוםהתחילהלענייןיחידעדתום24חודשיםמהמועדהאמור,יקראו )ב(
אתחוקמרשםהאוכלוסיןכךשאחריסעיף19ויבוא:

"יידועתושבבדבר
חובתולהודיעעל

מעןדיגיטלי

פקידהרישוםרשאילפנותלתושבכדיליידעאותועל19זע )א(
חובתולמסורלוהודעהבדברפרטימענוהדיגיטלי,כאמור

בסעיף5אע

תושבשקיבלפנייהמפקידהרישוםלפיהוראותסעיף )ב(
קטן)א(,חייבלמסורלפקידהרישוםהודעהבדברפרטימענו

הדיגיטליבתוך10ימיםממועדהפנייהע"

יישמר )א(, קטן סעיף הוראות לפי שהועבר המידע )ב(
ישמור הרישום פקיד המידע; את שהעביר הגוף ציון בלי
לפי לתושב פנייה לצורך רק כאמור שהועבר המידע את

הודעת קבלת לאחר בסמוך המידע את וימחק 19ז, סעיף
התושבלפיאותוסעיףע

הוראותסעיף18)א(לאיחולולענייןהעברתמידעלפי )ג(
סעיףזהע"

בתקופהשמיוםהתחילהלענייןיחידעדתום24חודשיםמהמועדהאמור,יקראו )ב(
אתחוקמרשםהאוכלוסיןכךשאחריסעיף19ויבוא:

"יידועתושבבדבר
חובתולהודיעעל

מעןדיגיטלי

פקידהרישוםרשאילפנותלתושבכדיליידעאותועל19זע )א(
חובתולמסורלוהודעהבדברפרטימענוהדיגיטלי,כאמור

בסעיף5אע

תושבשקיבלפנייהמפקידהרישוםלפיהוראותסעיף )ב(
קטן)א(,חייבלמסורלפקידהרישוםהודעהבדברפרטימענו

הדיגיטליבתוך10ימיםממועדהפנייהע"

לשםקבלתהודעהעלהמעןהדיגיטליורישומובמרשםע
מוצעלקבועכילשםכךיוכלפקידהרישוםלהשתמש
בפרטיההתקשרותהדיגיטלייםשישבידו)אךלאנרשמו
במרשם,משוםשלאנמסרולמטרתרישוםכאמור(,אולקבל
מגופיםציבורייםמסוימים,המנוייםבהוראתהשעה,פרטי

התקשרותדיגיטלייםשלתושביםשמצוייםבידיהםעכמו
כןמוצעלקבועכלליםלגביאופןשמירתפרטיההתקשרות
שהתקבלומכוחהוראהזו,וכמוכןחובהלמחוקאתפרטי

ההתקשרותלאחרקבלתהודעתהתושבע
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פרק ג': תאגידים שהוקמו לפי חוק
תיקוןחוקיסודות

התקציב
בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-19-271985ע

אחריסעיף28יבוא: )1(

"דוחותכספיים
שלתאגיד

בסעיףזה,"דוחותכספיים"-כלאלה:28אע )א(

דוחעלהמצבהכספיאומאזן; )1(

דוחעלהביצועהכספיאודוחרווחוהפסד; )2(

דוחעלהשינוייםבנכסיםנטואודוחעלהשינוייםבהון )3(
העצמי;

דוחעלתזרימיהמזומנים; )4(

ביאוריםלדוחותהאמוריםוביאוריםהכולליםאתעיקרי )5(
המדיניותהחשבונאיתע

תאגידיערוךמדישנהדוחותכספייםלפיהוראותסעיףזהע )ב(

הכספיים הדוחות לעריכת אחראית התאגיד מועצת )ג(
ולאישורם;לענייןזה,"מועצתתאגיד"-מועצתתאגידאוכל
גוףאחרהממלאבתאגידתפקידדומהלתפקידשלמועצתתאגיד

אולתפקידשלדירקטוריוןבחברה,אףאםכינויושונהע

)בפרק התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות חוק  סעיף 19
את לקבוע נועד התקציב(, יסודות חוק - זה  כללי

לחוק ד' פרק המדינהע תקציב של עקרונותיו 
עוסקביןהשארבהוראותהחלותעלתאגידיםשהוקמו
בחוקאושמתקיימיםבהםתנאיםאחריםלהגדרת"תאגיד"
ציבוריים תפקידים ממלאים ואשר פרק, באותו כאמור
מגווניםולעיתיםאףמופקדותבידיהםסמכויותשלטוניות
לשםמילויתפקידםהציבוריעהתאגידיםהםבעליאישיות
משפטיתנפרדתמזושלהמדינה,דברשמאפשרגמישות
חלק מהווים גם הם זאת עם ויחד בניהולם, ועצמאות
אינם התאגידים היום, הקיים במצב הציבוריע מהמגזר
כפופיםבאופןאחידוגורףלמלואהכלליםהחליםעלגופים
אחריםבמגזרהציבורי,שנועדולהבטיחהתנהלותתקינה

שלגופיםממשלתייםעלפיכלליהמשפטהציבוריע

דוחותכספייםשלתאגידיםהםכליראשוןבמעלה
הממשלה גורמי בעבור הן פעולותיהם, על לפיקוח
הרלוונטיים,הןבעבורמועצתהתאגידוהןבעבורהציבורע
התאגידיםמהווים,כאמור,חלקמהמגזרהציבוריוהוקמו
כדילקדםמטרותציבוריות,אךבהעדרהסדרהרוחבית
איןכיוםאחידותביןהתאגידיםהשוניםבתחוםהשקיפות
והדיווחיםהכספייםעבמצבדבריםזהמוצעלפעוללהגברת
השקיפותולהבטיחשתאגידיםיכינודוחותכספיים,אשר
לכללי בהתאם הרצוי באופן ומבוקרים ערוכים יהיו

חשבונאותמקובלים,ויפרסמואותםבפומביע

התקציב, יסודות חוק את לתקן מוצע לפיכך
התשמ"ה-1985,כךשתאגיד,כהגדרתושם,יחויבלערוך
דוחותכספייםולהגישםלשרהממונהעלביצועהחוק

שלפיוהוקםהתאגיד,ולחשבהכלליבמשרדהאוצרע

לפסקה 1

לסעיף 28א המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

מוצעלהגדיראתהדוחותהכספייםשהתאגידיהיה
חייבלהגישעהגדרתהדוחותהכספייםהיאבהתאםלכללי
החשבונאותהמקובליםהרלוונטייםעדוחעלהמצבהכספי,
דוחעלהביצועהכספיודוחעלהשינוייםבנכסיםנטוהם
המונחיםהמקובליםבמגזרהממשלתי,ולפיכךמדוברעל
חלופותלמונחים:מאזן,דוחרווחוהפסדודוחעלהשינויים

בהוןהעצמיע

לסעיף קטן )ב( המוצע

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעלקבוע
אתהחובהעלתאגידיםלהגישדוחותכספייםמדישנהע

לסעיף קטן )ג( המוצע

אחראית תהיה התאגיד מועצת כי לקבוע מוצע
לעריכתםשלהדוחותהכספייםוכןתאשרםעתפקידיהשל
המועצההםלקבועאתמדיניותושלהתאגידהציבוריוכן
לפקחעלהתנהלותוהתקינהוהיעילהומימושמטרותיו,
בדומהלדירקטוריוןבחברהעעלכןבתאגידשבוגוףאחר
מתפקדכמועצהכאמור,אףאםכינויושונה,יחולוהחובות

האמורותעלהגוףהאחרע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"א,עמ'256ע 27
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החשבונאות לכללי בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות )ד(
רשאי לכך, הסמיכו שהוא מי או הכללי, החשב המקובלים;
להורותלתאגידמסויםעלאופןעריכתדוחותיוהכספיים,בהתאם

לכלליםאלהע

הדוחותהכספייםהמאושריםכאמורבסעיףקטן)ג(יוגשו )ה(
יאוחר לא האוצר, במשרד הכללי ולחשב בדבר הנוגע לשר

מיום31במרסבכלשנה,לגביהשנההקודמתע

חלקהחשבהכלליעלדרךהצגתהפרטיםבדוחותהכספיים )ו(
אוסברכינפלפגםבהליךעריכתםאובהליךהבקרההפנימית
החשב עמדת את לגלות לתאגיד להורות הוא רשאי עליהם,
דעת להנחת הכספיים, בדוחות המחלוקת את ולתאר הכללי

החשבהכלליע

מועצתהתאגידתפרסם,באתרהאינטרנטשלהתאגיד,את )ז(
הדוחותהכספיים60ימיםלאחרמועדהגשתםכאמורבסעיף
קטן)ה(,אלאאםכןהורההחשבהכללילתאגידלפרסמםבמועד
מאוחריותר;החשבהכללייפרסםאתהדוחותהכספייםבאתר

האינטרנטשלהחשבהכלליע

הוראותסעיףזהבאותלהוסיףעלהוראותלענייןדוחות )ח(
כספייםהחלותעלתאגידמכוחהחוקשלפיוהוקם,ולאלגרוע
מהן;ואולםהייתהבחוקשלפיוהוקםהתאגידהוראהלענייןהגוף
המאשרבתאגידאתהדוחותהכספייםאוהוראהלענייןמועד
הגשתם,תחולעלאותותאגידההוראהשבחוקשלפיוהוקם
והמועדלהגשתהדוחהכספילחשבהכללייהיהמועדההגשה

הקבועבחוקשלפיוהוקםהתאגידע

החשבונאות לכללי בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות )ד(
רשאי לכך, הסמיכו שהוא מי או הכללי, החשב המקובלים;
להורותלתאגידמסויםעלאופןעריכתדוחותיוהכספיים,בהתאם

לכלליםאלהע

הדוחותהכספייםהמאושריםכאמורבסעיףקטן)ג(יוגשו )ה(
יאוחר לא האוצר, במשרד הכללי ולחשב בדבר הנוגע לשר

מיום31במרסבכלשנה,לגביהשנההקודמתע

חלקהחשבהכלליעלדרךהצגתהפרטיםבדוחותהכספיים )ו(
אוסברכינפלפגםבהליךעריכתםאובהליךהבקרההפנימית
החשב עמדת את לגלות לתאגיד להורות הוא רשאי עליהם,
דעת להנחת הכספיים, בדוחות המחלוקת את ולתאר הכללי

החשבהכלליע

מועצתהתאגידתפרסם,באתרהאינטרנטשלהתאגיד,את )ז(
הדוחותהכספיים60ימיםלאחרמועדהגשתםכאמורבסעיף
קטן)ה(,אלאאםכןהורההחשבהכללילתאגידלפרסמםבמועד
מאוחריותר;החשבהכללייפרסםאתהדוחותהכספייםבאתר

האינטרנטשלהחשבהכלליע

הוראותסעיףזהבאותלהוסיףעלהוראותלענייןדוחות )ח(
כספייםהחלותעלתאגידמכוחהחוקשלפיוהוקם,ולאלגרוע
מהן;ואולםהייתהבחוקשלפיוהוקםהתאגידהוראהלענייןהגוף
המאשרבתאגידאתהדוחותהכספייםאוהוראהלענייןמועד
הגשתם,תחולעלאותותאגידההוראהשבחוקשלפיוהוקם
והמועדלהגשתהדוחהכספילחשבהכללייהיהמועדההגשה

הקבועבחוקשלפיוהוקםהתאגידע

לסעיף קטן )ד( המוצע

מוצעלקבועכיהדוחותהכספייםייערכובהתאם
לכלליהחשבונאותהמקובליםעכמוכןמוצעלהסמיךאת
החשבהכללי,אומישהואהסמיכולכך,להורותלתאגיד
באופן הכספים, דוחותיו את לערוך עליו כיצד מסוים
שיישםנכונהאתכלליהחשבונאותהמקובליםאואת
לסעיף בהתאם זה, בנושא האוצר שר שיקבע התקנות

50)א()5א(המוצע,אםיקבעע

לסעיף קטן )ה( המוצע

מוצעלקבועכיהדוחותהכספייםיוגשולשרהנוגע
בדברולחשבהכללי,לאיאוחרמיום31במרסבכלשנה,

לגביהשנההקודמתע

לסעיף קטן )ו( המוצע

ציבוריים תפקידים ממלאים שהתאגידים מאחר 
כאמורבחלקהכללישלדבריההסברלעיל,מוצעלקבוע
כיכאשרקיימתמחלוקתביןהתאגידלחשבהכלליבנוגע
לאופןהצגתהפרטיםבדוחהכספיאוכאשרמוצאהחשב
הכללישנפלפגםבהליךעריכתהדוחהכספיאובהליך

הבקרהעליו,יהיההחשברשאילהורותלתאגידלשקף
זאתבדוחותע

לסעיף קטן )ז( המוצע

מוצעלקבועכיתאגידיפרסםאתדוחותיוהכספיים
לציבור,60ימיםלאחרשהגישאתהדוחלשרהנוגעבדבר
הדוחות פרסום למועד שעד כדי וזאת, הכלליע ולחשב
כאמור,יתאפשרלחשבהכללילבדוקאתהדוחותולהחליט
החשב מצא יותרע מעמיקה בדיקה נדרשת מהם באיזה
הכללישנדרשתבדיקהמעמיקהכאמור,מוצעלהסמיכו
לציבורבידיהתאגיד, הדוחות לדחותאתמועדפרסום

למועדשיורהע

עודמוצעכיהדוחותיפורסמובאתריהאינטרנטשל
התאגידושלהחשבהכלליע

לסעיף קטן )ח( המוצע

מוצעכיהוראותסעיף28אהמוצעהקובעהוראות
כלליותלענייןדוחותכספייםשלתאגיד,יחולונוסףעל
החוקים מכוח תאגידים על החלות ספציפיות הוראות

שלפיוהםהוקמו,ולאבמקומםע
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שרהאוצרבהסכמתשרהמשפטיםרשאי,בצו,לפטורתאגיד )ט(
מתחולתהוראותהמקנותסמכויותלחשבהכלליכלפיוכאמור
ו־)ז(,כולןאוחלקן,אםראוכיהחלת )ו(, )ד(, בסעיפיםקטנים
ההוראותהאמורותעלהתאגידעלולהלפגועבהגשמתתפקידיו

הציבורייםבשלמאפייניוהייחודייםע

הוראותסעיףזהלאיחולועלהמוסדלביטוחהלאומיע" )י(

בסעיף50)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )2(

אופןעריכתהדוחותהכספייםבידיהתאגיד,לרבותהתקינהוהמדיניות ")5א(
המקובלים; החשבונאות לכללי בהתאם לעריכתם המתאימות החשבונאית
בקרהפנימיתעלדוחותכספייםשלתאגיד,ובכללזההוראותלענייןמינוישל
רואהחשבוןמבקרלתאגיד,שיבקראתהדוחותהכספייםהשנתייםויחווהאת
דעתועליהם,תנאיכשירותו,משךכהונתווקביעתשכרו;אופןהגשתהדוחות

הכספייםלחשבהכלליע"

עלאףזאת,אםבחוקשלפיוהוקםתאגיד,קבועה
הוראהלענייןהגוףהמוסמךלאשראתהדוחותהכספיים,
תגברהוראהזועלההוראהשבסעיףקטן)ג(המוצעשלפיו
מועצתהתאגידמוסמכתלאשראתהדוחותעכמוכןאם
מועד לעניין הוראה קבועה תאגיד, הוקם שלפיו בחוק
הגשתהדוחותהכספייםלגוףהקבועשם,יחולמועדזה
גםלגבימועדההגשהלחשבהכלליולאתחולהוראת
)ו(המוצעשלפיהישלהגישעדיום31במרס סעיףקטן

שלכלשנהע

לסעיף קטן )ט( המוצע

מוצעלהסמיךאתשרהאוצריחדעםשרהמשפטים,
להחריג,בצו,תאגידמתחולתהוראותהמקנותסמכויות
המוצעים, ו–)ז( )ו( )ד(, בסעיפים כלפיו הכללי לחשב
האמורות ההוראות החלת כי ראו אם חלקן, או כולן
של הציבוריים תפקידיו בהגשמת לפגוע עלולה עליו
התאגידבשלמאפייניוהייחודייםעלפיכך,חובתעריכת
הדוחות,ובכללזהעריכתםבהתאםלכלליהחשבונאות
המקובלים,וכןהגשתםלחשבהכלליופרסומםחלהעל

כלהתאגידיםע

לסעיף קטן )י( המוצע

על יחולו לא המוצע 28א סעיף הוראות כי מוצע
המוסדלביטוחלאומיע

לפסקה 2

התקציב יסודות לחוק 50)א( סעיף את לתקן מוצע
הקובעענייניםשוניםששרהאוצרמוסמךלקבועבתקנות,
ולהוסיףבואתהסמכתשרהאוצרלקבועתקנותבדבר
התקינה סוג זה ובכלל הכספיים, הדוחות עריכת אופן
תאגידים סוגי על החלה הכספיים הדוחות עריכת של
שוניםכגוןתקניחשבונאותבינלאומייםמקובלים)תקני
IFRSהחליםבמגזרהעסקיותקניIPSASהחליםבמגזר
בדוחות ליישם שיש החשבונאית והמדיניות הציבורי(,
הכספייםבמסגרתהתקינההמתאימהענוסףעלכךיוסמך
השרלקבועתקנותלענייןהבקרההפנימיתעלהדוחות
מבקר חשבון רואה לעניין הוראות זה ובכלל הכספיים,

בתאגידע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועכללים
לענייןאופןהגשתהדוחותהכספייםלחשבהכלליע
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פרק ד': בינוי ושיכון
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-281965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-20ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"מתחםמוגן"יבוא: )א(

""מתחםפינויובינוי"-שטחשבוקיימותלכלהפחות24יחידותדיור,
והוגשהלגביותכניתשעיקרהפינוילשםבינויאועיבויהבנייה,
ממספר פישניים הפחות יחידותהדיוריהיהלכל ולפיהמספר
היחידותהקיימותאו70יחידות,לפיהגבוהמביניהם,אומתחם
להתחדשות הממשלתית הרשות בחוק כהגדרתו ובינוי פינוי

עירונית;";

בהגדרה""מתחםפינויובינוי","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי","הרשות )ב(
הממשלתיתלהתחדשותעירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38("",המילים""מתחם

פינויובינוי""ו""מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי""-יימחקו;

בסעיף11א4)א(,בהגדרה"תכניתלהתחדשותעירונית",במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

תכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת,החלהבתחוםשלמתחםפינוי )1("
ובינוי;";

בסעיף12א,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

בדיוןבעררלפיסעיף12ב)א()1(עד)3(עלהחלטתועדהמקומיתלעניין ")א1(
תכניתלהתחדשותעירוניתאולענייןהיתרמכוחתכניתכאמור,יצורףלהרכב
ועדתהעררכחבר,נציגשלהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתשימנה
ראשהרשותהאמורה,ובלבדשהרשותלאיזמהאוהגישהאתהתכניתשעליה
הוגשהערראושמכוחההוגשההיתר;בסעיףזה,"תכניתלהתחדשותעירונית"

-כהגדרתהבסעיף11א)4()א(ע";

פרק ד': בינוי ושיכון

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-281965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-20ע
והבנייה

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"מתחםמוגן"יבוא: )א(

""מתחםפינויובינוי"-שטחשבוקיימותלכלהפחות24יחידותדיור,
והוגשהלגביותכניתשעיקרהפינוילשםבינויאועיבויהבנייה,
ממספר פישניים הפחות יחידותהדיוריהיהלכל ולפיהמספר
היחידותהקיימותאו70יחידות,לפיהגבוהמביניהם,אומתחם
להתחדשות הממשלתית הרשות בחוק כהגדרתו ובינוי פינוי

עירונית;";

בהגדרה""מתחםפינויובינוי","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי","הרשות )ב(
הממשלתיתלהתחדשותעירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38("",המילים""מתחם

פינויובינוי""ו""מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי""-יימחקו;

בסעיף11א4)א(,בהגדרה"תכניתלהתחדשותעירונית",במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

תכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת,החלהבתחוםשלמתחםפינוי )1("
ובינוי;";

בסעיף12א,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

בדיוןבעררלפיסעיף12ב)א()1(עד)3(עלהחלטתועדהמקומיתלעניין ")א1(
תכניתלהתחדשותעירוניתאולענייןהיתרמכוחתכניתכאמור,יצורףלהרכב
ועדתהעררכחבר,נציגשלהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתשימנה
ראשהרשותהאמורה,ובלבדשהרשותלאיזמהאוהגישהאתהתכניתשעליה
הוגשהערראושמכוחההוגשההיתר;בסעיףזה,"תכניתלהתחדשותעירונית"

-כהגדרתהבסעיף11א)4()א(ע";

כוללת לאומית מדיניות לקדם נועד זה פרק   פרק ד'
לחידושופיתוחהמרחבהעירוניוהגדלתשיעור  כללי

מימושןשלתכניותלהתחדשותעירוניתבהתאם 
ליעדיםשהוצבולכךעלידיהממשלהע

לפסקאות )1(, )2( ו–)5( סעיף 20 

הרשות בחוק המוצעים לתיקונים במקביל 
)להלן התשע"ו-2016 עירונית, להתחדשות הממשלתית
-חוקהרשותלהתחדשותעירונית(,לענייןהגדרתושל
מתחםפינויובינויכמפורטבסעיף27לחוקזה,מוצעבאופן
דומהלתקןאתהגדרתושלמתחםפינויובינויגםבחוק
התכנון חוק - )להלן התשכ"ה-1965 והבנייה, התכנון
והבנייה(,כךשהואיוגדרכשטחשבוקיימותלכלהפחות
24יחידותדיור,ומוצעתבותכניתשעיקרהפינוילשםבינוי
אועיבויהבנייה,ולפיהמספריחידותהדיוריהיהלכל
הפחותפישנייםממספרהיחידותהקיימותאו70יחידות,
לפיהגבוהמביניהם,וכןמתחםפינויובינוישהוכרזעליו
לפיחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתעזאת
לשםמתןאפשרותלקידוםתכניותבמתחמיפינויובינוי
עלידיהוועדההמחוזיתאףבלאהזדקקותלהליךהכרזה

אואישורמקדמיעלמתחםפינויובינויע

יחדעםזאת,לענייןתכניתלפינויובינוישבסמכות
ועדהמקומיתעצמאיתמיוחדתכאמורבסעיף62א)א2()1(
לחוקהתכנוןוהבנייה,מוצעשלאלשנותאתהגדרתמתחם
פינויובינויכפישהוצעלעיל,אלאלהותירעלכנואת
ההסדרהקבועכיוםבחוק,ולפיותכניתלפינויובינויתהיה
בסמכותהוועדההמקומיתהאמורה,וזאתבתנאישמדובר
בתכניתבמתחםפינויובינוישמנהלהרשותהממשלתית
להתחדשותעירוניתהכריזעליוככזהאושנתןלגביואישור

מקדמי,לפיסעיף14לחוקהרשותלהתחדשותעירוניתע

לפסקאות )3( ו–)4(

והבנייה התכנון לחוק 12א סעיף את לתקן מוצע
כךשלהרכבועדתהעררלענייןתכניותוהיתריםייווסף
שהרשות ובלבד עירונית, להתחדשות הרשות של נציג
הממשלתיתלהתחדשותעירוניתלאיזמהאוהגישהאת
התכניתשעליההוגשהערראושמכוחההוגשההיתרע
זאת,כדילייעלולחזקמקצועיתאתדיוניועדותהערר

בנושאיהתחדשותעירוניתע

31א)א(לחוקהתכנון כמוכן,מוצעלתקןאתסעיף
והבנייהכךשלמכלולהשיקוליםשעלשרהפניםלשקול

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 28
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בסעיף31א- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"לרבותבענייןשיעורהיתריםשנתנהמכוח )א(
ההיתרים כלל מתוך 11א4)א(, בסעיף כהגדרתן עירונית התחדשות תכניות

שהוגשולהמכוחתכניותכאמור";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"סמכויותיהשלועדהמקומיתעצמאיתמיוחדת"יבוא )ב(
"לרבותבענייןשיעורהיתריםשנתנהמכוחתכניותהתחדשותעירוניתכהגדרתן

בסעיף11א4)א(,מתוךכללההיתריםשהוגשולהמכוחתכניותכאמור";

בסעיף62א- )5(

בסעיףקטן)א2(,במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

שהרשות במתחם או ובינוי פינוי במתחם ובינוי לפינוי תכנית )1("
"תכנית זו, בפסקה מקדמי; אישור לגביו נתנה עירונית להתחדשות
לפינויובינוי","מתחםפינויובינוי"-כהגדרתםבסעיף2לחוקהרשות
הממשלתיתלהתחדשותעירונית,ו"אישורמקדמי"כמשמעותובסעיף

14)ב(לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית;";

בסעיףקטן)ג()2(,במקוםפסקה)ד(יבוא: )ב(

מתחםפינויובינוי;"; ")ד(

בסעיףקטן)ז(,בפסקה)4(,הסיפההחלבמילים"כהגדרתם"-תימחק; )ג(

בתוספתהשלישית- )6(

אחריסעיף3יבוא: )א(

"שיעור
ההיטל

בתכניתפינוי
ובינוי

עלאףהאמורבסעיף3,החלמהמועדהקובע,שיעור3אע )א(
היטלההשבחהשיחולבמקרקעיןלמגוריםבשלאישורהשל
תכניתפינויובינוי)בסעיףזה-היטלבתכניתפינויובינוי(

הוארבעההשבחהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

בבואולהסמיךועדהמקומיתכוועדהעצמאיתאוועדה
עצמאיתמיוחדתאולשלולהסמכהכאמור,יצטרףהשיקול
תכניות מתוקף בנייה להיתרי בבקשות יעיל טיפול של
הניתנים ההיתרים היקף לרבות עירונית, להתחדשות
בתחומהביחסלהיקףהבקשותלהיתרשהוגשולוועדהע
זאתכדילתמרץאתהוועדותהמקומיותלצמצםאתמשך

הזמןלאישורהיתריבנייהע

לפסקה )6(

בהתאםלמצבהמשפטיהיום,לפיסעיף19)ב()2(לחוק
התכנוןוהבנייהרשאיםשרהבינויוהשיכוןושרהפנים,
בצו להכריז בדבר, הנוגעת המקומית הרשות בהסכמת
כיבשלהשבחהבמקרקעיןלמגוריםבתחוםמתחםפינוי
הממשלתיתלהתחדשות הרשות בחוק ובינוי,כהגדרתו
עירונית,אובמתחםלהתחדשותעירונית,כהגדרתובסעיף
62א)א2(לחוק,תחולחובתתשלוםהיטלהשבחהששיעורו
רבעההשבחהאולקבועכילאתחולחובתתשלוםהיטל

השבחהכללבמתחםכאמורע

הכרזהזוכרוכהבהליכיםהעשוייםלהימשךזמןרב
שבוהאי־ודאותבדברשיעורההיטלשיחולעלהמתחם
גדולעכדילהגדילאתהוודאותלכללהגורמיםהמושפעים
מהיטליההשבחהבתחילתהתהליךועודבטרםיציאה
לפרויקט,מוצעלבטלאתההליךהקייםהיוםבחוקולקבוע
ברירתמחדללשיעורהיטלהשבחהשיחולעלהשבחה
במקרקעיןלמגוריםשנוצרהבשלאישורהשלתכניתפינוי
ובינוי,כךשהואיעמודעל25%מההשבחהעעםזאת,כל
רשותמקומיתתהיהרשאיתלחלקאתהשטחשבתחומה
לאזוריםולקבועשיעורהיטלהשבחהשונהלכלאזור,לפי
שלושמדרגותשונות:50%מההשבחה,25%מההשבחה
אופטורמלאמתשלוםהיטלהשבחהעכדילהבטיחאת
הוודאותלקידוםהפרויקטים,מוצעשקביעהכאמורתהיה
בתוקףלחמששניםותחולעלכלתכניתשתיקלטבמוסד
התכנוןבתקופהזועהרשותהמקומיתתהיהרשאיתלחלק
אתהשטחשבתחומהולקבועשיעוריהיטלכאמוראחת

לחמששניםע
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רשותמקומיתרשאית,עדלמועדהקובע,לחלק )1(
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםולקבוע,כיתחול
באזורמסויםחובתתשלוםהיטלבתכניתפינויובינוי
תחול שלא או ההשבחה רבע או מחצית ששיעורו
בוחובתתשלוםהיטלכאמור;קבעהרשותמקומית
ובינוי פינוי תכנית כל לגבי קביעתה תחול כאמור,
שהוגשהלמוסדתכנוןהחלבמועדקביעתהועדתום

חמששניםמהמועדהקובע;

בתוםכלחמששניםמהמועדהקובע)בסעיףזה )2(
-מועדהקביעהמחדש(רשאיתרשותמקומיתלחלק
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםולקבועשיעוריהיטל
כאמורבפסקה)1(;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד
תכנוןהחלבמועדהקביעהמחדשועדתוםחמששנים

ממועדזהע

רשותמקומיתתפרסםהודעהעלכוונתהלקבלהחלטה )ג(
לפיסעיףקטן)ב(30ימיםלפחותלפניקבלתהחלטהכאמורע

הודעהעלהחלטתרשותמקומיתלפיסעיףקטן)ב(וכן )ד(
הודעהלפיסעיףקטן)ג(,יפורסמוברשומותובעיתוןע

בסעיףזה- )ה(

"אזור"-שטחשגודלולאיפחתמ־50דונם;

במתחם ובינוי, פינוי תכנית - ובינוי" פינוי "תכנית
פינויובינוי,כהגדרתםבחוקהרשותהממשלתית
במתחם תכנית או עירונית, להתחדשות

להתחדשותעירונית,כהגדרתובסעיף62א)א2(;

"תכניתשהוגשה"-לפיהוראותסעיף83א1;

"המועדהקובע"-יוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022(ע";

בסעיף4,אחריסעיףקטן)7(יבוא: )ב(

ההשבחה חישוב לצורך כללים בתקנות יקבע המשפטים שר )8("
במקרקעיןבשלאישורהשלתכניתלפינויובינויכהגדרתהבחוקהרשות

הממשלתיתלהתחדשותעירוניתע";

בסעיף19)ב()2(,הסיפההחלבמילים"ואולםהשריםהאמוריםרשאים"- )ג(
תימחקע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

הוראות21ע לחול ימשיכו זה פרק של התחילה יום ערב שהוגשו תכניות על )א(
סעיפים11,1א4)א(ו–62אלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחםערביוםהתחילהשלפרקזהע

עלאףהוראתסעיף34,תחילתושלסעיף12א)א1(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחו )ב(
בסעיף20)3(לחוקזה,ביוםהתחילהשלחוקזה,ואולםהואלאיחולעלערריםשהדיון

בהםהחלטרםיוםהתחילהשלחוקזהע

רשותמקומיתרשאית,עדלמועדהקובע,לחלק )1(
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםולקבוע,כיתחול
באזורמסויםחובתתשלוםהיטלבתכניתפינויובינוי
תחול שלא או ההשבחה רבע או מחצית ששיעורו
בוחובתתשלוםהיטלכאמור;קבעהרשותמקומית
ובינוי פינוי תכנית כל לגבי קביעתה תחול כאמור,
שהוגשהלמוסדתכנוןהחלבמועדקביעתהועדתום

חמששניםמהמועדהקובע;

בתוםכלחמששניםמהמועדהקובע)בסעיףזה )2(
-מועדהקביעהמחדש(רשאיתרשותמקומיתלחלק
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםולקבועשיעוריהיטל
כאמורבפסקה)1(;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד
תכנוןהחלבמועדהקביעהמחדשועדתוםחמששנים

ממועדזהע

רשותמקומיתתפרסםהודעהעלכוונתהלקבלהחלטה )ג(
לפיסעיףקטן)ב(30ימיםלפחותלפניקבלתהחלטהכאמורע

הודעהעלהחלטתרשותמקומיתלפיסעיףקטן)ב(וכן )ד(
הודעהלפיסעיףקטן)ג(,יפורסמוברשומותובעיתוןע

בסעיףזה- )ה(

"אזור"-שטחשגודלולאיפחתמ־50דונם;

במתחם ובינוי, פינוי תכנית - ובינוי" פינוי "תכנית
פינויובינוי,כהגדרתםבחוקהרשותהממשלתית
במתחם תכנית או עירונית, להתחדשות

להתחדשותעירונית,כהגדרתובסעיף62א)א2(;

"תכניתשהוגשה"-לפיהוראותסעיף83א1;

"המועדהקובע"-יוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022(ע";

בסעיף4,אחריסעיףקטן)7(יבוא: )ב(

ההשבחה חישוב לצורך כללים בתקנות יקבע המשפטים שר )8("
במקרקעיןבשלאישורהשלתכניתלפינויובינויכהגדרתהבחוקהרשות

הממשלתיתלהתחדשותעירוניתע";

בסעיף19)ב()2(,הסיפההחלבמילים"ואולםהשריםהאמוריםרשאים"- )ג(
תימחקע

הוראות21ע לחול ימשיכו זה פרק של התחילה יום ערב שהוגשו תכניות על )א(
סעיפים11,1א4)א(ו–62אלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחםערביוםהתחילהשלפרקזהע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר עלאףהוראתסעיף34,תחילתושלסעיף12א)א1(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחו )ב(

בסעיף20)3(לחוקזה,ביוםהתחילהשלחוקזה,ואולםהואלאיחולעלערריםשהדיון
בהםהחלטרםיוםהתחילהשלחוקזהע

כמוכןכדיליצורודאותבשוק,מוצעלהסמיךאת
שרהמשפטיםלקבועבתקנותכלליםלענייןחישובשומת

השבחהבשלאישורהשלתכניתלפינויובינויע

מוצעלקבועכיעלאףהוראותפסקאות)1(,1)2(  סעיף 21
ו–)5(שלסעיף20לחוקזה,עלתכניותשהוגשו 
ערביוםהתחילהשלפרקזה)בפרקזה-יוםהתחילה(
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הוראותסעיף3אלתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף20)6()א( )ג(
לחוקזה,יחולוגםעלתכניתלפינויובינויכהגדרתהבסעיףקטן)ה(שלסעיף3אהאמור
)בסעיףזה-תכנית(,שהוגשהלמוסדתכנוןלפניהמועדהקובעכהגדרתובאותוסעיף
קטן)בסעיףזה-המועדהקובע(;קבעהרשותמקומיתשיעוריהיטלשוניםלאזורים
שבתחומהלפיסעיף3א)ב()1(לתוספתהאמורה,תחולעלהתכניתקביעתהשלהרשות,

והכולבכפוףלהוראותאלה:

שיעורהיטלההשבחהשיחולעלתכניתשאושרהלפניהמועדהקובעאו )1(
לפניהמועדשבוקבעההרשותהמקומיתחלוקהלאזורים,ושיעוריהיטללפי
סעיף3א)ב()1(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף20)6(

)א(לחוקזה)בסעיףזה-מועדהקביעה(,לפיהמוקדםמביניהם,ונקבעלגביה
שיעורהיטלהשבחהאחרבצולפיסעיף19)ב()2(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון

והבנייהכנוסחוטרםיוםהתחילהשלפרקזה,הואהשיעורשנקבעבצו;

תכניתאשראושרהלפנייוםהתחילהשלפרקזהולאנקבעבמקרקעין )2(
למגוריםשבתחומהשיעורהיטלהשבחהאחרבצולפיסעיף19)ב()2(לתוספת
השלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחוערביוםהתחילהשלפרקזה,רשאית
רשותמקומית,עדלמועדהקובעאועדלמועדהקביעה,לפיהמוקדםמביניהם,
לקבועלגביתכניתכאמור,כיתחולבמקרקעיןלמגוריםשבתחוםהתכנית,חובת
תשלוםהיטלששיעורומחציתאורבעההשבחהאוכילאתחוללגביהםחובת
תשלוםהיטל,ובלבדששיעורההיטלשתקבעכאמורלאיפחתמשיעורההיטל
שנקבעלאזורשבתחומוחלההתכניתלפיסעיף3א)ב()1(לתוספתהשלישיתלחוק

התכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף20)6()א(לחוקזה,אםנקבע;

עלאףהוראותפסקאות)1(ו–)2(,מומשוהזכויותאוששולםהיטלהשבחה, )3(
לפניהמועדהקובעאומועדהקביעה,לפיהמוקדםמביניהם,לאיחולוהוראות
סעיף20)6()א(לחוקזה,ויחולועלהחלקהחייבבהיטלעקבמימושזכויותאועל
החלקשבגינושולםההיטלכאמור,הוראותהתוספתהשלישיתכנוסחהערביום

התחילהשלפרקזהע

כנוסחו והבנייה לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון 19)ב()2( תחילתושלסעיף )ד(
בסעיף20)6()ג(לחוקזה,ביוםתחילתושלפרקזהע

ו"מתחם ובינוי" פינוי "מתחם ההגדרות לחול ימשיכו
פינויובינויבמסלולמיסוי"והוראותסעיפים11א4)א()1(
וסעיף62אלחוקהתכנוןוהבנייהכאמורכנוסחםערביום

התחילהע

לחוק 12א לסעיף התיקון כי לקבוע מוצע כן, כמו
התכנוןוהבנייהבדברהוספתנציגהרשותהממשלתית
להתחדשותעירוניתכחברבהרכבועדתהעררלתכניות
והיתרים,לאיחולעלערריםאשרהדיוןבהםהחללפני

יוםהתחילהשלפרקזהע

הוראת לקבוע מוצע השבחה היטל לגבי כן, כמו
3א תחילהומעברכלהלן:ההסדרהחדשהקבועבסעיף
כל על יחול והבנייה התכנון לחוק השלישית בתוספת
באותו הנקוב הקובע, מהמועד החל שאושרו התכניות
הסעיף,ואילךעההסדרהחדשיחולגםעלתכניותשאושרו
לפניהמועדהקובעהאמור,בכפוףלכמהחריגים:החריג

הראשון-עלמקרקעיןלמגוריםשלגביהםניתןצולפיסעיף
19)ב()2(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,יהיה
כוחושלהצויפהעלההסדרהחדש;החריגהשני-על
חיובבתשלוםהיטלהשבחהבשלמימושזכויותבמקרקעין
שבוצעלפניהמועדהקובע,ועלתשלוםהיטלהשבחה
שבוצעבשלבקשהלתשלוםעלפישומהמוקדמתששולם
התוספתהשלישית הוראות יחולו הקובע, המועד לפני
על - השלישי החריג זה; חוק של פרסומו ערב כנוסחן
תכניתלפינויובינוישאושרהלפנייוםפרסומושלחוקזה,
יחולוהוראותהתוספתהשלישיתכנוסחןערבפרסומושל
חוקזה,ואולםרשותמקומיתרשאית,עדהמועדהקובע,
לקבועלכלתכניתכאמורשיעורהיטלהשבחהשונה)50%
או25%מההשבחהאופטורמלאמחובתתשלום(,ובלבד
ששיעורההיטלשקבעההרשותלאיהיהנמוךמשיעור
ההיטלשקבעהלאזורשבתחומוחלההתכנית,אםקבעהע
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עלאףהוראתסעיף34,תחילתושלסעיף4)8(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון )ה(
והבנייהכנוסחובסעיף20)6()ב(לחוקזה,ביוםהתחילהשלחוקזהע

תיקוןחוקפינוי
ובינוי)עידוד

מיזמיפינויובינוי(

בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-292006)בפרקזה-חוקפינויובינוי(-22ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",במקום"סעיפים14או15"יבוא"סעיף14"; )א(

בהגדרה"רובמיוחסמביןבעליהדירות"- )ב(

והמילים שלישים" "שני יבוא חמישיות" "ארבע במקום ברישה, )1(
"ושלושהרבעיםלפחותמהרכושהמשותףבבתיםהמשותפיםשבמקבץ

צמודיםלדירותיהם"-יימחקו;

בפסקה)1(,במקום"שנישלישים"יבוא"שלושחמישיות"ובמקום )2(
"שנישלישיםכאמור"יבוא"שלושדירותלפחותמהדירותבביתהמשותף";

בפסקה)2(,במקום"שנישלישיםלפחות"יבוא"למעלהממחצית"; )3(

אחריסעיף1יבוא: )2(

"צורתהותוכנהשל
עסקתפינויובינוי

והשיכון,1א1ע הבינוי שר בהסכמת יקבע, המשפטים שר )א(
הוראותלענייןתוכנהוצורתהשלעסקתפינויובינוי,לרבות

הוראותכאמורשבהפרתןיראואתהעסקהכבטלהע

הממונהכהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות )ב(
עירונית,רשאילתתאישורלבעלדירהכיעסקתפינויובינוי

בטלהבשלהפרתהוראותשקבעהשרלפיסעיףקטן)א(ע"

אחריסעיף1גיבוא: )3(

"תוקפהשלעסקת
פינויובינוי

בבית1דע הדירות בעלי רוב ובינוי, פינוי עסקת נחתמה )א(
המשותף,לרבותמישאינוצדלעסקה,רשאים,אםהתקיים
אחדמאלה,להחליטבאסיפהכלליתכיבעליהדירותבבית
המשותףשהתקשרועםיזםבעסקתפינויובינוירשאיםלבטל

אתהעסקהלפיהוראותסעיףזה:

עלאףהוראתסעיף34,תחילתושלסעיף4)8(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון )ה(
והבנייהכנוסחובסעיף20)6()ב(לחוקזה,ביוםהתחילהשלחוקזהע

תיקוןחוקפינויבחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-292006)בפרקזה-חוקפינויובינוי(-22ע
ובינוי)עידוד

מיזמיפינויובינוי( בסעיף1- )1(

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",במקום"סעיפים14או15"יבוא"סעיף14"; )א(

בהגדרה"רובמיוחסמביןבעליהדירות"- )ב(

והמילים שלישים" "שני יבוא חמישיות" "ארבע במקום ברישה, )1(
"ושלושהרבעיםלפחותמהרכושהמשותףבבתיםהמשותפיםשבמקבץ

צמודיםלדירותיהם"-יימחקו;

בפסקה)1(,במקום"שנישלישים"יבוא"שלושחמישיות"ובמקום )2(
"שנישלישיםכאמור"יבוא"שלושדירותלפחותמהדירותבביתהמשותף";

בפסקה)2(,במקום"שנישלישיםלפחות"יבוא"למעלהממחצית"; )3(

אחריסעיף1יבוא: )2(

"צורתהותוכנהשל
עסקתפינויובינוי

והשיכון,1א1ע הבינוי שר בהסכמת יקבע, המשפטים שר )א(
הוראותלענייןתוכנהוצורתהשלעסקתפינויובינוי,לרבות

הוראותכאמורשבהפרתןיראואתהעסקהכבטלהע

הממונהכהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות )ב(
עירונית,רשאילתתאישורלבעלדירהכיעסקתפינויובינוי

בטלהבשלהפרתהוראותשקבעהשרלפיסעיףקטן)א(ע"

אחריסעיף1גיבוא: )3(

"תוקפהשלעסקת
פינויובינוי

בבית1דע הדירות בעלי רוב ובינוי, פינוי עסקת נחתמה )א(
המשותף,לרבותמישאינוצדלעסקה,רשאים,אםהתקיים
אחדמאלה,להחליטבאסיפהכלליתכיבעליהדירותבבית
המשותףשהתקשרועםיזםבעסקתפינויובינוירשאיםלבטל

אתהעסקהלפיהוראותסעיףזה:

וגיבוש התכנון הליכי על להקל במטרה  סעיף 22
התחדשות של בפרויקטים הדיירים הסכמות 
עירוניתלייעלאותם,וכדילהגןעלזכויותיהםשלהדיירים
ובינוי פינוי חוק את לתקן מוצע עירונית, בהתחדשות
פינויובינוי(,התשס"ו-2006)להלן-חוק מיזמי )עידוד

פינויובינוי(,בהתאםלמפורטלהלןע

לפסקה )1(

דירה בעל לתביעת הדרוש הרוב כי לקבוע מוצע
המסרבלעסקתפינויובינויסירובבלתיסביראושמתנה
אתהסכמתולעסקהבתנאיםבלתיסבירים)להלן-דייר
סרבן(,יהיהשנישלישיםמבעליהדירותבמקבץ)במקום
להגדרת נוסף תנאי היום(ע המצב לפי חמישיות ארבע
הרובהואשלכלהפחות60אחוזיםמבעליהדירותבכל
ביתמשותףבמקבץ)במקוםשנישלישיםהיום(אשרלכל
מהשטחים היום( שלישים שני )במקום מחצית הפחות

המשותפיםבכלביתמשותףצמודיםלדירותיהם,הסכימו
לעסקתפינויובינויע

לפסקה )2(

מוצעלהוסיףלחוקפינויובינויאתסעיף1א1המוצע,
לעניין הוראות לקבוע המשפטים שר את להסמיך ובו
תוכנהוצורתהשלעסקתפינוי,ובהןהוראותשבהפרתן
יראואתהעסקהכאמורכבטלהעזאת,כדילהגןעלבעלי
דירותמפניעסקאותהחסרותבפרטיםמהותייםשישבהם
להשפיעעלזכויותיהםעכמוכןמוצעכיהממונהעלפניות
הדייריםלפיחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית
יהיהרשאילתתאישורלבעלדירהכיעסקתפינויובינוי

שבההתקשר,בטלהלפיהוראותסעיףזהע

לפסקה )3(

מוצעלהוסיףלחוקפינויובינויאתסעיף1דהמוצעובו
לקבועהסדרהדומהלהסדרהקייםבסעיף8לחוקהתחדשות

ס"חהתשס"ו,עמ'171;ס"חהתשע"ח,עמ'951ע 29
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היזםלאהתקשרבעסקתפינויובינויעםמחצית )1(
לפחותמבעליהדירותבביתהמשותף,בתוךשנתיים
מיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונה;היו40%
לכלהיותרמהדירותבביתהמשותףדירותציבוריות,
תימנההמחציתהאמורהמתוךהדירותשאינןדירות
ציבוריותבלבד;לענייןזה,"דירהציבורית"-כהגדרתה
לארגון )הסכמים עירונית התחדשות לחוק 9 בסעיף

עסקאות(,התשע"ז-2017;

למוסד היזם בידי מפורטת תכנית הוגשה לא )2(
מיום שנים ארבע בתוך לאשרה, המוסמך התכנון
שנחתמהעסקתפינויובינויראשונה;ואולםאםחל
עיכובבהגשתתכניתבשלהחלטהאוהעדרהחלטה
הנוגעת המקומית הרשות של או התכנון מוסד של
בהתאם זו בפסקה הקבועה התקופה תוארך בדבר,
"הוגשה זה, לעניין משנה; יותר ולא העיכוב למשך
תכנית"-תכניתשהוגשהבהתאםלסעיף83א1לחוק

התכנוןוהבנייהע

נחתמהעסקתפינויובינויבביתמשותףהמצויבמתחם )ב(
פינויובינויאובמתחםשקיבלאישורמקדמילפיסעיף14
וקיימות עירונית, להתחדשות הממשלתית הרשות לחוק
במתחםכאמור120יחידותלפחות,יוארכובשנההתקופות

האמורותבסעיףקטן)א(ע

על תימסר )א(, קטן בסעיף כאמור החלטה התקבלה )ג(
כךהודעהבכתבליזם,ומשנמסרהכאמוררשאיבעלדירה
מאותוביתמשותףשהתקשרבעסקתפינויובינוילבטלה,בלי
שיראואותוכמישהפראתההתקשרותעםהיזם,והיזםיהיה
זכאילתשלוםמאותובעלדירהבהתאםלהוראותשנקבעו

לפיסעיףקטן)ד(בלבדע

יקבע והשיכון, הבינוי שר בהסכמת המשפטים, שר )ד(
הוראותלענייןתשלוםליזםשעסקהעמובוטלהלפיהוראות

סעיףזהע"

עירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-2017)להלן-
חוקהתחדשותעירונית(,שמוצעלבטלובסעיף26)1(לחוק
זהעכיווןשחוקהתחדשותעירוניתעוסקבהסכמיארגוןולא
בעסקתהתחדשותעירונית,מוצעלמחוקמשםאתההסדר,
לערוךבושינוייםולהעבירולאכסניההחקיקתיתהמתאימה

שהיאבחוקפינויובינויע

דירה בעל רשאי יהיה ולפיו הסדר לקבוע מוצע
בביתמשותףלבטלעסקתפינויובינויבלישיראואותו
על התקבלה אם היזם, עם ההתקשרות את שהפר כמי
כךהחלטהבאסיפההכלליתשבביתהמשותף,בידירוב
בעליהדירותעהחלטהכאמוריכולהלהתקבלאםהיזםלא
התקשרבמשךשנתייםעםמחציתלפחותמבעליהדירות

בביתהמשותףאואםבמשךארבעשניםלאהגישתכנית
פינויובינוילמוסדהתכנוןהמוסמךלאשרהעכמוכןמוצע
לאפשראתהארכתהמועדיםהאמוריםבמתחמיםגדולים
וכאשרהתכנוןמתעכבמסיבותהקשורותבמוסדהתכנון

אוברשותהמקומיתע

מוצעלקבועכימשבוטלהעסקהכאמור,יהיהזכאי
היזםלתשלוםמאותובעלדירהשביטלאתהעסקה,לפי
יקבע המשפטים ששר כאמור תשלום לעניין הוראות

בתקנותע
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בסעיף2- )4(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא")בסעיףזה-סעדלאישורביצוע )א(
עסקה(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ביתמשפטרשאי,אםהוגשהבקשהלכךבהליךתביעהלפיסעיף")א1(
קטן)א(אובהליךנפרד,לקבועכילצורךחישובהרובהמיוחסמבין
בעליהדירות,לאיילקחובחשבוןזכויותיואוחלקמזכויותיושל
בעלדירהשלאהסכיםלכריתתעסקתפינויובינוי)בסעיףזה-בעל
דירהמתנגד(,אםמצאשהתנגדותונובעתמבנייהאומשימוששלא

כדיןבנכס,ובלבדשלבקשהצורפושניאלה:

ראשיתראיהלבנייהאולשימוששלאכדין; )1(

ראיההמעידהעלכךשלמעלהממחציתמכללבעליהדירות )2(
שיש מתנגד, דירה בעל של דירתו נמצאת שבו המשותף בבית
המשותף, בבית המשותף מהרכוש ממחצית למעלה בבעלותם
זו,"כללבעלי מסכימיםלכרותעסקתפינויובינוי;לענייןפסקה

הדירותבביתהמשותף"-לרבותבעליהדירותהמתנגדיםע

בעלדירהבמקבץאויזםרשאיםלהגישתביעהלמתןסעד)א2( )1(
לאישורביצועעסקהכנגדבעלדירהמסרבכאמורבסעיףקטן)א()2(

אובקשהכנגדבעלדירהמתנגדכאמורבסעיףקטן)א1(ע

עותק יומצא ,)1( בפסקה כאמור בקשה או תביעה הוגשה )2(
מהתביעהאומהבקשהלכלבעליהדירותבמקבץשאינםמתנגדים
לעסקתפינויובינויבמקבץ,ותינתןלהםהזדמנותלהצטרףכתובעים
אומבקשיםבהליךבתוך30ימיםמיוםשהומצאהלהםהתביעה

אוהבקשהע"

בסעיףקטן)ב()7(,אחרי"80שנים"יבוא"אושבעלהדירההמסרבהמתגורר )ג(
בדירההואחולההנוטהלמותכהגדרתובחוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-

;"302005

בסעיף2- )4(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא")בסעיףזה-סעדלאישורביצוע )א(
עסקה(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ביתמשפטרשאי,אםהוגשהבקשהלכךבהליךתביעהלפיסעיף")א1(
קטן)א(אובהליךנפרד,לקבועכילצורךחישובהרובהמיוחסמבין
בעליהדירות,לאיילקחובחשבוןזכויותיואוחלקמזכויותיושל
בעלדירהשלאהסכיםלכריתתעסקתפינויובינוי)בסעיףזה-בעל
דירהמתנגד(,אםמצאשהתנגדותונובעתמבנייהאומשימוששלא

כדיןבנכס,ובלבדשלבקשהצורפושניאלה:



ראשיתראיהלבנייהאולשימוששלאכדין; )1(

ראיההמעידהעלכךשלמעלהממחציתמכללבעליהדירות )2(
שיש מתנגד, דירה בעל של דירתו נמצאת שבו המשותף בבית
המשותף, בבית המשותף מהרכוש ממחצית למעלה בבעלותם
זו,"כללבעלי מסכימיםלכרותעסקתפינויובינוי;לענייןפסקה

הדירותבביתהמשותף"-לרבותבעליהדירותהמתנגדיםע

בעלדירהבמקבץאויזםרשאיםלהגישתביעהלמתןסעד)א2( )1(
לאישורביצועעסקהכנגדבעלדירהמסרבכאמורבסעיףקטן)א()2(

אובקשהכנגדבעלדירהמתנגדכאמורבסעיףקטן)א1(ע

עותק יומצא ,)1( בפסקה כאמור בקשה או תביעה הוגשה )2(
מהתביעהאומהבקשהלכלבעליהדירותבמקבץשאינםמתנגדים
לעסקתפינויובינויבמקבץ,ותינתןלהםהזדמנותלהצטרףכתובעים
אומבקשיםבהליךבתוך30ימיםמיוםשהומצאהלהםהתביעה

אוהבקשהע"

בסעיףקטן)ב()7(,אחרי"80שנים"יבוא"אושבעלהדירההמסרבהמתגורר )ג(
בדירההואחולההנוטהלמותכהגדרתובחוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-

;"302005

לפסקה )4(

לחוק 2 לסעיף )א1( קטן סעיף את להוסיף מוצע
פינויובינויכדילהתמודדעםקושימהותיבקידוםמיזמי
פינויובינויהנגרםעקבסרבנותשלבעלידירותהנובעת
להחליש במטרה בנכסע כדין שלא מבנייה או משימוש
אתכוחהסירובשלסרבניםאלה,שאינםרואיםתועלת
רבהבמיזמיםלהתחדשותעירוניתופוגעיםביכולתלקדם
כחלק רשאי, יהיה המשפט בית כי מוצע אלה, מיזמים
מהליךתביעהשתוגשלפיסעיף2)א(לחוקפינויובינויאו
כבקשהשתוגשבהליךנפרד,לקבועשבעלידירותשיש
קשרסיבתיביןסירובםלעסקתפינויובינוילביןשימוש
שלאכדיןשנעשהבשטחהדירותשבבעלותםאובשטחים
המשותפים,לאייכללובמנייןבעליהדירותלענייןהגדרת
"הרובהמיוחסמביןבעליהדירות"הנדרשלצורךתביעת

דיירסרבןעביתמשפטרשאילקבועכאמוררקכאשרלכל
הסכימו המשותף בבית הדירות מבעלי מחצית הפחות

לעסקהע

כמוכן,מוצעלקבועשגםהיזם,ולארקבעלדירה,
יוכללהגישתביעהכאמורבסעיף2א)2(לחוקפינויובינוי
הדיירים לכלל הודיע שהוא ובלבד סרבן, דייר כנגד
המתגורריםבמתחםכיהגישאתהתביעהעהדייריםיהיו

רשאיםלהצטרףלתביעתושליזםע

נוסףעלכךמוצעלקבועכיסירובלעסקתפינויובינוי
לאייחשבכבלתיסביראםבעלהדירההמסרבהואחולה
הנוטהלמותכהגדרתובחוקהנוטהלמות,התשס"ו-2005,
ולאהוצעהלוחלופהלפיהוראותסעיף2)ב()6()א(לחוק

פינויובינוי,נוסףעלהאפשרותלקבלדירתתמורהע

ס"חהתשס"ו,עמ'58ע 30
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בסעיף4,במקום"כדירהאחתבלבד"יבוא"כמישבבעלותושלושיםאחוזים, )5(
בתוספתמחציתההפרש,מהדירותבביתהמשותף;בסעיףזה,"ההפרש"-השיעור
המתקבלמחלוקתסךהדירותשבבעלותהבעליםבביתהמשותףבמספרהדירותבבית

המשותף,בניכוישלושיםאחוזיםמשיעורזה";

בסעיף5ב- )6(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בשפהשאינהידועהלו"יבוא )א(
"באחתמנסיבותאלה)בסעיףזה-החתמהפוגענית(:

בעלהדירהחתםעלהעסקהבשפהשאינהמובנתלו,בלישהיזםאו )1(
מימטעמוהסבירלואתעיקריהעסקהבשפההמובנתלו;

היזםאומימטעמוניצל,לצורךהחתימה,אתמוגבלותוהרפואית, )2(
הנפשיתאוהשכליתשלבעלדירה,כשהיזםאומימטעמוידעאוהיה

עליולדעתעלקיומהשלמוגבלותכאמור;

היזםאומימטעמוהציגאתעצמולבעלהדירה,לצורךההתקשרות )3(
בעסקה,באופןכוזבכנציגמטעםרשותציבורית;

היזםאומימטעמומסרלבעלהדירהמידעכוזב,לרבותמידעכוזב )4(
עלאודותמספרבעליהדירותשהסכימולעסקהעדליוםההחתמה,או

מידעכוזבעלאודותתנאיהעסקהשסוכמועםבעליהדירותהאחריםע"

בסעיףקטן)ב(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א("יבוא"החתמהפוגענית"ע )ב(

חוקפינויובינוי
)עידודמיזמיפינוי

ובינוי(-תחילה
והוראתמעבר

)3(ביום23ע 22לחוקזה,למעטפסקה 34,תחילתושלסעיף עלאףהוראתסעיף )א(
התחילהשלחוקזהע

סעיף1דלחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(כנוסחובסעיף22)3(לחוק )ב(
זה,יחולגםעלעסקתפינויובינוישנחתמהלפנייוםהתחילהשלפרקזה,ואולםלגבי
עסקאותאלה,בסעיףקטן)א(שלסעיף1דהאמור,במקום"מיוםשנחתמהעסקתפינוי
ובינויראשונה"יקראו"מיוםתחילתושלפרקד'לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה

ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021"ע

לפסקה )5(

פינוי לחוק 4 סעיף היום, המשפטי למצב בהתאם
ובינויקובעכילענייןהרובהמיוחסהנדרשלצורךתביעת
דיירסרבןבביתמשותףשישבוששדירותאויותר,ייחשבו
הדירותשלמישבבעלותויותרמשלושיםאחוזיםמהדירות
בביתהמשותףכדירהאחתבלבדעמצבזהמחלישיתרעל
המידהאתבעליהדירותשישבבעלותםיותרמשלושים
אחוזיםמהדירותבביתהמשותף,ויוצרחוסראיזוןביןבעלי
הדירותבאופןהמהווהחסםלקידוםמיזמיפינויובינויע
אשרעלכן,מוצעלקבועכיבעלדירהשישבבעלותויותר
משלושיםאחוזיםמהדירותבביתהמשותףיילקחבחשבון
לעניינושיעורשלשלושיםאחוזיםמכללהדירותבבית
המשותףבתוספתמחציתההפרששביןשיעורהדירות

שבבעלותולשלושיםאחוזיםע

לפסקה )6(

הרשות בחוק כהגדרתו הממונה כי לקבוע מוצע
הממשלתיתלהתחדשותעירוניתרשאילקבועכיעסקת

פינויובינויבטלהאםמצאכיבעלהדירהחתםעלהעסקה
בשלהחתמהפוגעניתעלענייןזה,החתמהפוגעניתתיחשב
הדירה, לבעל מובנת שאינה בשפה עסקה על החתמה
או הנפשית הרפואית, מוגבלותו ניצול תוך החתמה
השכליתשלבעלהדירה,החתמהלאחרשהיזםהציגאת
עצמולבעלהדירהבאופןכוזבכנציגהרשותהציבורית
אוהחתמהלאחרשנמסרלבעלהדירהמידעמהותיכוזבע

בבתים הדירות בעלי על להגן נועדה זו הוראה
פערי נוכח ובינוי, פינוי מיזם בפני העומדים משותפים
אוכלוסיות על בדגש יזם, לבין שבינם והמידע הכוח

פגיעותע

ובינוי פינוי לחוק 1ד סעיף כי לקבוע מוצע  סעיף 23
שכותרתו"תוקפהשלעסקתפינויובינוי"כנוסחו 
בסעיף22)3(לחוקזה,יחולגםעלעסקאותשנחתמולפני
יוםהתחילה,ואולםהתקופותהאמורותבסעיףזהיימנו
החלמיוםהתחילהשלחוקזה,במקוםמיוםשנחתמה

עסקתפינויובינויראשונהע
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תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-312008)בפרק24ע
זה-חוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה((,אחריסעיף5ביבוא:

"תוקפהשלעסקה
לפיתכניתהחיזוק

לעניין5גע גם יחולו ובינוי פינוי לחוק 1ד סעיף הוראות )א(
עסקהלפיתכניתהחיזוק,בשינוייםהמחויביםובשינויזה-

במקוםפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף1ד)א(לחוקהאמוריקראו:

היזםלאהתקשרבעסקהלפיתכניתהחיזוקעם )1("
מחציתלפחותמבעליהדירותבביתהמשותף,בתוך
18חודשיםמיוםשנחתמהעסקהראשונהלפיתכנית

החיזוק;

לאנקלטהבקשהלהיתרבנייהשהגישהיזםלמוסד )2(
התכנוןהמוסמך,בתוךשלוששניםמיוםשנחתמהעסקה
ראשונהלפיתכניתהחיזוק;ואולם,חלעיכובבקליטת
מוסד של החלטה העדר או החלטה בשל הבקשה
התכנוןאושלהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר,תוארך
התקופההקבועהבפסקהזובהתאםלמשךהעיכובולא
יותרמשנה;לענייןזה,"נקלטהבקשה"-בקשהלהיתר

שנקלטהלפיסעיף145)א3(לחוקהתכנוןוהבנייהע"

בסעיףזה- )ב(

"עסקהלפיתכניתהחיזוק","עסקהראשונהלפיתכנית
החיזוק"-כהגדרתןבסעיף5)ב1(;

"יזם"-כהגדרתובסעיף5בע"

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-הוראת
מעבר

כנוסחו25ע אדמה( רעידות מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין לחוק 5ג סעיף
בסעיף24לחוקזה,יחולגםעלעסקהלפיתכניתהחיזוקשנחתמהלפנייוםהתחילה
שלפרקזה,ואולםלגביעסקאותאלה,בסעיףקטן)א(שלסעיף5גהאמור,במקום"מיום
שנחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק"יקראו"מיוםהתחילהשלפרקד'לחוק
התכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021

ו־2022(,התשפ"א-2021"ע

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-312008)בפרק24ע
זה-חוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה((,אחריסעיף5ביבוא:

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(
"תוקפהשלעסקה
לפיתכניתהחיזוק

לעניין5גע גם יחולו ובינוי פינוי לחוק 1ד סעיף הוראות )א(
עסקהלפיתכניתהחיזוק,בשינוייםהמחויביםובשינויזה-

במקוםפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף1ד)א(לחוקהאמוריקראו:

היזםלאהתקשרבעסקהלפיתכניתהחיזוקעם )1("
מחציתלפחותמבעליהדירותבביתהמשותף,בתוך
18חודשיםמיוםשנחתמהעסקהראשונהלפיתכנית

החיזוק;

לאנקלטהבקשהלהיתרבנייהשהגישהיזםלמוסד )2(
התכנוןהמוסמך,בתוךשלוששניםמיוםשנחתמהעסקה
ראשונהלפיתכניתהחיזוק;ואולם,חלעיכובבקליטת
מוסד של החלטה העדר או החלטה בשל הבקשה
התכנוןאושלהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר,תוארך
התקופההקבועהבפסקהזובהתאםלמשךהעיכובולא
יותרמשנה;לענייןזה,"נקלטהבקשה"-בקשהלהיתר

שנקלטהלפיסעיף145)א3(לחוקהתכנוןוהבנייהע"

בסעיףזה- )ב(

"עסקהלפיתכניתהחיזוק","עסקהראשונהלפיתכנית
החיזוק"-כהגדרתןבסעיף5)ב1(;

"יזם"-כהגדרתובסעיף5בע"

כנוסחו25ע אדמה( רעידות מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין לחוק 5ג סעיף
בסעיף24לחוקזה,יחולגםעלעסקהלפיתכניתהחיזוקשנחתמהלפנייוםהתחילה
שלפרקזה,ואולםלגביעסקאותאלה,בסעיףקטן)א(שלסעיף5גהאמור,במקום"מיום
שנחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק"יקראו"מיוםהתחילהשלפרקד'לחוק
התכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021

ו־2022(,התשפ"א-2021"ע

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-הוראת
מעבר

איןבהוראהזוכדילגרועמהוראתהתחולהשבסעיף
27לחוקזהע

בתים )חיזוק המקרקעין חוק את לתקן מוצע  סעיף 24
משותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-2008 
המוצע 5ג סעיף את בו ולהוסיף החיזוק( חוק - )להלן
הקובעהסדרדומהלהסדרהקייםבסעיף8לחוקהתחדשות
עירונית,שמוצעלבטלובסעיף26)1(לחוקזה,כפישנקבע
בסעיף1דלחוקפינויובינויהמוצעבסעיף22)3(לחוקזה,
ולהחילו,בשינוייםהמחויבים,לענייןעסקהלפיתכנית
החיזוק,למעטלענייןהתנאיםלקבלתההחלטהבאסיפה
הכלליתעבעלידירותבביתמשותףרשאיםלקבלהחלטה
באסיפההכלליתאםבתוךשנהוחציהיזםלאהתקשר
בעסקהלפיתכניתהחיזוקעםמחציתמבעליהדירותאו
אםבתוךשלוששניםלאנקלטהבמוסדהתכנוןהמוסמך

בקשהלהיתרבנייהשהגישהיזםע

החלתהוראותסעיף1דלחוקפינויובינויבשינויים
המחויביםכאמור,כוללתגםאתהסמכתהשרהקבועה
בסעיףזהלקבועהוראותלענייןתשלוםפיצויליזםבשל

ביטולעסקהלפיתכניתהחיזוקע

מוצעלקבועכיסעיף5גלחוקהחיזוקשכותרתו  סעיף 25
"תוקפהשלעסקהלפיתכניתהחיזוק"כנוסחו 
בסעיף24לחוקזה,יחולגםעלעסקאותשנחתמולפנייום
התחילה,ואולםהתקופותהאמורותבסעיףזה,יימנוהחל
מיוםהתחילהשלחוקזה,במקוםמיוםשנחתמהעסקה

ראשונהלפיתכניתהחיזוקע

איןבהוראהזוכדילגרועמהוראתהתחולהשבסעיף
27לחוקזהע
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תיקוןחוק
התחדשותעירונית

)הסכמיםלארגון
עסקאות(

בחוקהתחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-322017)בפרקזה-חוק26ע
התחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות((-

סעיף8-בטל; )1(

בסעיף9,במקום"בסעיף6,5או8"יבוא"בסעיפים5או6"ע )2(

חוקהתחדשות
עירונית)הסכמים

לארגוןעסקאות(-
הוראתמעבר

בלילגרועמהוראותסעיפים23ו–25לחוקזה,נחתמהבביתמשותףעסקהראשונה27ע
לפיתכניתהחיזוקאועסקתפינויובינויראשונה,בתקופהשביןיוםט'בתמוזהתשע"ז

)3ביולי2017(ליוםהתחילהשלפרקזה,יחולועלעסקהלפיתכניתהחיזוקאועסקת
פינויובינוי,באותוביתמשותף,הוראותסעיף8לחוקהתחדשותעירונית)הסכמים

לארגוןעסקאות(,כנוסחוערביוםהתחילהשלפרקזהע

תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל

בחוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-331960)בפרקזה-חוקרשותמקרקעיישראל(-28ע

בסעיף2ג- )1(

סעיףקטן)ב(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ד(,ההגדרה"קרןלהתחדשותעירונית"-תימחק; )ב(

סעיף2ד-בטלע )2(

מוצעלבטלאתסעיף8לחוקהתחדשותעירונית  סעיף 26
ולהפרידולפצלאתתוכנו,בשינוייםהמוצעים 
בפרקזה,לחוקהחיזוקולחוקפינויובינויהמהוויםאת
האכסניההחקיקתיתהמתאימהלענייןתוכנושלסעיףזה

)ר'סעיפים22)3(ו–24לחוקזה(ע

וזהנוסחושלסעיף8שאותומוצעלבטל:

"8ע תוקפה של עסקת התחדשות עירונית

נחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוקאועסקת )א(
פינויובינויראשונהעםבעלדירהבביתהמשותףולא
הדירות בעלי מבין הנדרש הרוב עם היזם התקשר
בעסקהכאמורבתוךשלוששנים-לענייןעסקהלפי
החיזוק,אוחמששנים-לענייןעסקתפינוי תכנית
ובינוי,רשאיםרובבעליהדירותבביתהמשותף,אף
אםאינםצדלעסקה,להודיעליזםבכתבכיהםאינם
בעל רשאים כאמור, ומשהודיעו בעסקה, מעוניינים
הדירותשהתקשרובעסקהלבטלהבלישיראואותם
יהיה והיזם היזם, עם ההתקשרות את שהפרו כמי
זכאילתשלוםבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיףקטן
)ב(בלבד;היתההעסקהמותניתבתנאימתלהלעניין
התקשרותעםהרובהנדרשמביןבעליהדירות,יראואת
התנאיכאילולאהתקייםבמועדיםהאמורים;לעניין
זה,"הרובהנדרשמביןבעליהדירות"-כלאחדמאלה:

לענייןעסקתפינויובינוי-רובשלשנישלישים )1(
מביןבעליהדירותבביתהמשותף;

השיעור - החיזוק תכנית לפי עסקה לעניין )2(
4לחוקהמקרקעין)חיזוקבתים הנדרשלפיסעיף
משותפיםמפנירעידותאדמה(,אוהרובהמאפשר
לחוק 5א או 5 סעיף הוראות לפי למפקח פנייה

האמור,והכוללפיהענייןע

שרהמשפטים,בהסכמתשרהבינויוהשיכון,יקבע )ב(
הוראותלענייןתשלוםליזםשעסקהעמובוטלהלפי
התקדמותו לשלבי בהתאם )א(, קטן סעיף הוראות

בעסקהעדמועדביטולהע"

בלילגרועמהוראותסעיפים23ו–25לחוקזה,  סעיף 27
ובינוי פינוי עסקת משותף בבית נחתמה אם 
ראשונהאועסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק,בתקופה
עירונית התחדשות חוק של הוראותיו שהוחלו שמיום
עד האמור, לחוק 20)א( סעיף לפי כאמור עסקאות על
יוםתחילתושלחוקזה-ימשיכולחולהוראותסעיף8
לחוקהאמורשאותומוצעלבטלבסעיף26לחוקזה,על
עסקאותפינויובינויאועסקותלפיתכניתהחיזוק,באותו
ביתמשותףעזאתכדילהגןעלאינטרסההסתמכותשל
בעלידירותבבתיםמשותפיםשבהםהחלהההחתמהעל

עסקאותכאשרסעיף8עמדבתוקפוע

עירונית להתחדשות הקרן את לבטל מוצע  סעיפים
שהוקמהמכוחסעיף2ג)ב(לחוקרשותמקרקעי  28 ו–29
רשות חוק - זה )בפרק התש"ך-1960 ישראל, 
מקרקעיישראל(עבמקביללביטולהמוצעובמטרהלאפשר
מימושמשמעותישלמיזמיהתחדשותעירוניתבאמצעות
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תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל-
תחילהוהוראות

מעבר

כנוסחם29ע ישראל מקרקעי רשות לחוק ו–2ד 2ג סעיפים הוראות של תחילתן )1(
בסעיף28לחוקזה,ביוםהתחילהשלפרקזהע

כספיםשהועברואושהיהצריךלהעבירםעדליוםהתחילהלקרןלהתחדשות )2(
להוראות בהתאם ישראל, מקרקעי רשות לחוק 2ד בסעיף כמשמעותה עירונית
סעיף2ג)ב(לחוקהאמור,כנוסחםטרםיוםהתחילהשלפרקזה,ייועדולתקצובהסכמי
תכניות של ומימוש ייזום בדבר מקומיות רשויות לבין ישראל מדינת בין מסגרת
להתחדשותעירוניתלמגורים,שיקודמועלידיהרשותלהתחדשותעירונית,בהתאם

להחלטתממשלהמס'203מיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2008(ע

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-342016)בפרקזה-חוקהרשות30ע
הממשלתיתלהתחדשותעירונית(-

בסעיף2- )1(

כנוסחם29ע ישראל מקרקעי רשות לחוק ו–2ד 2ג סעיפים הוראות של תחילתן )1(
בסעיף28לחוקזה,ביוםהתחילהשלפרקזהע

תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל-
תחילהוהוראות

מעבר כספיםשהועברואושהיהצריךלהעבירםעדליוםהתחילהלקרןלהתחדשות )2(
להוראות בהתאם ישראל, מקרקעי רשות לחוק 2ד בסעיף כמשמעותה עירונית
סעיף2ג)ב(לחוקהאמור,כנוסחםטרםיוםהתחילהשלפרקזה,ייועדולתקצובהסכמי
תכניות של ומימוש ייזום בדבר מקומיות רשויות לבין ישראל מדינת בין מסגרת
להתחדשותעירוניתלמגורים,שיקודמועלידיהרשותלהתחדשותעירונית,בהתאם

להחלטתממשלהמס'203מיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2008(ע

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-342016)בפרקזה-חוקהרשות30ע
הממשלתיתלהתחדשותעירונית(-

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית בסעיף2- )1(

תמיכהבתשתיותציבוריותתומכותדיור,מוצעלייעדאת
הכספיםשהיואמוריםלהיצברבקרןלהתחדשותעירונית
לטובתקידוםהסכמימסגרת,באמצעות מרגעהקמתה,
הרשותלהתחדשותעירונית,ביןמדינתישראללרשויות
דיור יחידות של משמעותיים היקפים בעלות מקומיות
פוטנציאליותבמיזמיהתחדשותעירוניתבהתאםלהחלטת

הממשלהמיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(ע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ב(שלסעיף2גלחוקרשות
מקרקעיישראלשמוצעלבטלו:

הדיור יחידות של המזערי המספר כל שווק לא ")ב(
כאמורבסעיףקטן)א(עדתוםהשנהשלגביהנקבעהמספר
כאמור,יועברלקרןלהתחדשותעירונית,עדתוםהרבעון
הראשוןשלשנתהכספיםהבאה,סכוםהמתקבלממכפלת
המתקבלת במנה יד בהישג לדיור ההנחה שווי אומדן
מחלוקתמספריחידותהדיורלדיורבהישגידשלאשווקו
אףשנכללובמספרהמזערילשיווקבשנההאמורה,במספר

המזערישליחידותדיורלשיווקשנקבעלאותהשנהע"

וזהנוסחושלסעיף2דלחוקרשותמקרקעיישראל
שמוצעלבטלו:

קרן להתחדשות עירונית "2דע

ברשות עירונית להתחדשות קרן בזה מוקמת )א(
זה-הקרן עירונית)בחוק להתחדשות הממשלתית

להתחדשותעירונית(ע

התורמות לפעולות סיוע הן הקרן מטרות )ב(
להתחדשותמרכזיהעריםהוותיקים,ובכללזהמבנים
המשמשיםגםדייריםבדיורציבורי,סיועלרשויות
מקומיותבהתחדשותעירונית,שדרוגהמרחבהציבורי,
שיפוץוחידושמבניםותשתיותתוךעדיפותלסיוע
למיזמיםשעניינםפינויובינוימיזמיםשעניינםחיזוק
מבנים,לרבותסיועבקידוםמיזמיםשאיןבהםכדאיות
כלכלית,סיועבמימוןתחזוקהלטווחארוךשלרכוש
משותףבמתחמיהתחדשותעירוניתועידודהכללתו

שלדיורבהישגידבמתחמיהתחדשותעירוניתע

בהתאםלתכנית מטרותיה למימוש תפעל הקרן )ג(
רב־שנתיתשתאשרהממשלהאוועדתשריםמטעמהע

השריקבעתקנותבענייניםאלה: )ד(

חברי קביעת לרבות הקרן, הפעלת סדרי )1(
הנהלתהקרןבאופןשהשר,שרהפניםושרהאוצר
כאמור; ההנהלה מחברי שליש אחד, כל ימנו,
תקנותלפיפסקהזוייקבעולאחרהתייעצותעם

שרהפניםושרהאוצר;

תפקידיהקרןלשםמימושמטרותיה,לרבות )2(
קביעתמבחניםשוויונייםלמתןסיועואופןפרסום
כאמור, לסיוע בקשות הגשת סדרי וכן מבחנים,
סדריעבודתהשלהקרןודיווחעלידימקבלהסיוע
לענייןהשימושבכספיהסיוע;תקנותלפיפסקהזו

ייקבעולאחרהתייעצותעםשרהפנים;

דרכיהוצאתכספיהקרן;תקנותלפיפסקהזו )3(
ייקבעובהסכמתשרהאוצרע

כספיהקרןייועדולמטרותיהבלבדע )ה(

בתוםכלשנתכספיםיפרסםהשר,ברשומותובאתר )ו(
וחשבון דין והשיכון, הבינוי משרד של האינטרנט
המיזמים הוצאותיה, הכנסותיה, הקרן, פעולות על

שסייעהלהםומימושםע"

כדילקבלהקלותמיסויהניתנותכחלקממנגנוני  סעיפים
התמרוץהקיימיםלמיזמיהתחדשותעירונית  30 ו־31

וכדילעמודבתנאיםלהגשתתביעהנגדדייר 
סרבן,ישצורךבהכרזהעלמתחםכמתחםהמיועדלפינוי
ובינוילפיחוקהרשותלהתחדשותעירוניתעכדילצמצם
אתהנטלהבירוקרטיוליצורודאות,מוצעלתקןאתסעיפים
14ו־15לחוקהרשותלהתחדשותעירונית,כךשההכרזה
מנהל ידי על תיעשה ובינוי לפינוי כמתחם מתחם על
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתלפיקריטריונים
קבועיםוידועיםמראש,במקוםהליךההכרזהעלידישר
הבינויוהשיכוןהקייםכיוםוטעוןהתייעצותעםועדהעבין
השאר,מוצעכייהיהניתןלהכריזעלמתחםפינויובינוי
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ההגדרות"הוועדההמייעצת","הקרןלהתחדשותעירונית","מתחםפינוי )א(
ובינויבמסלולמיסוי","צוהכרזה","צוהכרזהבמסלולמיסוי"-יימחקו;

בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים"מיזםבמתחםפינויובינוי )ב(
במסלולמיסוי"-יימחקו;

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",במקום"שהוכרזעליובצו"יבוא"שהוכרז )ג(
עלידימנהלהרשות";

אחריההגדרה"חוקהתכנוןוהבנייה"יבוא: )ד(

""יחידה"-חדראותאאומערכתחדריםאותנאיםשנועדולשמשיחידה
שלמהונפרדתלמגוריםאולעסק";

בסעיף4)א(,פסקה)5(-תימחק; )2(

4)ב()1(,המילים"אוכעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי"והמילים בסעיף )3(
"או15"-יימחקו;

בסעיף13)ב()2(,המילים"ומתחמיפינויובינויבמסלולמיסוי"-יימחקו; )4(

במקוםסעיף14יבוא: )5(

"הכרזהעל
מתחםפינוי

ובינוי

מנהלהרשותיכריזעלשטחכעלמתחםלפינוילשםבינויאו14ע )א(
לעיבויבנייה,לפיאחדמהמסלוליםשלהלן:

רשות בהסכמת מיוזמתו או מקומית, רשות לבקשת )1(
מקומית-אםקיימותבשטח24יחידותלפחות,ומוצעתלגביו
תכניתלפינוילשםבינויאולשםעיבויהבנייה,שכולללכל
הפחותמכפלהשלמספרהיחידותהקיימותאו70יחידות,
לפיהגבוהמביניהם)בסעיףזה-תכנוןראשונילפינויובינוי(;
שרהבינויוהשיכון,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבועבצו

תנאיםנוספיםלהכרזהלפיפסקהזו;

לבקשתיזם,בהסכמתהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר )2(
בתקנותבהתייעצותעם שרהאוצר שקבע פיכללים ועל
שרהבינויוהשיכון-אםקיימותבשטח24יחידותלפחות,
וקייםתכנוןראשונילפינויובינוי;הכרזהלפיפסקהזותינתן
רקלאחרהתייעצותעםמנהלרשותהמסיםבדברהתקיימות

התנאיםהקבועיםבפסקהע

לבקשתיזם,רשאימנהלהרשות,בהסכמתהרשותהמקומית )ב(
הנוגעתבדבר,לתתאישורמקדמי,ולפיובהתקייםהתנאיםהנדרשים
להכרזהלפיפסקה)2(שבסעיףקטן)א(,בכוונתולהכריזעלהמתחם

כמתחםפינויובינויע

אםקיימותבשטח24יחידותוקייםתכנוןראשונילבנייה
שלפישנייםממספרהיחידותהקיימותאו70יחידות,לפי
הגבוהעלמעןהבהירות,הוספההגדרהשלהמונח"יחידה",
הכוללתיחידהלמגוריםולצורךעסקיעכפישהיהבעבר,
גםלאחרהתיקון,ההכרזהעלמתחםפינויובינוילבקשת
יזםתיעשה,ביןהשאר,בהתאםלתקנותשקבעשרהאוצר,
וחלההוראתהשעההמאפשרתהכרזתמתחםפינויובינוי
הואחלק יחידותבלבדאם 12 גםכאשרהמתחםכולל

מתכניתהכוללת24יחידותלפחותע

עודמוצעלקבועכיהכרזתושלמתחםתיעשהבלא
הגבלתזמן,ואולםמנהלהרשותיהיהרשאילבטלהכרזה

שנתןע

מוצעלקבועכיהוראותהתיקוןיחולוגםעלמתחמים
עומדת עליהם ההכרזה ואשר התיקון טרם שהוכרזו
בתוקפה,כךשגםתקופתהכרזתםלאתהיהמוגבלתבזמן,
עד או הפרויקט מימוש לתום עד למעשה תהיה והיא

החלטהלביטולשלמנהלהרשותכאמורע
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עלאףהאמורבפסקה)2(שבסעיףקטן)א(,בתקופהשעדיום )ג(
י"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,רשאימנהלהרשותלהכריז
באופןהאמורבאותהפסקה,ועלפיהכלליםשנקבעומכוחאותה
פסקה,עלשטחשקיימותבו12יחידותלפחות,כעלמתחםפינוי
ובינוי,ובלבדשהןכלולותבתכניתלפינויובינוישהופקדה,הכוללת
כל את ויראו המתוכנן(, השטח - זה )בסעיף לפחות יחידות 24
השטחיםשהוכרזעליהםכמתחםפינויובינוישהםחלקמהשטח

המתוכנן,כמתחםאחדע

מנהלהרשותרשאילקבועכלליםלענייןאופןהגשתבקשה )ד(
להכרזהלפיסעיףזהע

לאתיקבעהכרזההמוגבלתבזמן,ואולםרשאימנהלהרשות )ה(
לבטלהכרזהשנתןלפיסעיףזהע";

סעיף15-בטלע )6(

בסעיף17)א(,בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים"אובמתחםפינוי )7(
ובינויבמסלולמיסוי"-יימחקוע

חוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-הוראת
מעבר

שטחשהוכרזעליולפנייוםהתחילהשלפרקזה,בצוכמתחםלפינוילשםבינויאו31ע
לעיבויבנייה,ושטחשהוכרזעליובצוכמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי,לפיסעיפים
14או15לחוקהרשותממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחםערביוםהתחילהשל
פרקזה,והצוכאמורבתוקףביוםהתחילהשלפרקזה,יראואותוכשטחשהוכרזעליו
כמתחםפינויובינוילפיהוראותסעיף14לחוקהרשותממשלתיתלהתחדשותעירונית

כנוסחובסעיף30)5(לחוקזהע

עלאףהאמורבפסקה)2(שבסעיףקטן)א(,בתקופהשעדיום )ג(
י"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,רשאימנהלהרשותלהכריז
באופןהאמורבאותהפסקה,ועלפיהכלליםשנקבעומכוחאותה
פסקה,עלשטחשקיימותבו12יחידותלפחות,כעלמתחםפינוי
ובינוי,ובלבדשהןכלולותבתכניתלפינויובינוישהופקדה,הכוללת
כל את ויראו המתוכנן(, השטח - זה )בסעיף לפחות יחידות 24
השטחיםשהוכרזעליהםכמתחםפינויובינוישהםחלקמהשטח

המתוכנן,כמתחםאחדע

מנהלהרשותרשאילקבועכלליםלענייןאופןהגשתבקשה )ד(
להכרזהלפיסעיףזהע

לאתיקבעהכרזההמוגבלתבזמן,ואולםרשאימנהלהרשות )ה(
לבטלהכרזהשנתןלפיסעיףזהע";

סעיף15-בטלע )6(

בסעיף17)א(,בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים"אובמתחםפינוי )7(
ובינויבמסלולמיסוי"-יימחקוע

שטחשהוכרזעליולפנייוםהתחילהשלפרקזה,בצוכמתחםלפינוילשםבינויאו31ע
לעיבויבנייה,ושטחשהוכרזעליובצוכמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי,לפיסעיפים
14או15לחוקהרשותממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחםערביוםהתחילהשל
פרקזה,והצוכאמורבתוקףביוםהתחילהשלפרקזה,יראואותוכשטחשהוכרזעליו
כמתחםפינויובינוילפיהוראותסעיף14לחוקהרשותממשלתיתלהתחדשותעירונית

כנוסחובסעיף30)5(לחוקזהע

חוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-הוראת
מעבר

מוצעלבטלאתסעיף15שעניינוהכרזהעלמתחם
פינויובינויבמסלולמיסוימאחרשמוצעלהסדירהכרזה
במסלולזהבמסגרתסעיף14)א()2(המוצעעוזהנוסחושל

סעיף15שאותומוצעלבטל:

הכרזה על מתחם פינוי ובינוי - מסלול מיסוי "15ע

בסעיףזה,"הוועדה"-המנהלכהגדרתםבסעיף )א(
49יט)א(לחוקמיסוימקרקעיןוכןהוועדההמייעצתע

הרשות בהסכמת יזם, לבקשת רשאי, השר )ב(
המקומיתהנוגעתבדברובהמלצתהוועדה,ועלפי
עם בהתייעצות בתקנות האוצר שר שקבע כללים
הוועדה,להכריזבצוהכרזהבמסלולמיסויעלשטח
שישבו24יחידותלפחותכעלמתחםלפינויובינוי

במסלולמיסויע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בתקופהשעדיוםי"ט )ג(
בטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,השררשאי,לבקשת
האמורים הכללים פי ועל הוועדה, בהמלצת יזם,
באותוסעיףקטן,להכריזבצוהכרזהבמסלולמיסויעל
שטחשישבו12יחידותלפחותכעלמתחםפינויובינוי
לפינוי בתכנית כלולות שהן ובלבד מיסוי, במסלול

ובינוישהופקדה,הכוללת24יחידותלפחות)בסעיף
זה-השטחהמתוכנן(,ויראואתכלהשטחיםשהוכרזו
עליהםכמתחםפינויובינויבמסלולמיסוישהםחלק

מהשטחהמתוכנן,כמתחםאחדע

תוקפושלצוההכרזהבמסלולמיסוייהיהלתקופה )ד(
שנקבעהבו,אךלאיותרמשששניםמיוםתחילתוע

עלאףהוראותסעיףקטן)ד(,השררשאי,בהמלצת )ה(
הוועדה,ולפיכלליםשקבעההוועדה,להאריךאת
תוקפושלצוהכרזהבמסלולמיסוי,במהלךתקופת
תוקפו,לתקופהנוספתאחתשלאתעלהעלשששנים
צו את לחדש או הראשונה ההכרזה תקופת מתום
ההכרזהבתוךשישהחודשיםמתוםתקופתתוקפו,

לתקופהנוספתאחתשלאתעלהעלשששניםע

ניתןצולפיסעיףזה,יחולוהוראותפרקחמישי4 )ו(
לחוקמיסוימקרקעיןוסעיף31אלחוקמסערךמוסף,

התשל"ו-1975,לפיהענייןע

למונחיםבסעיףזהתהיההמשמעותהנודעתלהם )ז(
בחוקמיסוימקרקעין,זולתאםמשתמעאחרתע"
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תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-351963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-32ע

בסעיף49יט)א(- )1(

בהגדרה"יחידתמגורים",במקום"סמוךלפנימתןצוהכרזהעלהמתחם )א(
לפיסעיף14או15"יבוא"סמוךלפניההכרזהעלהמתחםלפיסעיף14";

בהגדרה"יחידהאחרת",אחרי"לרבותכשהואמשמשאתהמחזיקבו"יבוא )ב(
"כיחידהנפרדתלצורךעסקי,"ובמקום"סמוךלפנימתןצוהכרזהעלהמתחם

לפיסעיף14או15"יבוא"סמוךלפניההכרזהעלהמתחםלפיסעיף14";

14"והמילים 15"יבוא"סעיף )2(,במקום"סעיף בהגדרה"יזם",בפסקה )ג(
"במסלולמיסוי"-יימחקו;

במקוםההגדרה"מתחם"יבוא: )ד(

""מתחם"או"מתחםפינויובינוי"-מתחםפינויובינויכהגדרתובחוק
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית;";

מיסוי"- במסלול ובינוי פינוי ו"מתחם פינויובינוי" "מתחם ההגדרות )ה(
יימחקו;

בסעיף49יט)ב(,פסקה)1(-תימחק; )2(

15לחוקהרשות 49כ,במקום"בשטחשלגביוהוגשהבקשהלפיסעיף בסעיף )3(
הממשלתיתלהתחדשותעירוניתלהכריזעליוכעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי"
14)ב(לחוקהרשותהממשלתית יבוא"בשטחשניתןלגביואישורמקדמילפיסעיף

להתחדשותעירונית";

בסעיף49כב)ב(,אחרי"אחת"יבוא"אויותר"והסיפההחלבמילים"הועברהיחידת )4(
מגוריםלקרוב"-תימחק;

בסעיף49כג,אחריפסקה)7(יבוא: )5(

לענייןחישובהמסבמכירתיחידתהמגוריםהחלופית,יחולו,בשינויים )8("
המחויביםולפיהעניין,הוראותסעיפים40)ג(,וההגדרה"יתרתשווירכישה"

שבסעיף47כמשמעותהלענייןזכותחלופיתע";

לפסקאות )1( ו–)3( סעיף 32 

מוצעלתקןכמההגדרותבפרקחמישי4לחוק 
המשמשים למינוחים להתאימן כדי מקרקעין, מיסוי
בהוראותחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,
כמוצעבסעיף8עכמוכןמוצעלדייקאתהגדרת"יחידה
אחרת",המוגדרתכיוםכיחידהשאינהמשמשתלמגורים,
באופןשיבהירכייחידהזוהיאיחידהנפרדתלצורךעסקי,

כדילמנועאי־ודאותבענייןזהע

לפסקאות )2( ו–)4(

סעיף49כב)ב(לחוקמיסוימקרקעיןקובעכיהפטור
לבעל יינתן ובינוי פינוי של מיזם במסגרת לדייר ממס
זכויותבגיןמכירתהזכויותביחידהאחתבלבדבמתחםע
כחלקמהרצוןלעודדמיזמיםשלהתחדשותעירונית,מוצע
להרחיבאתהפטורהקייםהנוגעלתשלוםהמסבעתביצוע

כך מהיזם, חלופית דירה וקבלת ליזם הזכויות העברת
מיחידת ביותר גם המחזיק זכויות לבעל יינתן שהפטור

דיוראחתע

לפסקאות )5(, )6( ו–)7(

פינוי לחוקמיסוימקרקעין: 4 הוראותפרקחמישי
ובינוי,ופרקחמישי5לחוקמיסוימקרקעין:פטורבמכירת
זכותבמקרקעיןשתמורתהמושפעתמזכויותבנייהלפי
תמ"א38,מקניםדחייתמסלדייריםאשרמוכריםאתדירת
המגוריםשלהםבמסגרתהליךשלהתחדשותעירוניתע
כך,לפיהוראותהפרקיםהאמוריםלאמשולםמסהשבח
במועדהביצועשלהפרויקט,אךמסהשבחמשולםבמלואו
בעתמכירתהדירותעכך,ממוסיםהדייריםבעליהדירות
ערך מעליית להם שנוצר הכלכלי הרווח על להשקעה
הדירהשבבעלותם,אךחסמיהמיסויאינםפוגעיםבתמריץ

לקחתחלקבמיזםהתחדשותעירוניתע
ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ו,עמ'1248ע 35
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בסעיף49לג,אחריפסקה)ב(יבוא: )6(

הוצאותאשרהוצאולצורךשירותיבנייהלפיתכניתהחיזוקבמקרקעין, ")ג(
שקיבלמוכרכתמורהלמכירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיותרובניכויבעתמכירת

היחידהשבהבוצעההבנייהע";

בסעיף49לג1,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )7(

לענייןחישובהמסבמכירתדירתמגוריםחלופיתכמשמעותהבסעיף ")ב1(
קטן)א(,יחולובשינוייםהמחויבים,ההוראותהחלותעלמכירתיחידתמגורים

חלופיתכאמורבסעיף49כב)א(ע"

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין-הוראת

מעבר

הוראותסעיף49כבלחוקמיסוימקרקעין,כנוסחןבסעיף32)4(לחוקזה,יחולועלמכירת33ע
זכותנמכרתכמשמעותהבסעיףהאמור,שיוםהמכירהשנקבעלגביהעלפיסעיף49כ
לחוקמיסוימקרקעיןכנוסחובסעיף32)3(לחוקזה,חלביוםהתחילהשלפרקזהואילךע

תחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזה)בפרקזה-יוםהתחילהשלפרקזה(ע34עפרקד'-תחילה

בסעיף49לג,אחריפסקה)ב(יבוא: )6(

הוצאותאשרהוצאולצורךשירותיבנייהלפיתכניתהחיזוקבמקרקעין, ")ג(
שקיבלמוכרכתמורהלמכירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיותרובניכויבעתמכירת

היחידהשבהבוצעההבנייהע";

בסעיף49לג1,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )7(

לענייןחישובהמסבמכירתדירתמגוריםחלופיתכמשמעותהבסעיף ")ב1(
קטן)א(,יחולובשינוייםהמחויבים,ההוראותהחלותעלמכירתיחידתמגורים

חלופיתכאמורבסעיף49כב)א(ע"

הוראותסעיף49כבלחוקמיסוימקרקעין,כנוסחןבסעיף32)4(לחוקזה,יחולועלמכירת33ע
זכותנמכרתכמשמעותהבסעיףהאמור,שיוםהמכירהשנקבעלגביהעלפיסעיף49כ
לחוקמיסוימקרקעיןכנוסחובסעיף32)3(לחוקזה,חלביוםהתחילהשלפרקזהואילךע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין-הוראת

מעבר

פרקד'-תחילהתחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזה)בפרקזה-יוםהתחילהשלפרקזה(ע34ע

את ולמסות ההוראות, תכלית את להגשים כדי
הרווחהכלכלישלהרוכשממכירתהדירההחדשהשקיבל
לאחרסיוםתהליךההתחדשותהעירונית,איןלנכותאת
ההוצאותשהוציאהיזםלשיפוץהדירהמהתמורהשמקבל
בהוצאות נשא לא המוכר שכן הדירה, ממכירת המוכר
של הניכוי אפשרות לגבי מפורש אזכור אין כיום אלהע
הוצאותשנשאבהםהיזםבחישובהשבח,וייתכןחוסר
במכירת המס את לחשב יש שבו לאופן באשר בהירות
דירותחדשותשהתקבלולאחרהשלמתמיזמיהתחדשות
עירוניתעכדיליצורודאותואחידותעלאודותאופןגביית
במפורש להבהיר מוצע האמורים, במקרים השבח מס
שעלויותאלהאינןמותרותבניכוי,ומנגדמוצעלהבהיר

מהןהעלויותאשרכןיוכרובניכויבפרויקטיםאלהע

מוצעלקבועהוראותמעבר,כךשהוראותסעיף  סעיף 33
49כבלחוקמיסוימקרקעין,כנוסחןלאחרתיקונן 
בחוקזה-כלומר,ביטולהמגבלהעלמכירתדירהבודדת
במתחםלצורךקבלתההטבה-יחולועלמכירתדירה
בפרויקטיםשבהםעודלאהגיעיוםהמכירהעכלומר,גםאם
דיירשלויותרמדירהאחתחתםעלהסכםלפינויובינוי,
הואיוכללהיותפטורממסכלעודלאהתקייםהתנאי

המתלהבהסכםאוהחלההבנייהע

אינם זה בפרק המוצעים שההסדרים מכיוון  סעיף 34
כי לקבוע מוצע התארגנות, תקופת דורשים 
תחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזה,ולאביום

תחילתושלחוקזהע
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פרק ה': צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים
תיקוןחוקגיל

פרישה
בחוקגילפרישה,התשס"ד-362004)בפרקזה-חוקגילפרישה(-35ע

)להלן-חוק התשס"ד-2004 פרישה, חוקגיל  פרק ה'
גילפרישה(,קובע,ביןהשאר,אתהגילשבהגיעו  כללי

גילו מחמת מעבודתו לפרוש אדם זכאי אליו 
או דין פי על לכך הקבועים התנאים בהתקיים ולקבל,
הסכם,גמלהבשלפרישתומעבודתוכאמור)להלן-גיל

הפרישה(ע

עדלחקיקתחוקגילפרישה,גילהפרישהעמדעלגיל
60לנשיםועלגיל65לגבריםעהגיליםהאמוריםשימשו,
מותנית קצבה לקבלת הזכאות מועד לעניין השאר, בין
בהכנסותמהביטוחהלאומי,מועדהזכאותלקבלתקצבת
פרישהמקרנותהפנסיההוותיקותופטורממסעלקצבה
לפיפקודתמסהכנסהעבמסגרתחוקגילפרישהנקבעכי

גילהפרישהלגבריועלהבהדרגהלגיל67ע

הגיל גם יהיה האמור הגיל כי נקבע כך, על נוסף
שבהגיעואליוניתןלחייבגברואישהלפרושמעבודתם
מחמתגילם)כלומר-גילפרישתחובה(עעםזאת,נקבע
כיגילהפרישהלאישהיועלהבהדרגהלגיל62,ולאחר
מכןתתבצעהעלאהנוספתבכפוףלהוראותפרקד'לחוק
גילפרישהאשרחייבוהקמתועדהציבוריתלבחינתגיל
הפרישהלאישהשנולדהבשנת1950ואילךששרהאוצר
יבחןאתהמלצותיהויביאןלאישורהכנסתעעודנקבעכי
במקרהשבולאהחליטהועדתהכספיםשלהכנסתלקבל
אתההמלצותכאמור,יועלהגילהפרישהלאישהבהדרגה
בהתאםלחלקב'בתוספתלחוקגילפרישה,כךשלגביאישה
שנולדהבחודשמאי1953ואילךיעמודהגילהאמורעלגיל
64עבמהלךהשניםתוקןהחוקכמהפעמיםכדילדחותאת

המועדיםלבחינתהעלאתגילהפרישהלאישהלגיל64ע

בעולם, משמעותיות דמוגרפיות התפתחויות בשל
ובעיקרןעלייהמתמשכתבתוחלתהחייםוכןתהליךשל
הזדקנותהאוכלוסייה,עלההיחסשביןמספרהמבוגרים
בחברהלביןכללהאוכלוסייהעתוחלתהחייםהממוצעת
בישראלהיאמהגבוהותבמערבונמצאתבעלייהמתמדתע
להתפתחויותאלההשפעותמקרו־כלכליותנרחבות,אשר
מציבותאתגריםמשמעותייםלמדיניותהכלכלית־חברתית,
הבודדע הבית משק ברמת והן המקרו־כלכלית ברמה הן
ברמההמקרו־כלכלית,משפיעותהתארכותתוחלתהחיים
והזדקנותהאוכלוסייהעלהוצאותהממשלה,ובכללזה:
הוצאות הלאומי, הביטוח של זקנה קצבת תשלומי על
הבריאותהלאומיות,תשלומיהפנסיההתקציביתועודעבפרט,
התפתחויותאלהעשויותלפגועביכולתשלהביטוחהלאומי

לעמודבהתחייבויותיוולשלםקצבאותלדורותהבאיםע

ברמתמשקהביתהבודד,התארכותתוחלתהחיים
מעמיד זה דבר הגמלאותע תקופת התארכות משמעה
בסימןשאלהאתיכולתםשלפנסיונריםלממןאתעצמם

בתקופתהגמלאותולשמראתרמתהחייםשממנהנהנו
בעיקר, נשים לגבי בולט זה קושי עבודתםע שנות בזמן
שכןתוחלתהחייםשלהןגבוההיותרמזושלגבריםואף
עולהבקצבמהיריותרעאתגריםאלההביאואתמרבית
מדינותה־OECDלבצערפורמותמשמעותיותבהסדריגיל
הפרישה,וזאתבמטרהלהבטיחאתיכולתןלהתמודדעם
שינוייםאלהערפורמותאלהכללוהעלאהשלגילהפרישה
והשוואתוביןנשיםלגבריםעכמהמדינותאימצומנגנונים
שבמסגרתםגילהפרישהמוצמדלתוחלתהחיים,ועולה
באופןאוטומטיעםעלייהבתוחלתהחייםבמדינהענכון
להיום,גילהפרישהלנשיםבישראלהואמהנמוכיםבקרב
מדינותה־OECD,וישראלנותרהאחתהמדינותהבודדות
מביןמדינותה־OECD,שבהןקייםפערביןגילהפרישה

לנשיםלגילהפרישהלגבריםע

סוגייתהעלאתגילהפרישהלנשיםנידונהבהרחבה
בישראלבשניהעשוריםהאחרוניםעועדתנתניהובשנת
גיל העלאת על המליצו ,2011 בשנת ניסן וועדת 2000
הפרישהלאישהוהשוואתולזהשלגבריםעהמלצותאלה
ועדה האוצר שר מינה 2016 במרס 28 ביום יושמוע לא
הוועדה - )להלן לנשים הפרישה גיל לבחינת ציבורית
הציבורית(עבהתאםלמסקנותהוועדה,אשרהוגשוביום
27בספטמבר2016)להלן-מסקנותהוועדההציבורית(,
יעלה תחילה שלביםע בשני יועלה לאישה הפרישה גיל
גילהפרישהלאישהלגיל65,באופןהדרגתיעלאחרמכן,
יוחלמנגנוןאוטומטילהעלאתגילהפרישה,שבמסגרתו
שלישים שני של בשיעור לאישה הפרישה גיל יוצמד
מהעלייהבתוחלתהחיים,עדשיגיעלגילהפרישהלגבר,
ב־OECDע מדינות בכמה שאומץ למנגנון בדומה וזאת
למנגנון התייחסות כוללת אינה זו חוק הצעת זאת, עם

אוטומטיכזהע

לחוק 6 מס' תיקון פורסם 2017 באוגוסט 3 ביום
גילפרישהעבמסגרתתיקוןזהנדחושובלוחותהזמנים
הקבועיםבחוקבכלהנוגעלהמלצותשרהאוצרבנושא
העלאתגילהפרישהלנשים,וכןנקבעכיאםשרהאוצר
לאיביאאתהמלצותיובנוגעלהעלאתגילהפרישהלנשים
לוועדתהכספיםשלהכנסת-יעמודגילהפרישהלאישה

על62ע

מטרתהצעתהחוקהיאלהעלותאתגילהפרישה
לאישהולקבועכליםמשלימיםותומכיםלנשיםהמושפעות

מהעלאתגילהפרישהלאישה,כפישיפורטלהלןע

פרישה גיל לחוק 3 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 35
65ע גיל על יעמוד לאישה הפרישה שגיל כך 
עודמוצעלתקןאתסעיף6לחוקגילפרישהולקבועכי
העלאתגילהפרישהלאישהתיעשהבאופןהדרגתי,כך

ס"חהתשס"ד,עמ'46;התשע"ז,עמ'1053ע 36
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בסעיף3,במקוםהסיפההחלבמילים"ובכפוףלהוראותפרקד'"יבוא"וגיל65 )1(
לאישה)בחוקזה-גילפרישה(ע";

בסעיף6- )2(

בפסקה)2(,במקום"עדחודשאפריל1947"יבוא"עדחודשדצמבר1969"; )א(

פסקה)3(-תימחק; )ב(

פרקד'-בטל; )3(

בחלקב'לתוספת,במקוםהסיפההחלבמילים"מאי1947"יבוא: )4(

62"מאי1947עדדצמבר1959

62ו־4חודשיםינואר1960עדדצמבר1960

62ו־8חודשיםינואר1961עדדצמבר1961

63ינואר1962עדדצמבר1962

63ו־3חודשיםינואר1963עדדצמבר1963

63ו־6חודשיםינואר1964עדדצמבר1964

63ו־9חודשיםינואר1965עדדצמבר1965

64ינואר1966עדדצמבר1966

64ו־3חודשיםינואר1967עדדצמבר1967

64ו־6חודשיםינואר1968עדדצמבר1968

64ו־9חודשים"עינואר1969עדדצמבר1969

בסעיף3,במקוםהסיפההחלבמילים"ובכפוףלהוראותפרקד'"יבוא"וגיל65 )1(
לאישה)בחוקזה-גילפרישה(ע";

בסעיף6- )2(

בפסקה)2(,במקום"עדחודשאפריל1947"יבוא"עדחודשדצמבר1969"; )א(

פסקה)3(-תימחק; )ב(

פרקד'-בטל; )3(

בחלקב'לתוספת,במקוםהסיפההחלבמילים"מאי1947"יבוא: )4(

62"מאי1947עדדצמבר1959

62ו־4חודשיםינואר1960עדדצמבר1960

62ו־8חודשיםינואר1961עדדצמבר1961

63ינואר1962עדדצמבר1962

63ו־3חודשיםינואר1963עדדצמבר1963

63ו־6חודשיםינואר1964עדדצמבר1964

63ו־9חודשיםינואר1965עדדצמבר1965

64ינואר1966עדדצמבר1966

64ו־3חודשיםינואר1967עדדצמבר1967

64ו־6חודשיםינואר1968עדדצמבר1968

64ו־9חודשים"עינואר1969עדדצמבר1969

שגילהפרישהלאישהשנולדהבחודשינואר1960ואילך
יעלהלגיל65באופןהזה:העלאתגילהפרישהעדלגיל63
תתבצעבקצבשל4חודשיםבשנה,והעלאתגילהפרישה
מגיל63עדלגיל65תתבצעבקצבשל3חודשיםבשנהע
כןמוצעלתקןאתהטבלהשבחלקב'לתוספתלחוקגיל
פרישהולעדכןאתהמועדיםשבהבהתאםלתיקוןהמוצעע

נוסףעלכך,מוצעלבטלאתפרקד'לחוקגילפרישה,
שעניינוגילהפרישהלאישהשנולדהבשנת1955ואילך,
אינו הוא לעיל כמוצע הפרישה גיל העלאת בשל שכן

רלוונטיעודעוזהונוסחהפרקשמוצעלבטל:

"פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

השריקיםועדהציבוריתלבחינתגילהפרישה )1( "9)א(
1955ואילך)בפרקזה- לאישהשנולדהבשנת
הציבורית הועדה הועדההציבורית(;ביןחברי

יהיונציגיהמעסיקים,העובדיםוהממשלה;

הועדההציבוריתתגישאתהמלצותיהלשר )2(   
ביוני 30( התשע"ו בסיוון כ"ד מיום יאוחר לא
2016(;השריניחאתהמלצותהועדההציבורית

עלשולחןהכנסתע

השריביאלאישורועדתהכספיםשלהכנסת,לא )ב(
יאוחרמיוםכ"ובחשווןהתשע"ח)15בנובמבר2017(,
שנולדה לאישה הפרישה גיל לעניין המלצותיו את
כאמורבסעיףקטן)א()1(;ההמלצותייקבעובהתחשב
בהמלצותהועדההציבורית,ויכולשיכללושינויבגיל

הפרישהלאישה,בתנאיםשייקבעוע

ועדתהכספיםשלהכנסתתיתןהחלטתהבעניין )ג(
המלצותהשרעדליוםל'בשבטהתשע"ח)15בפברואר

2018(ע

כאמור הכנסת של הכספים ועדת אישור ניתן )ד(
בסעיףקטן)ג(,וההמלצותשאושרומחייבותאתשינוי
חלקב'בתוספת,ישנההשר,בצו,אתחלקב'האמור

בהתאםלהמלצותשאושרוע

הביאהשרלאישורועדתהכספיםשלהכנסתאת )ה(
המלצותיוכאמורבסעיףקטן)ב(ולאהחליטהועדת
)ג(,יהיהגיל הכספיםשלהכנסתכאמורבסעיףקטן
הפרישהלאישהשנולדהכאמורבסעיףקטן)א()1(,על
אףהאמורבסעיף3,הגילהקבועלגביה,בהתאםלחודש
לידתה,בחלקב'בתוספת;לאהביאהשראתהמלצותיו
לוועדתהכספיםשלהכנסתולאהחליטהועדתהכספים

שלהכנסתאחרת-יהיהגילהפרישהלאישה62ע"
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-371995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(-36ע

בסעיף171)א(,אחריסעיףקטן)1א(יבוא: )1(

300-אםהיאאישהשנולדהביום1בינוארואילךומלאולה60שניםע"; ")1ב(

בסעיף245)ג(,בכלמקום- )2(

במקום"בלוחט'"יבוא"בלוחט'1"; )א(

במקום"לוחט'"יבוא"לוחט'1"; )ב(

130)א()5(, ")סעיפים יבוא 245)ג(" "סעיף המילים במקום בכותרת, ט', בלוח )3(
200)ג()1(,247,238)1()ג(ו־247)3()ב(("ובמקוםהמילים"הכנסהמרביתלעניןקצבתאזרח

ותיק"יבוא"הכנסהמרביתלענייןתלויים";

אחרילוחט'יבוא: )4(

"לוחט'1

)סעיף245)ג((

הכנסה מרבית לעניין אזרח ותיק

הכנסהחודשיתמספרתלוייםפרט

מהשכרללאתלויים1 ל–45%ע73 השווה סכום
הממוצע

מהשכר21 ל–93%ע97 השווה סכום
הממוצע

מהשכרבעדכלתלוינוסף3 7% ל– השווה סכום
הממוצע"ע

באופן להשפיע עלולה הפרישה גיל העלאת  סעיפים 
שליליעלחלקמהנשיםהמבוגרותהמתקשות  36 ו־37
לצמצם במטרה העבודהע בשוק להשתלב 
ללוות מוצע אלה, נשים על השלילית ההשפעה את
אתהעלאתגילהפרישהבכליסיועמשלימים,בהתאם
להמלצותהוועדההציבורית,אשריפחיתואתהפגיעה
בנשיםהמושפעותמהעלאתגילהפרישהוייצרותמריצים
חיובייםלנשיםאלהלהישארולהשתתףבשוקהעבודהגם
בגיליםמבוגריםעבהתאם,מוצעלתקןאתסעיף171לחוק
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן-
חוקהביטוחהלאומי(,כךשתקופתהזכאותלדמיאבטלה
לאישהשנולדהמיום1בינואר1960ואילךומלאולה60
יצוין כיוםע ימים 175 במקום ימים, ל־300 תוארך שנים
כימדוברבהרחבהשלההטבהלעומתהמלצותהוועדה
הציבורית,שםהוצעלהאריךאתהתקופההאמורהל־250
ימים,וזאתכדילצמצםעודיותראתההשפעההשלילית

שלהעלאתגילהפרישהלאישהעלאוכלוסייהזוע

הציבורית, הוועדה המלצות על ונוסף זאת, לצד
כדילעודדאתהמשךהתעסוקהשלמבוגריםלאחרגיל
הפרישה,מוצעלתקןאתחוקהביטוחהלאומיולהגדיל

מבוטחים רשאים שאותה המרבית ההכנסה סכום את
להשתכרביןגילהפרישהלגיל70,בלאקיזוזמקצבתאזרח
לחוק ו–245 244 סעיפים להוראות בהתאם כיום, ותיקע
ותיק לקבלתקצבתאזרח גילהזכאות הביטוחהלאומי,
הגיעולגיל גילהפרישהשטרם 70עמבוטחיםמעל הוא
70,יהיוזכאיםלקצבתאזרחותיקבלאקיזוזאםהכנסתם
אינהעולהעלההכנסההמרביתכהגדרתהבלוחט'לחוק
הביטוחהלאומי,ששיעורהעומדכיוםעל57%מהשכר
הממוצעבמשקעלפיכך,מוצעלתקןאתסעיף245)ג(לחוק
הביטוחהלאומיולהוסיףאתלוחט'1בשביללהגדילאת
סכוםההכנסההמרביתשרשאיםמבוטחיםאלהלהשתכר
בלאקיזוזמקצבתםעהתיקוןהאמורמשפיעעלהזכאות
לגמלתזקנהמיוחדתלפי"הסכםבדברמתןגמלאותזקנה
1988,כךשהגדלת בדצמבר 4 מיוחדות"מיום ושאירים
ההכנסההמרביתבהתאםלמוצעבתיקוןזהתחולגםעל
תובעיםהזכאיםלגמלהלפיההסכםהאמורעעודמוצעכי
השינויבשיעורההכנסההמרביתשאותהרשאיםזכאים
לקצבתאזרחותיקמגילהפרישהועדלגיל70להשתכר
בלאקיזוזמקצבתם,ייעשהבשתיפעימות,כךשבשנת2022
שיעורההכנסההמרביתליחידיעמודעל97%ע63מהשכר
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חוקהביטוח
הלאומי-תחולה

והוראתשעה

הוראותסעיפים171)א(ו־245)ג(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחןבסעיף36לחוקזה,37ע )א(
יחולועלגמלאותהמשתלמותבעדהתקופהשמיוםהתחילהואילךע

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31 )ב(
בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתלוחט'1לחוקהביטוח

הלאומיכך:

הכנסהחודשיתמספרתלוייםפרט

סכוםהשווהל–97%ע63מהשכרללאתלויים1
הממוצע

סכוםהשווהל–3%ע85מהשכר21
הממוצע

סכוםהשווהל–7%מהשכרבעדכלתלוינוסף3
הממוצע"ע

לוחט'1לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיףקטן)א(,יחולעלגמלההמשתלמת )ג(
מכוחסעיף244בתקופתהוראתהשעהע

תיקוןהחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודה

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק38ע
עבודה(,התשס"ח-382007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(-

אחריסעיף6דיבוא: )1(

הוראותסעיפים171)א(ו־245)ג(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחןבסעיף36לחוקזה,37ע )א(
יחולועלגמלאותהמשתלמותבעדהתקופהשמיוםהתחילהואילךע

חוקהביטוח
הלאומי-תחולה

והוראתשעה

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31 )ב(
בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתלוחט'1לחוקהביטוח

הלאומיכך:

הכנסהחודשיתמספרתלוייםפרט

סכוםהשווהל–97%ע63מהשכרללאתלויים1
הממוצע

סכוםהשווהל–3%ע85מהשכר21
הממוצע

סכוםהשווהל–7%מהשכרבעדכלתלוינוסף3
הממוצע"ע

לוחט'1לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיףקטן)א(,יחולעלגמלההמשתלמת )ג(
מכוחסעיף244בתקופתהוראתהשעהע

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק38ע
עבודה(,התשס"ח-382007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(-

תיקוןהחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודה אחריסעיף6דיבוא: )1(

הממוצעבמשק,השווהל־6,750שקליםחדשים,ואילוהחל
מיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(שיעורההכנסה
המרביתיעמודעל45%ע73מהשכרהממוצעבמשק,השווה
ל־7,750שקליםחדשיםענוסףעלכך,מוצעלהגדילבהתאם
אתההכנסההמרביתליחידעםתלויאחד,תוךשמירהעל
2022שיעורהיעמודעל היחסהקייםבחוק,כךשבשנת
30%ע85מהשכרהממוצעבמשק,השווהל־9,000שקלים
חדשים,ובשנת2023על93%ע97מהשכרהממוצעבמשק,

השווהל־10,333שקליםחדשיםע

עלולה הפרישה גיל העלאת לעיל, כאמור  סעיף 38
מהנשים חלק על שלילי באופן להשפיע 
המבוגרותהמתקשותלהשתלבבשוקהעבודהעאחדהכלים
שעליהם הפרישה גיל העלאת של למהלך המשלימים
ההשפעה צמצום לצורך הציבורית הוועדה המליצה
השליליתכאמור,הואהגדלתטווחההכנסההמקנהזכאות
למענקבמקרהשלעובדתבגילים63-62,והגדלתסכום

המענקהמגיעלהע

העבודה בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת החוק
ולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-2007
)להלן-חוקמענקעבודה(,נחקקבסוףשנת2007במסגרת
יישוםמדיניותהממשלהלתמיכהבעובדיםבעליהכנסה
נמוכהעחוקמענקעבודהמקנהלעובדיםולעצמאיםשהם
חלקמכוחהעבודה,אךהכנסתםהשנתיתנמוכה,זכאות
לקבלתמענקבהתאםלתנאיםשנקבעובחוקעמעברלהיותו
תמריץליציאהלעבודה,מהווההמענקהמשולםלפיחוק
וכלכליים חברתיים פערים לצמצום כלי עבודה מענק

ולהקטנתממדיהעוניבישראלע

כאמור,בהצעתחוקזומוצעלתקןאתהחוקבהתאם
להחלטתהממשלהבנושאובאופןמרחיבביחסלהמלצות
שנולדו נשים עם להיטיב כדי וזאת האמורות, הוועדה
לאחרינואר1960ושגילןעולהעל60ואינועולהעל67,
והןפעילותבשוקהעבודה,ומרוויחותשכרנמוך)להלן-
עובדתשמלאולה60(עמוצעלהגדילאתטווחההכנסה
המקנהזכאותלמענקבמקרהשלעובדתשמלאולה60,
ולהגדילאתסכוםהמענקהמגיעלהעכלזאת,כדילצמצם
אתההשפעהשלהעלאתגילהפרישהעלנשיםמבוגרות
אלה לנשים ולהגביראתהתמריציםהחיוביים עובדות

להשתתףבשוקהעבודהע

לפסקה )1(

על יחול אשר 6ה, סעיף את לחוק להוסיף מוצע
עובדותשמלאולהן60שנים,ולהרחיבאתהאוכלוסייה
זו אוכלוסייה אשר המענק גובה את ולהגדיל הזכאית
זכאיתלו,בשתימדרגות:)1(עובדותבגילי61-60,שנולדו
המוגדל למענק זכאיות יהיו ,1960 בינואר 1 מיום החל
בדומהלהמלצותהוועדההציבורית,כךשסכוםהמענק
המרבייעלהמ־330שקליםחדשיםלחודשל־660שקלים
החל שנולדו ,66-62 בגילי עובדות )2( לחודש; חדשים
מיום1בינואר1960,יהיוזכאיותלמענקמוגדלעודיותר,
כךשסכוםהמענקהמרבייעמודעל840שקליםחדשים
בסעיף כמפורט לשכר עד תישמר לו והזכאות בחודש

6ה)א()2(המוצעע
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"מענקלעובדת
שמלאולה60

שנים

עובדתשנולדה6הע 6או־6ב, ,2 עלאףהאמורבסעיפים )א(
ביום1בינואר1960ואילךושמלאולה60שניםבשנתהמס,
היא מס, שנת באותה הממוצעת, החודשית שהכנסתה
כמפורטבפסקאותשלהלן,לפיהעניין,תהיהזכאית,בכפוף
להוראותסעיפים3עד7,למענקבעדכלחודשעבודהבפועל
קרובה, מאת עבודה הכנסת בו קיבלה שלא המס בשנת
בסכומיםהמפורטיםבאותןפסקאות,ובלבדשהמענקשהיא
זכאיתלולפיסעיףזהגבוהיותרמסכוםהמענקאשרהייתה
זכאיתלובהתאםלהוראותסעיפים6,2אאו6ב,לפיהעניין:

לעובדתשטרםמלאולהבשנתהמס62שנים- )1(

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולהעל )א(
1,270שקליםחדשיםופחותהמ־3,000שקלים
חדשים-סכוםשל120שקליםחדשיםבתוספת
הממוצעת החודשית הכנסתה מחלק 8%ע30

העולהעל1,270שקליםחדשים;

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתהיאבין )ב(
3,000שקליםחדשיםלבין4,250שקליםחדשים

-סכוםשל660שקליםחדשים;

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולה )ג(
על4,250שקליםחדשיםואינהעולהעל6,370
שקליםחדשים-סכוםשל660שקליםחדשים,
בניכוי2%ע30מחלקהכנסתההחודשיתהממוצעת
אם ואולם חדשים, שקלים 4,250 על העולה
התוצאההמתקבלתנמוכהמ־20שקליםחדשים

-לאתהיההעובדתזכאיתלמענק;

לעובדתשמלאולהבשנתהמס62שניםוטרם )2(
מלאולה67שנים-

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולהעל )א(
1,200שקליםחדשיםופחותהמ־3,600שקלים
חדשים-סכוםשל120שקליםחדשיםבתוספת
הממוצעת החודשית הכנסתה מחלק 30%

העולהעל1,200שקליםחדשים;

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתהיאבין )ב(
3,600שקליםחדשיםלבין4,650שקליםחדשים

-סכוםשל840שקליםחדשים;

יובהרשאםעובדתזכאיתלמענקבהתאםלסעיףזה
וכןלמענקלפיסעיףאחרבחוק,היאתהיהזכאיתלמענק
הגבוהמביניהםעכךלדוגמה,עובדתשהיאהורהעצמאי
עם3ילדיםתהיהזכאיתלמענקלפיסעיף6ב,אשרמקנה

מענקגבוהיותרלעומתהמענקמכוחסעיף6ההמוצעע

בעודשסעיףקטן)א(המוצעקובעאתהוראותהיסוד
לענייןהזכאותלמענקשלעובדתשמלאולה60,בסעיף

האמור )א( קטן סעיף ייקרא כיצד לקבוע מוצע )ב( קטן
לענייןעובדתכאמורשהייתהלההכנסהנוספתבשנת
המס,ובסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(מוצעלקבועכיצדייקראו
סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(האמוריםלענייןעובדתשישלבן
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אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולה )ג(
על4,650שקליםחדשיםואינהעולהעל6,993
שקליםחדשים-סכוםשל840שקליםחדשים
בניכוי35%מחלקהכנסתההחודשיתהממוצעת
אם ואולם חדשים, שקלים 4,650 על העולה
התוצאההמתקבלתנמוכהמ־20שקליםחדשים

-לאתהיההעובדתזכאיתלמענקע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(וסעיף4,עובדתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,שהייתהלהבשנתהמסהכנסהנוספת,יחולו

לגביההוראותאלה,לפיהעניין:

לגביעובדתשטרםמלאולהבשנתהמס62שנים- )1(

הייתההכנסתההנוספתהממוצעתפחותה )א(
את לגביה יקראו - חדשים שקלים מ־1,240
הוראותסעיףקטן)א()1(כךשבכלמקום,במקום
4,250" יבוא חדשים" שקלים 4,250" המילים
הנוספת הכנסתה בהפחתת חדשים שקלים

הממוצעת";

הייתההכנסתההנוספתהממוצעת1,240 )ב(
את לגביה יקראו - ומעלה חדשים שקלים
הוראותסעיףקטן)א()1(כךשבכלמקום,במקום
המילים"3,000שקליםחדשים"והמילים"4,250
חדשים שקלים 4,250" יבוא חדשים" שקלים
בהפחתתהכנסתההנוספתהממוצעת"ובמקום
המילים"660שקליםחדשים"יבוא"120שקלים
הקובע", הסכום של 8%ע30 בתוספת חדשים
נמוך או אפס הוא הקובע הסכום אם ואולם
מאפס-יהיהסכוםהמענקלגביהאפס;לעניין
שבין החיובי ההפרש - הקובע" "הסכום זה,
הסכוםהמתקבלמהפחתתהסךשל1,270שקלים
חדשיםמ־4,250שקליםחדשיםלביןהכנסתה

הנוספתהממוצעת;

לגביעובדתשמלאולהבשנתהמס62שניםוטרם )2(
מלאולה67שנים-

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולה )ג(
על4,650שקליםחדשיםואינהעולהעל6,993
שקליםחדשים-סכוםשל840שקליםחדשים
בניכוי35%מחלקהכנסתההחודשיתהממוצעת
אם ואולם חדשים, שקלים 4,650 על העולה
התוצאההמתקבלתנמוכהמ־20שקליםחדשים

-לאתהיההעובדתזכאיתלמענקע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(וסעיף4,עובדתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,שהייתהלהבשנתהמסהכנסהנוספת,יחולו

לגביההוראותאלה,לפיהעניין:

לגביעובדתשטרםמלאולהבשנתהמס62שנים- )1(

הייתההכנסתההנוספתהממוצעתפחותה )א(
את לגביה יקראו - חדשים שקלים מ־1,240
הוראותסעיףקטן)א()1(כךשבכלמקום,במקום
4,250" יבוא חדשים" שקלים 4,250" המילים
הנוספת הכנסתה בהפחתת חדשים שקלים

הממוצעת";

הייתההכנסתההנוספתהממוצעת1,240 )ב(
את לגביה יקראו - ומעלה חדשים שקלים
הוראותסעיףקטן)א()1(כךשבכלמקום,במקום
המילים"3,000שקליםחדשים"והמילים"4,250
חדשים שקלים 4,250" יבוא חדשים" שקלים
בהפחתתהכנסתההנוספתהממוצעת"ובמקום
המילים"660שקליםחדשים"יבוא"120שקלים
הקובע", הסכום של 8%ע30 בתוספת חדשים
נמוך או אפס הוא הקובע הסכום אם ואולם
מאפס-יהיהסכוםהמענקלגביהאפס;לעניין
שבין החיובי ההפרש - הקובע" "הסכום זה,
הסכוםהמתקבלמהפחתתהסךשל1,270שקלים
חדשיםמ־4,250שקליםחדשיםלביןהכנסתה

הנוספתהממוצעת;

לגביעובדתשמלאולהבשנתהמס62שניםוטרם )2(
מלאולה67שנים-

מינימום שכר לה שנקבע כאמור ועובדת זוגההכנסות,
מותאם,בהתאמהעבשלקביעתהסכומיםהחדשיםכמוצע,
ישצורךלתקןאתהוראותהסעיפיםהמוזכריםלעילכך
המוצעים לסכומים יותאמו בהם האמורים שהסכומים

בהצעהזוע

ו–)3(מוצעיםתיקוניםמשלימיםכדי )2( לפסקאות
שהמענקיםהמוגדליםכמוצעבסעיף6היינתנוגםלעובדת
עצמאיתשמלאולה60,שהכנסתהבטווחיםהרלוונטיים
לקבלתהמענקכאמורבסעיף,ובלבדשהיאעומדתבשאר

התנאיםהאמוריםבחוקע
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הייתההכנסתההנוספתהממוצעתפחותה )א(
את לגביה יקראו - חדשים שקלים מ־1,040
הוראותסעיףקטן)א()2(כךשבכלמקום,במקום
4,650" יבוא חדשים" שקלים 4,650" המילים
הנוספת הכנסתה בהפחתת חדשים שקלים

הממוצעת";

הייתההכנסתההנוספתהממוצעת1,040 )ב(
את לגביה יקראו - ומעלה חדשים שקלים
הוראותסעיףקטן)א()2(כךשבכלמקום,במקום
המילים"3,600שקליםחדשים"והמילים"4,650
חדשים שקלים 4,650" יבוא חדשים" שקלים
בהפחתתהכנסתההנוספתהממוצעת",ובמקום
המילים"840שקליםחדשים"יבוא"120שקלים
חדשיםבתוספת30%שלהסכוםהקובע",ואולם
אםהסכוםהקובעהואאפסאונמוךמאפס-
יהיהסכוםהמענקלגביואפס;לענייןזה,"הסכום
הקובע"-ההפרשהחיובישביןהסכוםהמתקבל
מהפחתתהסךשל1,200שקליםחדשיםמ־4,650
שקליםחדשיםלביןהכנסתההנוספתהממוצעתע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(וסעיף5,עובדתכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(,שלבןזוגההייתהבשנתהמסהכנסתעבודה,
הכנסהמעסקאומשלחידאוהכנסהנוספת,יופחתומהמענק

הקבועלגביהבסעיףזה,לפיהעניין,סכומיםכמפורטלהלן:

לגביעובדתשטרםמלאולהבשנתהמס62שנים )1(
-2%ע30מההכנסההעודפת;

לגביעובדתשמלאולהבשנתהמס62שניםוטרם )2(
מלאולה67שנים-35%מההכנסההעודפת;

לענייןסעיףקטןזה,"הכנסהעודפת"-

62 המס בשנת לה מלאו עובדתשטרם בעבור )1(
שנים-ההפרשהחיובישביןשניאלה:

הסכוםהמתקבלמצירוףההכנסההחודשית )א(
של הממוצעת הנוספת וההכנסה הממוצעת

העובדת,להכנסותכאמורשלבןזוגה;

12,580שקליםחדשיםבתוספתשניאלה: )ב(

ההכנסה שבין החיובי ההפרש )1(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלהעובדתלבין4,250שקלים
שקלים מ־2,120 יותר לא אך חדשים,

חדשים;
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ההכנסה שבין החיובי ההפרש )2(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלבןזוגהשלהעובדתלבין
4,780שקליםחדשים,אךלאיותרמ־1,430

שקליםחדשים;

בעבורעובדתשמלאולהבשנתהמס62שנים )2(
אךטרםמלאולה67שנים-ההפרשהחיובישביןשני

אלה:

הסכוםהמתקבלמצירוףההכנסההחודשית )א(
של הממוצעת הנוספת וההכנסה הממוצעת

העובדת,להכנסותכאמורשלבןזוגה;

13,203שקליםחדשיםבתוספתשניאלה: )ב(

ההכנסה שבין החיובי ההפרש )1(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלהעובדתלבין4,650שקלים
שקלים מ־2,343 יותר לא אך חדשים,

חדשים;

ההכנסה שבין החיובי ההפרש )2(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלבןזוגהשלהעובדתלבין
4,780שקליםחדשים,אךלאיותרמ־1,430

שקליםחדשיםע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,סעיף6וסעיף )ד(
מינימום שכר )א(, קטן בסעיף כאמור לעובדת נקבע 6ב,

מותאם,יחולולגביההוראותאלה:

-62 לגביעובדתשטרםמלאולהבשנתהמס )1(
ו–)ב(, )א( קטנים סעיפים הוראות את לגביה יקראו
ביחסלתקופהשנקבעלגביהשכרמינימוםמותאם,כך
שבכלמקום,במקוםהמילים"1,270שקליםחדשים"
ו"3,000שקליםחדשים"יבוא"סכוםכאמורכשהוא
מוכפלבמקדם"ובמקוםהמילים"1,240שקליםחדשים"
יבוא"4,250שקליםחדשיםבניכויהמכפלהשל3,000

במקדם";

ההכנסה שבין החיובי ההפרש )2(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלבןזוגהשלהעובדתלבין
4,780שקליםחדשים,אךלאיותרמ־1,430

שקליםחדשים;

בעבורעובדתשמלאולהבשנתהמס62שנים )2(
אךטרםמלאולה67שנים-ההפרשהחיובישביןשני

אלה:

הסכוםהמתקבלמצירוףההכנסההחודשית )א(
של הממוצעת הנוספת וההכנסה הממוצעת

העובדת,להכנסותכאמורשלבןזוגה;

13,203שקליםחדשיםבתוספתשניאלה: )ב(

ההכנסה שבין החיובי ההפרש )1(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלהעובדתלבין4,650שקלים
שקלים מ־2,343 יותר לא אך חדשים,

חדשים;

ההכנסה שבין החיובי ההפרש )2(
החודשיתהממוצעתוההכנסההנוספת
הממוצעתשלבןזוגהשלהעובדתלבין
4,780שקליםחדשים,אךלאיותרמ־1,430

שקליםחדשיםע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,סעיף6וסעיף )ד(
מינימום שכר )א(, קטן בסעיף כאמור לעובדת נקבע 6ב,

מותאם,יחולולגביההוראותאלה:

-62 לגביעובדתשטרםמלאולהבשנתהמס )1(
ו–)ב(, )א( קטנים סעיפים הוראות את לגביה יקראו
ביחסלתקופהשנקבעלגביהשכרמינימוםמותאם,כך
שבכלמקום,במקוםהמילים"1,270שקליםחדשים"
ו"3,000שקליםחדשים"יבוא"סכוםכאמורכשהוא
מוכפלבמקדם"ובמקוםהמילים"1,240שקליםחדשים"
יבוא"4,250שקליםחדשיםבניכויהמכפלהשל3,000

במקדם";
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לגביעובדתשמלאולהבשנתהמס62שניםאך )2(
67שנים-יקראולגביהאתהוראות טרםמלאולה
סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,ביחסלתקופהשנקבעלגביה
שכרמינימוםמותאם,כךשבכלמקום,במקוםהמילים
"1,200שקליםחדשים"ו"3,600שקליםחדשים"יבוא
"סכוםכאמורכשהואמוכפלבמקדם"ובמקוםהמילים
חדשים יבוא"4,650שקלים שקליםחדשים" 1,040"

בניכויהמכפלהשל3,600במקדם";

- ו"מקדם" מותאם" מינימום "שכר זה, קטן סעיף לעניין
כהגדרתםבסעיף6)ב(ע";

בסעיף7)א(,במקוםהמילים"או6ב"יבוא",6באו6ה"; )2(

בסעיף17)ב()1(,במקוםהמילים"או6ב)א("יבוא",6ב)א(או6ה)א("ובמקוםהמילים )3(
"ו־6ב)ב(ו־)ג("יבוא",6ב)ב(ו–)ג(ו־6ה)ב(עד)ד("ע

חוקמענקעבודה
-תחולהוהוראות

מעבר

סעיף6הלחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף38לחוקזה,יחולעלמענקיםלפיחוק39ע )א(
מענקעבודההמשתלמיםבעדהכנסהמעבודהאוהכנסהמעסקאומשלחידשהופקה

בשנתהמס2022ואילךע

עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,הסכומיםהנקוביםבסעיף6הלחוק )ב(
מענקעבודהכנוסחםבסעיף38לחוקזהיעודכנולראשונהביוםח'בטבתהתשפ"ג)1
בינואר2023(,לפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון,לעומתהמדדשהיהידוע

ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ע

מעבר והוראות תחולה הוראות לקבוע מוצע  סעיף 39
חוק לפי מענקים על יחול 6ה סעיף שלפיהן 
מענקעבודההמשתלמיםבעדהכנסהמעבודהאוהכנסה
מעסקאומשלחידשהופקהבשנתהמס2022ואילךעכמו

הסכומים,כדי הצמדת לעניין לקבועהוראות מוצע כן,
להבהירכיצדיוצמדוהסכומיםבתקופהשטרםכניסתחוק

מענקעבודהלתוקףע
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פרק ו': היוועדות חזותית
תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזה,עדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,40ע )א(
יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-391982)בפרקזה-חוקסדר

הדיןהפלילי(,כךשאחריסעיף133יבוא:

פרק ו': היוועדות חזותית

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזה,עדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,40ע )א(
יקראואתחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-391982)בפרקזה-חוקסדר

הדיןהפלילי(,כךשאחריסעיף133יבוא:

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

הוראתשעה

ככלל,הליכימשפטפלילייםמתנהליםבנוכחות  פרק ו'
החשודאוהנאשם,וזאתלנוכחעיקרוןהיסוד  כללי

המעוגןבסעיף126לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח 
משולב[,התשמ"ב-1982)בפרקזה-חוקסדרהדיןהפלילי(,
ולפיואיןלדוןאדםבפליליםשלאבפניועלצדעיקרוןזה,
קבועיםחריגיםהמאפשריםלביתהמשפטלדוןנאשםשלא
בפניו,למשלאםנאשםמיוצגזומןלמשפטולאהתייצב,
לדוגמה )ראו בחוק המפורטים מסוימים בתנאים וזאת

סעיפים128ו־130לחוקסדרהדיןהפלילי(ע

ההלכההיאשזכותושלחשודאונאשםלהיותנוכח
במשפטוהיאמרכיבגרעינישלהזכותלהליךהוגן,שכן
"נוכחותהנאשםשומרתעלמראיתפניהצדקומבטיחה
גם ובכך המפלילות, הראיות בפני יעילה התגוננות
מאפשרתבירורנאותשלהעובדות")ע"פ1632/95משולם

נ'מדינתישראל,פ"דמט)5(547,534)1996((ע

הזכותלהליךהוגןהוכרהבפסיקהכזכותיסודוזאת
מכוחסעיף5לחוק־יסוד:כבודהאדםוחירותו,הקובעזכות
לחירות,ומכוחסעיפים2ו־4לחוקהיסוד,הקובעיםזכות
לכבודהאדם,ומשכךזכותהנוכחותהוכרהכבעלתמעמד
חוקתיאףהיא)ראו:בש"פ8823/07פלונינ'מדינתישראל,
סג)3(500)2010(,בש"פ2043/05מדינתישראלנ'זאבי,פס'

12)לאפורסם,2005ע9ע15((ע

כדילממשאתזכותםשלעצוריםאואסיריםלנכוח
בדיוניםבעניינם,שירותבתיהסוהרמנהלמערךהיסעים
לצורךהבאתהעצוריםאוהאסיריםלבתיהמשפטהשוניםע

בבתי לדיונים סוהר מבתי ועצורים אסירים ליווי
משפט,מבוצעעלידייחידת"נחשון",השייכתלשירות
בתיהסוהרעהיקףפעילותהשלהיחידהנרחבמאוד,ואף
גדלבאופןמשמעותיבמהלךהשניםהאחרונות,כךשכיום
לפינתונישירותבתיהסוהר,מונהיחידתנחשוןלמעלה
מ־1,100סוהרים,ומשנעתכ־1,700עצוריםואסיריםהלוך

ושובביוםברחביהארץע

עקבהיקפההנרחבואופייההמורכבכרוכהפעילות
הסעתעצוריםואסיריםלבתימשפטבעלותתקציביתניכרת
ואסירים עצורים של רב מספר )שינוע ביטחוני ובסיכון
כרוכה היא כן וכמו לבריחתם(, גובר סיכון בחובו טומן
בניודהעצוריםאוהאסיריםבמשךשעותרבותממקומות
במקומות ממושכת ובהמתנה המשפט, לבתי הכליאה

המעצרבבתיהמשפטע

במהלךהשניםנבחנוהסדריםלקיוםדיוניםבעניינם
שלעצוריםאואסיריםבהשתתפותםבדרךשלהיוועדות
האפשרויותהטכנולוגיותוהתועלות בשל וזאת חזותית

הגלומותבכךלכללהצדדיםבהליךע

אנשים בין התקשרות מאפשרת חזותית היוועדות
טכנולוגיה באמצעות שונים, במקומות הנמצאים
היוועדות זהע את זה ולשמוע לראות להם המאפשרת
חזותיתמתקיימתכאשרהעצוראוהאסירנמצאבחדר
היוועדותמיוחדבתוךמקוםהכליאהאשרהוכשרלצורך
כך,בלישיהיהצורךלהביאולביתהמשפטעהעצוריכול
לראותולשמועאתהמתרחשבאולםביתהמשפט,אשר
לראות יכולים בו והנוכחים כך, לצורך הוא גם הוכשר
ולשמועאתהעצורעבמהלךהדיון,נשמרתזכותםויכולתם
לערוךשיחהחסויה ושלסניגורו אוהאסיר העצור של
באמצעותטלפוןהמצוילידהעצור,כאשרבזמןהשיחה

מושתקתמערכתהשמעבמעגלסגורע

היוועדות באמצעות מעצר דיוני לקיים האפשרות
הדין סדר לחוק בתיקון בחקיקה, בעבר עוגנה חזותית
הפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים()היוועדותחזותית-
הוראתשעה(,התשס"ז-2007עתיקוןזהקבעהסדרניסיוני
או מעצר להארכת בבקשות משפטיים דיונים לעריכת
לשחרורבערובהשלחשודבגירומיוצגשטרםהוגשנגדו
כתבאישום,באמצעותהיוועדותחזותית,ובלבדשהחשוד

הסכיםלכך,לאחרהיוועצותבעורךדינוע

לשכתעורכיהדיןהגישהעתירהנגדהחוק)בג"צ
1928/07(וטענהכיהואפוגעפגיעהקשהבזכויותהיסוד
באמצעות הווירטואלית הנוכחות שכן החשוד, של
שנוצר מכיוון זאת בהגנתו, פוגעת אלקטרונית מערכת
קושיבתקשורתביןהחשודלביןעורךדינו,העלוללפגוע
הדיוןע במהלך הדין עורך של והטיעון החקירה ביכולת
הלשכהטענהכיההסכמהאינהמרפאתאתהפגם,שכן
ויתורהחשודעלהזכותלהיותנוכחבביתהמשפט,אף
אםהיאבאהמיוזמתושלהחשוד,לאתמידבאהמתוך
זכויותיוע על כזה בוויתור שיש לפגיעה מלאה מודעות
העתירהנדחתה,בנימוקש"השיטההדיוניתנועדהלהביא
לרפורמה,האמורהלהקלהןעלהחשודיםוהןעלמערכת
לשיטה שמתלווים אף שוניםע בהיבטים החוק אכיפת
שיקוליםשלהקלהעלמערכתאכיפתהחוקבנטלהכבד
המוטלעליה,היאערהורגישהלהשפעתושלהחידוש
נוכחותו לכאורה, הדיוניותע זכויותיו ועל החשוד על
שלהחשודבדיוןהמשפטיבעניינובאמצעותהמערכת
האלקטרוניתמאפשרתלולקחתחלקמלאבהליךהדיוני
ולממשאתזכויותיוהדיוניות;היאמונעתממנוטלטול
מכבידמביתהמעצרלאולםביתהמשפט,הכרוךלאאחת
בסבלוהכבדה;היאמאפשרתלולקייםאתההליךכשהוא
רחוקמןהעיןהציבורית,ומגינהעלפרטיותועעעהיאאינה
גורעתמזכותושלהחשודלהיוועץעםהסניגורולנהלעימו

שיחותחסויותעעע"

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ט,עמ'319ע 39
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"סימן ב'1: היוועדות חזותית

השתתפותעצור
אואסירבדיון

בדרךשלהיוועדות
חזותית-הוראת

שעה

בסימןזה-133אע )א(

"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמהמוקדיםהמאפשרת
העברתתמונהוקולבזמןאמת;

עםזאת,קבעביתהמשפטכי"כלהדבריםשנאמרו
עמדה לנקוט רקלכאורהנאמרו,שכןאיןצורך עדכה,
סופיתבנושאהעתירה,ולובשלזמניותושלהחוקעעעעיקר
חשיבותושלהניסיוןשנעשהבמסגרתחוקהוראתהשעה
איננובמישורהמושגיאלאבמישורהמעשי,וישלהניח
כיהנתוניםשהצטברובמהלךתקופתהניסיוןינותחו,ועל
פיהםניתןיהיהלבחוןאתמשמעותהשלהשיטהלארק
ברובדהעקרוניאלאבעיקרבמציאותהחייםהיומיומית
בשטח")בג"ץ1548/07,לשכתעורכיהדיןבישראלנ'השר
לביטחוןהפניםואח',פסקה21(עהוראתהשעההוארכה

כמהפעמים,בשינוייםשנקבעו,עדשנת2011ע

בראשותהמשנהליועץהמשפטי צוות לאחרמכן,
לממשלה)פלילי(דאז,רחלגוטליב,ובהשתתפותנציגים
המשרד המדינה, פרקליטות הציבורית, מהסניגוריה
בתי ושירות המשטרה נציגי )לרבות הפנים לביטחון
קיום אפשרות את בחן המשפט, בתי והנהלת הסוהר(
ההסדרבמתכונתשונהמהוראתהשעהשפקעהוהגיש
אתהמלצותיובמרס2013)בפרקזה-הצוותלבחינתניהול

הליכיםבהיוועדותחזותית(ע

הליכים ניהול לבחינת הצוות של לדוח 8 בעמ'
כי שקבע 2010 משנת מחקר מובא חזותית בהיוועדות
ההיוועדותהחזותיתמשמשתתחליףראוילנוכחותהפיזית
שלהעצורבדיונימעצרים,וכיהזכויותהמהותיותשל
העצורבדיונימעצריםנשמרו,כיקייםמיצוינמוךשלדיוני
2%ע6מכללהמעצרים,וזאתמכיוון היוועדותחזותית-
שעצוריםשנעצרובלילהלאראוסניגורבלילהמעצר,ובלא
חתימתסניגורלאהיהניתןלקייםדיוןבהיוועדותחזותיתע
כמוכןנאמרכיבקרבהעצוריםקיימתרמתשביעותגבוהה

יותרמהדיוןבהיוועדותחזותיתבהשוואהלדיוןפרונטליע

למניעת המאמצים ממכלול כחלק כך על נוסף
התפשטותנגיףהקורונה,התקינההממשלהמאזחודשמרס
2020מגווןתקנותשעתחירום,ובהןתקנותהמאפשרות
השתתפותעצוריםואסיריםבדיוןבעניינםבביתהמשפט
באמצעיםטכנולוגיים,חלףהבאתםלבתיהמשפטעזאת,
כדילמנועאתהתפשטותנגיףהקורונהבמיתקניהכליאה,
המשפט, לבתי הבאתם בעת ואסירים, עצורים בקרב
שהייתםשםוחזרתםלמיתקניהכליאה,בתנאיםשאינם
מאפשריםשמירתמרחקותוךשהםבאיםבמגעעםשאר

באיבתיהמשפטע

בהמשךלכך,במסגרתחוקקיוםדיונייםבהיוועדות
בתקופת וכלואים אסירים עצורים, בהשתתפות חזותית
שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף התפשטות
בהיוועדות דיונים קיום חוק - זה )בפרק התש"ף-2020
החדש(,אשר התפשטותנגיףהקורונה חזותיתבתקופת

החליףאתתקנותשעתהחירום,הוסמךשרהמשפטיםיחד
עםהשרלביטחוןהפניםלהכריזבמשותףעלהגבלהחלקית
שלהדיוניםשיתקיימובנוכחותעצוריםואסיריםאועל
הגבלהמלאהשלהדיוניםשיתקיימובנוכחותכאמורעזאת,
בהתאםלמידתהסיכוןלהתפשטותנגיףהקורונהבמקומות
המעצרובבתיהסוהרבשלהבאתםשלעצוריםואסירים
לבתיהמשפט,שהייתםבהםוחזרתםלמקומותהמעצר
ולבתיהסוהרעבמסגרתזוהועמדהתשתיתנורמטיביתאשר
הנוגעים אפשרהלעצוריםולאסיריםלהשתתףבדיונים
למעצרםשמתקיימיםבבתיהמשפט,באמצעיםטכנולוגיים,
במקוםנוכחותפיזיתעהסדרזהנכנסלתוקפועםפרסום

אחתמההכרזותהאמורותע

שלעיל הניסיוניות התקופות מן שהופקו הלקחים
והתקופהשבההתקיימוהדיוניםהמשפטייםבאמצעות
היוועדותחזותית,בשלההתמודדותעםנגיףהקורונה,
הכשירהאתהגורמיםהמקצועייםלקיוםהליכיםבאופןזה
והסדירהאתהתשתיתהנדרשתלכךעאףעלפישבתקופה
זוהמסגרתנבנתהבהדרגה,תוךמשברבריאותייוצאדופן,
היהבהכדיללמדכיהאמצעיםהטכנולוגייםהשתפרו
בצורהמהותיתבהשוואהלהסדרשהתנהלבשנים2007
עד2010,וכיהםמאפשריםכיוםעריכתדיוניםבאמצעות

היוועדותחזותיתבאיכותטובהואמינהיותרע

בחוק מחדש להסדיר מוצע לעיל, האמור רקע על
אתקיוםהדיוניםבהיוועדותחזותיתבעניינםשלעצורים

ואסיריםע

במשפט הנוכחות עקרון בין מאזן המוצע ההסדר
וזכויותיהםהדיוניותשלעצוריםונאשמים,לביןהצורך
להקלעלהמערכתולאפשרלעצוריםאולאסיריםלהימנע

מניודםלבתיהמשפט,עלכלהכרוךבכךע

מוצעכייהיהניתןלקייםדיוןבלאנוכחותושלעצור
אואסיר,אלאבהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותית,
רקלבקשתהעצוראוהאסיר,ובלבדשהואבגיר,מיוצגעל
ידיסניגורוהגישאתבקשתובאמצעותועההחלטהלקיים
דיוןכאמורהיאלשיקולדעתביתמשפטעבבואולהחליט
של בהשתתפותו די האם המשפט בית ישקול בבקשה
העצוראוהאסירבדרךשלהיוועדותחזותית,בהתחשב,
או לעצור הנוגעות ובנסיבות הדיון במהות השאר, בין

לאסירע

דיונים לגבי ייחודיות הוראות לקבוע מוצע עוד
מסוימיםבשלמהותםעהכלליהיהשדיוניםאלהיתקיימו
בנוכחותהעצוראוהאסיר,ואולםיהיהניתןלסטותמכלל
שיירשמוע מיוחדים מנימוקים משפט, בית בהחלטת זה
נוסףעלכךמוצעלקבועכידיוניםמסוימיםלאיתקיימו
בהיוועדותחזותיתעכךלמשלבאשרלדיוניםשבהםמודה
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"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה
-מעצרים(,התשנ"ו-401996ע

עלאףהאמורבסעיף126,לבקשתעצוראואסיררשאי )ב(
ביתהמשפטלהורותעלקיוםדיוןבעניינושלאבנוכחותו,
ובלבד חזותית, היוועדות של בדרך בהשתתפותו אלא
שהעצוראוהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגורוהגיש

אתבקשתובאמצעותוע

של בדרך בדיון להשתתפות אסיר או עצור בקשת )ג(
באחת תהיה )ב( קטן בסעיף כאמור חזותית היוועדות

מהדרכיםהאלה:

בעלפה,באמצעותסניגורו,במעמדדיוןשמתקיים )1(
בעניינוביחסלדיוןאחרשנקבעבעניינו;

בכתב,לביתהמשפט,באמצעותסניגורו,והעתק )2(
72 מהבקשהיימסרלשירותבתיהסוהרולתובעעד

שעותטרםמועדהדיוןע

"חוקהמעצרים"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה
-מעצרים(,התשנ"ו-401996ע

עלאףהאמורבסעיף126,לבקשתעצוראואסיררשאי )ב(
ביתהמשפטלהורותעלקיוםדיוןבעניינושלאבנוכחותו,
ובלבד חזותית, היוועדות של בדרך בהשתתפותו אלא
שהעצוראוהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגורוהגיש

אתבקשתובאמצעותוע

של בדרך בדיון להשתתפות אסיר או עצור בקשת )ג(
באחת תהיה )ב( קטן בסעיף כאמור חזותית היוועדות

מהדרכיםהאלה:

בעלפה,באמצעותסניגורו,במעמדדיוןשמתקיים )1(
בעניינוביחסלדיוןאחרשנקבעבעניינו;

בכתב,לביתהמשפט,באמצעותסניגורו,והעתק )2(
72 מהבקשהיימסרלשירותבתיהסוהרולתובעעד

שעותטרםמועדהדיוןע

הנאשםבכתבהאישוםבעניינו,דיוןשבומוצגהסדרטיעון
ודיוןשבונגזרדינושלהנאשםע

כמוכןמוצעלקבועהוראותשונותלגביאופןקיום
את שיבטיח באופן חזותית היוועדות של בדרך הדיון
שמירתזכויותיושלהעצורובכללזההתייעצותחסויהעם
עורךדינו,צפייה,השתתפותושמיעהשלכלהמשתתפים

בדיוןזהאתזהבאופןמיטביובלאהפרעהע

כדיללמודעלהשלכותההסדר,הואייקבעכהוראת
שעהלתקופהשלשנתייםעבמהלךהוראתהשעהייערך
היבטים על ההסדר השפעת את שיבחן מלווה מחקר
שישבהםכדילהבטיחאתהוגנותההליךואתיעילותוע
הוראתהשעהניתנתלהארכהבשנתייםנוספותבצושל
שרהמשפטיםוהשרלביטחוןהפניםובאישורועדתחוקה
חוקומשפטשלהכנסתעכמוכןיוטלעלשרהמשפטים
בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישורועדתחוקחוקה
ומשפט,להתקיןתקנותראשונותליישוםהסדרזהעדיום
כ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,שהואמועדכניסת

הוראתהשעהלתוקף)בפרקזה-יוםהתחילה(ע

בהתאםלהחלטתהממשלה,עדיוםהתחילהייערכו
הנהלתבתיהמשפטושירותבתיהסוהרכךשיתאפשרו
כלהתנאיםהדרושיםלקיוםהיוועדותחזותיתכמפורט
בהסדרעכךיותקנובכלאולמותבתיהמשפטערכותלקיום
מקומות הסוהר בתי בכל יוסדרו וכן חזותית היוועדות
להיוועדותחזותית,שבהםיתאפשרולעצוראולאסירכל
התנאיםהדרושיםלדיון,ובכללזההתייעצותחסויהעם
עורךדינו,צפייהושמיעהשלהעצורושלכלהנעשהבדיון

באופןמיטביובלאהפרעהע

לסעיף קטן )א( סעיף 40

מוצעלתקןאתחוקסדרהדיןהפליליולקבוע 
הסדרשיאפשר שנתיים, של בהוראתשעהלתקופה בו

השתתפותעצוראואסירבדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית
שתחולעלדיוניםלפיחוקסדרהדיןהפלילי)בפרקזה-

הוראתהשעה(ע

לסעיף 133א המוצע

חזותית היוועדות להגדיר מוצע )א( קטן בסעיף
תמונה העברת המאפשרת מוקדים כמה בין כתקשורת
וקולבזמןאמתעהגדרהזוקיימתכיוםבחוקקיוםדיונים
הקורונה נגיף התפשטות בתקופת חזותית בהיוועדות
החדשעבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיאףשקבועבסעיף
126לחוקסדרהדיןהפליליכילאידוןאדםבפליליםאלא
בפניו,ביתמשפטרשאילהורותעלקיוםדיוןבעניינושל
עצוראואסיר,לבקשתו,בלאנוכחותו,אלאבהשתתפותו
בדרךשלהיוועדותחזותית,ובלבדשהעצוראוהאסיר
הואבגירשמיוצגעלידיסניגורובקשתוהוגשהבאמצעות
סניגורועאףעלפישהבקשהלהשתתפותבדיוןבדרךשל
עצמו האסיר או העצור ביוזמת היא חזותית היוועדות
)באמצעותסניגורו(,לנוכחהמשמעויותשלזכותהנוכחות
כחלקמהזכותלהליךהוגןוכןלנוכחהיבטיםשלאינטרס
את לקבל האם דעת שיקול קיים משפט לבית ציבורי,
הבקשה,ובהחלטתוישקולאםדיבהשתתפותהעצוראו
האסירבדרךשלהיוועדותחזותיתתוךבחינתחשיבות
נוכחותושלהעצורבדיון,ביןהשארבשיםלבלמהותהדיון

ונסיבותהנוגעותלעצורע

)ג(מוצעלקבועאתמסגרתהזמניםשל בסעיףקטן
הגשתהבקשהעלידיהעצורבאמצעותסניגורו,כךשתוגש
ותועבר המשפט לבית הדיון מועד טרם שעות 72 עד
לשירותבתיהסוהרוהתובע,אושתימסרבעלפהבמעמד
דיון לגבי האסיר או העצור של בעניינו האחרון הדיון
אחרבעניינועבסעיףקטן)ד(מוצעלקבועשהתובערשאי
להגישלביתהמשפטאתהתנגדותולקיוםהדיוןבדרךשל
היוועדותחזותיתבמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחר

ס"חהתשנ"ו,עמ'338ע 40
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של בדרך בדיון להשתתף האסיר או העצור ביקש )ד(
היוועדותחזותית,רשאיהתובעלהגישלביתהמשפטאת
לאחר האפשרי בהקדם או הדיון במעמד לכך התנגדותו
הדיוןאוהגשתהבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאת

החלטתולאיאוחרמ־48שעותלפנימועדהדיון;

דיוניםשלא
יתקיימובדרךשל
היוועדותחזותית

עלאףהאמורבסעיף133א,הדיוניםהאלהיתקיימובנוכחות133בע
העצוראוהאסיר,ולאבדרךשלהיוועדותחזותית:

דיוןשבוהואמודהבעובדותכתבהאישוםבעניינו; )1(

דיוןשבומוצגהסדרטיעון; )2(

דיוןשבונשמעותטענותלענייןהעונשלפיסעיף192; )3(

דיוןשבונשמעגזרדיןלפיסעיף193; )4(

דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה',אלאאם )5(
כןמתקיימיםכלאלה:

בסעיפים האמורים התנאים כל התקיימו )א(
קטנים)ב(ו–)ג(לסעיף133א;

ביתהמשפטמצא,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו, )ב(
כידיבהשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבדרךשל

השתתפותבהיוועדותחזותית;

התובענתןאתהסכמתולקיוםהדיוןבדרךזוע )ג(

אופןקיוםהדיון
בדרךשלהיוועדות

חזותית

דיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתלפיסימןזהיתקייםבדרך133גע
שתבטיחכייתקיימוכלאלה:

זה, את זה הדיון במהלך ולשמוע לראות ניתן יהיה )1(
ובכללזהאתהשופט,בעליהדין,העצוראוהאסיר,הסניגור,
השוטראוהתובע,מתורגמןאםנדרש,וכלאדםשנוכחותו

דרושהלדיוןבעתשהואנשמעלפניביתהמשפט;

הדיוןאוהגשתהבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאת
החלטתולאיאוחרמ–48שעותלפנימועדהדיון,וזאתכדי
שהגורמיםהרלוונטייםבמערכתוהצדדיםלהליךיוכלו

להיערךלגביאופןקיוםהדיוןע

לסעיף 133ב המוצע

מוצעלקבועכידיוניםמסוימיםלאיתקיימובדרך
הדיונים של מפאתאופיים וזאת חזותית היוועדות של
בהיותםנוגעיםלצמתיםמשמעותייםבהליךהפלילי,או
של פיזית בנוכחות שיתקיימו הציבורי האינטרס בשל
העצוראוהאסירבביתהמשפטעכךמוצעלקבועכידיון
שבומודההנאשםבעובדותכתבהאישוםבעניינו,דיון
שבומוצגהסדרטיעוןמטעםהצדדים,דיוןשבונשמעות
טענותלענייןהעונשלפיסעיף192לחוקסדרהדיןהפלילי
ודיוןשבונשמעגזרדיןלפיסעיף193לחוק,לאיתקיימו

בהיוועדותחזותיתע

כמוכןמוצעלקבועכידיוןשבונשמעתעדותלפי
סימןה'לפרקה'לחוקסדרהדיןהפלילייתקייםבנוכחות

המשפט, בית החליט כן אם אלא האסיר, או העצור
מיוחדיםשיירשמו,שהדיוןיתקייםבדרךשל מנימוקים
היוועדותחזותית,ורקאםהתקיימוכלהתנאיםהאמורים
בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(לסעיף133אוניתנהגםהסכמת
התביעהלקיוםהדיוןבדרךזועזאתלנוכחהחשיבותהיתרה
שישלנוכחותהעצוראוהאסירבאולםביתהמשפט,בעת
שנשמעותבועדויותהנוגעותלשאלתאשמתועהדרישה
להסכמתהתובענועדהלוודאכיהשתתפותהעצוראו
במקרים רק תתאפשר חזותית בהיוועדות בדיון האסיר
על לוותר ניתן הציבורי האינטרס מבחינת גם שבהם
נוכחותושלהעצוראוהאסירבאולםביתהמשפט,וזאת
בשיםלבלמהותהעדויותשעתידותלהישמעבאותודיוןע

לסעיף 133ג המוצע

הדיון קיום לאופן התנאים מפורטים זה בסעיף
פי על אף כי להבטיח נועד הסעיף חזותיתע בהיוועדות
שהדיוןלאמתקייםבנוכחותהעצוראוהאסיר,מתקיימים
כלהתנאיםהנדרשיםלכךשלאייפגעוזכויותיושלהעצור
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תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורו )2(
ובאופן ביחידות שתתקיים ואחריו, במהלכו הדיון, לפני
שיבטיחאתסודיותה;הוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר
לאיחולולגבישיחהזו;ביתהמשפטיוודאכיהתאפשרה

שיחהכאמור;

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסיר; )3(

משתתףאדםעםמוגבלותבדיון-יורהביתהמשפט )4(
עלקיוםהדיוןתוךעריכתהתאמותהנגישותהנדרשותלסוג
המוגבלותבאולםביתהמשפט,לפיחוקהליכיחקירהוהעדה
)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-

מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי או ,412005
התשנ"ח-421998;

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיפים34 )5(
ו־35לחוקהמעצריםע

שרהמשפטים,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישורועדת133דעתקנות
החוקהחוקומשפטשלהכנסתיקבעהוראותלביצועסימן
זה;תקנותראשונותלפיסעיףזהיותקנועדיוםתחילתושל
המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק

הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021ע"

של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור הפנים, לביטחון והשר המשפטים שר )ב(
הכנסת,רשאיםלהאריךבצואתתקופתתוקפהשלהוראתשעהזולתקופותנוספות

שלאיעלובמצטברעלשנתייםע

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורו )2(
ובאופן ביחידות שתתקיים ואחריו, במהלכו הדיון, לפני
שיבטיחאתסודיותה;הוראותסעיף13)א()2(לחוקהאזנתסתר
לאיחולולגבישיחהזו;ביתהמשפטיוודאכיהתאפשרה

שיחהכאמור;

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסיר; )3(

משתתףאדםעםמוגבלותבדיון-יורהביתהמשפט )4(
עלקיוםהדיוןתוךעריכתהתאמותהנגישותהנדרשותלסוג
המוגבלותבאולםביתהמשפט,לפיחוקהליכיחקירהוהעדה
)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-

מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי או ,412005
התשנ"ח-421998;

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיפים34 )5(
ו־35לחוקהמעצריםע

שרהמשפטים,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישורועדת133דעתקנות
החוקהחוקומשפטשלהכנסתיקבעהוראותלביצועסימן
זה;תקנותראשונותלפיסעיףזהיותקנועדיוםתחילתושל
המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק

הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021ע"

של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור הפנים, לביטחון והשר המשפטים שר )ב(
הכנסת,רשאיםלהאריךבצואתתקופתתוקפהשלהוראתשעהזולתקופותנוספות

שלאיעלובמצטברעלשנתייםע

אוהאסירמקיוםהדיוןבאופןזה,ובכללזהזכותולשמוע
וביחידות חסוי שיח לנהל וכן בו, ולהשתתף הדיון את
עםסניגורועמוצעלקבועכיהדיוןיתקייםבאופןשיבטיח
זה, את זה ולראות לשמוע ניתן יהיה הדיון במהלך כי
ובכללזהאתהשופט,העצורושארבעליהדין,מתורגמן
ככלשנדרש,וכלאדםשנוכחותודרושהלדיוןבעתשהוא
האפשר, ככל למעשה, הלכה המשפטע בית לפני נשמע
האמצעיםהטכנולוגייםלקיוםהדיוןבהיוועדותחזותית
יאפשרוגםלראותאתשארהנוכחיםבאולםביתהמשפטע
לפיהמוצעבסעיף,תתאפשרשיחהחסויהוביחידותלפני
הדיון,במהלכוואחריוביןהעצורלסניגורועכמוכןהדיון
יתקייםבנוכחותסניגורושלהעצורואםאדםעםמוגבלות
ישתתףבדיון,ביתהמשפטיערוךאתההתאמותהנדרשות

לפיהדיןע

בהוראות אין כי להבהיר מוצע לבסוף כי יצוין
המוצעותבסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיפים34ו־35
לחוקהמעצריםהקובעותסייגיםלזכותושלעצורלהיפגש

עםסניגורועמכאןשאםמדוברבעצורשפגישתועםסניגורו
בעניין הדיון אלה, סעיפים להוראות בהתאם נדחתה
שיימנע באופן בנפרד, סניגורו ועם עמו יתקיים מעצרו
הקשרביניהםעהםלאישמעואויראוזהאתזהבמהלך
שיחה תתאפשר ולא המוצעת )1( בפסקה כקבוע הדיון

חסויהביניהםכקבועבפסקה)2(המוצעתע

לסעיף 133ד המוצע

מוצעלקבועכישרהמשפטים,בהסכמתהשרלביטחון
הפניםובאישורועדתחוקחוקהומשפטשלהכנסת,יקבע

בתקנותהוראותלביצועושלהסדרזהעדיוםהתחילהע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכישרהמשפטיםוהשרלביטחוןהפנים
יהיורשאיםלהאריךאתהוראתהשעהלתקופותנוספות
שלאיעלובמצטברעלשנתיים,באישורועדתהחוקהחוק

ומשפטשלהכנסתע

ס"חהתשס"ו,עמ'42ע 41

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ע 42
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תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(-הוראת

שעה

בתקופתתוקפושלסימןב'1לפרקה'לחוקסדרהדיןכאמורבסעיף40לחוקזה,יקראו41ע
אתחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-431996)בפרקזה-חוק

המעצרים(,כךשלפניסעיף17יבוא:

"קיוםדיוןבדרך
שלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיפים16)2(ו–57,לבקשתעצור,רשאיבית16בע
המשפטלהורותעלקיוםדיוןבעניינולפיסעיפים17,15,
62,53,52,47,21או62אשלאבנוכחותו,אלאבהשתתפותו
בדרךשלהיוועדותחזותיתכהגדרתהבסעיף133א)א(לחוק
ובלבד התשמ"ב-1982, משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר
שהעצורהואבגיר,מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתו
באמצעותו,ויחולולענייןזהההוראותלפיסימןב'1לפרקה'

לחוקהאמור,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף133אאחריסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

ו–)ד(, )ג()2( קטנים בסעיפים האמור אף על ")ה(
הדיון את לקיים העצור בקשת ,15 סעיף לפי בדיון
בהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותיתתוגשבהקדם
הדיון; מועד לפני שעות מ־24 יאוחר ולא האפשרי
הוגשהבקשהכאמור,רשאישוטרלהגישאתהתנגדותו
לבקשהבמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחרהדיון
אוהגשתהבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאת

החלטתולאיאוחרמהערבהקודםליוםהדיוןע

מוצעלהחילאתהוראותהוראתהשעההמוצעת  סעיף 41
בחוקסדרהדיןהפלילילענייןדיוןבדרךשל 
הדין סדר חוק לפי מעצר דיוני  על חזותית, היוועדות
הפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-1996)בפרק

זה-חוקהמעצרים(ע

לסעיף 16ב המוצע

סעיף16לחוקהמעצריםקובעהוראותלענייןהארכת
מעצרשלחשודאונאשםעבתוךכךנקבעבפסקה)2(לסעיף
האמורכללולפיוהדיוןיתקייםבפניהעצורעכללדומה
לענייןנוכחותעצורקבועבסעיף57לחוקהמעצריםלעניין
דיוניםלפיסעיפים53,52,43ו־58לחוקהמעצריםעמוצע
לקבועכיעלאףהוראותסעיפים16)2(ו־57,לבקשתעצור,
ביתהמשפטיהיהרשאילהורותעלקיוםדיוןבעניינולפי
סעיפים62,53,52,47,21,17,15או62אלחוקהמעצריםבלא
נוכחותו,אלאבהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותית,
ובלבדשהעצורהואבגירשמיוצגעלידיסניגורובקשתו
הוגשהבאמצעותסניגורועבהחלטהלהורותעלקיוםהדיון
בדרךשלהשתתפותהעצורבהיוועדותחזותיתישקולבית
המשפטאםדיבהשתתפותהעצוראוהאסירבאופןזה,
תוךהתחשבותבחשיבותנוכחותושלהעצורבדיון,בין
השארבשיםלבלמהותהדיוןונסיבותהנוגעותלעצורע
בענייןזהיחולוהוראותסימןג'1לחוקסדרהדיןהפלילי,

ובכללזההוראותלענייןאופןהגשתהבקשהומועדיה
133א)ג(ו–)ד(,הוראותלענייןאופןקיוםהדיון לפיסעיף
בהיוועדותחזותיתלפיסעיף133ג,וכןהתקנותשהותקנו
133דלחוקהאמורעזאתבשינויים לענייןזהמכוחסעיף

המחויביםובשינוייםשמפורטיםלהלן:

מוצעלקרואאתחוקסדרהדיןהפליליכךשאחרי
סעיף133)ד(יבואוסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(עבסעיףקטן)ה(
העצור בקשת להגשת יותר קצר זמן פרק לקבוע מוצע
להשתתףבדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתוכןפרקזמן
זו,וזאת בבקשה ביתהמשפט בהתאםלהחלטת מקוצר
משום זאת המעצריםע לחוק 15 סעיף לפי דיונים לגבי
שדיוניםלהארכתמעצרשלחשודלפניהגשתכתבאישום,
נקבעיםבתכיפותעמוצעלקבועכיעלהעצורלהגישבקשה
להשתתףבדיוןכאמורבדרךשלהיוועדותחזותיתבהקדם
האפשריולאיאוחרמ־24שעותלפנימועדהדיוןהבא
בעניינועעודמוצעלקבועכיהשוטריהיהרשאילהגיש
אתהתנגדותובמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחר
הדיוןאוהגשתהבקשה,לפיהעניין,וכיביתהמשפטייתן
הדיוןע ליום הקודם מהערב יאוחר לא בבקשה החלטה
יובהרכי"שוטר"לענייןסעיףזה,משמעוגםכלנציגרשות
רשות כגון מעצר סמכויות לה שנתונות אחרת חוקרת

המסים,רשותהתחרותועודע
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לפי ערובה כתב על לחתום ניתן היה לא )ו(
בדרך בדיון משתתף שהעצור כך בשל 49)א( סעיף
שלהיוועדותחזותית,יפורטותנאיהשחרורויירשמו
בפרוטוקולהדיון,ויראוכאילוהואחתםעלהתנאים

שהוקראוע";

במקוםסעיף133ביבוא: )2(

"דיוןשלאיתקיים
בדרךשלהיוועדות

חזותית

133א,133בע בסעיף האמור אף על
יתקיים 15 סעיף לפי ראשון דיון
של בדרך ולא העצור בנוכחות
כן אם אלא חזותית, היוועדות

מתקיימיםכלאלה:

התנאים כל התקיימו )1(
האמוריםבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(

לסעיף133א;

ביתהמשפטמצא,מטעמים )2(
די כי שיירשמו, מיוחדים
בדרך בדיון העצור בהשתתפות
שלהשתתפותבהיוועדותחזותית;

הסכמתו את נתן השוטר )3(
לקיוםהדיוןבדרךזוע";

אחריסעיף133גיבוא: )3(

לפי ערובה כתב על לחתום ניתן היה לא )ו(
בדרך בדיון משתתף שהעצור כך בשל 49)א( סעיף
שלהיוועדותחזותית,יפורטותנאיהשחרורויירשמו
בפרוטוקולהדיון,ויראוכאילוהואחתםעלהתנאים

שהוקראוע";

במקוםסעיף133ביבוא: )2(

"דיוןשלאיתקיים
בדרךשלהיוועדות

חזותית

133א,133בע בסעיף האמור אף על
יתקיים 15 סעיף לפי ראשון דיון
של בדרך ולא העצור בנוכחות
כן אם אלא חזותית, היוועדות

מתקיימיםכלאלה:

התנאים כל התקיימו )1(
האמוריםבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(

לסעיף133א;

ביתהמשפטמצא,מטעמים )2(
די כי שיירשמו, מיוחדים
בדרך בדיון העצור בהשתתפות
שלהשתתפותבהיוועדותחזותית;

הסכמתו את נתן השוטר )3(
לקיוםהדיוןבדרךזוע";

אחריסעיף133גיבוא: )3(

בסעיףקטן)ו(מוצעלקבועהסדרמיוחדלענייןחתימת
עצורהמשתתףבדיוןבהיוועדותחזותיתעלכתבערובהע
סעיף49לחוקהמעצריםקובעאתדרךהחתימהעלכתב
ערובהלצורךשחרורממעצרעבמסגרתזו,עלהעצורלחתום
עלכתבערובהלפנישופט,רשםאומזכירביתהמשפט,
אולפנישוטראוסוהרשהוסמכולכךעבמקרהשבועצור
משתתףבדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית,הואלאיוכל
לחתוםעלכתבערובהלפיסעיף49)א(לחוקהמעצריםע
עלכןמוצעלקבועכיתנאיהשחרוריפורטובדיוןויירשמו

בפרוטוקול,ויראובכךכאילוחתםעלהתנאיםכאמורע

בפסקה)2(מוצעלקרואאתסעיף133בלחוקסדרהדין
הפליליכךשייקבעכיהדיוןראשוןשלהארכתמעצרו
שלחשודלפיסעיף15,יהיהבנוכחותהעצור,אלאאםכן
החליטביתמשפט,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,שהדיון
יתקייםבדרךשלהיוועדותחזותית,ורקאםהתקיימוכל
)ב(ו–)ג(לסעיף133א התנאיםהאמוריםבסעיפיםקטנים
וניתנההסכמתהשוטרשמבקשאתמעצרובדיוןעמאחר
שמדוברבדיוןשבוהחשודמובאלראשונהלפנישופטמאז

שנעצר,ישחשיבותיתרהשיתקייםבנוכחותועגםכאןיובהר
כי"שוטר"לענייןזההואגםכלנציגרשותחוקרתאחרת
רלוונטיתשנתונותלהסמכויותמעצר,כגוןרשותהמסים,

רשותהתחרותועודע

בפסקה)3(מוצעלקרואאתחוקסדרהדיןהפליליכך
שאחריסעיף133גיבואסעיף133ג1עבסעיףזהמוצעלקבוע
כיבדיוןלפיסעיף15לחוקהמעצרים,שבוהעצורמשתתף
בדרךשלהיוועדותחזותית)בהתאםלתנאיםהמפורטים
בסעיף133אלחוקסדרהדיןהפלילי,ובכללזההיותהעצור
בגירומיוצג(,וישמניעהטכניתבלתיצפויהלקייםאתהדיון
בסמוךלמועדפקיעתהמעצר,רשאיהשופט,באישורנשיא
ביתהמשפטאוסגנו,להורות,במקריםחריגיםומטעמים
מיוחדיםשיירשמו,עלקיוםהדיוןבאמצעותמכשירטלפון
המעבירקולבלבד,ולאנדרשתהסכמתהעצורעהוראהזו
נועדהלתתמענהלמקריקצהשבהםעקבתקלהטכנית,
לאניתןלאפשרלעצורלהשתתףבדיוןבאמצעותמכשיר
המעבירתמונהוקולבזמןאמת,ותקופתמעצרו,שנספרת
את לקיים דחיפות שיש כך להסתיים, עומדת בשעות,
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"מניעהטכניתבלתי
צפויהסמוךלפקיעת

מעצר

בדיוןלפיסעיף15שלאניתןלקיימו133ג1ע
בסמוךלמועדפקיעתהמעצרבדרך
שלהיוועדותחזותיתבשלמניעה
טכניתבלתיצפויה,רשאישופט,
באישורנשיאביתהמשפטאוסגנו,
להורות,במקריםחריגיםומטעמים
מיוחדיםשיירשמו,עלקיוםהדיון
בשיחהטלפונית;הוארךהמעצר
לפיסעיףזה,ישובביתהמשפט
וידוןבבקשהבהקדםהאפשריולא
מתן ממועד שעות מ־24 יאוחר
העצור של בנוכחותו ההחלטה,
חזותית היוועדות של בדרך או
ויחולולענייןזההוראותסעיף29
בשינוייםהמחויבים;העצוררשאי
לוותרבאמצעותסניגורועלקיום

הדיוןהחוזרכאמורע"

תיקוןחוקשחרור
על–תנאיממאסר-

הוראתשעה

בתקופתתוקפושלסימןב'1לפרקה'לחוקסדרהדיןהפליליכאמורבסעיף40לחוק42ע
זהיקראואתחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-442001)בפרקזה-חוקשחרור

על־תנאיממאסר(,כך:

בסעיף1,אחריההגדרה"ועדתשחרוריםמיוחדת"יבוא: )1(

""חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982;";

אחריסעיף16יבוא: )2(

הדיוןבעניינובמועדולאניתןלהמתיןעדלתיקוןהתקלהע
במקריםחריגיםאלה,אםלאתינתןלביתהמשפטסמכות
לקייםאתהדיוןבעניינושלהעצורכשהואמשתתףבו
היא המשמעות מעצרו, פקיעת טרם טלפון, באמצעות
שהעצורישוחרר,בלישביתהמשפטקיבלהחלטהלגופה
שלהבקשהלהארכתמעצרעהכוונההיאלתקלהחריגה,
שבאמצעותה המחשוב במערכת רוחבית תקלה כגון
מתבצעתהתקשורתביןביתהמשפטלביתהסוהר,שלא
מיידיע לתיקון ניתנת ושאינה מראש לצפותה ניתן היה
לנוכחהפגיעההיתרההכרוכהבקיומושלדיוןבאמצעות
מכשירטלפוןשאינומאפשרלעצורלראותאתהנעשה
באולםהמשפט,וכןאינומאפשרלביתהמשפטלהתרשם
למקרים רק זו אפשרות להגביל מוצע העצור, ממראה
חריגיםאלהמטעמיםשיירשמו,וכןבדרישתאישורנשיא

ביתהמשפטוסגנועכמוכן,אםיוארךהמעצרבאופןזה,
ישלקייםדיוןחוזר,אובדרךשלהיוועדותחזותיתלאחר
העצור, של פיזית בנוכחות או הטכנית, המניעה הסרת
זאתבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־24שעותממועדמתן
סניגורו, באמצעות יוותר, העצור כן אם אלא ההחלטה,
עלקיוםדיוןחוזרכאמורעלענייןזהתחולהוראתסעיף
29שקובעתמועדיםשוניםבמקרהשמדוברבשבתאוחגע

שחרור בחוק שעה בהוראת לקבוע מוצע  סעיף 42
על־תנאיממאסר,התשס"א-2001)בפרקזה- 
חוקשחרורעל–תנאי(,לתקופתתוקפהשלהוראתהשעה
המוצעתבחוקסדרהדיןהפלילי,הסדרשיאפשרהשתתפות
שלאסירבדיוןבענייןשחרורעל–תנאיממאסרבדרךשל

היוועדותחזותית,בכפוףלהתקיימותתנאיםמסוימיםע

ס"חהתשס"א,עמ'410;התשע"ח,עמ'888ע 44
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"דיוןבוועדהבדרך
שלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף16)א(,נקבעדיוןבעניינושלאסירשלא16אע
באולםביתמשפטהסמוךלביתהסוהרשבוהואמוחזק,
רשאיתהוועדה,לבקשתהאסיר,להורותעלקיוםהדיוןבעניינו
שלאבנוכחותו,אלאבהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותית
כהגדרתהבסעיף133א)א(לחוקסדרהדיןהפלילי,ובלבד
שהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתו
באמצעותו,ויחולולענייןזהההוראותלפיסעיפים133א)ג(

ו–)ד(,133ג,133דלחוקהאמור,בשינוייםהמחויביםע";

אחריסעיף25יבוא: )3(

"דיוןבעתירהנגד
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים
אוהוועדהבדרך

שלהיוועדות
חזותית-הוראת

שעה

של25אע החלטה נגד בעתירה בדיון להשתתף אסיר ביקש
היחידהלשחרורממאסריםקצריםאושלהוועדהבעניינו,
ניתן כאמור, בדיון השתתפותו על המשפט בית הורה או
לקייםאתהדיון,לבקשתהאסיר,שלאבנוכחותו,אלאבדרך
שלהיוועדותחזותיתכהגדרתהבסעיף133א)א(לחוקסדר
הדיןהפלילי,ובלבדשהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגור
והגישאתבקשתובאמצעותו,ויחולולענייןזהההוראות
לפיסעיפים133א)ג(ו–)ד(,133ג,133דלחוקהאמור,בשינויים

המחויביםע"

"דיוןבוועדהבדרך
שלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף16)א(,נקבעדיוןבעניינושלאסירשלא16אע
באולםביתמשפטהסמוךלביתהסוהרשבוהואמוחזק,
רשאיתהוועדה,לבקשתהאסיר,להורותעלקיוםהדיוןבעניינו
שלאבנוכחותו,אלאבהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותית
כהגדרתהבסעיף133א)א(לחוקסדרהדיןהפלילי,ובלבד
שהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתו
באמצעותו,ויחולולענייןזהההוראותלפיסעיפים133א)ג(

ו–)ד(,133ג,133דלחוקהאמור,בשינוייםהמחויביםע";

אחריסעיף25יבוא: )3(

"דיוןבעתירהנגד
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים
אוהוועדהבדרך

שלהיוועדות
חזותית-הוראת

שעה

של25אע החלטה נגד בעתירה בדיון להשתתף אסיר ביקש
היחידהלשחרורממאסריםקצריםאושלהוועדהבעניינו,
ניתן כאמור, בדיון השתתפותו על המשפט בית הורה או
לקייםאתהדיון,לבקשתהאסיר,שלאבנוכחותו,אלאבדרך
שלהיוועדותחזותיתכהגדרתהבסעיף133א)א(לחוקסדר
הדיןהפלילי,ובלבדשהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגור
והגישאתבקשתובאמצעותו,ויחולולענייןזהההוראות
לפיסעיפים133א)ג(ו–)ד(,133ג,133דלחוקהאמור,בשינויים

המחויביםע"

לסעיף 16א המוצע

רשאית השעה הוראת בתקופת כי לקבוע מוצע 
הוועדה,לבקשתהאסיר,להורותעלהשתתפותובדיוןשל
ועדתהשחרוריםבעניינובדרךשלהיוועדותחזותיתכל
עודהדיוןאינומתקייםבאולםביתמשפטאשרסמוךלבית
הסוהרשבוהואמוחזקומתקיימיםתנאיהסףלקיוםדיון
כאמור,בשינוייםהמחויבים:היותהאסירבגיראשרמיוצג
עלידיסניגור,הגישאתבקשתולקייםאתהדיוןבדרךשל
היוועדותחזותיתבאמצעותבאכוחווועדתהשחרוריםלא
הורתהעלקיוםהדיוןבנוכחותהאסירעבהחלטתהוועדה
היוועדות של האסירבדרך להורותעלהשתתפותושל
חזותיתכאמור,תשקולהוועדהאםדיבהשתתפותהאסיר
בדרךשלהיוועדותחזותיתתוךשתביאבחשבון,ביןהשאר,
אתחשיבותנוכחותושלהאסירבדיון,ביןהשארבשיםלב

למהותהדיוןולנסיבותהנוגעותלאסירע

עלפירובמתקיימיםדיוניועדתהשחרוריםבאולמות
בוועדת  דיון כאשר סוהרע לבתי הסמוכים משפט בתי
שחרוריםמתקייםבאולםביתמשפטהסמוךלביתהסוהר
שבוהאסירמוחזק,איןהאסירנדרשככלללהיעזרבמערך
ההיסעיםשלשירותבתיהסוהר,עלהקשייםהכרוכים
בהעברהלמקוםהדיון,כמתוארמעלה,ועלכןאיןהצדקה
לאפשראתקיוםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתבמצב
זה,אלאאךורקאםהדיוןמתקייםשלאבאולםביתמשפט
הסמוךלביתהסוהרשבוהואמוחזקעעלדיוןכאמוריחולו,
בשינוייםהמחויבים,הוראותמחוקסדרהדיןהפלילילגבי
אופן ובייחוד חזותית, היוועדות של בדרך דיונים קיום
חזותית, היוועדות באמצעות דיון לקיום בקשה הגשת
מסגרתהזמניםלהגשתבקשהעלידיהאסירבאמצעות

סניגורו,אפשרותושלבאכוחהיועץהמשפטילממשלה
להתנגדלבקשהומסגרתהזמניםלמתןהחלטהבבקשה
הנוגעים הגורמים של אפשרותם הבטחת לשם כאמור,
לענייןוהצדדיםלהיערךלגביאופןקיוםהדיוןוכןההוראות

לענייןאופןקיוםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתע

לסעיף 25א המוצע

מוצעלקבועכילבקשתאסירלהשתתףבדיוןבעתירה
עלהחלטתועדתהשחרוריםאוהיחידהלשחרורממאסרים
קצריםבעניינו,אואםביתהמשפטהורהעלהשתתפות
האסירבדיוןכאמור,רשאיביתהמשפטלהורותעלקיום
הדיוןבעתירהשלאבנוכחותהאסיר,אלאבהשתתפותו
בגיר הוא שהאסיר ובלבד חזותית, היוועדות של בדרך
הדיון לקיום בקשתו את והגיש סניגור ידי על המיוצג
באופןזהבאמצעותועבהחלטהאםלקייםאתהדיוןבדרך
שלהיוועדותחזותיתתישקלחשיבותנוכחותושלהאסיר
בדיוןבעתירהבעניינו,ביןהשארבשיםלבלמהותהדיון
והנסיבותהנוגעותלאסירעעלדיוןכאמוריחולו,בשינויים
קיום לגבי הפלילי הדין סדר מחוק הוראות המחויבים,
דיוניםבדרךשלהיוועדותחזותית,ובייחודאופןהגשת
מסגרת חזותית, היוועדות באמצעות דיון לקיום בקשה
הזמניםלהגשתבקשהעלידיהאסירבאמצעותסניגורו,
אפשרותושלבאכוחהיועץהמשפטילממשלהלהתנגד
לבקשהומסגרתהזמניםלמתןהחלטהבבקשהכאמור,לשם
הבטחתאפשרותםשלהגורמיםהנוגעיםלענייןוהצדדים
להיערךלגביאופןקיוםהדיוןוכןההוראותלענייןאופן

קיוםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתע

לעניינים משפט בתי לתקנות 21ח לתקנה בהתאם
כאמור עתירה התשס"א-2000, דין(, )סדרי מינהליים
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תיקוןפקודתבתי
הסוהר-הוראת

שעה

בתקופתתוקפושלסימןב'1לפרקה'לחוקסדרהדיןהפליליכאמורבסעיף40לחוק43ע
זה,יקראואתפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-451971)בפרקזה-פקודת

בתיהסוהר(,כך:

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )1(

""חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982;";

אחריסעיף62איבוא: )2(

"דיוןבעתירה
בדרךשלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

התקייםדיוןבעתירהשלאבאולםביתמשפטהסמוךלמקום62א1ע
המעצראולביתהסוהרשבומוחזקהאסיר,וביקשהאסיר
להשתתףבדיוןאוהורהביתהמשפטעלהשתתפותובדיון,
ניתןלקייםאתהדיון,לבקשתהאסיר,בהשתתפותובדרך
שלהיוועדותחזותיתכהגדרתהבסעיף133א)א(לחוקסדר
הדיןהפלילי,ובלבדשהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגור
והגישאתבקשתובאמצעותו,ויחולולענייןזהההוראות
לפיסעיפים133א)ג(ו–)ד(,133ג,133דלחוקהאמורבשינויים

המחויביםע"

פרקו'-דיווח
עליישוםהוראת

השעה

הגופיםהמנוייםלהלןידווחולוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לשרהמשפטים44ע
וליועץהמשפטילממשלה,בכתב,אחתלשישהחודשים,עלהענייניםשלהלן,בפילוח
לפימחוזות,מקומותמעצרובתיסוהר,לפיהעניין,לגביששתהחודשיםשקדמולמועד

הדיווח:

לחוק 13 סעיף לפי הראשונות המעצר בקשות מספר - המשפט בתי מנהל )1(
המעצרים;

נציבבתיהסוהר- )2(

מספרהעצוריםשנקלטובמקומותמעצרובבתיהסוהרשבאחריותשירות )א(
בתיהסוהרבתקופהשלגביהנמסרהדיווח;

אומנם, כוחםע באי או והמשיב העותר במעמד תישמע
לרוב,האסירנוכחבדיוןבעתירה,ואולםאיןחובתנוכחות
כאשר יחול המוצע ההסדר כי מובהר ולכן בדיון, שלו
האסיראמורלהשתתףבדיוןבעתירהכאמורלבקשתואו

עלפיהוראתביתהמשפטע

מוצעלקבועבהוראתשעהבפקודתבתיהסוהר  סעיף 43
]נוסחחדש[,התשל"ב-1971)בפרקזה-פקודת 
בתיהסוהר(,לתקופתתוקפהשלהוראתהשעההמוצעת
בחוקסדרהדיןהפלילי,הסדרשיאפשרהשתתפותשל
היוועדות של בדרך שהגיש, אסיר בעתירת בדיון אסיר

חזותית,ובכפוףלהתקיימותתנאיםמסוימיםע

לסעיף 62א1 המוצע

יתאפשר השעה הוראת בתקופת כי לקבוע מוצע
לקייםדיוןבעתירתאסירבהשתתפותובדרךשלהיוועדות
חזותית,כלעודהדיוןאינומתקייםבאולםביתמשפטאשר
סמוךלמקוםהמעצראולביתהסוהרשבומוחזקהאסיר,
ואםהאסירביקשלהשתתףבדיוןאושביתהמשפטהורה
עלהשתתפותובדיוןומתקיימיםתנאיהסףלקיוםדיון

כאמור,בשינוייםהמחויבים:היותהאסירבגיראשרמיוצג
עלידיעורךדין,האסירהגישאתבקשתולקייםאתהדיון
בדרךשלהיוועדותחזותיתבאמצעותבאכוחועהטעמים
בענייןזהזהיםלטעמיםהמפורטיםבדבריההסברלעיל

לענייןהשתתפותאסירבדיוןבוועדתהשחרוריםע

בהתאםלתקנה4לתקנותסדרידין)עתירותאסירים(,
התש"ם-1980,עתירתאסירתישמעבמעמדהעותרוהמשיב
אובאיכוחםעאומנם,לרוב,העצוראוהאסירהעותרנוכח
בדיון,ואולםאיןחובתנוכחותשלובדיוןעמובהראפואכי
ההסדרהמוצעיחולכאשרהאסיראמורלהשתתףבדיון

בעתירתאסיר,לבקשתואועלפיהוראתביתהמשפטע

מוצעלקבועחובתדיווחשלמנהלבתיהמשפט,  סעיף 44
נציבבתיהסוהרוהמזכירהראשי,כמשמעותו 
בסעיף34לחוקשחרורעל–תנאיממאסר,לוועדתהחוקה
חוקומשפט,בכתב,אחתלשישהחודשים,עלהעניינים
המפורטיםבסעיףבפילוחלפימחוזות,מקומותמעצרובתי

סוהרע

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459ע 45
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מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםשהתקיימו )ב(
בשיחהטלפוניתומספרהעצוריםוהאסיריםשהובאולדיוניםבבתימשפט;

דיווחכאמורבפסקהזויימסרגםלשרלביטחוןהפנים; )ג(

על - ממאסר על–תנאי שחרור לחוק 34 בסעיף כמשמעותו הראשי, המזכיר )3(
הענייניםשלהלןבנוגעלדיוניםבוועדותהשחרורים,בפילוחלפימחוזותובתיסוהר:

מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית; )א(

מספרהדיוניםשהתקיימובנוכחותאסיריםע )ב(

פרקו'-מחקר
מלווהלתקופת
הוראתהשעה

לשםבחינתיישומםוהשפעתםעלהשגתמטרתםשלחוקסדרהדיןהפלילי,חוק45ע
המעצרים,חוקשחרורעל־תנאיממאסרופקודתבתיהסוהר,כנוסחםבפרקזה,שר
המשפטיםוהשרלביטחוןהפניםיערכומחקר,וממצאיויוגשולוועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסת,בצירוףהמלצותלענייןהארכתתוקפהשלהוראותהשעה,כאמור

בסעיף40לחוקזהע

מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית,מספרהדיוניםשהתקיימו )ב(
בשיחהטלפוניתומספרהעצוריםוהאסיריםשהובאולדיוניםבבתימשפט;

דיווחכאמורבפסקהזויימסרגםלשרלביטחוןהפנים; )ג(

על - ממאסר על–תנאי שחרור לחוק 34 בסעיף כמשמעותו הראשי, המזכיר )3(
הענייניםשלהלןבנוגעלדיוניםבוועדותהשחרורים,בפילוחלפימחוזותובתיסוהר:

מספרהדיוניםשהתקיימובהיוועדותחזותית; )א(

מספרהדיוניםשהתקיימובנוכחותאסיריםע )ב(

לשםבחינתיישומםוהשפעתםעלהשגתמטרתםשלחוקסדרהדיןהפלילי,חוק45ע
המעצרים,חוקשחרורעל־תנאיממאסרופקודתבתיהסוהר,כנוסחםבפרקזה,שר
המשפטיםוהשרלביטחוןהפניםיערכומחקר,וממצאיויוגשולוועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסת,בצירוףהמלצותלענייןהארכתתוקפהשלהוראותהשעה,כאמור

בסעיף40לחוקזהע

פרקו'-מחקר
מלווהלתקופת
הוראתהשעה

בקשות על תדווח המשפט בתי הנהלת כי מוצע
המעצרשהוגשולפיסעיף13לחוקהמעצריםכדישתהיה
לפניועדתהחוקהחוקומשפטהתמונהההשוואתיתלעניין
מספרהדיוניםשהתקיימובבקשתמעצרלפיסעיף15בדרך
שלהיוועדותחזותיתמתוךכללבקשותהמעצרשהוגשו

בתקופתהדיווחע

כמוכןיועברדיווחעלמספרדיוניועדותהשחרורים
שהתקיימובהיוועדותחזותית,ועלמספרהדיוניםכאמור

שהתקיימובנוכחותאסיריםע

יהיו הסוהר בתי נציב ידי על שיועברו הדיווחים
לענייןאופןקיוםהדיונים)באמצעותהיוועדותחזותית,
שיחהטלפוניתאונוכחותפיזיתשלהעצורבדיון(,לגבי
כללהדיוניםשהתקיימובתקופההרלוונטיתשבשלהנמסר
הדיוןהמתקייםבבית לענייןסוג ובלאהבחנה הדיווח,

המשפטבעניינושלעצוראואסירע

כיוםאיןלשירותבתיהסוהראולהנהלתבתיהמשפט
הדיונים קיום אופן אודות על נתונים להפיק אפשרות
בפילוחלפיסוגהדיוןעעםזאת,לנוכחהחשיבותבאיסוף
הנתוניםכאמורוכןבדיווחםלוועדתהחוקהחוקומשפט
שינוי לביצוע נערכת המשפט בתי הנהלת הכנסת, של
מחשוביאשרצפוילתתמענהלקושיהתפעוליהאמורע
לפיכך,מוצעכינוסחסעיפיחובתהדיווחיעודכןבמהלך
הדיוניםעלהצעתהחוקבוועדה,בהתאםלהתפתחויות

בענייןזהע

כדיללמודעלהשלכותההסדרשלקיוםדיונים  סעיף 45
בדרךשלהיוועדותחזותיתבעניינםשלעצורים 
ואסירים,מוצעלקבועכיבמהלךתוקפהשלהוראתהשעה
שרהמשפטיםוהשרלביטחוןהפניםיערכומחקרמלווה
שיבחןאתיעילותההסדר,אתהוגנותההליךואתמידת
שביעותהרצוןשלהצדדיםלועלפיהמוצע,ממצאיהמחקר
בצירוף הכנסת, של ומשפט חוק החוקה לוועדת יוגשו
המלצותלענייןהארכתתוקפהשלהוראתהשעהכאמור

בסעיף40)ב(לחוקזהע
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פרק ז': שכירות מוסדית 
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-46-461965ע

בסעיף62א)א1(- )1(

בפסקה)2(- )א(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"שאישרההוועדההמחוזית"יבוא"הגדלתסך )1(
יחידותהדיורהמותרלבנייהבאותוהמגרשלפיהתכניתכאמור",ובמקום
הקטעהחלבמילים"בקרקעשמתקייםבההאמורבפסקתמשנה)ב("ועד

הסוףיבוא"ובלבדשהתקיימוכלאלה:

השטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםלאיוגדלביותרמ־200% )1(
מהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשלפיהתכניתהאמורה)בפסקת

משנהזו-תוספתהשטח(;

שוקהשכירותבישראלמאופייןבשיעורגבוהשל  כללי
שכירותפרטיתוהיקףנמוךמאודשלפרויקטים 
לשכירותארוכתטווחמטעםגופיםהמאופייניםבאיתנות
לאורך ויציבות ודאות לשוכרים והמאפשרים פיננסית
זמן)בפרקזה-שכירותמוסדית(עמבחינתהשוכר,לשוק
השכירותהפרטיתחסרונותרבים:במקריםרביםהואנדרש
לחתוםעלחוזהשכירותולהיכנסלדירה,בלאשיהיהלו
מידעמלאלגביאיכותהדירהשאליההואנכנס,התקופה
הכוללתשהדירהתעמודלרשותו,שכרהדירהשיידרש
לשלםלאחרתוםתקופתהחוזהאוטיבהשירותשיקבל
ומדי השכירות, בתקופת כך, על נוסף הדירהע ממשכיר
שנהבשנה,נתוןהשוכרלגחמותיושלהמשכירולנסיבות
המשתנותבחייהמשכיר,ואלהמשפיעיםעלאפשרותושל
השוכרלחדשאתההתקשרותהחוזית,לעיתיםבתנאים
חדשיםעכלאלהמקשיםמאודעלשוכריםאשרכמהים
ליציבות,ואשרחוששיםמההוצאותהגבוהותשלמעברי
בתקופת אלה קשיים עם ההתמודדות תכופיםע דירה
השכירותמביאהאתשוכריהדירותלחפשדירותלרכישה
לדירות הביקוש את ומגדילה הראשונה, בהזדמנות

למכירה,ומחיריהדירותעוליםבהתאםע

נועד הטווח ארוכת המוסדית השכירות רעיון
להתמודדעםקשייםאלה:

שכירותמוסדיתארוכתטווחפועלתבמתווהשבו
או השכרה, לצורכי במיוחד ונבנה תוכנן מגורים בניין
שחלקניכרממנונמצאבבעלותשלחברהאחת,המשכירה
כמותגדולהשליחידותדיורבאותובנייןבחוזישכירות
מוגדריםמראשלתקופתהשכירותעשכירותמוסדיתארוכת
טווחמספקתאתהיתרונותשלשוקהשכירות-האפשרות
למגוריםבלאריתוקהוןראשוניגבוה,וגמישות,וזאתבד
בבדעםהפחתתהחששותהרביםהנלוויםלשכירותבשוק
השכירותהפרטיתעכך,בשכירותמוסדיתמסופקלשוכר
דיורבאיכותגבוהה,תוךהקנייתיציבותוביטחוןבנוגע
לתקופתהשכירות,גובהדמיהשכירותואיכותהשירות

שיתקבלמהחברההמשכירהע

יתרוןנוסףלקיומושלשוקשלשכירותמוסדיתהוא
הרחבתהאפשרויותלמגוריםברמהגבוההבקרבתאזורי

שמגורים כך על מצביעה המחקרית הספרות תעסוקהע
בקרבתאזוריתעסוקהתורמיםבאופןמשמעותילפריון
ולהגדלתההכנסהעמאחרשבישראלמחיריהדירותבקרבת
לאוכלוסיות בעיקר נגישות הן גבוהים, תעסוקה אזורי
מבוססותכלכליתהמסוגלותלרכושדירהבאזוריםאלהע
לפיכך,אוכלוסיותהמעוניינותלגורבקרבתאזוריתעסוקה,
שידןאינהמשגתלרכושדירה,נאלצותלפנותלשכירות
יותר רב במרחק מגורים על להתפשר או הפרטי, בשוק
ממקוםהעבודהעפיתוחשוקהשכירותהמוסדיתיכוללספק
שירותידיורבקרבתאזוריהתעסוקהוהביקושלעובדים
בקרבת מגורים של האפשרות תיפתח ובכך כאמור,
נהנה לא אשר רחב, אוכלוסייה לפלח העבודה מקום
היוםמהיתרונותשלמגוריםכאמור,והדברצפוילעודד

מוביליותחברתיתותעסוקתיתרבהיותרלעובדיםאלהע

לבסוף,שכירותמוסדיתצפויהלהביאלהגדלתהיצע
הדירותבאזוריהביקוש,ביןהשארבשלאופיהמגורים
לדיור פרויקטים לתכנן המאפשר מוסדית בשכירות
בתמהילמגווןיותר,הכוללצפיפותגבוההיותרמהנדרש
בפרויקטיםשלדיורלמכירהעכךלמשל,ניתןלכלולשיעור
גבוהיותרשלדירותקטנותהמיועדותלמשפחותצעירות,
זוגותצעיריםאויחידים,ואףניתןלתכנןבמתחמישכירות

מוסדיתחלליםמשותפיםשיחסכומקוםבדירותע

שמטרתם חקיקה תיקוני כמה מוצעים זה בפרק
לעודדאתהקמתשוקשכירותמוסדיתבישראלולתמוך
והבנייה התכנון בתחום הקלות כוללים התיקונים בהע
לבנייןשבוהשכרהלטווחארוך,הטבותמסלחברהבעלת
בנייןלשכירותמוסדיתוהסרתחסמיםלקרנותלהשקעות

במקרקעיןהמשקיעותבפרויקטיםשלמגוריםע

כדילמצותאתפוטנציאלהציפוףשלפרויקטים  סעיף 46
להשכרה,מוצעלתקןאתסעיף62א)א1(לחוק 
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנון
מוסמכת, תהא עצמאית שוועדהמקומית והבנייה(,כך
בתכניתשאישרהועדהמחוזית:להגדילעדפישלושהאת
השטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםלצורךדיורבהישג
ידכמשמעותובתוספתהשישיתלחוק)השכרהבמחיר
מופחתאוהשכרהלטווחארוך(;להגדילעדפישלושה

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 46
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סךיחידותהדיורלאיוגדלביותרמ־200%מסךיחידותהדיור )2(
המותרלבנייהבמגרשלפיהתכניתהאמורה)בפסקתמשנהזו-

תוספתיחידותהדיור(;

נקבעבתכניתכיהוראותהתוספתהשישיתיחולועלתוספת )3(
השטחאועלתוספתיחידותהדיור,לפיהעניין;

מתקיימותהוראותסעיף63ג;"; )4(

פסקתמשנה)ב(-תימחק; )2(

)14(,בפסקתמשנה)א(,במקום"לאותםשימושים,במצטבר,לא בפסקה )ב(
יעלהעל30%"יבוא"לשימושיםהמפורטיםבפסקאותמשנה)1(ו–)3(,במצטבר,
)2(,לאיעלהעל100%" לאיעלהעל30%,ולשימושהמפורטבפסקתמשנה
ואחרי"במגרשלפיהתכניתשאישרההוועדההמחוזית"יבוא"והשטחהכולל
המותרלבנייהלשימושהמפורטבפסקתמשנה)2(לאיעלהעל100%מהשטח
הכוללהמותרלבנייהלתעסוקהאולמסחרבמגרשלפיהתכניתשאישרההוועדה

המחוזיתכאמור";

בסעיף1לתוספתהשישית,בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )2(

ברישה,במקום"שני"יבוא"ארבעה"; )א(

בפסקה)1(,במקום"לתקופתהשכירות"יבוא"לתקופהשלאתפחתמחמש )ב(
שנים",ובמקום"שלאיפחתומחמששניםבמצטבר"יבוא"שיחדעםתקופת

השכירותהראשונהלאיפחתומעשרשניםבמצטבר,והכול";

סךיחידותהדיורלאיוגדלביותרמ־200%מסךיחידותהדיור )2(
המותרלבנייהבמגרשלפיהתכניתהאמורה)בפסקתמשנהזו-

תוספתיחידותהדיור(;

נקבעבתכניתכיהוראותהתוספתהשישיתיחולועלתוספת )3(
השטחאועלתוספתיחידותהדיור,לפיהעניין;

מתקיימותהוראותסעיף63ג;"; )4(

פסקתמשנה)ב(-תימחק; )2(

)14(,בפסקתמשנה)א(,במקום"לאותםשימושים,במצטבר,לא בפסקה )ב(
יעלהעל30%"יבוא"לשימושיםהמפורטיםבפסקאותמשנה)1(ו–)3(,במצטבר,
)2(,לאיעלהעל100%" לאיעלהעל30%,ולשימושהמפורטבפסקתמשנה
ואחרי"במגרשלפיהתכניתשאישרההוועדההמחוזית"יבוא"והשטחהכולל
המותרלבנייהלשימושהמפורטבפסקתמשנה)2(לאיעלהעל100%מהשטח
הכוללהמותרלבנייהלתעסוקהאולמסחרבמגרשלפיהתכניתשאישרההוועדה

המחוזיתכאמור";

בסעיף1לתוספתהשישית,בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )2(

ברישה,במקום"שני"יבוא"ארבעה"; )א(

בפסקה)1(,במקום"לתקופתהשכירות"יבוא"לתקופהשלאתפחתמחמש )ב(
שנים",ובמקום"שלאיפחתומחמששניםבמצטבר"יבוא"שיחדעםתקופת

השכירותהראשונהלאיפחתומעשרשניםבמצטבר,והכול";

אתכמותיחידותהדיורלדיורבהישגידבמגרשהמיועד
למגורים;במגרשהמיועדלתעסוקהאולמסחר-להסבעד
100%מהמגרשלשימוששלדיורבהישגידוכןלהגדיל
עדפישנייםאתהשטחהכוללהמותרלבנייהלמגורים
שבו הקיים המצב לעומת זאת, ידע בהישג דיור לצורך
ועדהעצמאיתרשאיתלהסבאולהגדילאתהשטחהכולל
המותרלבנייהלמגוריםלצורךדיורבהישגידבשיעורשלא

יעלהעל30%ממנוע

נוסףעלכך,מוצעלהרחיבאתסמכותןשלועדות
מקומיותעצמאיותכךשיוכלולהגדילאתהשטחהכולל
המותרלבנייהלמגוריםבתכניותבקרקעשהיאמקרקעי

ישראל,בלאהחרגותע

כמוכן,כדילהגביראתהוודאותוהיציבותלשוכרים
בפרויקטיםלהשכרה,מוצעלתקןאתההגדרה"השכרה"
שבתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,כךשתקופת
השכירותהקבועהבהלאדםיחידומשפחתותהיהבת
חמששניםלפחות,עםאפשרותלהארכתהתקופהעלידי
השוכרכךשלאתפחתמעשרשניםבמצטברעעודמוצע
לקבועכיהשוכריהיהרשאילהודיעעלסיוםהחוזהמדי
שנהבהתראהשתיקבעבחוזה,וכיגובהדמיהשכירות
ויוגדרומראשלגביכלתקופת ומנגנוןלעדכונםייקבעו

השכירותע

יצויןכיבמסגרתהתיקוניםהאמוריםמוצעלמחוקאת
פסקתמשנה)ב(בסעיף62א1)א()2(עפסקתמשנהזוהגדירה

מהןהקרקעות,ובעיקרמקרקעיישראל,שלגביהןהורחבה
סמכותהוועדההמקומיתלאשרהגדלתשטחכוללמותר
לבנייהבתוכניותשאישרהועדהמחוזיתעמחיקתפסקת
המשנהתביאלהרחבתסמכותהוועדההמקומיתבהתאם
לאמורלעילובלאההגבלהלקרקעותהעומדותבתנאים

המפורטיםבפסקתהמשנההאמורה,וזולשונה:

תכניתלפיפסקהזותחולעלקרקעשמתקייםבה ")ב(
אחדמאלה:

קרקעשאינהמקרקעיישראל; )1(

קרקעשהיאמקרקעיישראלוהיאקרקעעירונית )2(
התש"ך-1960, ישראל, מקרקעי בחוק כהגדרתה
מקרקעי רשות עם הסכם לפי לדורות שהוחכרה

ישראל,ובלבדשהתקייםבהאחדמאלה:

ההסכםעםרשותמקרקעיישראלנערך )א(
לפנייוםי"אבאבהתשס"ט)1באוגוסט2009(;

ישראלנערך עםרשותמקרקעי ההסכם )ב(
מיוםי"אבאבהתשס"ט)1באוגוסט2009(ולפני
יוםה'באבהתשע"ד)1באוגוסט2014(,וחלפו

לפחותשלוששניםמתוםהתקופההאמורה;

נערך ישראל מקרקעי רשות עם ההסכם )ג(
מיוםה'באבהתשע"ד)1באוגוסט2014(,וחלפו

לפחותשנתייםמיוםעריכתו"ע
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אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

דמיהשכירותומנגנוןלעדכוןדמיהשכירות,נקבעובהסכםלכל ")1א(
תקופתהשכירות,לרבותתקופתהשכירותהנוספתכאמורבפסקה)1(;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ד(

שנה כל בתום השכירות תקופת את לסיים רשאי יהיה השוכר )3("
ממועדתחילתהשכירות,ובלבדשמסרהודעהעלכךלבעליםשליחידת
הדיור,באופןשנקבעבהסכם,90ימיםלפניתוםשנתהשכירותהאמורה,

אופרקזמןקצרמזהככלשייקבעבהסכם;"ע

תיקוןחוקלעידוד
השקעותהון

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-471959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעותהון(-47ע

בסעיף3)2(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"; )1(

כאמורבחלקהכללי,להשכרהמוסדיתיתרונות  סעיף 47
לרכישת תחליף מהווה שהיא מאחר רבים, 
דירות,מסייעתבהפחתתביקושיםלרכישתדירותומספקת
לשוכריםשירותידיורבאיכותגבוהה,תוךהקנייתיציבות
וביטחוןבנוגעלתקופתהמגוריםולגובהדמיהשכירותע
נכוןלהיום,עיקרהעידודמטעםהמדינהליצירתמתחמים
קרקעות שיווק באמצעות נעשה מוסדית לשכירות
להשכרהע דיור יחידות הקמת לשם המדינה שבבעלות
דיור בניית מעודדת המדינה פרטיות, לקרקעות באשר
להשכרהשליחידיםושלחברות,ביןהשאר,באמצעות
מתןהטבותמסלפיההסדרהקבועבפרקשביעי1לחוק
חוק - זה )בפרק התשי"ט-1959 הון, השקעות לעידוד

לעידודהשקעותהון(ע

פרקשביעי1לחוקלעידודהשקעותהוןקובעשיעורי
מסמופחתים,לחברהוליחיד,שיחולועלהכנסההחייבת
ממכירתהדירות)אםהדירותנמכרותכמלאיעסקי(אועל
השבחהריאליממכירתהדירות)אםמכירתהדירותממוסה
התשכ"ג-1963 ורכישה(, )שבח מקרקעין חוקמיסוי לפי
)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(וכןעלההכנסההחייבת

מהשכרתהדירות:11%לחברהו־20%ליחידע

מסלולזהמחייבכילפחותמחציתמהדירותבבניין,
הן הבניין, של הרצפות משטח מחצית לפחות המהוות
דירותשהיומושכרותלמגורים,לתקופתממוצעתשל5
שניםלפחותמתוך7השניםשלאחרתוםהבנייה)בפרק
זה-מסלולההטבותהקיים(עכדילהיותזכאילהטבות
לפימסלולההטבותהקיים,בעליושלבנייןלהשכרהנדרש
לתכנית אישור לקבל הבנייה, תום לפני בקשה להגיש
ממינהלתהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהע

ניתוחשלניצולההטבותלעומתהתחלותהבנייה
מלמדכיבשניםהאחרונותהטבותהמסבהתאםלהסדר
האמוראינןמשיגותאתהתועלותהנובעותמקיוםשוק
שלשכירותמוסדית,שכןההטבותניתנותבעיקרלבניינים
קצרותע זמן לתקופות הדירות את שמשכיר ולמי קטנים
כלומר,הטבותהמסמקדמותאתהאינטרסיםהכלכליים
שלבעליהבניין,עלחשבוןהקופההציבוריתבכללותה,

בלילקדםאתהתועלותהנצרכותבשוקזהשלשמןנחקק
ההסדרמלכתחילהע

לפיכך,מוצעלהחליףאתהמסלולהקייםבמסלולשבו
יינתנוהטבותמסגבוהותיותרמאלההניתנותהיום,אך
בתנאיםמחמיריםיותר)בפרקזה-המסלולהחדש(עמסלול
ההטבותהקייםימשיךלחולרקלגביבנייניםלהשכרה
שהוגשהלגביהםבקשהלאישורתכניתכאמורבסעיף3)2(
לחוקלעידודהשקעותהון,עדיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1

ביולי2022(ע

לפיהמסלולהחדש,יוענקוהטבותמסלחברהבלבד,
בשלהשכרת66%מדירותהמגוריםבבנייןמגוריםחדש
לשכירות )"בניין זה לעניין שייקבעו בתנאים שעומד
מוסדית"(,כךשככלשהנכסיוצעלשכירותלתקופהארוכה
יותר,תגדלהטבתהמסשתתקבלבשלהכנסותממכירהאו
מהשכרהשלדירותבו,ובתנאישהדירותיושכרולטווח
ארוך,בהתאםלתנאיםשייקבעולענייןזהעתנאיםאלה
גורמות שאינן ולוודא המס, הטבות את לגדר מבקשים
להתעשרותיתרשלהיזמיםבפרויקטיםאלה,אלאמהוות
תמריץכלכלימתאיםלבנייתבנייניםלשכירותמוסדית,
לשםהשגתהתועלותהגלומותבהםעמוצעותכמההקלות
פריפריאליים, באזורים לבניינים הזה בהקשר נוספות
בהתאםלהגדרתםהמוצעת,אשרלגביהםתידרשהשכרה
של30%לפחותמהדירותוהתאמותנוספותכפישיפורט

להלןע

החדש במסלול ההוראות אלה, שינויים למעט
מקבילותברובןלהוראותבמסלולההטבותהקיים,למשל
ניתנותההטבות,ההגדרה שלגביה לענייןסוגההכנסה
של"בניין"ומתןהטבתפחתמואץלגבידירותהמגורים

בבנייןלהשכרהע

לפסקה )1(

סעיף3)2(לחוקלעידודהשקעותהוןקובעכילעניין
17 סעיף לפי לאישור המוגשת "תכנית", האמור, החוק
היא,ביןהשאר,תכניתלהקמתו,הרחבתואורכישתושל
נכסשהואבנייןלהשכרהכמשמעותובסעיף53אעמוצע

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"ז,עמ'261ע 47

ר ב ס ה י  ר ב ד



911 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

בסעיף53א- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

"אזורפריפריאלי"-יישובמיעוטיםכהגדרתובפסקה)4( ")1א(
בחלקא'לתוספתהשנייה,אויישובהמשויךלאשכולפריפריאליות
4,לפיפרסומיהלשכה 1עד 4וכןלאשכולחברתי-כלכלי 1עד

המרכזיתלסטטיסטיקהבענייןאפיוןודירוגהרשויותהמקומיות;";

)3(,בהגדרה"בנייןלהשכרה",אחרי"כנכסמאושר"יבוא בפסקה )2(
"ושהוגשהלגביובקשהלאישורתכניתכאמורבסעיפים3)2(ו־17עדיום

ב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(";

אחריפסקה)3א(יבוא: )3(

"בנייןלשכירותמוסדית"-בנייןאשרבתוךהתקופהשמיום ")3א1(
תחילתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021)בפרקזה
-חוקהתכניתהכלכלית(עדיוםט"זבטבתהתשצ"ב)31בדצמבר
2031(,הוגשהלגביו,לפניתוםהבנייה,בקשהלאישורתכניתכאמור

בסעיף3)2(ו־17,בצירוףהיתרהבנייה,ומתקיימיםלגביוכלאלה:

בסעיף53א- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

"אזורפריפריאלי"-יישובמיעוטיםכהגדרתובפסקה)4( ")1א(
בחלקא'לתוספתהשנייה,אויישובהמשויךלאשכולפריפריאליות
4,לפיפרסומיהלשכה 1עד 4וכןלאשכולחברתי-כלכלי 1עד

המרכזיתלסטטיסטיקהבענייןאפיוןודירוגהרשויותהמקומיות;";

)3(,בהגדרה"בנייןלהשכרה",אחרי"כנכסמאושר"יבוא בפסקה )2(
"ושהוגשהלגביובקשהלאישורתכניתכאמורבסעיפים3)2(ו־17עדיום

ב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(";

אחריפסקה)3א(יבוא: )3(

"בנייןלשכירותמוסדית"-בנייןאשרבתוךהתקופהשמיום ")3א1(
תחילתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021)בפרקזה
-חוקהתכניתהכלכלית(עדיוםט"זבטבתהתשצ"ב)31בדצמבר
2031(,הוגשהלגביו,לפניתוםהבנייה,בקשהלאישורתכניתכאמור

בסעיף3)2(ו־17,בצירוףהיתרהבנייה,ומתקיימיםלגביוכלאלה:



לעדכןאתהוראתהסעיףולהוסיףבוהתייחסותגםלבניין
לשכירותמוסדית,לנוכחהמסלולהחדשהמוצעלהלןע

לפסקה )2(

מוצעיםתיקוניםלסעיף53אהפותחאתפרקשביעי1
בחוקלעידודהשקעותהון,כמפורטלהלןע

לפסקת משנה )א(

מוצעות וכן קיימות להגדרות תיקונים מוצעים
הגדרותחדשותבהתאםלשימושיםהנדרשיםבהגדרות

אלהבהמשך:

לתחום נועדה זו הגדרה להגדרה "אזור פריפריאלי" - 
אתהיישוביםשבהםיהיהניתןלקבלאתהטבותהמסלול
החדשבתנאיםמקיליםיותרעמוצעלהגדיריישוביםאלה
עלפיהאפיוןוהדירוגיםשלרשויותמקומיותשמפרסמת
בהגדרה שייכללו כך לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
במדד יותר נמוך או 4 לאשכול המשויכים יישובים
החברתיכלכלי,וגםלאשכול4אואשכולנמוךיותרבמדד
הפריפריאליותעכמוכן,מוצעלכלולבהגדרהגםיישוב
מיעוטיםעהכוונהליישובש־80%מתושביואינםיהודים,
עלפינתוניהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהעזאת,בשל
הקשייםהייחודייםהמאפייניםיישובכזה,ובכללזהמיעוט
שכירות לצורך לייעד שניתן מדינה קרקעות של מלאי

מוסדיתע

להגדרה "בניין להשכרה" -עלפיהמתווההמוצע,מסלול
ההטבותהקייםיעמודבתוקפועדליוםב'בתמוזהתשפ"ב
בהתאםאתההגדרה"בניין 2022(עמוצעלתקן )1ביולי
להשכרה"כךשייכללובהרקבנייניםלהשכרהשהוגשה

בקשהלאישורםלפיהמסלולהקייםלפניהמועדהאמורע
מסלול לפי ההוראות לחול ימשיכו לגביהם כי יובהר
המסלול של לתוקף כניסתו לאחר גם הקיים ההטבות

החדשע

להגדרה "בניין לשכירות מוסדית" -מטרתהצעתהחוק
מוסדיתע בשכירות למגורים הדירות היצע את להגדיל
לפיכך,מוצעלהגדירכמהמאפייניסףשלבנייןחדששרק
בהתקיימםהחברהבעלתהבנייןתוכללהיכנסלמסלול
הקבועים התנאים בשאר עומדת שהיא ובלבד החדש,
בפרקעיובהרכיהמסלולהחדשחלגםעלהסבהלמגורים
במקרהשלשינויייעוד)המחייבתהיתרבנייהלפיתכנית
אשרממילאמובאתלאישורלפיסעיפים3)2(ו–17לחוק
לעידודהשקעותהון(,וכןעלתוספתבנייהחדשההעומדת

בתנאיהמסלולהחדשע

התנאיהראשוןלקבלתההטבות,הואשבבנייןהחדש
שמדובר לוודא כדי וזאת לפחות, מגורים דירות 20 יש
בהוספתהיצעמשמעותישלדירותלשכירות,המצדיק
הרלוונטי השני, התנאי משמעותיות; מס הטבות מתן
לבעלותבבניין,הואתנאינדרשגםלצורךקבלתהטבות
המסהאחרותבחוקלעידודהשקעותהון,ועניינודרישה
נפח לנוכח זאת חברהע של בבעלות יהיה הבניין כי
הפעילותוהיקפיההשקעההנדרשים,אשרככללמכוונים
להתנהלותתאגידיתבשוקהשכירותהמוסדיתעכמוכן,
פעילותבאמצעותחברהמעלהאתהסבירותשהדירות
יעמדולהשכרהלתקופהארוכהיותרמתקופתהשכירות
הנדרשתבחוק,שכןהפעילותממוסדתיותר,נמשכתלאורך
זמןואינהמאפשרתשימושבדירותלטובתצרכיםאישיים
שלהבעלים;התנאיהשלישינועדלעודדיצירתהיצע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 912

ישבו20דירותלפחות; )1(

הואבבעלותהשלחברה; )2(

הדירותלשכירותמוסדיתהושכרובהשכרהלטווחארוך, )3(
לתקופהשל15שניםלפחותבממוצעמתוך18השניםשלאחר
תוםהבנייה,ולאנעשתהלגביהןמכירהכמשמעותהבסעיף

88לפקודהלפנישחלפו15שנותההשכרהכאמור;

"דירותלשכירותמוסדית"-אחדמאלה,לפיהעניין: )3א2(

לגביבנייןהנמצא,במועדמתןהאישור,באזורפריפריאלי )1(
-שיעורשל30%לפחותמהדירותבבנייןלשכירותמוסדית,
אומהדירותבחלקמבנייןשאושרכבנייןלשכירותמוסדית
53א)ב(,לפיהעניין,ששטחרצפתןהכוללשווה לפיסעיף
לשיעורשל30%לפחותמשטחהרצפותהכוללשלהבניין

אוהחלקהמאושרכאמור,בהתאמה;

לגביבנייןהנמצא,במועדמתןהאישור,באזורשאינו )2(
בבניין מהדירות לפחות 66% של שיעור - פריפריאלי
לשכירותמוסדית,אומהדירותבחלקמבנייןשאושרכבניין
לשכירותמוסדיתלפיסעיף53א)ב(,לפיהעניין,ששטחרצפתן
הכוללשווהלשיעורשל50%לפחותמשטחהרצפותהכולל

שלהבנייןאוהחלקהמאושרכאמור,בהתאמה;";

אחריפסקה)3ב(יבוא: )4(

"השכרהלטווחארוך"-השכרתדירותאשרהסכםהשכירות ")3ג(
החלעליהןיהיהבכתבויכלוללפחותאתהאמורבפסקאות)1(עד
)3(להגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספתהשישיתלחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-481965;

שלדירותלשכירותמוסדית,בהקדם,ולאפשרמעקבאחר
ההטבהלאחרכמהשניםעלפיתנאיזה,הדירותיזכואת
בעליהןבהטבותהמסרקאםמדוברבבנייןחדששנבנה
מכוחהיתרבנייהשניתןבמהלךהתקופהשמיוםתחילת
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
ו־2022(,התשפ"א-2021 2021 הכלכליתלשנותהתקציב
בטבת ט"ז יום עד הכלכלית(, התכנית חוק זה- )בפרק
בקשה לגביו הוגשה אשר ,)2031 בדצמבר 31( התשצ"ב
טרםסיוםהבנייהולבקשהצורףהיתרבנייהעיצויןכילגבי
התקופהשמיוםהפרסוםועדיום1ביולי2022יהיהניתן
לבחורביןהגשתבקשהלפיהמסלולהקייםלביןהגשתה

לפימסלולההטבותהחדשע

לפיהוראותסעיף להגדרה "דירות לשכירות מוסדית" - 
53ג)ד1(המוצע,הטבותהמסיינתנולחברהבעלתבניין
להשכרה, בבניין מהדירות ש־66% בתנאי רק להשכרה
האמור, הסעיף הוראות לפי למגורים הושכרו לפחות,
גם להשכיר יש ההגדרה, לפי בוע האמורות ובתקופות
לפחות50%משטחהרצפותשלהבנייןעכך,חברהבעלת
בנייןלשכירותמוסדיתלאתוכללמכוראתכלהדירות

ששטחהרצפותשלהןגדולמאודולהשכיררקאתהדירות
בעלותשטחהרצפותהקטן,ולקבלהטבותמסעלהכנסה

המופקתממכירתהדירותהגדולותע

בפריפריה, יותר הכלכליתהנמוכה התשואה בשל
מוצעלהקלמהתנאיםהכללייםכאמורלחברהבעלתבניין
שנמצאבאזורפריפריאליכהגדרתוהמוצעתלעיל,ולקבוע
שבבנייןלשכירותמוסדיתבאזורכאמורתידרשהחברה
בעלתהבנייןלהשכירלפחות30%מהדירותששטחרצפתן
הרצפות משטח לפחות 30% של לשיעור שווה הכולל

הכוללשלהבנייןע

את להתנות מוצע  - ארוך"  לטווח  "השכרה  להגדרה 
הבניין בעלת שהחברה בכך החדש במסלול ההטבות
לשכירותמוסדיתתתקשרבחוזיםארוכיטווחלהשכרת
הדירותלשכירותמוסדיתעזאת,בהתאםלהגדרה"השכרה
התכנון לחוק השישית בתוספת הקבועה ארוך" לטווח
והבנייהעכאמורלעיל,מוצעבסעיף1לפרקזהלתקןאת
ההגדרההאמורהעבהתאם,מוצעלהפנותלהגדרהכנוסחה
המתוקןולקבועשהסכםהשכירותלענייןהשכרתדירות
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3)ט1()9( בסעיף כהגדרתו שקוף, תאגיד למעט - "חברה" )3ד(
לפקודה;";

אחריפסקה)5(יבוא: )5(

"תוםהבנייה"-סיוםבנייהכהגדרתובסעיף19)4()ב()2(לחוק )6("
מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ד-491963;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

ברישה,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית" )1(
ובמקום"אםנתקיימותנאיםאלה"יבוא"אםהתקיימולגביוגםתנאים

אלה";

שמונה"ועד "ישלפחות במילים הקטעהחל )1(,במקום בפסקה )2(
הסוףיבוא"יש,לענייןבנייןלהשכרה-8דירותלפחות,לענייןבנייןחדש
להשכרה-6דירותלפחות,ולענייןבנייןלשכירותמוסדית-20דירות

לפחות";

בסעיף53ב- )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

3)ט1()9( בסעיף כהגדרתו שקוף, תאגיד למעט - "חברה" )3ד(
לפקודה;";

אחריפסקה)5(יבוא: )5(

"תוםהבנייה"-סיוםבנייהכהגדרתובסעיף19)4()ב()2(לחוק )6("
מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ד-491963;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

ברישה,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית" )1(
ובמקום"אםנתקיימותנאיםאלה"יבוא"אםהתקיימולגביוגםתנאים

אלה";



שמונה"ועד "ישלפחות במילים הקטעהחל )1(,במקום בפסקה )2(
הסוףיבוא"יש,לענייןבנייןלהשכרה-8דירותלפחות,לענייןבנייןחדש
להשכרה-6דירותלפחות,ולענייןבנייןלשכירותמוסדית-20דירות

לפחות";

בסעיף53ב- )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

לשכירותמוסדיתיהיהבכתבויכלוללפחותאתהתנאים
שבתוספת ארוך" לטווח "השכרה בהגדרה הקבועים

השישית,ושנוסחםלהלן:

יחיד אדם לאותו להשכרה תשמש הדיור יחידת )1("
ובנימשפחתולתקופהשלאתפחתמחמששנים,ובלבד
שתינתןלאותואדםזכותברירהלשכוראתיחידתהדיור
תקופת עם שיחד נוספות שכירות לתקופות למגורים
השכירותהראשונהלאיפחתומעשרשניםבמצטבר,והכל,
תקופת תום עד יותר קצרה תקופה נותרה כן אם אלא
דמיהשכירותומנגנוןלעדכון ההעמדהלשכירות;)1א(
השכירות תקופת לכל בהסכם נקבעו השכירות, דמי
;)1( בפסקה כאמור הנוספת השכירות תקופת לרבות
דמיהשכירות,כולםאוחלקם,אינםניתניםלהיוון, )2(
והםמשולמיםבתשלומיםעיתייםלתקופותקצובותשכל
אחתמהןאינהעולהעלשישהחודשים,בתנאיםשייקבעו
השוכר )3( בהסכם,ככלשלאנקבעאחרתלפיחוקזה;
שנה בתוםכל תקופתהשכירות לסייםאת רשאי יהיה
כך על הודעה שמסר ובלבד השכירות, תחילת ממועד
לבעליםשליחידתהדיור,באופןשנקבעבהסכם,90ימים
לפניתוםשנתהשכירותהאמורה,אופרקזמןקצרמזה

ככלשייקבעבהסכםע"

להגדרה "חברה" - לצורךתנאיהבעלותבבנייןלשכירות
מוסדית,מוצעלהגדיר"חברה"-למעטתאגידשקוףשהוא
חברבניאדםשרווחיווהפסדיומיוחסיםלבעליהזכויותבוע

כמוכןמוצעלהגדיראת"תוםהבנייה",אשרמצוי
בשימושבכמהמוקדיםלאורךחוקומהווהאתהנקודה

שממנהנספרותשנותההשכרההמזכותבהטבותהמסע

לפסקת משנה )ב(

מוצעלתקןאתסעיף53א)ב(לחוקלעידודהשקעות
הון,כךשיהיהניתןלראותגםחלקמבנייןכבנייןלשכירות
מוסדיתהמזכהאתבעליובהטבותלפימסלולההטבות
שנדרש התנאים החלק באותו מתקיימים אם החדש,
לעיל, שפורטו כפי מוסדית, לשכירות בבניין שיתקיימו
ונוסףעלכךאםמתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבסעיף
זהעכדילקבלאתההטבותלגביחלקמבניין,נדרששלחברה
שהיאבעלתזכותבמקרקעיןבחלקהבנייןכאמוראיןזכות
במקרקעיןגםבחלקאחרשלהבנייןושהיאאינה"קרוב",
כהגדרתובסעיף88לפקודתמסהכנסה,שלאדםאשרלו

זכותבמקרקעיןבחלקאחרשלהבנייןע

מעברלכך,התיקוןהמוצעלרישהלאנועדלשנות
בנוסח להבהיר רק אלא בפרק הנהוגים התנאים את
התנאים שגם נדרש שלפיו הקיים, המשפטי המצב את
בניין להשכרה, )בניין )א( בפסקה הרלוונטיות בהגדרות
העניין( לפי מוסדית, לשכירות בניין או להשכרה חדש
יתקיימוכדישחלקמבנייןיוכללהיכללבמסלולההטבות

הקייםאוהחדש,לפיהענייןע

לפסקה )3(

כך בנוי הון השקעות לעידוד לחוק שביעי1 פרק
שמעברלהגדרותשבסעיף53א,קבועיםבסעיף53בתנאי
הבסיסלקבלתההטבות,והטבותשיקבלבעלבנייןשעומד
53גע בתנאיםהמפורטיםבסעיףהאמור,מפורטותבסעיף
בהתאם,מוצעבפסקהזולקבועאתתנאיהבסיסשצריך
לעמודבהםבעלבנייןלשכירותמוסדיתכדילקבלאת
פי על בהמשךע יפורטו ואשר בפרק הקבועות ההטבות
המוצע,בעלבנייןלשכירותמוסדיתיידרשלהשכיראת
הדירותלשכירותמוסדיתבהשכרהלטווחארוך)כהגדרתה

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התש"ף,עמ'331ע 49
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להטבות זכאית תהיה מוסדית לשכירות בניין בעלת חברה ")ב1(
המפורטותבסעיפים53גו־53ד,אםהתקייםלגביהבנייןלשכירותמוסדית
התנאיבפסקה)1(שלהלן,ולגביההטבההמפורטתבסעיף53ג)ד1()2(-אם

התקיימושניתנאיםאלהבמצטבר:

הדירותלשכירותמוסדיתהושכרוכאמורבפסקה)3(להגדרה )1(
"בנייןלשכירותמוסדית"שבסעיף53א)3א1()בסעיףקטןזה-תקופת

ההשכרההראשונה(;

לאחרתקופתההשכרההראשונההמשיךבעלהבנייןלהשכיר )2(
אתכלהדירותלשכירותמוסדית,בהשכרהלטווחארוך,לתקופה

של5שניםנוספותלפחות,בממוצע,מתוך6השניםשתחילתןבסיום
תקופתההשכרההראשונה,ובלבדשלגביכלהדירותלשכירות
88לפקודהלפני מוסדיתלאנעשתהמכירהכמשמעותהבסעיף

שחלפו20שנותהשכרהלטווחארוך,במצטברע";

בסעיףקטן)ג(- )ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(,מישבנהבניין )1("
)ב(,לפי להשכרהיהיהזכאילהטבותלפיסעיפיםקטנים)א(או
העניין,ומישבנהבנייןלשכירותמוסדיתיהיהזכאילהטבותלפי
סעיףקטן)ב1()1(,גםאםמכראתהדירותשישלהשכירןכאמור
בסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(,לפנישחלפושנותההשכרההקבועות
אחד לרוכש דירות, 50 לפחות שמכר ובלבד העניין, לפי בהם,
שהתחייבלהשכיראתהדירותבהתאםלאמורבסעיףקטן)א(או
)ב(,אולטווחארוךבהתאםלסעיףקטן)ב1(,בהתאמה,והמכירה
כלולהבתכניתשאישרההמינהלהלפניתוםהבנייה,והתקיימו

התנאיםשקבעמנהלרשותהמסיםלפיפסקה)2(;";

בפסקה)3(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית" )2(
ובמקום")א(או)ב("יבוא")א(עד)ב1(";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בסעיףקטן)א(או)ב("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(,)ב( )3(
או)ב1(";

בסעיףקטן)ה(- )4(

)א( קטנים "בסעיפים יבוא )א(" קטן "בסעיף במקום ,)1( בפסקה )א(
עד)ב1(,לפיהעניין";

בפסקה)2(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"; )ב(

בסעיף53ג- )4(

המוצעתלעיל(,לחמשעשרהשניםלפחות,אולעשרים
של שניםלפחות,ובהתאםיוכלליהנותמשתימדרגות
בדבריההסבר שיפורטלהלן כפי בהתאמה, מס הטבות

לפסקה)4(ע

סעיף53ב)ג(לחוקעידודהשקעותהוןמאפשרכיום
למישישלובנייןלהשכרהלקבלאתהטבותהמסהנתונות
לולפיפרקשביעי1גםאםהואמוכראתהבנייןלאדםאחר

שמתחייבלהשכיראתהבנייןבהתאםלתנאיםהקבועים
בפרקהאמורעמוצעלקבועשהטבהדומהתינתןגםלבעל
בנייןלשכירותמוסדיתבתנאיםדומיםלתנאיםהקבועים
בחוקהיוםעבמקביל,מישרכשאתהבנייןלשכירותמוסדית
בתנאיםהקבועיםבסעיףהאמור,יהיהזכאיגםהואלקבל

אתההטבותהניתנותבעבורהשכרתהדירותע
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"ולבעלבנייןלשכירות להשכרה"יבוא "בניין השוליים,אחרי בכותרת )א(
מוסדית";

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולגביבנייןחדשלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירות )ב(
מוסדית";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

עלהכנסתההחייבתשלחברהממכירהאומהשכרהשלדירות ")ד1(
בבנייןלשכירותמוסדית,יחולושיעוריהמסכמפורטלהלן:

9%,אםהתקייםלגביכלהדירותבשכירותמוסדיתהתנאי )1(
האמורבסעיף53ב)ב1()1(,ואםהבנייןנמצאבאזורפריפריאלי-7%;

במצטבר, ו־)2(, 53ב)ב1()1( בסעיף האמור התקיים אם ,7% )2(
ואולםשיעורהמסלפיפסקהזויחולעלהכנסתההחייבתשלחברה
ממכירהאומהשכרהשלדירותבבנייןלשכירותמוסדית,שהופקה
החלמשנתהמסהראשונהשלאחרתקופתההשכרההראשונה

כמשמעותהבסעיף53ב)ב1()1(ע";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"ההכנסההחייבתמבנייןלהשכרה"יבוא"אומבניין )ד(
לגביבניין - )ב( יבוא"סעיףקטן )ב(" מוסדית",במקום"סעיףקטן לשכירות
להשכרה,אורקכנגדהכנסתהחברהמבנייןלשכירותמוסדית-לגביבניין
לשכירותמוסדית",אחרי"מעלותהבנייןלהשכרה"יבוא"אומעלותהבניין

לשכירותמוסדית"ואחרי"בעתהמכירה"יבוא"לפיהעניין";

בסעיף53ג1)א()2(,בפסקתמשנה)ג()1(,במקום"כמשמעותהבהגדרה"סיוםבנייה" )5(
שבסעיף19)4()ב()2(לחוקמיסוימקרקעין"יבוא"כמשמעותהבהגדרה"תוםהבנייה";

בסעיף53ד,בסעיףקטן)ב(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"ע )6(

"ולבעלבנייןלשכירות להשכרה"יבוא "בניין השוליים,אחרי בכותרת )א(
מוסדית";

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולגביבנייןחדשלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירות )ב(
מוסדית";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

עלהכנסתההחייבתשלחברהממכירהאומהשכרהשלדירות ")ד1(
בבנייןלשכירותמוסדית,יחולושיעוריהמסכמפורטלהלן:

9%,אםהתקייםלגביכלהדירותבשכירותמוסדיתהתנאי )1(
האמורבסעיף53ב)ב1()1(,ואםהבנייןנמצאבאזורפריפריאלי-7%;

במצטבר, ו־)2(, 53ב)ב1()1( בסעיף האמור התקיים אם ,7% )2(
ואולםשיעורהמסלפיפסקהזויחולעלהכנסתההחייבתשלחברה
ממכירהאומהשכרהשלדירותבבנייןלשכירותמוסדית,שהופקה
החלמשנתהמסהראשונהשלאחרתקופתההשכרההראשונה

כמשמעותהבסעיף53ב)ב1()1(ע";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"ההכנסההחייבתמבנייןלהשכרה"יבוא"אומבניין )ד(
לגביבניין - )ב( יבוא"סעיףקטן )ב(" מוסדית",במקום"סעיףקטן לשכירות
להשכרה,אורקכנגדהכנסתהחברהמבנייןלשכירותמוסדית-לגביבניין
לשכירותמוסדית",אחרי"מעלותהבנייןלהשכרה"יבוא"אומעלותהבניין

לשכירותמוסדית"ואחרי"בעתהמכירה"יבוא"לפיהעניין";

בסעיף53ג1)א()2(,בפסקתמשנה)ג()1(,במקום"כמשמעותהבהגדרה"סיוםבנייה" )5(
שבסעיף19)4()ב()2(לחוקמיסוימקרקעין"יבוא"כמשמעותהבהגדרה"תוםהבנייה";

בסעיף53ד,בסעיףקטן)ב(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"ע )6(

לפסקה )4(

סעיף53גלחוקעידודהשקעותהוןקובעאתמתווה
הטבותהמסשניתןלבעלבנייןלהשכרהעמוצעלהוסיף
בסעיףגםאתהטבותהמסהניתנותלחברהבעלתבניין

לשכירותמוסדית,כמפורטלהלן:

ראשית,מוצעלתתהטבהשעניינהחישובפחתמואץ
כלל בדרך מוסדיתע לשכירות בניין בעל שהיא לחברה
שיעורהפחתעלדירותמגוריםהמושכרותלמגוריםעומד
על4%לכלהיותרעבדומהלשיעוריהפחתהניתניםלבעל
סעיף הפחתלפי לקבועששיעור מוצע דירהלהשכרה,
21לפקודתמסהכנסהעלדירהבבנייןלשכירותמוסדית
שהייתהמושכרתלמגוריםבשנתהמס,יהיה20%עההטבה
בפחתכאמורתינתןבתנאיםהקבועיםהיוםבחוקלעידוד

השקעותהון,למתןפחתמואץלבעליבנייןלהשכרהע

לגבישיעוריהמס,מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ד1(
ולקבועבומתווהמדורגלמתןהטבותמסלחברהבעלת
בנייןלשכירותמוסדיתעלפיהמוצע,עלהכנסהשלחברה
ממכירהאומהשכרהשלדירותמגוריםבבנייןלשכירות
מוסדית,אםלפחות66%מהדירותבבנייןהמהוותלפחות
50%משטחהרצפותשלהבנייןהושכרולמגוריםבמהלך
התקופותהמפורטותלהלן,יחולושיעוריהמסכדלקמן:)1(
אםהןהושכרולמגוריםלמשך15שניםלפחותבממוצע
מתוך18השניםהראשונותשלאחרתוםהבנייה)להלן-

התקופההראשונה(-9%;ואולםאםהבנייןנמצאבאזור
הבניין בעל אם )2( ;7% יהיה המס שיעור פריפריאלי,
השכיראתהדירותל־15שניםכאמור,והמשיךוהשכיר
אתהדירותלמשך5שניםלפחותבממוצעמתוך6השנים

שלאחרתוםהתקופההראשונהברצף-7%ע

כמוכןלענייןסעיף53)ה(,הקובעהוראותבענייןניכוי
אוקיזוזהוצאותפחתכנגדהכנסהחייבת,מוצעלהבהיר
כיההוראהחלהכלשעצמהלגביכלמסלולבנפרד,כלומר
-ניכויאוקיזוזפחתדירותלשכירותמוסדיתיותרכנגד
הכנסהחייבתמבנייןלשכירותמוסדית,ובהתאמהפחת
עלבנייןלהשכרהאשרניתןבמסגרתמסלולההטבותהישן

יותרבניכויאוקיזוזמהכנסהבמסלולההטבותהישןע

לפסקה )5(

הבנייה" "תום ההגדרה לאור טכני תיקון מוצע
המוצעתבסעיף53א)א(כאמורלעילע

לפסקה )6(

לגביבנייןלהשכרה,מוצעלהרחיב בדומהלקבוע
אתסמכותושלשרהפניםלפיסעיף53ד)ב(לחוקלעידוד
השקעותהוןלפטורבתקנות,בהתייעצותעםשרהאוצר,
הקמתושלבנייןלהשכרהמאגרתהיתרלבנייהלפיחוק
לשכירות בניין לעניין גם שתחול כך והבנייה, התכנון

מוסדית,כמפורטבסעיףהאמורע
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תיקוןחוקלעידוד
השקעותהון-

הוראתמעבר

עלאףהאמורבסעיף53ג)ד1(לחוקעידודהשקעותהון,כנוסחובסעיף47)4()ג(לפרק48ע
זה,עלהכנסתההחייבתשלחברהממכירהאומהשכרהשלדירותבבנייןלשכירות
מוסדית,שנבנהעלמקרקעיןשנרכשובמכרזמטעםהמדינה,יחולמסבשיעורשל
11%,ובלבדשהתקייםהאמורבסעיף53ב)ב1()1(כנוסחובסעיף47)3(לפרקזה;לעניין
זה,"מכרזמטעםהמדינה"-מכרזשפורסםעלידיהמדינהאוהחברההממשלתית
לדיורלהשכרהכשהיאפועלתבשםהמדינה,שלפיתנאיושיעורשל66%לפחותמסך
הדירותשייבנובמקרקעין,ואםהבנייןנמצאבאזורפריפריאלי-שיעורשל30%לפחות
מסךהדירותשייבנובמקרקעין,ישמשולהשכרהלטווחארוךבלבד,לתקופהשנקבעה
בתנאיהמכרזשלאתפחתמ־15שנים,ואשרהמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרז

כאמורחללפנייוםהפרסוםשלחוקהתכניתהכלכליתע

תיקוןחוק
מסערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-501975,בסעיף31)1א(במקום"כבנייןלהשכרהלפיחוק49ע
לעידודהשקעותהון,התשי"ט-1959והחלקהיהמושכרבמשךחמששניםלפחות"
יבוא"כבנייןלהשכרהאוכבנייןלשכירותמוסדיתלפיחוקלעידודהשקעותהון,

התשי"ט-511959"ע

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[50-52ע

בסעיף64א2,בסעיףקטן)א(- )1(

אחריההגדרה"אמצעישליטה","בעלמניותמהותי","מחירמקורי","קרוב" )א(
ו"רווחהוןריאלי"יבוא:

""בקשהלתוספתזכויות"-בקשהלהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה
62א)א1()2( או 62א)א()14( סעיפים לפי למגורים המיועד במגרש
לחוקהתכנוןוהבנייהאובקשהלהוספתשימושאולהגדלתהשטח
הכוללהמותרלבנייהבמגרשהמיועדלתעסוקהאולמסחרלפיסעיף
62א)א1()14()א()2(לחוקהתכנוןוהבנייה,לצורךהשכרהלטווחארוך;";

מוצעלקבועהוראתמעבראשרתחולעלמי  סעיף 48
שפורסם במכרז בניין להקמת קרקע שרכש 
עלידיהמדינהאוהחברההממשלתיתלדיורלהשכרה
66%לפחות כשהיאפועלתבשםהמדינה,שלפיתנאיו
למגורים להשכרה ישמשו במקרקעין שייבנו מהדירות
בלבד,ואםהבנייןנמצאבאזורפריפריאלי-שיעורשל30%
לפחותמסךהדירותשייבנובמקרקעין,לתקופהשנקבעה
בתנאיהמכרזשלאתפחתמ־15שנים,וכןשהמועדהאחרון
חוק של הפרסום יום לפני חל במכרז הצעות להגשת
התכניתהכלכליתעלפיהוראתהמעברהמוצעת,בעלים
שלבנייןכאמוריוכללגשתלמסלולהחדש)שכןבהתאם
לתנאיהמכרז,מתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבהגדרה
"בנייןלשכירותמוסדית"(,ואולםשיעורהטבתהמסשלו
הטבות במקום כלומר, החוקע חקיקת בעקבות יגדל לא
המסבשיעוריםשל9%ו־7%שיוחלולגביבנייןלשכירות
מוסדית,שיעורהמסהמופחתשיחוללגביבנייןכאמור
הוא11%,כפישחלערבחוקהתכניתהכלכלית,במועד
שבונרכשהמגרשובמועדשבוביצעהבעליםאתהתחשיב

הכלכלילקראתביצועעסקתהרכישהע

בהמשךלהוספתמסלולהטבותלבנייןלשכירות  סעיפים 
מוסף, ערך מס חוק את לתקן מוצע מוסדית, )3(50 ,49 
התשל"ו-1975,פקודתמסהכנסהוחוקמיסוי  ו־52

מקרקעין,כךשהסעיפיםבחוקיםהאמוריםאשר 
מקניםהטבותלבעלבנייןלהשכרהייתנואתאותןהטבות

לחברהבעלתבנייןלשכירותמוסדיתע

להשקעות קרנות של פעילותן את להקל כדי  סעיף 50
בדירות להשקיע אותן ולעודד במקרקעין, 
שני1 בפרק תיקונים המיועדותלהשכרה,מוצעיםכמה

לפקודתמסהכנסה,המסדיראתפעילותן,כמפורטלהלן:

לפסקה )1(

64א2 בסעיף הקבועות להגדרות תיקונים מוצעים
לפקודתמסהכנסה:

להגדרה "בקשה לתוספת זכויות" - חוקהתכנוןוהבנייה
קובעהקלותתכנוניותהניתנותלגביתכניתהכוללתדירות
שמיועדותלהשכרהלטווחארוךעאחתההקלותבתכניות
כאמורהיאשניתןלהגישבקשהלהגדלתהשטחהכולל

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 50

ס"חהתשי"ט,עמ'293ע 51

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"א,עמ'96ע 52

ר ב ס ה י  ר ב ד



917 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

בהגדרה""הכנסותחריגות",שלקרןלהשקעותבמקרקעין"- )ב(

בפסקה)2()א(,במקום"בתוךפחותמ־20שניםמיוםרכישתםבידי )1(
הקרן"יבוא"בטרםהסתיימהתקופהשל20שניםלפחותשבהשימשו

יחידותהדיורלמטרתהשכרה,בהתאםלפסקההאמורה";

)2(ו–)3(,אחרי"לרבותשבח בהגדרה"הכנסות",שלענייןפסקאות )2(
מקרקעין"יבוא"ולמעטשבחמקרקעיןבשלמכירהכאמורבסעיפים49כב,

49לגאו49לג1לחוקמיסוימקרקעין";

אחריההגדרה"החברההממשלתיתלדיורלהשכרה"יבוא: )ג(

""השכרהלטווחארוך"-השכרהשליחידתדיורלמגוריםאשרהסכם
השכירותהחלעליהיהיהבכתבויכלוללפחותאתהאמורבפסקאות
)1(עד)3(להגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספתהשישיתלחוק

התכנוןוהבנייה;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-531965;";

בהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"- )ד(

ברישה,במקום"עדתוםשבעשנים,לפיהמוקדם,ובלבדשנרכשו )1(
במהלךהתקופההקובעת"יבוא"וכןמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה
לתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה-עדתוםשבעשנים,
לפיהמוקדם,ובלבדשנרכשובמהלךהתקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו

)7ביוני2016(ועדיוםט'בטבתהתשצ"ג)31בדצמבר2033(";

התקופה "תום יבוא הקובעת" התקופה "תום במקום ,)2( בפסקה )2(
31( 2016(עדיוםט'בטבתהתשצ"ג )7ביוני שמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בדצמבר2033(";

בהגדרה""הכנסותחריגות",שלקרןלהשקעותבמקרקעין"- )ב(

בפסקה)2()א(,במקום"בתוךפחותמ־20שניםמיוםרכישתםבידי )1(
הקרן"יבוא"בטרםהסתיימהתקופהשל20שניםלפחותשבהשימשו

יחידותהדיורלמטרתהשכרה,בהתאםלפסקההאמורה";

)2(ו–)3(,אחרי"לרבותשבח בהגדרה"הכנסות",שלענייןפסקאות )2(
מקרקעין"יבוא"ולמעטשבחמקרקעיןבשלמכירהכאמורבסעיפים49כב,

49לגאו49לג1לחוקמיסוימקרקעין";

אחריההגדרה"החברההממשלתיתלדיורלהשכרה"יבוא: )ג(

""השכרהלטווחארוך"-השכרהשליחידתדיורלמגוריםאשרהסכם
השכירותהחלעליהיהיהבכתבויכלוללפחותאתהאמורבפסקאות
)1(עד)3(להגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספתהשישיתלחוק

התכנוןוהבנייה;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-531965;";

בהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"- )ד(

ברישה,במקום"עדתוםשבעשנים,לפיהמוקדם,ובלבדשנרכשו )1(
במהלךהתקופההקובעת"יבוא"וכןמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה
לתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה-עדתוםשבעשנים,
לפיהמוקדם,ובלבדשנרכשובמהלךהתקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו

)7ביוני2016(ועדיוםט'בטבתהתשצ"ג)31בדצמבר2033(";

התקופה "תום יבוא הקובעת" התקופה "תום במקום ,)2( בפסקה )2(
31( 2016(עדיוםט'בטבתהתשצ"ג )7ביוני שמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בדצמבר2033(";

המותרלבנייה)"תוספתזכויותבנייה"(,בשטחהתכנית,
כךשהצפיפותתהיהגדולהיותרעבהמשךהפרק,מוצע
לקבועהקלותלקרןאשרמגישהבקשהלמוסדותהתכנון
להגדילאתזכויותהבנייהבמקרקעיןשבבעלותהלצורך
השכרהלטווחארוךכאמור,ועלכןמוצע,בפסקה)1()א(,

לקבועהגדרהלענייןזהע

להגדרה "הכנסות חריגות", של קרן להשקעות במקרקעין 
חריגות הנחשבות במקרקעין להשקעות קרן הכנסות  -
במיוחד גבוהים מס בשיעורי ממוסות ההגדרה, פי על
השאר בין לעניין(ע בהתאם ,70% או 60% של )בשיעור
ההגדרהקובעתכיאםהקרןמכרהדירותבהתאםלחלופה
)4(בהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה", שבפסקה
לפנישחלפו20שניםמיוםרכישתהמקרקעין,ההכנסות
מהמכירהייחשבוכהכנסותחריגותעישחוסרהתאמהבין
ההגדרהשלהכנסותחריגותבהקשרזה,לביןהדרישה
)4(שבהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה", בפסקה
שלפיהעלהקרןלהשקעותבמקרקעיןלהשכיראתהדירות
חוסר את לתקן מוצע )1()ב()1( בפסקה שניםע 20 במשך
ההתאמהכאמור,ולקבועשהכנסהממכירתדירותכאמור
לאתיחשבכהכנסהחריגה,ובלבדשהדירותהושכרובמשך

20שנהלפחותע

בנוסף,מוצע)בפסקה)1()ב()2((לקבועשהכנסותשקרן
להשקעותבמקרקעיןמפיקהבמסגרתעסקתהתחדשות
עירונית)תמ"א38אופרויקטשלפינויובינוי(לאייחשבו
יאפשר המוצע התיקון זהע פרק לעניין חריגות הכנסות
לקרנותלהשקעותבמקרקעיןלרכושיחידותדיורבמתחמים
המיועדיםלהתחדשותעירוניתולהשתתףבפרויקטיםשל
התחדשותעירונית,בלאחשששיידרשולשלםאתשיעורי

המסהגבוהיםהמוטליםעלהכנסותחריגותע

להגדרה "השכרה לטווח ארוך" - מוצעלהגדיר"השכרה
לתנאים בדרךשלהפנייה )1()ג((, לטווחארוך")בפסקה
הקבועיםבהגדרתמונחזהבתוספתהשישיתלחוקהתכנון
לפרק )2(46 )בסעיף זה בפרק המוצע כנוסחם והבנייה,
לעידוד חוק בתיקון המוצעת להגדרה דומה ובאופן זה
)2(47 לסעיף ההסבר דברי זה לעניין ראו הון, השקעות

)א()4((ע

בתיקון  - להשכרה"  דיור  לצורכי  "מקרקעין  להגדרה 
בהוראת התשע"ו-2016, ,)222 )מס' הכנסה מס לפקודת
שעה,נקבעוהוראותהמעניקותהטבותמסמשמעותיות
לקרןלהשקעותבמקרקעיןהמשקיעהבמקרקעיןמניבים
כדי האמורע בתיקון כהגדרתם להשכרה דיור לצורכי
לעודדאתשוקהדירותלהשכרה,התיקוןמאפשרלקרנות

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 53
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)4(,במקוםהקטעהחלבמילים"והכולאםאישרה"ועד בפסקה )3(
הסוףיבוא"ובמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשהלתוספתזכויותבתוך
שנתייםמיוםהרכישה-עדתוםשבעשנים,והכולאםאישרההחברה
הממשלתיתלדיורלהשכרהכייחידותהדיורישמשולמטרהשלהשכרה
לטווחארוךבלבדואםנתנההחברההאמורהבתוםכלשנתמסאישור
כיכליחידותהדיורשימשולהשכרהלטווחארוךכאמור,בשנתהמס

שחלפה";

בהגדרה"מקרקעיןמניבים"-אחרי"הופקהאונצמחה"יבוא"בדרךקבע"; )ה(

"התקופה במקום להשכרה", דיור לצורכי מניבים "מקרקעין בהגדרה )ו(
2016(עדיוםט' )7ביוני הקובעת"יבוא"התקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בטבתהתשצ"ג)31בדצמבר2033(";

)2(,אחרי"בהתאמה"יבוא"וכןבמקרקעיןשהוגשה 64א7א)א(,בפסקה בסעיף )2(
לגביהםבקשהלתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה";

להשקעותבמקרקעיןלפעולגםכיזמיותבתחוםהמגורים
להשכרה,באמצעותרכישתמקרקעיןפנויים,בנייהעליהם
במקרקעין להשקעות שהקרן ובלבד הדירות, והשכרת
בנתהעלהמקרקעיןהנרכשיםדירותלהשכרהבתקופה
שלחמששניםמיוםהרכישהשלהמקרקעין)או7שנים

בנגבובגליל(ע

כאמורבדבריההסברהמצורפיםלתיקוןחוקהתכנון
והבנייהשבסעיף46)1(לפרקזה,מוצעלאפשרלוועדה
מקומיתלהגדילאתהשטחהכוללהמותרלבנייהלמגורים
אםהתכניתהיאלשכירותלטווחארוךעואולםישחשש
שקרןלהשקעותבמקרקעיןלאתספיקלאשרתכניתלהגדלת
זכויותהבנייהולסייםאתהבנייה,בתקופההנתונהלה
לפיההגדרההקיימתעעלכן,כדילאפשרלקרןלהשקעות
אישור לקבל כדי הנדרש התכנון את לבצע במקרקעין
)1()ד()1(( )בפסקה מוצע כאמור, הבנייה זכויות להגדלת
לקבועשאםהגישההקרןבקשהלתוספתזכויותבנייה
הכול )ובסך נוספות שנתיים לה יינתנו השכרה, לצורך
ממועדרכישתהמקרקעין-7שנים(לבנותעלהמקרקעין
בלאשהדבריפגעבהטבותשהקרןזכאיתלהןלפיהוראות
הפרקעתיקוןמקבילמוצעלעשותגםלענייןהפטורממס
רכישהשזכאיתלוקרןכאמורלפיסעיף64א7אכנוסחו

המוצעבפסקה)2(לסעיףזהע

להשקעות לקרן הניתנות המס הטבות כן, כמו
במקרקעיןאשרמשקיעהבמקרקעיןמניביםלצורכידיור
השעה הוראת שעהע הוראת במסגרת נקבעו להשכרה
עתידהלהסתייםביום7ביוני2023עמוצע)בפסקה)1()ד(

)2((להאריךאתתקופתהוראתהשעהכךשתסתייםבסוף
שנת2033ע

להגדרה )4( פסקה את לתקן מוצע כך, על נוסף
דרישה בה ולקבוע להשכרה" דיור לצורכי "מקרקעין
זו פסקה ההטבותע קבלת לצורך ארוך לטווח להשכרה

היאהיחידהמהפסקאותהמנויותבהגדרההאמורה,אשר
מאפשרתלקרןלהשקיעבמקרקעיןבלילהתחייבלהשכיר
אתהדירותהבנויותעליהןבשכירותלטווחארוךעמוצע
לתקןזאת)בפסקה)1()ד()3((ולקבועכיהחברההממשלתית
לדיורלהשכרהתאשרכייחידותהדיורשבבעלותהקרן
להגדרה בהתאם טווח ארוכי שכירות בחוזי יושכרו
לעילבתוספת כאמור )המוגדרת ארוך" "השכרהלטווח
צפוי המוצע התיקון והבנייה(; התכנון לחוק השישית
בפרויקטים לשוכרים והיציבות הוודאות את להגביר

המנוהליםעלידיקרןלהשקעותבמקרקעיןע

זו,כדי בהתאםלהגדרה להגדרה "מקרקעין מניבים" - 
להשקעות קרן על מניבים, מקרקעין ייחשבו שמקרקעין
נלווה משימוש או מהשכרתן הכנסה להפיק במקרקעין
להשכרתןבשנתהמסהנבחנתעייתכנומקריםשבהםבאופן
זמניהקרןלאתפיקהכנסותכאמורמאותםמקרקעין,אף
עלפישבדרךקבעהיאמחזיקהבהןכדילהפיקהכנסות
כאמורעדוגמאותלענייןזהיכולותלהיות,שיפוץממושך
בדירה,הליךשלהתחדשותעירוניתאוהתקופהשחלפה
ממועדרכישתמקרקעיןלצורכידיורלהשכרהועדלסיום
הבנייהעלאותםמקרקעיןעבמקריםכדוגמתאלה,איןסיבה
להחריגאתהמקרקעיןמההגדרהשלמקרקעיןמניבים,ועל
כןמוצעלהבהירשהבחינהאםהקרןמפיקההכנסותתהיה
לפיהשימוששלהקרןבמקרקעיןבדרךקבע,ולאודווקא

בשנתהמסהרלוונטיתע

לפסקה )2(

)2(סעיף64א7אלפקודתמסהכנסהמעניק לפסקה
להשקעות לקרן מופחת רכישה מס שעניינה הטבה
מניבים מקרקעין או מקרקעין רכישת בשל במקרקעין
לצורכידיורלהשכרהעתנאילקבלתמסהרכישההמופחת
הפכו המקרקעין הרכישה, מיום שנים 5 שבתוך הוא
"מקרקעין להגדרות לתיקון בהתאם מניביםע למקרקעין
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בסעיף85)ד(,בפסקה)1(- )3(

בפסקתמשנה)א(,במקום"כמשמעותו"יבוא"אולבנייןלשכירותמוסדית )א(
כהגדרתם";

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהקטעהחלבמילים"כמשמעותו"ועדהסוףיבוא )ב(
"אובנייןלשכירותמוסדיתכמשמעותםבסעיף53אבחוקהאמור,שנבנהעליו

בנייןלהשכרהאובנייןלשכירותמוסדיתכאמור,בהתאמה"ע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחולה

הוראותפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"שבסעיף64א2לפקודתמס51ע
הכנסה,כנוסחהבסעיף50)1()ד(לפרקזה,יחולולגביהתקשרויותיהשלקרןלהשקעות

במקרקעיןהחלמיוםהתחילהשלחוקהתכניתהכלכליתע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-541963,בסעיף5)ב()1א(,אחרי"בניין52ע
להשכרה"יבוא"אושלבנייןלשכירותמוסדית"ע

בסעיף85)ד(,בפסקה)1(- )3(

בפסקתמשנה)א(,במקום"כמשמעותו"יבוא"אולבנייןלשכירותמוסדית )א(
כהגדרתם";

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהקטעהחלבמילים"כמשמעותו"ועדהסוףיבוא )ב(
"אובנייןלשכירותמוסדיתכמשמעותםבסעיף53אבחוקהאמור,שנבנהעליו

בנייןלהשכרהאובנייןלשכירותמוסדיתכאמור,בהתאמה"ע

הוראותפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"שבסעיף64א2לפקודתמס51ע
הכנסה,כנוסחהבסעיף50)1()ד(לפרקזה,יחולולגביהתקשרויותיהשלקרןלהשקעות

במקרקעיןהחלמיוםהתחילהשלחוקהתכניתהכלכליתע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחולה

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-541963,בסעיף5)ב()1א(,אחרי"בניין52ע
להשכרה"יבוא"אושלבנייןלשכירותמוסדית"ע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

לצורכידיורלהשכרה",בפסקאותמשנה)ד()1(ו–)3(,מוצע
להאריךאתהתקופהבשתייםנוספותובסךהכוללאפשר
לקרןבמשךתקופהשלשבעשניםלהפוךאתהמקרקעין
למקרקעיןמניבים,ובלבדשהגישהלגביהםבקשהלתוספת

זכויותבתוךשנתייםממועדהרכישהע

מוצע 50)1()ד(, לסעיף ההסבר בדברי כאמור  לסעיף 51
לקבועשכדילקבלאתהטבותהמסהקבועות 
להשקעות קרן להשכרה, דיור לצורכי מקרקעין לעניין

בחוזי המגורים דירות את להשכיר תידרש במקרקעין
השכרהלטווחארוךעמוצעלקבועשתחולתהסעיףתהיה
עלהתקשרויותיהשלקרןלהשקעותבמקרקעיןהחלמיום
התחילהשלחוקהתכניתהכלכליתעכלומר,רקחוזהחדש
בלי ארוך, לטווח השכרה חוזה להיות יצטרך שייחתם

להידרשלתיקוןהתקשרויותוחוזיםקיימיםע

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התש"ף,עמ'331ע 54
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פרק ח': כבאות
תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-53-552012ע

בסעיף1,אחריההגדרה"הוועדההמייעצתלאסדרה"יבוא: )1(

""השלכהכלכלית",לענייןהנחיהמקצועיתאוהתקנתתקנות-עלותיישום
העניין, לפי התקנות, או ההנחיה את לבצע הנדרשים הגורמים לכלל

העולהעל30מיליוןשקליםחדשיםבשנהמסוימת;";

אחריסעיף43יבוא: )2(

הרואהאתעצמונפגעעלידיצושהוצאלפיסעיף43,43אע"עתירהלביטול )א(
רשאילהגישלביתמשפטלענייניםמינהלייםעתירהלביטולו;
בחוקזה-"ביתמשפטלענייניםמינהליים"-כמשמעותו
בסעיף3לחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-562000ע

)א(, הגשתעתירהלביטולצו,לפיהוראותסעיףקטן )ב(
לאתתלהאתתוקפושלהצו,כלעודלאהחליטביתמשפט
לענייניםמינהלייםאחרת;החליטביתהמשפטעלמתןצו
בינייםשיתלהאתתוקפושלהצובמעמדצדאחד,תידון
העתירהבמעמדהצדדיםבהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמתום

שבעהימיםמיוםההחלטהכאמורע";

בסעיף126א- )3(

יבוא 126ב" בסעיף כהגדרתן מקצועיות "הנחיות אחרי )א(, קטן בסעיף )א(
"תקנותלפיסעיף126ה";

במטרהלשפראתהרגולציהבתחוםהבטיחות  פרק ח'
תקנות קביעת דרך את להתאים מוצע באש,  כללי
שעניינןסידוריבטיחותאשותקנותשעניינןאופן 
החזקתםשלנכסיםלסוגיהם,לפיחוקהרשותהארצית
לכבאותוהצלה,התשע"ב-2012)להלן-חוקהכבאות(,
לפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968,ולפיחוקהתכנון
והבנייה,התשכ"ה-1965,כךשיחליפובהדרגהאתהוראות

נציבהכבאותשלפיחוקהכבאותע

לנוכחזאתמוצעיםבמסגרתתיקוןזהמנגנוניםשונים
כדילהמשיךאתמגמתשיפורהרגולציהבכבאות,אשר
והצלה לכבאות הארצית הרשות חוק בחקיקת החלה
לישראל,התשע"ב-2012,והמשיכהבחוקהתכניתהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנתהתקציב
2019(,התשע"ח-2018,וכדילהתאיםאתהרגולציהלתקן
בחוק הקבועים המנגנונים תיקון תוך זאת, אמריקניע
הכבאותואיזוןביןסיכוניהדליקותוביןהעלותהכלכלית

המוטלתעלהציבורע

לפסקאות )1( ו–)4( סעיף 53 

מוצעכילסעיףההגדרותבחוקהכבאותתיווסף 
יישום עלות שמשמעותה כלכלית" "השלכה ההגדרה
30מיליוןשקליםחדשיםבשנה,של בסכוםהעולהעל
דומה הגדרה כיום תקנותע התקנת מקצועיתאו הנחיה
מופיעהבסעיף126ב)א(לחוקהכבאותבהתייחסלהנחיות

מקצועיותבלבדובקביעתרףשלעלותיישוםהעולהעל
200מיליוןשקליםחדשיםע

בשלהרחבתסוגיההוראותשניתןלקבועמכוחרשות
השר ידי על תקנות לקביעת סמכות והוספת הכבאות
לביטחוןהפנים)להלן-השר(,מוצעכיהגדרהזותיקבע
בפרקההגדרותהכללילחוקהכבאות,תתייחסהןלהנחיות
מקצועיותוהןלתקנות,וכןתקבערףאחידלענייןהעלותע

בהתאם,מוצעלמחוקאתההגדרה"השלכהכלכלית"
מסעיף126ב)א(ע

לפסקה )2(

סעיף43לחוקהכבאותקובעאתסמכותושלהנציב
לתתצומיוחדהכוללנקיטתאמצעיםבענייןבטיחותאש
להתרחשות משמעותי חשש קיים כי מצא אם והצלה,
אירוע בשל הציבור לבטיחות או והצלה כבאות אירוע
לבית עתירה מנגנון 43א בסעיף לקבוע מוצע כאמורע
המשפטלענייניםמינהלייםאשריאפשרלמישרואהאת
עצמונפגעעלידיצומיוחדכאמורלהגישעתירהלביטולו

שלהצוע

לפסקה )3(

תפקידיהשלהוועדההמייעצתלאסדרהשהוקמה
ולנציב לשר לייעץ הם הכבאות, לחוק 126א סעיף לפי
לאסדרה הנוגעים בעניינים הנציב( - )להלן הכבאות

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ז,עמ'668ע 55

ס"חהתש"ס,עמ'190ע 56
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)ט(,בסופויבוא"ביןהשארבהתאםלדוחהערכתהשפעות בסעיףקטן )ב(
;")RegulatoryImpactAssessment(אסדרה

בסעיף126ב)א(,ההגדרה"השלכהכלכלית"-תימחק; )4(

בסעיף126ג- )5(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )א(

שרהאוצרלאיסרבלתתאתהסכמתולמתןההנחיותהמקצועיות, ")ד(
אלאאםכןשוכנע,בהתחשבבחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלאסדרה,

כיהתקיימוכלאלה:

העלותהמשקיתהנובעתמנתינתןשלההנחיותגבוההבאופן )1(
ניכרמהתועלתשנובעתמהן;

ההנחיותאינןתואמותלתקןהאמריקני,לפיסעיף126זע"; )2(

)ו()2(,בסופויבוא"וכןרשאיראשהממשלהבתוךהתקופה בסעיףקטן )ב(
האמורהלהכריעבדברשינויתוכןההנחיות";

בסעיף126ד,במקום"כלעודלאבוטלואושונועלידיהנציבאועלידיראש )6(
הממשלה,כאמורבאותםסעיפים"יבוא"לתקופהשל180ימים;השררשאילהאריך

בצואתתוקפןשלההנחיותלתקופותנוספותשלאיעלויחדעל180ימים";

)ט(,בסופויבוא"ביןהשארבהתאםלדוחהערכתהשפעות בסעיףקטן )ב(
;")RegulatoryImpactAssessment(אסדרה

בסעיף126ב)א(,ההגדרה"השלכהכלכלית"-תימחק; )4(

בסעיף126ג- )5(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )א(

שרהאוצרלאיסרבלתתאתהסכמתולמתןההנחיותהמקצועיות, ")ד(
אלאאםכןשוכנע,בהתחשבבחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלאסדרה,

כיהתקיימוכלאלה:

העלותהמשקיתהנובעתמנתינתןשלההנחיותגבוההבאופן )1(
ניכרמהתועלתשנובעתמהן;

ההנחיותאינןתואמותלתקןהאמריקני,לפיסעיף126זע"; )2(

)ו()2(,בסופויבוא"וכןרשאיראשהממשלהבתוךהתקופה בסעיףקטן )ב(
האמורהלהכריעבדברשינויתוכןההנחיות";

בסעיף126ד,במקום"כלעודלאבוטלואושונועלידיהנציבאועלידיראש )6(
הממשלה,כאמורבאותםסעיפים"יבוא"לתקופהשל180ימים;השררשאילהאריך

בצואתתוקפןשלההנחיותלתקופותנוספותשלאיעלויחדעל180ימים";



בתחוםבטיחותאשולהציעלהםהצעותלתיקוןהנחיות
מקצועיותאותקנותעסעיףקטן)ט(לסעיף126אקובעאילו
מסמכיםעלהנציבאוהשר,לפיהעניין,להגישלוועדה
המייעצתלאסדרה,לשםגיבושחוותדעתהבמסגרתביצוע

תפקידיהלפיהחוקע

כך הכבאות לחוק 126א)ט( סעיף את לתקן מוצע
העניין, לפי הנציב, או השר להגיש שצריכים שהדוח
התועלת מול אל המבוקשת האסדרה עלות את שבוחן
לעקרונות בהתאם גם יבוצע המבוקשת, שבאסדרה

וזאת ,RIA )Regulatory Impact Assessment(–ה
תיצור אשר ועקבית, ודאית חכמה, רגולציה לקדם כדי
תועלתמרביתלמשקולחברהותאזןביןכללהאינטרסים

הציבורייםע

לפסקה )5(

בסעיף126גלחוקהכבאותנקבעמנגנוןההתייעצות
עם גם הנדרש וככל לאסדרה, המייעצת הוועדה עם
שרהאוצר,לענייןהנחיותמקצועיותשישלהןהשלכה
מודיע הנציב שבהם במקרים בחוקע כהגדרתה כלכלית
לשרכיהואלאמקבלאתהשינוייםשהציעההוועדה
המייעצתלאסדרהביחסלהנחיותהמקצועיותשהועברו
לבחינתה,אושהוועדהלאמסרהאתחוותדעתהכאמור
בתקופההקבועהלשםכך,עלהשרלהעביראתההנחיות
שר לבחינת הוועדה של דעתה חוות ואת המקצועיות
האוצרעסעיףקטן)ד(לסעיף126גקובעכישרהאוצרלא
יסרבלתתאתהסכמתולמתןההנחיותהמקצועיות,אלא
אםכןשוכנעכיהעלותהמשקיתהנובעתמנתינתןגבוהה
באופןמשמעותימהתועלתשנובעתבהןוזאתבהתחשב
בחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלאסדרהעמוצעלתקן

אתסעיףקטן)ד(האמורולקבועכינוסףעלבחינתהשל
רגולציהחדשהלפיהעלותהמשקיתהנובעתמנתינתה
ביחסלתועלתשנובעתממנה,שרהאוצריבחןאתההנחיות

גםלפיהתאמתןלתקןהאמריקני,לפיסעיף126זהמוצעע

לפיהמנגנוןהקבועכיוםבחוקהכבאות,אםסירבשר
האוצרלתתאתהסכמתולהנחיותהמקצועיות,רשאיהשר
להביאןלהכרעתראשהממשלהעראשהממשלהרשאי
להודיעעלקבלתעמדתהשרוהנציב,עלקבלתעמדתשר
האוצראושלאלהודיעדברבתקופהשנקבעהלולשםכךע
סעיףקטן)ו()2(לסעיף126גקובעכיאםהודיעראשהממשלה
כיהואמקבלאתעמדתשרהאוצרלענייןההנחיות,לאייתן
הנציבאתההנחיותעמוצעלקבועכינוסףעלסמכותולקבל
אתעמדתשרהאוצרולדחותאתההנחיות,רשאיראש

הממשלהלהכריעבדברשינויתוכנןשלההנחיותע

לפסקה )6(

מנגנוני אף קובעכיעל הכבאות 126דלחוק סעיף
ההכרעההקבועיםבסעיפים126בו־126גלחוקהכבאות,
להן יש אם אף מקצועיות, הנחיות לתת רשאי הנציב
השלכהכלכלית,אםסברכיישדחיפותבנתינתןעאםניתנו
הנחיותכאמורהןעדייןיהיוכפופותלמנגנוניםהקבועים
באותםסעיפים,אךהןיעמדובתוקפןכלעודלאבוטלו
אושונועלידיהנציבאועלידיראשהממשלהבהתאם

למנגנוניםהאמוריםע

ההנחיות תוקף לעניין הקביעה את לתקן מוצע
המקצועיות,ולקבועכיהןיעמדובתוקפןלתקופהשל180
ימים,תוךמתןסמכותלשרלהאריךתקופהזוב־180ימים

נוספים,לכלהיותרע
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אחריסעיף126דיבוא: )7(

"תקנותשישלהן
השלכהכלכלית

בטרםהתקנתתקנותלפיחוקזהבענייןבטיחותאש126הע )א(
ליישומןעלות להיות שעשויה או שיש לסוגיהם, בנכסים
הכרוכהבהגדלתההוצאה,יבחןהנציבאתעלותהיישום

)בסעיףזה-בחינתעלות(ע

יחולו כלכלית, השלכה יש לתקנות כי הנציב מצא )ב(
הוראותסעיף126וע

יפנה כלכלית, השלכה אין לתקנות כי הנציב מצא )ג(
לעובדמשרדראשהממשלהשהמנהלהכללישלמשרדראש
הממשלההסמיךלענייןזה)בסעיףזהובסעיף126ו-עובד
משרדראשהממשלה(לשםביצועבחינתעלות;עובדמשרד
ראשהממשלהיודיעלנציבעלעמדתובענייןבחינתהעלות

בתוך30ימיםמיוםשהועברהלוע

כי)ד( לנציב הממשלה ראש משרד עובד הודיע )1(
לתקנותישהשלכהכלכלית,יחולוהוראותסעיף126וע

כי לנציב הממשלה ראש משרד עובד הודיע )2(
לתקנותאיןהשלכהכלכלית,אולאהודיעלנציבעל
עמדתוכאמורבסעיףקטן)ג(בתוך30ימים,רשאיהשר

להתקיןאתהתקנותע

תקנותשישלהן
השלכהכלכלית

-בחינתהוועדה
המייעצתלאסדרה

מצאהנציבאוהודיעעובדמשרדראשהממשלהלנציבכי126וע
לתקנותישהשלכהכלכליתכאמורבסעיף126ה)ב(או)ד()1(,

הוועדה לבחינת התקנות את הנציב יעביר העניין, לפי
המייעצתלאסדרה,והיאתמסורלואתחוותדעתהבנוגע
לתקנותבתוך60ימיםמיוםשהועברולה;חוותדעתהוועדה

המייעצתלאסדרהתועברעלידיהנציבלידיעתהשרע

התאמהלתקן
האמריקני

תקנות,הוראותנציב,נהליםוהנחיותלפיחוקזה)להלן126זע )א(
בסעיףזה-תקנותוהוראות(,אשרישבהןכדילהשפיעעל
אסדרהבתחוםבטיחותאש,ייקבעוככללעלסמךתקןשל
NFPA)להלן-התקן האגודההאמריקניתלבטיחותבאש
האמריקני(תוךמתןעדיפותלתקן)NFPA101)LifeSafetyע

לפסקה )7(

לסעיפים 126ה ו–126ו המוצעים

מוצעלקבועכיטרםהתקנתתקנותבענייןבטיחות
אשבנכסיםלסוגיהם,שישלהםהשלכהכלכליתהעולה
על30מיליוןשקליםבשנהמסוימת,יפנההנציבלוועדה
המייעצתלאסדרהלקבלתחוותדעתהעמנגנוןזהנועד
להבטיחכיגםבעתהתקנתהתקנותתהיהלפניהנציב
והשרהעלותהכלכליתשלהרגולציההמושתתעלהציבורע
של היישום עלות בחינת את השאר, בין כולל, המנגנון
התקנותעלידיהנציב,הכרעההאםמדוברבתקנותשיש
להןהשלכהכלכליתאולאובהתאםפנייהלמשרדראש
הממשלהולוועדההמייעצתלאסדרה,כמפורטבסעיפים
הוראות לקבוע מוצע זה לעניין המוצעיםע ו־126ו 126ה

)ה( עד 126ב)ג( בסעיפים הקבועות להוראות דומות
ו־126ג)א(לענייןהנחיותמקצועיות,בשינוייםהמחויביםע
הנציב על כלכלית, השלכה יש לתקנות כי הוכרע אם
להעבירןלבחינתהוועדההמייעצתלאסדרה,ועלהוועדה
למסורלנציבאתחוותדעתהבתוך60ימיםמיוםשהתקנות
הועברולבחינתהעמוצעלהבהירכיהנציביעביראתחוות

דעתהשלהוועדהלידיעתהשרע

לסעיף 126ז המוצע

מוצעכיתקנות,הוראותנציב,נהליםוהנחיותמכוח
חוקהכבאותאשרישבהןכדילהשפיעעלאסדרהבתחום
בטיחותאש,ייקבעוככללעלסמךהתקןהבין־לאומישל
מתן תוך ,NFPA באש לבטיחות האמריקנית האגודה

עדיפותלתקן)NFPA101)LifeSafetyע
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בנסיבותשבהןישצורך )ב(
תקנות ייקבעו ישראל, במדינת לתנאים התאמות לבצע
והוראותכאמורעלבסיסתקינהבין–לאומיתמקובלתאחרת,
ככלהניתן,בהתחשבבשיקוליםהנוגעים,ביןהשאר,למבנה
הארגונישלהרשות,להתאמהלדיןהישראלי,למצבהביטחוני

ולתנאיאקליםובשיקוליםכלכלייםע";

אחריסעיף147יבוא: )8(

"תוקפןשלהוראות
הנציב

הוראותהנציבבתחוםבטיחותאשהמפורטותבתוספת148ע )א(
השלישית)להלן-הוראותהנציב(יעמדובתוקפןעדיוםי"ב
בטבתהתשפ"ו)1בינואר2026()להלן-המועדהקובע(,אלא

אםכןבוטלוקודםלכןע

עדהמועדהקובעהשריתקיןתקנותלפיחוקזהאולפי )ב(
חוקרישויעסקים,לפיהעניין,אשריבואובמקוםהוראות
הנציבכאמורבסעיףקטן)א(;לענייןהוראותהנציבשנוגעות
לתכנוןובנייהיתקיןשרהפניםתקנותמכוחסמכותולפי

סעיפים158א)ב(ו–)ג(ו־265לחוקהתכנוןוהבנייהע

למועד עד )ב( קטן בסעיף כאמור תקנות הותקנו לא )ג(
הקובע,רשאיהשר,בהסכמתשרהאוצר,לדחותאתהמועד
הקובעלענייןהוראתנציבמסוימתלתקופהאחתנוספתשל
120ימים)להלן-תקופתההארכה(,ובלבדששוכנעכימדובר
במקרהחריגשבוביטולהשלההוראהיביאלפגיעהממשית
בשלוםהציבורולאחרקבלתחוותדעתשלהוועדההמייעצת

לאסדרהלפיסעיף126אע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בנסיבותשבהןישצורך )ב(
תקנות ייקבעו ישראל, במדינת לתנאים התאמות לבצע
והוראותכאמורעלבסיסתקינהבין–לאומיתמקובלתאחרת,
ככלהניתן,בהתחשבבשיקוליםהנוגעים,ביןהשאר,למבנה
הארגונישלהרשות,להתאמהלדיןהישראלי,למצבהביטחוני

ולתנאיאקליםובשיקוליםכלכלייםע";



אחריסעיף147יבוא: )8(

"תוקפןשלהוראות
הנציב

הוראותהנציבבתחוםבטיחותאשהמפורטותבתוספת148ע )א(
השלישית)להלן-הוראותהנציב(יעמדובתוקפןעדיוםי"ב
בטבתהתשפ"ו)1בינואר2026()להלן-המועדהקובע(,אלא

אםכןבוטלוקודםלכןע

עדהמועדהקובעהשריתקיןתקנותלפיחוקזהאולפי )ב(
חוקרישויעסקים,לפיהעניין,אשריבואובמקוםהוראות
הנציבכאמורבסעיףקטן)א(;לענייןהוראותהנציבשנוגעות
לתכנוןובנייהיתקיןשרהפניםתקנותמכוחסמכותולפי

סעיפים158א)ב(ו–)ג(ו־265לחוקהתכנוןוהבנייהע

למועד עד )ב( קטן בסעיף כאמור תקנות הותקנו לא )ג(
הקובע,רשאיהשר,בהסכמתשרהאוצר,לדחותאתהמועד
הקובעלענייןהוראתנציבמסוימתלתקופהאחתנוספתשל
120ימים)להלן-תקופתההארכה(,ובלבדששוכנעכימדובר
במקרהחריגשבוביטולהשלההוראהיביאלפגיעהממשית
בשלוםהציבורולאחרקבלתחוותדעתשלהוועדההמייעצת

לאסדרהלפיסעיף126אע

לצדזאתובנסיבותשבהןישצורךליצורהתאמות
לתנאיםבמדינתישראל,שינוייםוהתאמותייעשועלסמך
תקינהבין־לאומיתמקובלתאחרת,ככלהניתן,ובהתחשב,
ביןהשאר,בענייניםשלפעריםארגוניים,התאמותלחקיקה
המצב האקלים, בשל בסיכונים שוני אחרת, ישראלית
שיקולים בישראל, הבנייה ומאפייני תוואי הביטחוני,
בישימות לסייע כדי באש,או הלחימה תורת כלכליים,
אסדרת את להתאים כדי זאת כל הציבורע על ולהקל
המוכרת, הבין־לאומית לתקינה מאש הבטיחות תחום
כשהעדיפותהיאלתקניםהמתפרסמיםעלידיהאגודה
האמריקניתלבטיחותבאשכגוףמקצועי,המקובלבמדינות

רבותבעולםכבסיסלאסדרהשלבטיחותבאשע

לפסקאות )8( ו–)9(

לסעיף 148)א( עד )ו( המוצע

מוצעכילאחריוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר2026(
הנציב תוקפןשלהוראות -המועדהקובע(יפוג )להלן
המפורטותבתוספתהשלישית,אלאאםכןבוטלוקודםלכןע
עדמועדזה,מוצעלקבועכיעלכללהגורמיםהממשלתיים
הנוגעיםלכך,ובכללםהשרלביטחוןהפנים,ושרהפנים,
אש בטיחות סידורי לעניין הדרישות להסדרת לפעול
התכנון בחוק או הכבאות בחוק הקבועים במנגנונים
והבנייה,עלפיהתיקוניםהמוצעיםעבהתאםלכך,מוצע

להנחותאתהשרלביטחוןהפניםואתשרהפניםלהתקין
בהתייחס סמכותם, בתחומי תקנות הקובע למועד עד
לנושאיםהמוסדריםבהוראותהנציבעיובהרכיאיןמדובר
בקביעתסמכותחדשהלהתקנתתקנותעלידיהשראושר
הפנים,אלאבשימושבסמכותהנתונהלהםלקביעתתקנות

לפיחוקהכבאותאוחוקהתכנוןוהבנייה,לפיהענייןע

מוצעלקבועכיאםלאהותקנותקנותחלףהוראות
הנציבעדלמועדהקובע,במקריםחריגיםבעליחשיבות
לשמירהעלשלוםהציבור,יהיההשררשאי,בהסכמתשר
האוצרולאחרקבלתחוותדעתהשלהוועדההמייעצת
לאסדרה,לדחותאתהמועדהקובעלענייןהוראתנציב
שר נתן לא אם ימיםע 120 של נוספת לתקופה מסוימת
האוצראתהסכמתולדחייהכאמור,ראשהממשלהיכריע
להכריע רשאי ויהיה הנציב הוראות של תוקפן לעניין
גםלגביתוכנןעאםבתום120הימיםהנוספיםלאיותקנו
לראש ותינתן הנציב הוראות של תוקפן יפקע התקנות,

הממשלההסמכותלהתקנתןע

שר ושל השר של דיווח חובת לקבוע מוצע עוד
עד הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים לוועדת הפנים
יום31בדצמברשלכלשנהבשנים2022עד2025,בדבר
התקדמותהתקנתהתקנותשהםמחויביםבהתקנתםלפי

הסעיףהמוצעע
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לאנתןשרהאוצראתהסכמתולדחייתהמועדהקובע )ד(
כאמורבסעיףקטן)ג(,יכריעראשהממשלהלגביתוקפןשל

הוראותהנציבורשאיהואלהכריעגםלגביתוכנןע

לאהתקיןהשראושרהפנים,לפיהעניין,תקנותכאמור )ה(
)ב(עדתוםתקופתההארכה,יפקעתוקפןשל בסעיףקטן
הוראותהנציב,וראשהממשלהיהיהרשאילהתקיןתקנות
תחתיהן;השראושרהפנים,לפיהעניין,רשאיםלהתקין,
לבטלאולתקןתקנותשהותקנובידיראשהממשלהכאמור

בסעיףקטןזהע

השרושרהפניםידווחו,כלאחד,לוועדתהפניםואיכות )ו(
הסביבהשלהכנסתבדברהתקדמותהתקנתהתקנותלפי
סעיףקטן)ב(עדיום31בדצמברשלכלשנה,בשנים2022

עד2025ע

הוראותמקצועיותשאינןפרטניות,המשנותאתהמצב )ז(
ייקבעו לסוגיהם, בנכסים אש לבטיחות בנוגע המשפטי
בתקנותעלידיהשר;עלאףהאמור,הוראותכאמוריכולות

להיקבעשלאבתקנותבהתקייםאחדמאלה:

אםנקבעהבחוקאחרסמכותמפורשתלקביעת )1(
הוראותכאמורשלאבתקנות;

לאופן הנוגעים היבטים קובעת ההוראה אם )2(
הפנייהלרשות,לרבותאופןהגשתבקשותאומסמכים,

ובלבדשנקבעהעלידיהנציבע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ז(- )ח(

נציבכבאותוהצלהרשאילקבועהוראהכאמור )1(
אלה, מתנאים אחד בהתקיים רישה, )ז( קטן בסעיף
המפורטות מההוראות הוראה אינה שהיא ובלבד

בתוספתהשלישית:

ההוראהנדרשתבשלצורךבעלאופיזמני; )א(

לסעיף 148)ז( עד )י( המוצע

מוצעלקבועבסעיף148)ז(כיהוראותמקצועיותשאינן
פרטניותהמשנותאתהמצבהמשפטיבנוגעלבטיחותאש
בנכסיםלסוגיהם,ייקבעובתקנותעלידיהשר,אלאאםכן
נקבעהבחיקוקאחרסמכותמפורשתלקבועהוראהכאמור
שלאבתקנות,אואםמדוברבהוראההמסדירההיבטים
שנוגעיםלאופןהפנייהלרשותהכבאות,לרבותאופןהגשת

בקשותאומסמכים,ובלבדשנקבעהעלידיהנציבע

בסעיף148)ח(מוצעלקבועכיעלאףהחובהלקביעת
תקנותבנושאיםכאמורעלידיהשר,נציבכבאותוהצלה
פרטנית, שאינה מקצועית הוראה לקבוע רשאי יהיה
ובלבדשהיאאינההוראהמההוראותהמפורטותבתוספת
ההוראה האלה: מהתנאים אחד בהתקיים השלישית,
נדרשתבשלצורךבעלאופיזמני,ההוראהנדרשתבאופן

דחוףבשלחששמשמעותילחייאדם,אושהיאנוגעת
הוראה כי מוצע ניסיוניע או חדשני תחום של לאסדרה
כאמורתעמודבתוקפהלתקופהשלשנהבלבד,אשריהיה
ניתןלהאריכהבשנהנוספתעלידיהשרובהתייעצותעם

הוועדההמייעצתלאסדרהע

הוראות החרגת לעניין האמור אף ועל כן, כמו
המפורטותבתוספתהשלישיתמסמכותהנציבלפיסעיף
סמכותהנציבהאמורה 148)ח(המוצע,מוצעלקבועכי
תחולגםלענייןהנושאיםהמוסדריםבהוראותהמפורטות
האמור, בסעיף המפורטים בתנאים השלישית, בתוספת
ובלבדשכברהותקנותקנותבאותוענייןלפיסעיף148)ב(
המוצעעהוראהזומטרתהלצמצםאתהשימושבסמכותזו
שלהנציבלמקריםשבהם,אףעלפישכברנקבעותקנות
או נדרשת הוראה לתת מיוחד צורך יש נושא, באותו

דחופהבענייןע
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ההוראהנדרשתבאופןדחוףבשלחשש )ב(
משמעותילחייאדם;

ההוראהנוגעתלאסדרהשלתחוםחדשני )ג(
אוניסיוני;

הוראהכאמורבפסקה)1(תיקבעכהוראהזמנית )2(
לתקופהשאינהעולהעלשנה;

השררשאי,בהתייעצותעםהוועדההמייעצת )3(
כאמור הוראה של תוקפה את להאריך לאסדרה,

בפסקה)2(לתקופותנוספותשלאיעלויחדעלשנהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ח(,סמכותהנציבלפיהסעיף )ט(
הקטןהאמורתחולגםלענייןהנושאיםהמוסדריםבהוראות
המפורטותבתוספתהשלישית,בתנאיםהמפורטיםבאותו
סעיף לפי עניין באותו תקנות שהותקנו ובלבד קטן, סעיף

את לתקן הנציב מסמכות לגרוע כדי באמור אין )ב(; קטן
הקובע למועד עד השלישית בתוספת המנויות ההוראות
כאמורבסעיףקטן)א(אועדתוםתקופתההארכהכאמור

בסעיףקטן)ג(,לפיהענייןע

יקבע לא ו–)ט(, )ח( קטנים בסעיפים האמור על נוסף )י(
הנציבהוראהכאמורבסעיףקטן)ז(בענייןשבוהותקנותקנות
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,אלאאםכןבתקופהשמיוםהתקנת
זאת, המצדיק משמעותי נסיבות שינוי חל כאמור תקנות
ולאחרהיוועצותבמנהלמינהלהתכנוןכמשמעותובחוק
התכנוןוהבנייה,אשרימסוראתעמדתובתוך30ימיםמיום

הפנייהאליוע

)ז()2()יא( קטן סעיף לפי שניתנו הנציב הוראות )1(
הנציב ואולם ברשומות, לפרסמן חובה אין )י(, עד
יפרסםברשומותהודעהעלמתןהוראותכאמורועל
מועדתחילתן,ובלבדשמועדתחילתןשלההוראות
כאמורלאיקדםלמועדפרסוםההודעהברשומות,אלא

אםכןקיימתדחיפותממשיתע

ההוראהנדרשתבאופןדחוףבשלחשש )ב(
משמעותילחייאדם;

ההוראהנוגעתלאסדרהשלתחוםחדשני )ג(
אוניסיוני;

הוראהכאמורבפסקה)1(תיקבעכהוראהזמנית )2(
לתקופהשאינהעולהעלשנה;

השררשאי,בהתייעצותעםהוועדההמייעצת )3(
כאמור הוראה של תוקפה את להאריך לאסדרה,

בפסקה)2(לתקופותנוספותשלאיעלויחדעלשנהע



עלאףהאמורבסעיףקטן)ח(,סמכותהנציבלפיהסעיף )ט(
הקטןהאמורתחולגםלענייןהנושאיםהמוסדריםבהוראות
המפורטותבתוספתהשלישית,בתנאיםהמפורטיםבאותו
סעיף לפי עניין באותו תקנות שהותקנו ובלבד קטן, סעיף

את לתקן הנציב מסמכות לגרוע כדי באמור אין )ב(; קטן
הקובע למועד עד השלישית בתוספת המנויות ההוראות
כאמורבסעיףקטן)א(אועדתוםתקופתההארכהכאמור

בסעיףקטן)ג(,לפיהענייןע

יקבע לא ו–)ט(, )ח( קטנים בסעיפים האמור על נוסף )י(
הנציבהוראהכאמורבסעיףקטן)ז(בענייןשבוהותקנותקנות
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,אלאאםכןבתקופהשמיוםהתקנת
זאת, המצדיק משמעותי נסיבות שינוי חל כאמור תקנות
ולאחרהיוועצותבמנהלמינהלהתכנוןכמשמעותובחוק
התכנוןוהבנייה,אשרימסוראתעמדתובתוך30ימיםמיום

הפנייהאליוע

)ז()2()יא( קטן סעיף לפי שניתנו הנציב הוראות )1(
הנציב ואולם ברשומות, לפרסמן חובה אין )י(, עד
יפרסםברשומותהודעהעלמתןהוראותכאמורועל
מועדתחילתן,ובלבדשמועדתחילתןשלההוראות
כאמורלאיקדםלמועדפרסוםההודעהברשומות,אלא

אםכןקיימתדחיפותממשיתע

מסמכות לגרוע כדי באמור אין כי להבהיר מוצע
הנציבלתקןאתההוראותהמנויותבתוספתהשלישיתעד
למועדהקובעכאמורבסעיףקטן148)א(אועדתוםתקופת

ההארכהכאמורבסעיףקטן148)ג(,לפיהענייןע

בסמכותו ישתמש לא הנציב כי לקבוע מוצע עוד
לקביעתהוראותלפיסעיף148)ז(,בענייןשבוהותקנותקנות
שמיום בתקופה כן אם אלא והבנייה, התכנון חוק לפי
התקנתתקנותכאמור,חלשינוינסיבותמשמעותיהמצדיק
אתמתןההוראהולאחרהיוועצותבמנהלמינהלהתכנון,
אשרימסוראתעמדתובתוך30ימיםמיוםשהנציבפנה
אליועלענייןזהיובהרכיגםחלוףזמןרבמהתקנתהתקנות

עשוילעלותכדישינוינסיבותמשמעותיע

ברשומות פרסום חובת תהיה לא כי לקבוע מוצע
)י( 148)ז()2(עד ביחסלהוראותהנציבשניתנולפיסעיף
המוצע;עםזאת,עלהנציבלפרסםברשומותהודעהעל
להבהיר מוצע תחילתןע מועד ועל כאמור הוראות מתן
כימועדהתחילהשלההוראותלאיקדםלמועדפרסום
ההודעהברשומותעלנתינתן,אלאאםכןקיימתדחיפות

ממשיתע

כמוכן,כדילהגביראתנגישותההוראותלציבורואת
שקיפותן,מוצעכיהוראותהנציבלפיסעיףזהיפורסמו
באתרהאינטרנטשלרשותהכבאות,בצורהבולטתונגישה
ובמקוםהמיועדלכך,כךשיהיהניתןלעקובאחרשינויים

בהוראותלאורךזמןע
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באתר יפורסמו זה סעיף לפי הנציב הוראות )2(
במיקום לעין, בולט באופן הרשות של האינטרנט
שייועדלהוראותהנציבובאופןשיאפשרמעקבאחר
שינוייםותיעודםלאורךזמן;השררשאילקבועדרכים

נוספותלפרסוםהוראותהנציבע

עדלהתקנתתקנותעלידיהשרכאמורבסעיף148)ב(149עתנאיםנוספים )א(
בענייןעסקיםטעונירישוי,עסקטעוןרישוישהיהלגביוביום
כ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(אישורתקףמאתנותן
1)א()7(לחוקרישויעסקים,אשרלא האישורלענייןסעיף
יבצעשינויייעודאושינוישימושכמשמעותובחוקהתכנון
והבנייהשישלוהשפעהמשמעותיתעלבטיחותהאשבעסק,
לאיידרשליישוםתנאיםנוספיםמעברלאלהשנדרשוממנו

בעתקבלתהאישורהאמורע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לחוק 8ד בסעיף כהגדרתו מחוזי מוסמך גורם )1(
כהגדרתו ארצי מוסמך גורם ביידוע עסקים, רישוי
בסעיף7)ה(לחוקהאמור,רשאילהורותלעסקמסוים
כאמורלעמודבתנאיםנוספיםבשלסיכוןמשמעותי
העסק לבעל כאמורתימסר שהתגלהבעסק;הוראה

בצירוףהנימוקיםלקביעתה;

נוספים תנאים יישום כי לקבוע רשאי הנציב )2(
כאמורנדרשביחסלסוגיעסקים,מנימוקיםמיוחדים,
ולאחרשיידעעלכךאתהוועדההמייעצתלאסדרהע";

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )9(

"תוספת שלישית 
)סעיף148(

הוראה503-הכנתתיקשטח; )1(

הוראה504-סידוריבטיחותאשבתחנותמשנהשלחברתהחשמל; )2(

הוראה505-סידוריבטיחותאשבבתיחוליםומוסדותבריאות; )3(

הוראה507-אמצעיכיבויבמיתקניגפ"מ; )4(

הוראה508-סידוריבטיחותאשומניעתדליקותבמרפאות; )5(

הוראה509-ציודכיבויבחניונים; )6(

לסעיף 149 המוצע

לרישוי הנוגעת ייחודית הוראה לקבוע מוצע
לפי השר ידי על תקנות להתקנת עד ולפיה עסקים,
סעיף148)ב(המוצע,עסקטעוןרישוישהיהלגביואישור
תקףלענייןכבאותבמועדהנקובבסעיף,אשרלאיבצע
השפעה לו שיש בעסק שימוש שינוי או ייעוד שינוי
ליישום יידרש לא בעסק, האש בטיחות על משמעותית

תנאיםנוספיםבעסקמעברלאלהשנדרשוממנוכתנאי
לקבלתאישורהכבאותעעלאףהוראהזו,מוצעכייהיה
ניתןלהורותלעסקכאמורעליישוםתנאיםנוספיםבשל
להסמיך מוצע כן כמו בעסקע שהתגלה משמעותי סיכון
הוועדה וביידוע מיוחדים מנימוקים לקבוע, הנציב את
המייעצתלאסדרה,כייישוםתנאיםנוספיםכאמוריידרש

ביחסלסוגיעסקיםמסוימיםע
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הוראה511-ציודכיבויבחוותמכלים; )7(

הוראה512-סידוריבטיחותאשבבתיאבות; )8(

הוראה514-אמצעיכיבויבמיתקנישאיבתמים; )9(

הוראה515-סידורימניעתדליקותבמוסדותלטיפולבמשתמשים )10(
בסמים;

הוראות516-סידורימניעתדליקותבדירותמעברלשיקוםאסירים )11(
משוחררים;

הוראה517-שימושבמבניםיבילים-קרווניםככיתותלימוד; )12(

הוראה519-דרישותבטיחותאשלאספקתמיםלברזיכיבויאש )13(
וגלגלוניםבבנייניםבגובהשל100מטרומעלה;

הוראה521-סידוריבטיחותאשבחדריאירוח; )14(

הוראה522-סידוריבטיחותאשבאולםשמחותקייםובגןאירועים )15(
קיים;

הוראה523-סידוריבטיחותאשבמוסדותחינוך; )16(

- באש שימוש בהם שנעשה באירועים בטיחות - 524 הוראה )17(
משואות,סיסמאותאשותהלוכותלפידים;

הוראה525-תנאירשותהכבאותלרישויעסקלשינועדלק; )18(

הוראה527-סידוריבטיחותב"מרכזיוםלזקן"; )19(

הוראה528-סידוריבטיחותאשבמיתקניPRMSבמערכתהולכת )20(
הגזהטבעי;

הוראה528א-סידוריבטיחותאשבמיתקניפריקהלגזטבעידחוס; )21(

הוראה529-זמינותרשתמיםופריסתברזיכיבוי; )22(

הוראה530-סידוריבטיחותאשבתחנותטרנספורמציהשלחברת )23(
החשמל;

הוראה531-סידוריבטיחותאשבמנהרותתשתיתרבמערכתיות; )24(

הוראה534-סדריבטיחותאשבאתריאחסוןצמיגים; )25(

הוראה536-משטרהפעלותמערכותבטיחותאש-אינטגרציה; )26(

הוראה537-סידוריבטיחותאשומניעתדליקותבמיתקניכליאה )27(
בשב"ס;

הוראה538-סידוריבטיחותאשבמחנותנוער; )28(

הוראה539-סידוריבטיחותאשבתחנותכוח; )29(

הוראה541-סידוריבטיחותאשבמעגנות; )30(

הוראה542-חלוקתגזטבעיפניםמפעלית; )31(

הוראה543-סדריבטיחותאשבמיתקניםפוטו־וולטאים; )32(

הוראה544-סידוריבטיחותאשבעתביצועעבודותשדרוגבקניונים )33(
ומרכזיםמסחרייםפעילים;

הוראה550-מערכותציודלגילויוכיבויאשע" )34(

הוראה511-ציודכיבויבחוותמכלים; )7(

הוראה512-סידוריבטיחותאשבבתיאבות; )8(

הוראה514-אמצעיכיבויבמיתקנישאיבתמים; )9(

הוראה515-סידורימניעתדליקותבמוסדותלטיפולבמשתמשים )10(
בסמים;

הוראות516-סידורימניעתדליקותבדירותמעברלשיקוםאסירים )11(
משוחררים;

הוראה517-שימושבמבניםיבילים-קרווניםככיתותלימוד; )12(

הוראה519-דרישותבטיחותאשלאספקתמיםלברזיכיבויאש )13(
וגלגלוניםבבנייניםבגובהשל100מטרומעלה;

הוראה521-סידוריבטיחותאשבחדריאירוח; )14(

הוראה522-סידוריבטיחותאשבאולםשמחותקייםובגןאירועים )15(
קיים;

הוראה523-סידוריבטיחותאשבמוסדותחינוך; )16(

- באש שימוש בהם שנעשה באירועים בטיחות - 524 הוראה )17(
משואות,סיסמאותאשותהלוכותלפידים;

הוראה525-תנאירשותהכבאותלרישויעסקלשינועדלק; )18(

הוראה527-סידוריבטיחותב"מרכזיוםלזקן"; )19(

הוראה528-סידוריבטיחותאשבמיתקניPRMSבמערכתהולכת )20(
הגזהטבעי;

הוראה528א-סידוריבטיחותאשבמיתקניפריקהלגזטבעידחוס; )21(

הוראה529-זמינותרשתמיםופריסתברזיכיבוי; )22(

הוראה530-סידוריבטיחותאשבתחנותטרנספורמציהשלחברת )23(
החשמל;

הוראה531-סידוריבטיחותאשבמנהרותתשתיתרבמערכתיות; )24(

הוראה534-סדריבטיחותאשבאתריאחסוןצמיגים; )25(

הוראה536-משטרהפעלותמערכותבטיחותאש-אינטגרציה; )26(

הוראה537-סידוריבטיחותאשומניעתדליקותבמיתקניכליאה )27(
בשב"ס;

הוראה538-סידוריבטיחותאשבמחנותנוער; )28(

הוראה539-סידוריבטיחותאשבתחנותכוח; )29(

הוראה541-סידוריבטיחותאשבמעגנות; )30(

הוראה542-חלוקתגזטבעיפניםמפעלית; )31(

הוראה543-סדריבטיחותאשבמיתקניםפוטו־וולטאים; )32(

הוראה544-סידוריבטיחותאשבעתביצועעבודותשדרוגבקניונים )33(
ומרכזיםמסחרייםפעילים;

הוראה550-מערכותציודלגילויוכיבויאשע" )34(



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 928

פרק ט': ניקוז
תיקוןחוקהניקוז

וההגנהמפני
שיטפונות

בחוקהניקוזוההגנהמפנישיטפונות,התשי"ח-571957)להלן-חוקהניקוז(-54ע

בכלמקום- )1(

במקום"המועצה"יבוא"מועצתהניקוז"; )א(

למעטסעיף22,במקום"במועצה"יבוא"במועצתהניקוז"; )ב(

במקום"שרהחקלאות"יבוא"השר"ובמקום"לשרהחקלאות"יבוא"לשר"; )ג(

במקום"תכניותניקוז"יבוא"תכניותמפעליניקוז",במקום"תכניתניקוז" )ד(
יבוא"תכניתמפעלניקוז"ובמקום"בתכניתניקוז"יבוא"בתכניתמפעלניקוז";

בסעיף1- )2(

אחריההגדרה"חוקהמים"יבוא: )א(

""הממונה"-מנהלאגףבכירבמשרדהאמוןעלתחוםהניקוז,אוסגנו;";

אחריההגדרה"מנהלהרשותהממשלתית"יבוא: )ב(

""המשרד"-משרדהחקלאותופיתוחהכפר;

"השר"-שרהחקלאותופיתוחהכפרע";

בסעיף2,בסעיףקטן)א(,לפני"לייעץלשר"יבוא"שתפקידה"; )3(

בסעיף4,סעיףקטן)ב(-בטל; )4(

שיטפונות, מפני וההגנה הניקוז חוק  כללי
נועד הניקוז(, חוק - )להלן התשי"ח-1957 
להסדיראתנושאההגנהמפניהצפותושיטפונותבישראלע
לצורךכך,הוקמומכוחהחוקהאמוררשויותניקוזברחבי
הארץשתפקידן,ביןהשאר,להקיםמפעליניקוז,בפיקוח

הממשלהע

החוקנחקקבשנת1957ומאזלאנערכובושינויים
מהותיים,זאתאףעלפישחלוהתפתחויותושינוייםרבים
המקצועיות, בתפישות שינויים ובהם הניקוז, בתחום

המחייביםתיקוניחקיקהשוניםע

התקבלה )2010 )9במאי התש"ע באייר ביוםכ"ה 
1659,שעניינהשינוימבניבתחום החלטתממשלהמס'
הנגרוהניקוז,ובמסגרתההוטלעלמשרדהחקלאותופיתוח
הכפרועלמשרדהאוצר,להפיץתזכירחוקלתיקוןחוק

הניקוזע

ביוםט"ובאבהתשע"ג)22ביולי2013(פרסםמשרד
החקלאותופיתוחהכפרתזכירחוק,ובוהוצעלבצעתיקון
שגובשה הממשלתית החוק הצעת הניקוזע לחוק מקיף
ה–19 בכנסת ראשונה בקריאה אושרה התזכיר בעקבות
והוחלעליהדיןרציפותבכנסתה–20,ואולםהדיוןבהלא

הסתייםולאהתגבשלכדיחקיקהע

בשלהתארכותהליכיהחקיקהובשלהצורךהממשי
והדחוףבקביעתהסדריםאשרישפרואתיכולתהביצועשל

רשויותהניקוזואתיכולתהפיקוחעליהן,מוצעבמסגרת
תיקוןזהלחוקהניקוז,לבצעמספרתיקוניםמצומצם,אשר
להדק החוק, בהפעלת יישומיים קשיים לפתור מטרתם
אתאמצעיהפיקוחוהבקרהעלרשויותהניקוזולחזקאת

יכולותהביצועשלמפעליניקוזלאומייםחיונייםע

לפסקה )1( סעיף 54 

מוצעלקבועסעיףשעניינוהחלפתמונחיםבחוק 
למונחים ולהתאימם משמעותם את לדייק כדי הניקוז
המקובליםבתחוםהסדרתהניקוזעכמוכןמוצעלעדכןאת
סעיפיהחוקבהתאםלהגדרותהמוצעות)ראודבריההסבר
במונח החקלאות" "שר המונח את ולהחליף )2 לפסקה

"השר"ע

לפסקה )2(

ההגדרות את הניקוז לחוק 1 לסעיף להוסיף מוצע
"שרהחקלאותופיתוחהכפר"ו"משרדהחקלאותופיתוח
הכפר",אשרמשמשיםלאורךהחוקעכמוכןמוצעלהוסיף
אתההגדרה"הממונה",שיהיהמנהלאגףבכירבמשרד
האמוןעלתחוםהניקוז,אוסגנו,לצורךביצועהוראות

לפיחוקזהע

לפסקה )4(

סעיף4לחוקהניקוז,שעניינו"איסורעלהטייתמים
שלאבהיתר",מסמיךאתמנהלהרשותהממשלתיתלמים

ס"חהתשי"ח,עמ'4;התשס"ט,עמ'221ע 57

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף6,בסעיףקטן)א(,אחרי"לקבען"יבוא"בצו"; )5(

אחריסעיף11יבוא: )6(

מליאתרשותניקוזתמנהמנהלכללילניהולהשוטףשל11אע"מינוימנהלכללי )א(
ענייניהע

השריקבעבצואתדרךמינויו,תקופתכהונתווהתנאים )ב(
לסיוםכהונתושלהמנהלהכללילרשותהניקוזע";

בסעיף12,אחרי"מפגעיבריאות"יבוא"העלוליםלהיווצרעקבניקוזאועקבאי־ )7(
ביצועפעולותניקוזעלידה";

בסעיף23- )8(

בכותרתהשוליים,במקום"עםתכניתבנייןעיר"יבוא"עםועדהמחוזית )א(
לתכנוןובנייה";

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף6,בסעיףקטן)א(,אחרי"לקבען"יבוא"בצו"; )5(

אחריסעיף11יבוא: )6(

מליאתרשותניקוזתמנהמנהלכללילניהולהשוטףשל11אע"מינוימנהלכללי )א(
ענייניהע

השריקבעבצואתדרךמינויו,תקופתכהונתווהתנאים )ב(
לסיוםכהונתושלהמנהלהכללילרשותהניקוזע";

בסעיף12,אחרי"מפגעיבריאות"יבוא"העלוליםלהיווצרעקבניקוזאועקבאי־ )7(
ביצועפעולותניקוזעלידה";

בסעיף23- )8(

בכותרתהשוליים,במקום"עםתכניתבנייןעיר"יבוא"עםועדהמחוזית )א(
לתכנוןובנייה";

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ולביובלהתירהטייתמיםמעורק,ממפעלניקוזאומצינור
ניקוז,אואליהםעסעיףקטן)ב(מחריגבעליקרקעותפרטיים
מתחולתההוראהעהחרגהזומשקפתמציאותשכיוםאין
עם מתיישבת אינה היא כן כמו בפועלע היתכנות לה
תכליתחוקהניקוזואףסותרתחלקמהוראותיו)ראהסעיף
7לחוקהמאפשרלמנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביוב
להורותעלהחזרתמצבלקדמותוגםבמקריםשבהםהוטו
המקרקעין, חוק גםאתהוראות מיםמעורקניקוז(,כמו
התשכ"ט-1969,וחוקהמים,התשי"ט-1959,ועלכןמוצע

לבטלהע

וזהנוסחושלסעיף4)ב(שמוצעלבטלו:

בעורקשכולוברשותיחידיםאיןסעיףזהחלעל ")ב(
בעליהקרקעותשישלהםנגיעהלאותועורק,ועלהתופסים
בקרקעותאלה,ובלבדשמנהלהרשותהממשלתיתהודיע
להםכיהפעולותהמנויותבסעיףקטן)א(עלולותלהביא
פגיעה או הצפה, שטפון, קרקע, סחף של סכנה לידי

בבריאותהציבוראובחקלאותע"

לפסקה )5(

מוצעלדייקאתסעיף6לחוקהניקוזולקבועכיקביעת
רצועותמגןלעורקמסוים,אשרלאנקבעולורצועותמגן
בתכניתמפעלניקוז,תיעשהעלידישרהחקלאותופיתוח

הכפרבצוע

לפסקה )6(

סעיף11לחוקהניקוזדןבהקמתרשותניקוז,ובקביעת
תחומה,הרכבהוסדריעבודתהשלרשותניקוז,באמצעות
מתןסמכותלשרהחקלאותופיתוחהכפר)להלן-השר(
רשות את המקים בצו אלה כל לעניין הוראות לקבוע
סמכות את הקובע 11א סעיף את להוסיף מוצע הניקוזע
מליאתרשותניקוזלמנותמנהלכללילרשותעכמוכןמוצע
לקבועאתסמכותהשרלקבועבצוהוראותלענייןמינויו
והתנאים כהונתו תקופת ניקוז, לרשות כללי מנהל של
כהונה ותנאי כשירות בעניין הוראות כי יצוין לסיומהע

כיוםבהוראות קבועות ניקוז רשות של כללי מנהל של
צוהניקוזוההגנהמפנישיטפונות)הקמתרשויותניקוז(,

התש"ך-1960ע

לפסקה )7(

של מניעתם על האמונים הממשלתיים הגורמים
להגנת המשרד הבריאות, משרד הם בריאות, מפגעי
הסביבה)באמצעותהאגףלבקרתחומריהדברהומזיקים
ואגףהמיםוהנחלים(,רשותהמים)האגףלאיכותמים(,
ואףלמועצותהאזוריותסמכויותבעניין)ראוחלקיםה'
למניעת החוק תזכיר ,1940 העם, בריאות לפקודת ו־ו'
63)א( מפגעימזיקיםתברואתיים,התשע"א-2010,וסעיף
בפרקהתשיעילצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(,

התשי"ח-1958(ע

נוסחושלחוקהניקוזכיוםבנוגעלמפגעיבריאות
לתביעות הניקוז רשויות לחשיפת ומביא וכוללני גורף
ולהטלתאחריותעליהןבנושאיםשבהםאיןלהןסמכותאו
כליםלהתמודדותעלפיכךמוצעלגדראתאחריותרשויות
הניקוזלטיפולבמפגעיבריאות,ככלשישלהםקשרסיבתי
ישירלנושאהניקוזאולפעולותיהאולמחדליהשלהרשות
בנושאהניקוזבתחומהשלרשותהניקוזעבהתאם,מוצע
להוסיףבסעיף12לחוקהניקוזהבהרהולפיהרשותהניקוז
תהיהאחראיתעלמניעתמפגעיבריאותבתחומה,ככל
אי־ביצוע עקב או ניקוז עקב להיווצר עלולים שאלה

פעולותניקוזבתחומהע

לפסקה )8(

סעיף23לחוקהניקוזקובעכך:

"תיאום התכנית עם תכנית בניין עיר

לאיאשרשרהחקלאותתכניתלפנישהביאהלפני 23ע)א(
כלועדהמחוזיתלבניהולתכנוןעירשבמחוזהנמצא
השטחשעליוחלההתכנית,והועדהרשאיתלאשראת
התכניתאולאלאשרה,עלאףהאמורבפקודתבנין

ערים,1936,בדברדרכיאישורתכניותבניןעירע
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הוועדה לפני שהביאה לפני מפעלניקוז תכנית השר יאשר לא ")א(
המחוזיתלתכנוןולבנייה)להלן-הוועדההמחוזית(שבתחומהנמצא
השטחשעליוחלההתכנית,והוועדהרשאיתלאשראתהתכנית,לאשרה
בשינוייםאולדחותה,וזאתעלאףהאמורבפרקג'לחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-581965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,בדברדרכיאישורתכנית

שבסמכותועדהמחוזיתע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

מטעמים אלא ניקוז מפעל תכנית המחוזית הוועדה תדחה לא ")ב(
שמכוחםהיארשאיתלדחותתכניתשבסמכותהלפיחוקהתכנוןוהבנייהע";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הוועדה"יבוא"המחוזית",במקום"לאשרהבשינויים )ד(
אובלישינויים"יבוא"לאשרה,לאשרהבשינויים";

בסעיף29)ב(,במקום"כמשמעותהבחוקהגנתהדייר,תשט"ו-1955"יבוא"כהגדרתה )9(
בחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[,התשל"ב-591972";

בסעיף43א- )10(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

רשותניקוז,באישורשרהחקלאותובהסכמתשרהפנים,רשאית ")א(
להחליט,חלףתשלוםארנונתניקוזכאמורבסעיף36,שההוצאותלהקמת
מפעלניקוז,לשינויואולהחזקתו)להלןבסעיףזה-פעולותניקוז(או
הוצאותאחרותשלרשותהניקוזיכוסו-כולןאומקצתן,לפימכסות

שתקבעבהחלטתה-

עלידירשויותמקומיותהמיוצגותברשותהניקוז; )1(

עלידירשותמקרקעיישראל,בעדשטחיםשהםמקרקעיישראל )2(
כמשמעותםבחוקיסוד:מקרקעיישראל60,בתחומהשלאותהרשות

ניקוזע";

אלא תכנית לאשר המחוזית הועדה תסרב לא )ב(
מטעמיםשמכוחםרשאיתהיאלסרבלאשרתכניתבנין

עירלפיפקודתבניןערים,1936ע

לאאישרההועדהתכניתכאמור,תובאהתכנית )ג(
לפניהממשלהוהיארשאיתלאשרהבשינוייםאובלי

שינוייםאולהסירהע"

הסעיףהאמורמשתמשבמונחיםמיושניםומתבסס
עלפקודתבנייןערים,1936,אשרבוטלהבמסגרתחקיקת
חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965עעלכןמוצעלהתאים
בלי זאת הקיימת, התכנונית לחקיקה הסעיף לשון את
לשנותאתמהותהסעיףשעניינוהבאתתכניתמפעלניקוז
לאישורהוועדההמחוזיתלתכנוןולבנייהשבתחומהנמצא
השטחשעליוחלההתכניתעבמסגרתזומוצעלהחליףאת

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(וכןלערוךשינוייםבסעיףקטן)ג(ע

לפסקה )9(

חוקהגנתהדייר,התשט"ו-1955הוחלףבחוקהגנת
את לתקן מוצע התשל"ב-1972ע משולב[, ]נוסח הדייר

סעיף29לחוקהניקוז,המפנהלחוקזה,בהתאםע

לפסקה )10(

לשםמימוןהקמתמפעליניקוזותחזוקתםהשוטפת,
ופיתוח החקלאות שר באישור ניקוז, רשות כל רשאית
הכפר)ובהסכמתשרהפנים(,להטילארנונותניקוזישירות
עלבעלימקרקעיןשבתחומה,ולחלופין,להטילמכסות
עלהרשויותהמקומיותשבשטחהולצידןלהטילמכסות
עלבעלימקרקעיןשבשטחרשותהניקוזושאינםכלולים
בתחוםרשותמקומיתעלענייןזהיובהר,כאמורבסעיף45
לחוקהניקוז,כידיןהמדינהלענייןמכסותניקוזכדיןכל

בעלמקרקעיןאחרע

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 58
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

השררשאילקבוע,לאחרהתייעצותעםמועצתהניקוז,כיחלק ")א1(
שאינועולהעלחמישיתממכסתהניקוזשלרשותניקוזשבהמחויבת
רשותמקרקעיישראללפיסעיףקטן)א(,ישמשלתכנוןולביצועשלמפעלי
ניקוזויוקצהלמטרותאלהעלידיהמשרד,בהתאםלאמותמידהשוויוניות
ופומביות;החלטהלפיסעיףזהלאתתקבלאלאלאחרשניתנהלרשות

הניקוזהנוגעתבדברהזדמנותלהביאאתטענותיהלפניהשרע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"והסכמתשרהפנים"יבוא"לפיסעיףקטן)א(",ואחרי )ג(
"לרשויותהמקומיותהנוגעותבדבר"יבוא"ולרשותמקרקעיישראל,לפיהעניין";

בסעיף43ב,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

בתחומהשלרשותמקומיתשחויבהבתשלוםמכסהלפיהחלטתרשות ")א(
הניקוזכאמורבסעיף43א,לאתיגבהארנונתניקוז;ואולםרשאיתהרשותהמקומית,
להטיל,לכיסויההוצאותשבשלהןהוטלההמכסה,היטלעלבעליהמקרקעין

שבתחוםהרשותהמקומית,למעטרשותמקרקעיישראל)להלן-היטלניקוז(ע";

בסעיף48,במקום"סעיף7)ז(לחוקמבקרהמדינה,תש"ט-1949"יבוא"בחוקמבקר )12(
המדינה,התשי"ח-611958]נוסחמשולב[";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

השררשאילקבוע,לאחרהתייעצותעםמועצתהניקוז,כיחלק ")א1(
שאינועולהעלחמישיתממכסתהניקוזשלרשותניקוזשבהמחויבת
רשותמקרקעיישראללפיסעיףקטן)א(,ישמשלתכנוןולביצועשלמפעלי
ניקוזויוקצהלמטרותאלהעלידיהמשרד,בהתאםלאמותמידהשוויוניות
ופומביות;החלטהלפיסעיףזהלאתתקבלאלאלאחרשניתנהלרשות

הניקוזהנוגעתבדברהזדמנותלהביאאתטענותיהלפניהשרע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"והסכמתשרהפנים"יבוא"לפיסעיףקטן)א(",ואחרי )ג(
"לרשויותהמקומיותהנוגעותבדבר"יבוא"ולרשותמקרקעיישראל,לפיהעניין";

בסעיף43ב,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

בתחומהשלרשותמקומיתשחויבהבתשלוםמכסהלפיהחלטתרשות ")א(
הניקוזכאמורבסעיף43א,לאתיגבהארנונתניקוז;ואולםרשאיתהרשותהמקומית,
להטיל,לכיסויההוצאותשבשלהןהוטלההמכסה,היטלעלבעליהמקרקעין

שבתחוםהרשותהמקומית,למעטרשותמקרקעיישראל)להלן-היטלניקוז(ע";

בסעיף48,במקום"סעיף7)ז(לחוקמבקרהמדינה,תש"ט-1949"יבוא"בחוקמבקר )12(
המדינה,התשי"ח-611958]נוסחמשולב[";

עםהשנים,החלורשויותהניקוזלגבותמכסותניקוז
רשות מאת ישירות המדינה שבבעלות מקרקעין בעבור
מקרקעיישראל,גםאםשטחיםאלהנכללובתחוםהרשויות

המקומיות,וזאתעלפיצוויםשנחתמועלידיהשריםע

במסגרתדיוןשנערךבשנת2007,בלשכתהמשנהליועץ
המשפטילממשלהדאזבמשרדהמשפטים,נקבעכינוסח
חוקהניקוזאינומאפשרגבייתמכסותניקוזישירותמאת
רשותמקרקעיישראלבעבורקרקעותשבבעלותההמצויות
בתחומירשויותמקומיותעבהתאםנקבעכיכלעודלאיתוקן
חוקהניקוז,לאיוטלומכסותעלבעליזכויותבקרקעבעבור
נכסיםהמצוייםבתחוםשיפוטןשלרשויותמקומיותעלעניין
זה,גםשטחהכלולבתחומהשלמועצהאזוריתהוא,עלפי
חוק,שטחהמצויבתחומהשלרשותמקומית,אףאםאינו

נמצאבתחומושלאחדמיישוביהמועצהע

בעקבותסיכוםהדיוןהשתרשהדרךפעולה,ולפיה
מכסותרשויותהניקוזבעבורשטחיםהמצוייםבבעלות
המדינה,ישולמובכפוףלהחלטתממשלהענוהלזהמסרבל
ומעכבאתתשלומיהמכסותעלידירשותמקרקעיישראל

לרשויותהניקוז,ופוגעביכולתןלבצעאתתפקידןע

לפיכךמוצעלתקןאתסעיף43אלחוקהניקוזולאפשר
לרשויותהניקוזלגבותבאופןישירמרשותמקרקעיישראל
מכסותבעבורמקרקעיןבתחומןשלרשויותהניקוז,המוחזקים
ומנוהליםעלידירשותמקרקעיישראלעזאת,בכפוףלמתן
זכותטיעוןלרשותמקרקעיישראללפניהשר,בדומהלזכות
המוקניתכיוםבחוקהניקוזלרשויותהמקומיותהנוגעות
בדברעיובהרכיתכליתהתיקוןהיאלאפשרגבייהבאופן
ישירמרשותמקרקעיישראל,ואיןבוכדילשנותממנגנון

חישובהמכסותכפישהיהנהוגעדהיוםע

נוסףעלכך,נוכחהביקושההולךוגדללתשתיותפיזיות
וכלכליות,המונעברובומגידולבאוכלוסייהומגידולבתמ"ג
לנפש,והצורךהנובעמכךלהתאיםאתהיצעהתשתיות
לדרישותלשםצמיחתושלהמשקהישראלי,מוצעלקבוע
בסעיףקטן)א1(כיהשריהיהרשאי,לאחרהתייעצותעם
מועצתהניקוז,לקבועכיעדחמישיתממכסתהניקוזשלרשות
ניקוזשבהמחויבתרשותמקרקעיישראל,תשמשלתכנון
וביצועמפעליניקוז,ותוקצהעלידימשרדהחקלאותופיתוח
הכפרבהתאםלאמותמידהשוויוניותופומביותשיפורסמועל
ידועכמוכןמוצעלקבועכיהחלטהכאמורתתקבלרקלאחר

שניתנהלרשותהניקוזזכותטיעוןלפניהשרע

לפסקה )11(

ידי על ניקוז מכסת גביית עניינו לחוק 43ב סעיף
אשר מקומית לרשות מאפשר הסעיף מקומיותע רשויות
לצורך להטיל, ניקוז, רשות ידי על ניקוז במכסת חויבה
כיסויהוצאותיה,היטלעלבעלימקרקעיןשבתחומהעמוצע
המוצעשלסעיף שלהסעיףלנוסח להתאיםאתנוסחו
43אלחוקולהוסיףהבהרהולפיהבעלמקרקעיןכאמור
שבתחוםהרשותהמקומית,אינוכוללאתרשותמקרקעי
ישראל,שכן,כאמור,עניינושלסעיףזהגבייהשלמכסות
הניקוזעלידירשותמקומיתבשלמכסותשחויבהבהן
עלידירשותהניקוז,ואילורשותמקרקעיישראלמחויבת
במכסותניקוזבאופןישיר)ראהדבריההסברלפסקה)10((ע

לפסקה )12(

סעיף48לחוקהניקוזקובעכירשותניקוזהיאגוף
הנתוןלביקורתהמדינהעחוקמבקרהמדינה,התש"ט-1949,
מבקר בחוק הוחלף שלהסעיף, בנוסחוהנוכחי המוזכר
המדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[עהתיקוןנועדלצורך

התאמתנוסחהחוקלשינויזהע

ס"חהתשי"ח,עמ'92ע 61
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במקוםסעיף49יבוא: )13(

"התראהלרשות
ניקוזעלפגמים

תפקיד49ע ממלאת אינה ניקוז שרשות הממונה סבר )א(
או הכספיים ענייניה את מנהלת שהיא או מתפקידיה,
האחריםבאופןשאינומאפשרלהלמלאאתחובותיהלפי
חוקזה,רשאיהממונהלתתלרשותהניקוזהתראהבכתב,
ובהיפורטוהפגמיםשנפלו,לדעתו,בהתנהלותה;בהתראה

יצויןפרקהזמןשבונדרשתהרשותלתקןאתהפגמיםע

ניתנהלרשותהניקוזהתראהלפיסעיףקטן)א(,יכנס )ב(
גיבוש לשם הרשות, הנהלת את הניקוז רשות ראש יושב
התייחסותהרשותלהתראהוהצעתמתווהלתיקוןהפגמים

ויעבירהלאישורהממונהע

בהצעהכאמורתצייןהרשותאתאופןתיקוןהפגמים )ג(
עלידהוכןתצייןאםביכולתהלתקןאתהפגמיםבפרקהזמן

שהוקצהלהאושנדרשלהפרקזמןנוסףלשםכךע

היהעניינושלהפגםאי־הקמתמפעלניקוזשלדעת )ד(
הממונההואבעלחשיבותציבוריתחיוניתבתחומהשלרשות
ניקוז,ולאתיקנהרשותהניקוזאתהפגםבתוךפרקהזמן
שנקבעבהצעתהמתווהשאישרהממונה,רשאיהממונה,על
אףהאמורבסעיף12,בהתייעצותעםמועצתהניקוזומנימוקים
שיירשמו,להטילאתביצועהתפקידעלרשותניקוזאחרת
העשויהלדעתולבצעו,ובלבדששוכנעהממונהשלאיהיה
בהטלתהתפקידכדילפגועבמילויתפקידיההאחריםשל
רשותהניקוזושהוקצולההמשאביםהנדרשיםלשםכך;לעניין
סעיףזה,"הקמה"-לרבותהכנתתכניתמפעלניקוזואישורהע

לפסקה )13(

49לחוקשכותרתו"חובתרשותניקוזלקיים סעיף
הכפר ופיתוח החקלאות לשר מעניק השר", הוראות
מילאה לא אם ניקוז, לרשות הוראות בצו לתת סמכות
זו,מקוםבוהרשותאינה תפקידמתפקידיהעלפיהוראה
מבצעתאתההוראות,רשאיהשרלהורותלמנהלהרשות
זו הוראה של מקורה לבצעןע ולביוב למים הממשלתית
בכךשנציבותהמיםהייתהבעברחלקממשרדהחקלאות
שר של הארוכה זרועו היה המים ונציב הכפר, ופיתוח
החקלאותעכיום,הרשותהממשלתיתלמיםולביובהיאגוף
מטה)כלומראינהגוףביצועי(שאינוכפוףלשרהחקלאות
ופיתוחהכפרעסמכויותהפיקוחוהבקרהעלרשויותהניקוז
מופעלותהלכהלמעשהזהשניםארוכות,עלידימשרד
החקלאותופיתוחהכפר,באמצעותהאגףלשימורקרקע

וניקוז,ולאעלידיהרשותהממשלתיתלמיםולביובע

לפיכךמוצעלהחליףאתנוסחסעיף49לחוקולאפשר
באמצעות הניקוז, ברשויות פגמים לתיקון הליך קיום
הממונהעהממונהיוסמךלתתלרשותניקוזהתראהעל
פגמיםאשרנפלו,לדעתו,בהתנהלותהאובהחלטותיהעכמו

כןמוצעלקבוע,כימקוםשניתנהלרשותהניקוזהתראה
כאמור,יכנסיושבראשרשותהניקוזאתהנהלתהרשות,
לשםגיבושהתייחסותלהתראהוכןלשםגיבושמתווה
לתיקוןהפגמיםויעבירהלממונהעבהתראהכאמוריצוין
הניקוז רשות תוכל הממונה, לדעת שבו, סביר זמן פרק
לתקןאתהפגמים,בהתחשבבאופיהפגםעהרשותתציין
בהתייחסותהלהתראהאםביכולתהלתקןאתהפגמים
בפרקהזמןשהוקצבלהאושנדרשלהפרקזמןנוסףלשםכךע

בהמשךלמנגנוןהאמורלעיל,מוצעלקבועהוראות
ניקוזע רשות בהתנהלות ומשמעותי מסוים פגם לעניין
במקרהשבוקייםצורךלבצעמפעלניקוזשלדעתהממונה
הואפרויקטלאומיחיוניובעלחשיבותציבורית,ורשות
הניקוזשבשטחהאמורלקוםמפעלהניקוזאינהמבצעת
אותו,רשאיהממונהלהטילאתביצועועלרשותניקוז
עם התייעצות לאחר אלא תופעל לא זו סמכות אחרתע
מועצתהניקוז,ובכפוףלכךשלאיהיהבהטלתהתפקיד
עלרשותהניקוזהאחרתכדילפגועבתפקידיההאחרים

וכןשהוקצולההמשאביםהנדרשיםלכךע
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מצאהממונהשלאניתןלהטילאתהקמתהמפעלעל )ה(
רשותניקוזאחרתלפיסעיףקטן)ד(,רשאיהממונה,עלאף
האמורבסעיף12ובהתייעצותעםמועצתהניקוז,להטילאת
הביצועעלגוףציבוריאחר,בהסכמתאותוגוףובכפוףלכל
דין;לענייןסעיףקטןזה,"גוףציבורי"-המדינהומוסדותיה,
גוף כל וכן המדינה של בשליטה או בבעלות שנמצא גוף

המתוקצב,במישריןאובעקיפין,מתקציבהמדינהע";

אחריסעיף49יבוא: )14(

לאתוקנופגמיםכנדרשבהתראהלפיסעיף49)א(עד)ג(49אע"מינוימנהלמיוחד )א(
בתוךהתקופהשנקבעהלכך,וסברהממונהכיהפגמיםפוגעים
באופןמהותיומתמשךביכולתהרשותלבצעאתחובותיהעל
פיחוקזה,רשאיהממונה,לאחרשנתןלרשותהניקוזהזדמנות
את להשעות שיירשמו, ומנימוקים טענותיה את להשמיע
מתפקידו,למנותלרשותמנהל המנהלהכללישלהרשות
מיוחדולמנותועדתהנהלהשתייעץלמנהלהמיוחד;החלטת

הממונהטעונההתייעצותעםמועצתהניקוזע

כל יהיו )א( קטן סעיף לפי שהתמנה מיוחד למנהל )ב(
הרשות, של הכללי למנהל שיש והתפקידים הסמכויות
למליאתהרשותולהנהלתה;כלעודממלאהמנהלהמיוחד
אתתפקידולאימלאוהמנהלהכללישלהרשות,המליאה

וההנהלהאתתפקידיהםולאישתמשובסמכויותיהםע

מנהלמיוחדיתמנהלתקופהשלאתעלהעלשניםעשר )ג(
חודשים,ואולםהממונהרשאי,אםראהכיהדברדרושלשם
השלמתתפקידו,להאריךאתתקופתמינויולתקופהנוספת

שלשניםעשרחודשיםע

מצאהממונהשלאניתןלהטילאתהקמתהמפעלעל )ה(
רשותניקוזאחרתלפיסעיףקטן)ד(,רשאיהממונה,עלאף
האמורבסעיף12ובהתייעצותעםמועצתהניקוז,להטילאת
הביצועעלגוףציבוריאחר,בהסכמתאותוגוףובכפוףלכל
דין;לענייןסעיףקטןזה,"גוףציבורי"-המדינהומוסדותיה,
גוף כל וכן המדינה של בשליטה או בבעלות שנמצא גוף

המתוקצב,במישריןאובעקיפין,מתקציבהמדינהע";



אחריסעיף49יבוא: )14(

לאתוקנופגמיםכנדרשבהתראהלפיסעיף49)א(עד)ג(49אע"מינוימנהלמיוחד )א(
בתוךהתקופהשנקבעהלכך,וסברהממונהכיהפגמיםפוגעים
באופןמהותיומתמשךביכולתהרשותלבצעאתחובותיהעל
פיחוקזה,רשאיהממונה,לאחרשנתןלרשותהניקוזהזדמנות
את להשעות שיירשמו, ומנימוקים טענותיה את להשמיע
המנהלהכללישלהרשותמתפקידו,למנותלרשותמנהל
מיוחדולמנותועדתהנהלהשתייעץלמנהלהמיוחד;החלטת

הממונהטעונההתייעצותעםמועצתהניקוזע



כל יהיו )א( קטן סעיף לפי שהתמנה מיוחד למנהל )ב(
הרשות, של הכללי למנהל שיש והתפקידים הסמכויות
למליאתהרשותולהנהלתה;כלעודממלאהמנהלהמיוחד
אתתפקידולאימלאוהמנהלהכללישלהרשות,המליאה

וההנהלהאתתפקידיהםולאישתמשובסמכויותיהםע



מנהלמיוחדיתמנהלתקופהשלאתעלהעלשניםעשר )ג(
חודשים,ואולםהממונהרשאי,אםראהכיהדברדרושלשם
השלמתתפקידו,להאריךאתתקופתמינויולתקופהנוספת

שלשניםעשרחודשיםע

מוצעלקבוע,כיבמקריםחריגיםשבהםנמצאשלא
ניתןלהטילאתהקמתמפעלהניקוזעלרשותניקוזאחרת
כאמור,יהיההממונהרשאי,בהתייעצותעםמועצתהניקוז,
להטילאתביצועההוראותעלגוףציבוריביצועיאחר,

בהסכמתושלאותוגוףובכפוףלכלדיןע

מוצעלהבהירלענייןסעיףזה,כיהפגםהאמורשל
התכנית בקביעת כשל גם כולל ניקוז מפעל אי־הקמת
האישור בהליכי אי־קידומה או המפעל של להקמתו

הנדרשיםלפיחוקע

וזהנוסחושלסעיף49שמוצעלבטלו:

"חובת רשות ניקוז לקיים הוראות השר

לאמילאהרשותהניקוזתפקידמתפקידה,רשאישר 49ע
לביצוע הדרוש את לעשות עליה לצוות החקלאות
אותותפקידבדרךשיקבעבצו,ואםלאקיימהרשות
הניקוזהוראותהצוהאמור,רשאישרהחקלאותלהטיל
אתקיומועלמנהלהרשותהממשלתיתולגבותמרשות

הניקוזאתההוצאותשהוצאולענייןזהע"

לפסקה )14(

ניקוז רשויות על נוסף בקרה אמצעי להבטיח כדי
שנפלוכשליםבהתנהלותן,מוצעלהוסיףלחוקהניקוזאת
סעיף49אשעניינו"מינוימנהלמיוחד"עהוראהזומיועדת
לתתמענהלמצבחריגשבורשותניקוזאינהמתפקדת
באופן מתנהלת ניקוז רשות כאשר למשל כך כראויע
גירעוני,תקציבהאינומנוהלכראויאושמתקיימותנסיבות
מיוחדותאחרותהמצדיקותהתערבותבניהולהעההוראה
המוצעתמשקפתהסדרמקובלאשרקייםבנוגעלרשויות
מקומיותולתאגידימיםוביוב,ולפיוהממונהיוסמךלמנות
מנהלמיוחדלרשותשאינהמתפקדת,לצורךמילויתפקידי
המנהלהכללי)אשריושעהמתפקידו(,הנהלתהשלרשות
לתקופה יהיה המיוחד המנהל מינוי ומליאתהע הניקוז
שלעד12חודשיםובמידתהצורךיהיהניתןלהאריךאת
תקופתהמינויב־12חודשיםנוספיםעכמוכןרשאיהממונה

למנותועדתהנהלהשתייעץלמנהלהמיוחדע

עודמוצעלקבועכיהודעהעלמינוימנהלמיוחד
לרשותניקוזתפורסםברשומותוכיהוראותבדברתנאי
הכשירותוהכהונהשלהמנהלהמיוחדוכןהרכבהשל

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 934

תפורסם ניקוז לרשות מיוחד מנהל מינוי על הודעה )ד(
ברשומותע

השריקבעבצוהוראותבדברתנאיהכשירותוהכהונה )ה(
שלמנהלמיוחדואתהרכבהשלועדתההנהלהע

הוראות בצו לקבוע רשאי האוצר, שר באישור השר, )ו(
בדברתשלוםשכראוגמולוהחזרהוצאותלמנהלהמיוחד

אולחבריועדתההנהלה,לפיהענייןע
תפקידיהמנהל

המיוחד
ובדיקת49בע הניקוז רשות לניהול יפעל המיוחד המנהל )א(

הגורמיםלפגמיםשהתגלובניהולהשלהרשותע
לעניין לממונה המלצותיו את יגיש המיוחד המנהל )ב(

הפעולותהנדרשותלתיקוןהפגמיםע
הממונהרשאילקבלאתהמלצותיושלהמנהלהמיוחדאו )ג(
לדחותן;קיבלהממונהאתההמלצות,רשאיהואלהורותלמנהל
המיוחדלפעולליישומן;לאקיבלהממונהאתההמלצות,הוא

רשאילפעולבכלדרךשיראהלנכוןלתיקוןהפגמיםע
התמנהמנהלמיוחדלפיסעיף49א,יהיוהמנהלהכלליוכל49געמתןידיעות

ידי אחרהמועסקעל וכןכלאדם עובדשלרשותהניקוז
הרשות,חייבים,לפידרישתהמנהלהמיוחדאומישהוא
הסמיךלכך,למסורלואולשלוחיואתהידיעות,הפנקסים,
המסמכיםאוכלמידעאחרשלדעתהדורשישבהםכדי

להבטיחאולהקלאתביצועתפקידיושלהמנהלהמיוחדע";

בסעיף53,בסעיףקטן)א(- )15(

בפסקה)1(,במקום"הנגועבשטפוןשהואאזור"יבוא"כאזור"; )א(

בפסקה)2(,במקום"למנהלהרשותהממשלתית"יבוא"לכלרשותניקוז, )ב(
בהסכמתה,אולכלגוףציבוריכהגדרתובסעיף49א)ה(,בהסכמתאותוגוף",המילים

"עלידיואועלידישליחיו"-יימחקו,ואחרי"השטפון"יבוא"אוסחףהקרקע"ע

תיקוןחוקהניקוז
-תחילה

תחילתושלחוקהניקוזכנוסחובסעיף54לחוקזה,ביוםפרסומוע55ע

ועדתההנהלה,ייקבעועלידיהשרבצועכמוכןמוצעכי
שרהחקלאות,באישורשרהאוצר,יהיהרשאילקבועבצו
הוראותבדברתשלוםשכראוגמולוהחזרהוצאותלמנהל

המיוחדאולחבריועדתההנהלה,לפיהענייןע

49במוצעלהסדיראתתפקידיושלהמנהל בסעיף
לבין המיוחד המנהל בין הגומלין יחסי ואת המיוחד
הממונהעכמוכןמוצע,להוסיףאתסעיף49ג,שבונקבעת
חובתםשלעובדיהרשותהניקוזושלמישמועסקיםעל
ידה,להעבירלידיהמנהלהמיוחדאומישהואהסמיך
לכך,כלמסמךאוידיעההדרושיםלולצורךביצועהתפקידע

לפסקה )15(

53לחוקהניקוזעניינוסמכותשרהחקלאות סעיף
ופיתוחהכפרלתתהוראותחירוםאםראהשהדברדרוש
לשםמניעתסכנהתכופהשאיןאפשרותלמונעהבדרך
אחרת,אוכדילמנועשיטפוןאוסחףקרקעאולתקןנזק
שנגרםעלידישיטפוןאוסחףעכיוםנוסחסעיףקטן)א(

לסעיף53מסמיךאתהשרלהכריזבצועלאזורמוגןרק
לגביאזורהנגועבשיטפון,בלאהתייחסותלשארהמקרים
שבהםהכרזהכזונדרשתעמוצעלתקןאתסעיףקטן)א(כך
שהכרזתהשרבצועלאזורמוגןתתאפשרלגביכלאחת

ממטרותמתןהוראותהחירוםע

סעיףקטן)ב(קובעכיבמסגרתהוראותהחירוםרשאי
ולביוב למים הממשלתית הרשות למנהל להורות השר
עלביצועפעולותאועבודות,בעצמואועלידישלוחיו,
שלדעתהשרישבהןצורךדחוףלתיקוןנזקיםאולמניעת
הרשות ,)13( לפסקה ההסבר בדברי כאמור שיטפונותע
הממשלתיתלמיםולביובאינהגוףביצועי,ועלכןמוצע
תפקיד להטיל רשאי יהיה שהשר כך הסעיף את לתקן
כאמורעלכלרשותניקוזאועלגוףציבוריאחרכאמור

בסעיף,בהסכמתםע

המוצע התיקון של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 55 
לחוקהניקוזתהיהביוםפרסומוע 
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פרק י': תחבורה
תיקוןפקודת

התעבורה
בפקודתהתעבורה]נוסחחדש[)בפרקזה-פקודתהתעבורה(56-62ע

בסעיף1,אחריההגדרה"קושירות"יבוא: )1(

מונית, או ציבורי אוטובוס של הסעה מסלול - ביקוש" מותאם שירות ""קו
באזורפעילותמסוים,שבומתאפשרתעצירהגםבתחנותאוטובוסלשם
העלאתנוסעיםולהורדתםושאינומחייבתחנותקבועות;המסלולומקומות
העצירהייקבעובהתאםלהזמנותמראששלנוסעים,באמצעותאמצעי
טכנולוגי,ובכללזהיישומוןסלולרי,הכולכפישנקבעברישיוןקוהשירות

מותאםהביקוש;";

פרק י': תחבורה

תיקוןפקודתבפקודתהתעבורה]נוסחחדש[)בפרקזה-פקודתהתעבורה(56-62ע
התעבורה

בסעיף1,אחריההגדרה"קושירות"יבוא: )1(

מונית, או ציבורי אוטובוס של הסעה מסלול - ביקוש" מותאם שירות ""קו
באזורפעילותמסוים,שבומתאפשרתעצירהגםבתחנותאוטובוסלשם
העלאתנוסעיםולהורדתםושאינומחייבתחנותקבועות;המסלולומקומות
העצירהייקבעובהתאםלהזמנותמראששלנוסעים,באמצעותאמצעי
טכנולוגי,ובכללזהיישומוןסלולרי,הכולכפישנקבעברישיוןקוהשירות

מותאםהביקוש;";

פרק י'

פגיעה מהווה בישראל בדרכים הגודש  סעיפים 
המתבטאת הישראלית, משמעותיתבכלכלה  56 עד 58
באובדןתוצרהנאמדבכ־40מיליארדשקלים  כללי 

חדשיםבשנהבשלאובדןשעותעבודהופנאי 
)כ־20מיליארדבשנה(ובשלתאונותדרכיםוזיהוםאווירע
בלאהתערבותהממשלהונקיטתצעדיםאקטיביים,אומדן
זהאףצפוילגדולולהגיעלשיעורשנתישלכ־70מיליארד
שקליםבשנת2030עהפגיעההמשקיתנובעתמשימושיתר
ברכבפרטילצורךניידות)בכניסותובמרכזיהמטרופולינים(
במגוון משוקפת זו התנהגות ברכבע יחידנית ומנסיעה
הפיצול" "מקדם ובראשם שונים, בין־לאומיים מדדים
הנסיעות מתוך ציבורית בתחבורה השימוש שיעור -
הממונעות-עומדעל10%-20%במטרופוליניםבישראל,

לעומת40%במטרופוליניםמתקדמיםבעולםע

מעורבותהממשלהבטיפולבבעייתהגודשכוללת
טיפולניכרבצדההיצעעביןהשאר,הממשלהמקדמתכמה
מיזמיתשתיתעתירינוסעיםהנמצאיםבשלביביצועשונים
ובעלותתקציביתשלמיליארדישקליםחדשים,ביניהם:
הקמת אביב; ותל ירושלים בין המהירה הרכבת הקמת
רכבותקלותבתלאביב;הארכתהרכבתהקלהבירושלים;
קידוםרכבתקלהנוספתבחיפה;הקמתנתיביםמהירים
בכניסותלמטרופוליןדןוכןרשתנתיביתחבורהציבורית
באזוריהגודש;הקמתמערכתרכבתתחתיתבמטרופוליןדן
ועודעעםזאת,הטיפולבצדההיצעבאמצעותקידוםמיזמי
תשתיתאיטימטבעוויאפשרמענהבטווחהארוךבלבדעלכן
נדרשיםצעדיםלשיפורהתחבורהגםבטווחהקצרוהבינוני
עלידיעידודאקטיבישלמעברמנסיעהיחידניתברכב

פרטילנסיעהבתחבורהציבוריתאושיתופיתע

לפסקה )1(

בהינתןהאתגריםהקיימיםכיוםבמערךהתחבורה
והגודש העומסים על להקל הצורך ובראשם הארצי,
להם שמו האוצר ומשרד התחבורה משרד בכבישים,
למטרהלהגדילאת"מקדםהפיצול",כלומרלהגדילאת
שיעורהנסיעותהמבוצעותבתחבורהציבוריתמתוךסך
הנסיעותהמבוצעותעהמטרההמרכזיתשלהתיקוןהיא

להפוךאתהתחבורההציבוריתלאטרקטיביתונוחהיותר
בעבורהנוסעים,כדילהעבירנוסעיםמרכבפרטילשירותי
התחבורההציבוריתעעלפיהמודליםשלמשרדהתחבורה
והבטיחותבדרכים,התועלתהמשקיתשלנסיעהלמקום
בין נעה פרטי רכב פני על ציבורית בתחבורה העבודה

35-25שקליםחדשיםלכלנסיעתנוסעע

טכנולוגית התפתחות חלה האחרונות בשנים
ולוחות הנסיעה מסלולי של דינמי תכנון המאפשרת
בשוק אמתע בזמן המשתנה לביקוש בהתאם הזמנים
פועלותכמהחברותטכנולוגיההמציעותפתרונותמוכחים
פרמטרים על בהתבסס ביקוש, מותאם שירות להפעלת
שנקבעיםמראש)סטייהמותרתממסלול,משךנסיעתנוסע,
מספרנוסעיםוכדומה(עהשירותמיועדבעיקרלאוכלוסייה
המגיעהאלמוקדיהביקושבאמצעותרכבפרטי,ותהיה
שירות רמת בהינתן ציבורית לתחבורה לעבור מוכנה
גבוההיותרולשלםבעדהתעריףגבוהיותרעשירותזה
מהווהשירותנוסףלשירותיהתחבורההציבוריתהקיימים
כיוםעהסדריםדומיםנעשובעבר,לדוגמההחלטתועדת
)2018 )19בנובמבר המחיריםמיוםי"אבכסלוהתשע"ט
בנושאפיילוטתחבורהחכמה-תעריפיהנסיעהבשירות

מותאםביקושע

תחבורה שירות להפעלת רישיון מתן לאפשר כדי
או קבוע מסלול מחייב שאינו ביקוש מותאמת גמישה
בהתאם ייקבע ושמסלולו קבועות, ויעד מוצא תחנות
באמצעות הנוסעים ידי על מראש שתתבצע להזמנה
אמצעיטכנולוגי,מוצעלתקןאתסעיף1לפקודתהתעבורה
]נוסחחדש[)בפרקזה-פקודתהתעבורהאוהפקודה(,
אשר ביקוש" מותאם שירות "קו ההגדרה את ולהוסיף
תאפשרמסלולהסעהשלאוטובוסציבוריאומונית,באזור
פעילותמסוים,שבומתאפשרתעצירהגםבתחנותאוטובוס
תחנות מחייב ושאינו ולהורדתם נוסעים העלאת לשם
קבועותעמסלולושלקוהשירותמותאםהביקושייקבע
בהתאםלהזמנותמראששלנוסעים,באמצעותאמצעי
טכנולוגיעהגדרהזותאפשרהסדרחדשנוסףעלההסדר
קבוע מסלול מחייב אשר שירות" "קו במסגרת הקיים
ותחנותמוצאויעד,וכןתאפשרעצירהבתחנותאוטובוס
גםלמוניותשירותאשראינןרשאיותלעצורבתחנותאלה

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ט,עמ'2783ע 62
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בכותרתסימןג'1,אחרי"בקושירות"יבוא"בקושירותמותאםביקושלמוניות"; )2(

בסעיף14ז,אחריההגדרה"רישיוןקושירות"יבוא: )3(

""רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"-כמשמעותובסעיף14ח)א2(;";

בסעיף14ח- )4(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וקושירותמותאםביקושלמוניות"; )א(

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

לאיפעילאדםקושירותמותאםביקושלמוניות,אלאאםכןנתןלו ")א2(
המפקחעלהתעבורהרישיוןלכךלפיסעיףזה,והואמפעילאתקוהשירות
מותאםהביקושלמוניותבהתאםלתנאיהרישיוןובאמצעותמוניותשניתן

עליהןרישיוןלנסיעתשירות,בלבדע

המפקחעלהתעבורהרשאילתתרישיוןקושירותמותאםביקוש )א3(
למוניותלגביקושירותמותאםביקושלמוניות,אחדאוכמהיחד,בהתאם

לרשימהשפרסםכאמורלפיסעיף14טז1ע

לאייתןהמפקחעלהתעבורהרישיוןקושירותהמשלבקושירות )א4(
למוניותוקושירותלמוניותמותאםביקוש,ורשאיהואלתתלמוניתשניתן
רישיון וגם למוניות שירות קו רישיון גם שירות לנסיעת רישיון עליה
שני תחת המונית תפעל לא ואולם למוניות, ביקוש מותאם שירות קו

הרישיונותבאותוהזמןע";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות";

ערבכניסתושלחוקזהלתוקף,וזאתבלילהפריעלתנועה
התקינה,כדיליצוראתהמסלולהקצרוהנוחביותרבעבור

הנוסעיםובכפוףלכתובברישיוןע

לפסקאות )2( ו–)3(

לפקודה ה' לפרק ג'1 סימן כותרת את לתקן מוצע
שעניינורישיוןלהפעלתמוניתבקושירותורישיוןלנסיעת
שירות,ואתסעיף14זשבו,שהואסעיףההגדרותלסימן
ביקוש מותאם שירות קו על גם יחול שהסימן כך ג'1,
"רישיון ההגדרה את להוסיף מוצע כך בכלל למוניותע
קושירותמותאםביקושלמוניות"אשריהיהרישיוןקו
שירותמותאםביקושויינתןלנסיעתמוניותשירותאשר
פעילותןמוסדרתבסעיף14ח)א2(לפקודהכנוסחוהמוצע

בפסקה)4(שלהלןע

לפסקה )4(

שירות קו רישיון למתן התנאים את להסדיר כדי
מותאםביקושלמוניותוכןאתההוראותשיחולועלמתן
הרישיוןאשריקבלרישיוןויחזיקבו, הרישיוןועלבעל
מוצעלהוסיףלסעיף14חלפקודהאתסעיפיםקטנים)א2(
עד)א4(עאףכיסעיפיםקטנים)א(ו־)א1(לסעיףקובעים
הוראותדומותלענייןמתןרישיוןקושירות,כדילייצראת
ההפרדההנדרשתביןפעילותקוויהשירותוקוויהשירות

רישיונותנפרדיםלצורך לייצר נדרש הביקוש, מותאמי
הפעלתהקוויםהשוניםעיובהרכייהיהניתןלהחזיקבשני
הרישיונות,ואולםכדילוודאאתתפעולוהתקיןשלקו
שירותאושלקושירותמותאםביקושלמוניות,לאיהיה

ניתןלקבלרישיוןאחדמשולבלשניהשירותיםע

במסגרתהסדרתמתןרישיוןקושירותמותאםביקוש,
מוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(כךשברישהובפסקאות)1(,
)3(,)3א(ו–)8(,יחולוההוראותגםעלרישיונותקווישירות
מותאמיביקוש,אועלקווישירותמותאמיביקושלמוניות,
לפיהענייןעכמוכןמוצעלהוסיףבפסקה)5(כירישיוןקו
שירותמותאםביקושלמוניותלאיהיהחייבבתחנותמוצא
ויעדאוחניוןקבוע,למעטאםקבעהמפקחעלהתעבורה
תחנותכאמור,אוחניוןברישיוןקוהשירותמותאםהביקוש

למוניותע

כך )ה( קטן סעיף את לתקן מוצע כך, על נוסף
ייווסףגםרישיוןקושירותמותאםביקוש )1( שבפסקה
"רישיונות ולפיו הנוכחי הנוסח שבמקום כך למוניות,
להפעלתמוניתשיינתנולפיפסקה)1(יעמדולרשותושל
בעלרישיוןקושירותלשםהפעלתהמוניותבקוהשירות
בלבד,כלעודרישיוןקוהשירותשלובתוקףוניתנולגבי
אותןמוניותרישיונותלנסיעתשירות;רישיונותלהפעלת
מוניתכאמוראינםניתניםלהעברה,לשעבודאולעיקול,
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בפסקה)1(,בסופהיבוא"אולשםהפעלתקווישירותמותאמיביקוש )2(
למוניות";

בפסקה)3(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )3(
ביקושלמוניות";

בפסקה)3א(- )4(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיון )א(
קוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

)ג(,אחרי"ניהולקוויהשירות"יבוא"אוקווי בפסקתמשנה )ב(
השירותמותאמיהביקושלמוניות";

מותאם שירות קו רישיון לעניין "ואולם יבוא בסופה ,)5( בפסקה )5(
ביקושלמוניות,לאיידרשאישורןשלתחנותמוצאויעדאוכימקוםחניית
המוניותיהיהבסמוךלאחתהתחנותהאמורותאלאאםכןהמפקחקבע

אחרתברישיון";

)8(,בכלמקום,אחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"רישיוןקו בפסקה )6(
השירותמותאםהביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ה(- )ד(

בפסקה)1(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות"ואחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיוןקוהשירות

מותאםהביקושלמוניות";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

יעמדו )1( פסקה לפי שיינתנו מונית להפעלת רישיונות )2("
לרשותושלבעלרישיוןקושירותאובעלרישיוןקושירותמותאם
ביקושלמוניותלשםהפעלתהמוניותבקוהשירותאובקוהשירות
מותאםהביקושלמוניות,לפיהעניין,בלבד,כלעודהרישיוןשלו
בתוקףוניתנולגביאותןמוניותרישיונותלנסיעתשירות;רישיונות
כאמוראינםניתניםלהעברה,לשעבודאולעיקול,בכלדרךשהיא,
ואיןלהשתמשבהםלשםהסעתנוסעיםאלאבקוהשירותאובקו

השירותמותאםביקושלמוניותשלגביוניתנו,לפיהענייןע";

בסעיף14י- )5(

ביקוש מותאם שירות קו ברישיון "או יבוא בסופה השוליים, בכותרת )א(
למוניות";

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אולשםהפעלתקווישירותמותאמיביקוש )2(
למוניות";

בפסקה)3(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )3(
ביקושלמוניות";

בפסקה)3א(- )4(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיון )א(
קוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

)ג(,אחרי"ניהולקוויהשירות"יבוא"אוקווי בפסקתמשנה )ב(
השירותמותאמיהביקושלמוניות";

מותאם שירות קו רישיון לעניין "ואולם יבוא בסופה ,)5( בפסקה )5(
ביקושלמוניות,לאיידרשאישורןשלתחנותמוצאויעדאוכימקוםחניית
המוניותיהיהבסמוךלאחתהתחנותהאמורותאלאאםכןהמפקחקבע

אחרתברישיון";

)8(,בכלמקום,אחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"רישיוןקו בפסקה )6(
השירותמותאםהביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ה(- )ד(

בפסקה)1(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות"ואחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיוןקוהשירות

מותאםהביקושלמוניות";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

יעמדו )1( פסקה לפי שיינתנו מונית להפעלת רישיונות )2("
לרשותושלבעלרישיוןקושירותאובעלרישיוןקושירותמותאם
ביקושלמוניותלשםהפעלתהמוניותבקוהשירותאובקוהשירות
מותאםהביקושלמוניות,לפיהעניין,בלבד,כלעודהרישיוןשלו
בתוקףוניתנולגביאותןמוניותרישיונותלנסיעתשירות;רישיונות
כאמוראינםניתניםלהעברה,לשעבודאולעיקול,בכלדרךשהיא,
ואיןלהשתמשבהםלשםהסעתנוסעיםאלאבקוהשירותאובקו

השירותמותאםביקושלמוניותשלגביוניתנו,לפיהענייןע";

בסעיף14י- )5(

ביקוש מותאם שירות קו ברישיון "או יבוא בסופה השוליים, בכותרת )א(
למוניות";

בכלדרךשהיא,ואיןלהשתמשבהםלשםהסעתנוסעים
אלאבקוהשירותשלגביוניתנו"יבוא"רישיונותלהפעלת
מוניתשיינתנולפיפסקה)1(יעמדולרשותושלבעלרישיון
קושירותאובעלרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות
לשםהפעלתהמוניותבקוהשירותאובקוהשירותמותאם
הביקושלמוניות,לפיהעניין,בלבד,כלעודהרישיוןשלו
בתוקףוניתנולגביאותןמוניותרישיונותלנסיעתשירות;
או לשעבוד להעברה, ניתנים אינם כאמור רישיונות
לעיקול,בכלדרךשהיא,ואיןלהשתמשבהםלשםהסעת
נוסעיםאלאבקוהשירותאובקוהשירותמותאםביקוש

למוניותשלגביוניתנו,לפיהענייןע"

לפסקה )5(

מוצעלהתאיםלתיקוןהמוצעאתסעיף14ילפקודה
וכןלהחליףאתסעיףקטן)א()1(כךשבמקוםנוסחוהנוכחי
יבוא"לענייןקושירות-פרטיקוהשירותלמוניותשלשם
ותחנת המוצא תחנות לרבות הרישיון, ניתן הפעלתו
של 14ח)ב()5(ומסלולההסעה לפיסעיף שאושרו היעד
מותאם קושירות רישיון ולעניין בו, הפועלות המוניות
ביקושלמוניות-אזורהפעילותשלקוהשירותמותאם
הביקוש,לרבותתחנותמוצא,יעדחניוןותחנותאוטובוס
שבהןתיאסרהעצירה,אםנקבעו"עתיקוןזהנדרשלנוכח
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בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןרישיוןקושירות-פרטיקוהשירותלמוניותשלשם )1("
היעד ותחנת המוצא תחנת ציון לרבות הרישיון, ניתן הפעלתו
שאושרולפיסעיף14ח)ב()5(ומסלולההסעהשלהמוניותהפועלות
בו,ולענייןרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות-אזורהפעילות
שלקוהשירותמותאםהביקוש,לרבותתחנותמוצא,יעד,חניון

ותחנותאוטובוסשבהןתיאסרעצירה,אםנקבעו;";

בפסקאות)2(ו־)3(,בכלמקום,אחרי"בקוהשירותלמוניות"יבוא"או )3(
בקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

בפסקה)4(,אחרי"בקוהשירותלמוניות"יבוא"אובקוהשירותמותאם )4(
הביקושלמוניות"ואחרי"תקופתהפעלתקוהשירותלמוניות"יבוא"אוקו

השירותמותאםהביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )ג(
ביקושלמוניות",אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אושלקוהשירותמותאם
הביקושלמוניות"ואחרי"ברישיוןקוהשירות"יבוא"אוברישיוןקוהשירות

מותאםהביקושלמוניות";

בסעיף14יא- )6(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בקושירותלמוניות"יבוא"אובקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )ב(
ביקושלמוניות";

בסעיף14יב- )7(

בסעיףקטן)א(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )ב(
ביקושלמוניות";

בסעיף14יג)א(- )8(

ברישה,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקומוניותשירותמותאם )א(
ביקוש";

ההבדליםבמתכונתהשירותביןקוויהשירותוקוויהשירות
מותאמיהביקושענוסףעלכך,אףכיבמסגרתהתיקוןמוצע
כימוניותשירותיהיורשאיותלעצורבתחנותאוטובוס,
בתחנות העומסים וניהול מיטבי תעבורה ניהול לשם
האוטובוסיהיההמפקחעלהתעבורהרשאילקבועברישיון
קושירותמותאםביקושלמוניותתחנותאוטובוסשבהןלא
יהיהרשאיבעלהרישיוןלעצורלצורךהעלאתוהורדת

נוסעיםע

לפסקאות )6( עד )9(

שירות קו רישיונות מתן וניהול התאמה לצורך
מותאמיביקושלמוניותוהפעלתקושירותמותאםביקוש
14יב)א( ו–)ב(, 14יא)א( למוניות,מוצעלתקןאתסעיפים
ו–)ב(,14יג)א(ו–14טולפקודה,כךשההוראותלענייןקווי
שירותורישיוןקושירותיחולוגםעלקווישירותמותאמי
ביקוש מותאמי שירות קווי ורישיונות למוניות ביקוש

למוניותע
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בפסקה)4(,אחרי"כבעלרישיוןקושירות"יבוא"כבעלרישיוןקושירות )ב(
מותאםביקושלמוניות";

בפסקה)5(,אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אואתקוהשירותמותאם )ג(
הביקושלמוניות";

בסעיף14טו- )9(

בכותרתהשוליים,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות", )ב(
אחרי"שרישיוןקושירות"יבוא"אושרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"

ואחרי"לגביקוהשירות"יבוא"אוקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

אחריסעיף14טזיבוא: )10(

"פרסוםרשימת
קווישירות

מותאמיביקוש
למוניות

משרד14טז1ע של האינטרנט באתר יפרסם התעבורה על המפקח
התחבורהוהבטיחותבדרכיםאתפירוטאזוריהפעילותשל
יינתנו שלגביהם למוניות, הביקוש מותאמי השירות קווי
רישיונותקווישירותמותאמיביקושלמוניותלפיסימןזה;
המפקחעלהתעבורהרשאילעדכןמזמןלזמןאתהרשימה,

ובלבדשחלפהשנהממועדעדכונההאחרוןע";

בסעיף14יח- )11(

בפסקה)1(,אחרי"לרישיוןקושירות"יבוא"לרישיוןקושירותמותאםביקוש )א(
למוניות";

במקוםפסקה)1א(יבוא: )ב(

מידעונתוניםשימסורבעלרישיוןקושירותאובעלרישיוןקושירות ")1א(
מותאםביקושלמוניותלמפקחעלהתעבורהבענייןהפעלתקוהשירותאו
קוהשירותמותאםהביקושלמוניותעלידוובענייןמספרהנוסעיםבקווים
אלה,אמצעיהתשלוםשבהםשילמוהנוסעיםבעדהנסיעהוהסדרהנסיעה

ששימשלכך,וכןהמועדוהאופןשבויימסרומידעונתוניםכאמור;";

בסעיף27א,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

אחר אמצעי כל או שבב אלקטרוני, התקן לרבות - "סרט" זה, בסעיף ")ד(
שנועדלאחסוןשלמידעחזותי,מידעמילולי,מידעמספריאומידעאחר,המופק

ממצלמהע";

בפסקה)4(,אחרי"כבעלרישיוןקושירות"יבוא"כבעלרישיוןקושירות )ב(
מותאםביקושלמוניות";

בפסקה)5(,אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אואתקוהשירותמותאם )ג(
הביקושלמוניות";

בסעיף14טו- )9(

בכותרתהשוליים,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות", )ב(
אחרי"שרישיוןקושירות"יבוא"אושרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"

ואחרי"לגביקוהשירות"יבוא"אוקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

אחריסעיף14טזיבוא: )10(

"פרסוםרשימת
קווישירות

מותאמיביקוש
למוניות

משרד14טז1ע של האינטרנט באתר יפרסם התעבורה על המפקח
התחבורהוהבטיחותבדרכיםאתפירוטאזוריהפעילותשל
יינתנו שלגביהם למוניות, הביקוש מותאמי השירות קווי
רישיונותקווישירותמותאמיביקושלמוניותלפיסימןזה;
המפקחעלהתעבורהרשאילעדכןמזמןלזמןאתהרשימה,

ובלבדשחלפהשנהממועדעדכונההאחרוןע";

בסעיף14יח- )11(

בפסקה)1(,אחרי"לרישיוןקושירות"יבוא"לרישיוןקושירותמותאםביקוש )א(
למוניות";

במקוםפסקה)1א(יבוא: )ב(

מידעונתוניםשימסורבעלרישיוןקושירותאובעלרישיוןקושירות ")1א(
מותאםביקושלמוניותלמפקחעלהתעבורהבענייןהפעלתקוהשירותאו
קוהשירותמותאםהביקושלמוניותעלידוובענייןמספרהנוסעיםבקווים
אלה,אמצעיהתשלוםשבהםשילמוהנוסעיםבעדהנסיעהוהסדרהנסיעה

ששימשלכך,וכןהמועדוהאופןשבויימסרומידעונתוניםכאמור;";

בסעיף27א,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

אחר אמצעי כל או שבב אלקטרוני, התקן לרבות - "סרט" זה, בסעיף ")ד(
שנועדלאחסוןשלמידעחזותי,מידעמילולי,מידעמספריאומידעאחר,המופק

ממצלמהע";

לפסקה )10(

מכיווןשקווישירותמותאמיביקושלמוניותשונים
באופןפעילותםמקווישירות,מוצעלהוסיףלפקודהאת
הפרטים ואת הפרסום אופן את יקבע אשר 14טז1 סעיף
שיפורסמועלידיהמפקחעלהתעבורה,באתרהאינטרנט
אזורי בדבר בדרכים, והבטיחות התחבורה משרד של

פעילותשלקווישירותמותאמיביקושלמוניותע

לפסקה )11(

על שלמפקח כך 14יח סעיף את להתאים מוצע
התעבורהתהיהסמכותלדרושולקבלמידעגםמבעלי

קו הפעלת בעניין ביקוש מותאם שירות קו רישיונות
השירות,מספרהנוסעיםבקושלגביוניתןהרישיוןמותאם

הביקוש,אמצעיהתשלוםועודע

לפסקה )12(

הגדרת"סרט"בסעיף27א)ד(לפקודהכוללתאמצעי
בשימוש נמצאים אינם מרביתם אשר מיושנים הקלטה
והוחלפועלידיאמצעיתיעודאחריםעמוצעלעדכןאת
שבהם והקלטה תיעוד אמצעי על שתחול כך ההגדרה

משתמשיםכיוםע
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בסעיף27א1- )13(

אחריסעיףקטן)יג(יבוא: )א(

רשותמקומיתתקצהלפחותמחציתמההכנסותשהפיקהמקנסות ")יג1(
עלעבירהשלשימוששלאכדיןבנתיבתחבורהציבוריתכאמורבפרט)1(
לתוספתהאחתעשרה,בניכויהוצאותיהלצורךאכיפתהעבירההאמורה,
ותשתיות הציבורית התחבורה תחזוקת תפעול, של הבלעדית למטרה

התחבורההציבוריתשבתחומהושיפורהע

רשותמקומיתתהיהרשאיתלצבוראתהכנסותיהכאמורבסעיף )יג2(
)יג1(משנהאחתלשנההעוקבת,ובלבדשניתןלכךאישורשלשר קטן

התחבורהוהבטיחותבדרכיםע

והבטיחות התחבורה למשרד לשנה אחת תדווח מקומית רשות )יג3(
אופן ועל )יג1( קטן לסעיף בהתאם שהופקו הכנסותיה סך על בדרכים

הקצאתההכנסותלשיפורהתחבורההציבוריתבתחומהע";

בסעיףקטן)טו(,במקוםההגדרה"נתיבתחבורהציבורית"יבוא: )ב(

"נתיבתחבורהציבורית"-חלקמדרךשהנסיעהבהאסורה,לפיתמרור,
למעטלרכבתמקומית,לאוטובוסאולמונית,אולרכבהמבצעפנייה
מסוגים אחר לרכב וכן התמרור, גבי על המופיע לסימון בהתאם

שנקבעובתמרורכאמורובתנאיםהקבועיםבוע";

בסעיף61ב,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )14(

הנוסעבקושירותיתקףכרטיסנסיעהאואמצעיתשלוםמתקדם,לרבות ")א1(
זה ובכלל תחילתה, לאחר בתכוף או הנסיעה תחילת לפני סלולרי, יישומון
באמצעותסריקהוסימוןיעדהנסיעהביישומון,באמצעותתיאוםאמצעיתשלום
מתקדםעםהתקןשמותקןאושקשורבאמצעיהתחבורההציבוריתהשוניםאו
בכלדרךאחרתשקבעהמפקחעלהתעבורהלענייןזה,אלאאםכןשילםאת
דמינסיעתולנהגהאוטובוס,בקווישירותבאוטובוסיםשבהםניתןלשלםכאמור,
אוהסדיראתהתיקוףותשלוםדמיהנסיעהבכלדרךאחרתשאישרהמפקחעל
התעבורהובתנאיםשאושרולגביה;הוראותהמפקחעלהתעבורהלפיסעיףקטן
זהיפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע";

לפסקה )13(

הרשות סמכויות את מסדיר לפקודה 27א1 סעיף
תחבורה בנתיבי נסיעות של עבירות לאכוף המקומית
המקומיות מהרשויות מעטות כיום זאת, עם ציבוריתע
אוכפותעבירותאלהבפועלעעלכן,וכדילעודדרשויות
מקומיותלאכוףעבירותאלהולהשקיעבתשתיותתחבורה
ציבורית,אשרכיוםמסובסדותכמעטבאופןמלאעלידי
)יג2(ו– )יג1(, המדינה,מוצעלהוסיףאתסעיפיםקטנים
)יג3(הקובעיםהוראהשלפיהרשותמקומיתתקצהלפחות

של עבירות בשל מקנסות שהפיקה מההכנסות מחצית
נסיעהבנתיבתחבורהציבורית,בניכויהוצאותהאכיפה
שלאותההעבירה,לצורךהמטרההבלעדיתשלתפעול
בתחוםאותהרשותע ותחזוקהשלהתחבורההציבורית
בנתיב כדין שלא נסיעה של עבירה מאכיפת ההכנסות

העוקבת לשנה לצבירה ניתנות יהיו ציבורית, תחבורה
באישורשרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםעצבירתהכנסות
בשנה לצבירה ניתנת תהיה מסוימת, בשנה שהופקה
להבטיח כדי וזאת נוספות לשנים ולא בלבד העוקבת
חלף סכומים צבירת ולמנוע שוטפים ותפעול תחזוקה
השקעתםהשוטפתבהתאםלתכליתהתיקוןהמוצעענוסף
עלכך,תיקבעחובתדיווחשנתיעלייעודסךההכנסות
מקנסותואופןהקצאתןבהתאםלהוראותהסעיףעכמוכן
מוצעלתקןאתההגדרהל"נתיבתחבורהציבורית"באופן
כך וכן היום, כנוסחה בהגדרה סופר טעות תתוקן שבו

שתנוסחבהתאםללשוןהעבירההמוגדרתבחוקע

לפסקה )14(

התחבורה של הנסיעה מהירות את להגביר כדי
שנהג כך הנסיעה בטיחות את לשפר וכן הציבורית

ר ב ס ה י  ר ב ד



941 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

בסעיף61ה- )15(

בסעיףקטן)א()1(,אחרי"בלאכרטיס"יבוא"כאמורבסעיף61ב)א(אובלא )א(
לתקףאתכרטיסהנסיעהאואתאמצעיהתשלוםכאמורבסעיף61ב)א1(";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

לאשילםהנוסעהחייבבתעריףמוגדלכאמורבסעיףקטן)א()1(")ה( )1(
אתהתעריףהמוגדללנציגבעלהרישיוןכאמורבסעיףקטן)ג(,ימסור
לונציגבעלהרישיוןדרישהבכתבלשלםאתהתעריףהמוגדלבתוך
30ימיםמיוםמסירתהדרישהכאמור)בסעיףזה-דרישהלתשלום(ע

מסירתדרישהלתשלוםתיחשבכמסירתהתראהלפיסעיף )2(
81א1)ב1(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-631967)בפרקזה-התראה,
חוקההוצאהלפועל(,בדברהכוונהלהגישאתהדרישהלתשלום
ישולם לא אם קצוב סכום על כתביעה לפועל בהוצאה לביצוע

התעריףהמוגדלבתוךהמועדכאמורבאותהפסקהע

נמסרהדרישתהתשלוםכאמורבפסקה)2(לחייבקטין,תישלח )3(
במרשם הרשום הקטין למען רשום בדואר גם התשלום דרישת
האוכלוסיןולכתובתנוספתלמשלוחדוארלקטין,כמשמעותהבחוק
עדכוןכתובת,התשס"ה-642005,אםנרשמהכזובמרשםהאוכלוסיןע

בדרישהלתשלוםיצויןכימסירתהנחשבתכמסירתהתראה )4(
וכיהחייברשאילהגישהתנגדותלתביעה,אםתוגשע

כאמור)5( המועד בתוך המוגדל התעריף שולם לא )א(
הפרשי הפיגור, לתקופת עליו ייווספו ,)1 ( בפסקה
והצמדה, ריבית פסיקת בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה
התשכ"א-651961,עדלמועדתשלומואולמועדהגשתהבקשה
לביצועבהוצאהלפועל,המוקדםמביניהם;ואולםלאייווספו

הפרשיהצמדהוריביתכאמוראםהחייבהואקטיןע

בסעיף61ה- )15(

בסעיףקטן)א()1(,אחרי"בלאכרטיס"יבוא"כאמורבסעיף61ב)א(אובלא )א(
לתקףאתכרטיסהנסיעהאואתאמצעיהתשלוםכאמורבסעיף61ב)א1(";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

לאשילםהנוסעהחייבבתעריףמוגדלכאמורבסעיףקטן)א()1(")ה( )1(
אתהתעריףהמוגדללנציגבעלהרישיוןכאמורבסעיףקטן)ג(,ימסור
לונציגבעלהרישיוןדרישהבכתבלשלםאתהתעריףהמוגדלבתוך
30ימיםמיוםמסירתהדרישהכאמור)בסעיףזה-דרישהלתשלום(ע

מסירתדרישהלתשלוםתיחשבכמסירתהתראהלפיסעיף )2(
81א1)ב1(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-631967)בפרקזה-התראה,
חוקההוצאהלפועל(,בדברהכוונהלהגישאתהדרישהלתשלום
ישולם לא אם קצוב סכום על כתביעה לפועל בהוצאה לביצוע

התעריףהמוגדלבתוךהמועדכאמורבאותהפסקהע

נמסרהדרישתהתשלוםכאמורבפסקה)2(לחייבקטין,תישלח )3(
במרשם הרשום הקטין למען רשום בדואר גם התשלום דרישת
האוכלוסיןולכתובתנוספתלמשלוחדוארלקטין,כמשמעותהבחוק
עדכוןכתובת,התשס"ה-642005,אםנרשמהכזובמרשםהאוכלוסיןע

בדרישהלתשלוםיצויןכימסירתהנחשבתכמסירתהתראה )4(
וכיהחייברשאילהגישהתנגדותלתביעה,אםתוגשע

כאמור)5( המועד בתוך המוגדל התעריף שולם לא )א(
הפרשי הפיגור, לתקופת עליו ייווספו ,)1 ( בפסקה
והצמדה, ריבית פסיקת בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה
התשכ"א-651961,עדלמועדתשלומואולמועדהגשתהבקשה
לביצועבהוצאהלפועל,המוקדםמביניהם;ואולםלאייווספו

הפרשיהצמדהוריביתכאמוראםהחייבהואקטיןע

על 2016 בשנת הוחלט בתשלום, להתעסק יצטרך לא
באוטובוסיםע אחורית דלת פתיחת של הדרגתי מהלך
של התופעה התגברה במהלך, הגלומים היתרונות לצד
תקציב שמוערכתבהפסד ,)Fraud(מתשלום השתמטות
שלכ־300מיליוןשקליםבשנהעכיום,אףשהוראותפקודת
התעבורהקובעותחובתתשלום,מתקשיםנציגימפעילי
התחבורההציבוריתלאכוףאתתיקוףהכרטיסים,אשר
מוצע התשלוםע מחובת כחלק מפורש באופן כלול אינו
לתקןאתנוסחפקודתהתעבורהכךשתובהרחובתהתיקוף
והתשלום,ולהוסיףאתסעיףקטן61ב)א1(אשריבהירכי
הנסיעה כרטיס את יתקף שירות בקו באוטובוס הנוסע
אואתאמצעיהתשלוםהמתקדם)לרבותיישומון(,לפני
זה ובכלל תחילתה, לאחר בתכוף או הנסיעה תחילת
באמצעותסריקהוסימוןיעדהנסיעהביישומון,באמצעות
תיאוםאמצעיתשלוםמתקדםעםהתקןשמותקןאושקשור
באמצעיהתחבורההציבוריתהשוניםאובכלדרךאחרת

שקבעהמפקחעלהתעבורהלענייןזהאלאאםכןשילם
אתדמינסיעתולנהגהאוטובוסבקווישירותבאוטובוסים
ואת התיקוף את הסדיר או כאמור לשלם ניתן שבהם
תשלוםדמיהנסיעהבכלדרךאחרתשיקבעהמפקחעל

התעבורהלענייןזהע

לפסקאות )15( ו–)16( ולסעיף 57

הוראותסעיף61הלפקודתהתעבורהקובעותכינוסע
שלאשילםבגיןנסיעתו,נמסרתלודרישהלתשלוםדמי
הנסיעהופיצויכספיבגיןאי־תשלום)בפרקזה-תעריף
81א1 שסעיף הרי קצוב, בסכום שמדובר מאחר מוגדל(ע
חוק - זה )בפרק התשכ"ז-1967 לפועל, ההוצאה לחוק
ההוצאהלפועל(,מאפשרלהגישתביעהעלסכוםקצוב
לביצועבלשכתההוצאהלפועלעמכיווןשעלותפתיחתתיק
בהוצאהלפועלגבוההיותרמסכוםהקנס,מפעיליתחבורה
ציבוריתאינםמתומרציםלפתיחתתיקיםכאמור,ועלכן

ס"חהתשכ"ז,עמ'116ע 63

ס"חהתשס"ה,עמ'998ע 64

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 65
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הוגשהבקשתביצועכאמור,יחולוממועדזההוראות )ב(
סעיף81א3לחוקההוצאהלפועל,בשינוייםהמחויביםע

לפיהוראות מוגדל תעריף בקשהלביצוע יגיש בעלרישיון )6(
פרקא'1לחוקההוצאהלפועל,בשינוייםאלה:

לא ו־20ח)ב( 20ו)א()3( ו–)ג(, 20ב)ב( סעיפים הוראות )א(
יחולו;

עלאףהאמורבסעיף20ו)א()1(,ביצועבקשהלביצוע )ב(
בתיק החוב גובה כן אם אלא תסתיים לא מוגדל תעריף

ההוצאהלפועלעולהעל5,000שקליםחדשים;

בעדהגשתהבקשהלביצועתעריףמוגדלתשולםרק )ג(
האגרההמזעריתשנקבעהבעדבקשהלביצועתביעהעל
סכוםקצובלפיסעיף88לחוקההוצאהלפועל,ואולםבבקשה

לביצועביחסלחייבשהואקטיןיחולוהוראותאלה:

לאתיגבההאגרהבמועדהגשתהבקשהאלא )1(
רקלאחרשחלפוימיההתנגדותלפיסעיף81א1)ד()1(
והחובלאשולם;הזוכהימסורללשכתההוצאהלפועל
הרשאהלחיובחשבוןלצורךתשלוםהאגרההנדחית;

לאשילםהזוכהאתהאגרהבתוך30ימיםמתום )2(
המועדהאחרוןלהגשתהתנגדותלפיסעיף81א1)ד()1(

-ייסגרהתיקע

לאקיימתהרתעהמשמעותיתמהשתמטותלתשלוםעמוצע
ניתן שיהיה כך התעבורה לפקודת 61ה סעיף את לתקן
למסורתעריףמוגדלגםלנוסעאשרלאתיקףאתכרטיסו
בהתאםלסעיף61ב)א1(כךשמסירהשלדרישהלתעריף
מוגדלתיחשבכמסירתהתראהבדברהכוונהלהגישאת
הדרישהלתשלוםלביצועבהוצאהלפועל,אםלאישולם
הדרישה, מסירת מיום ימים 30 בתוך המוגדל התעריף
ובכךלאפשראתפתיחתהתיקבהוצאהלפועלגםבלא
בהוצאה הגבייה הליך את ולאפשר התראה המצאת
לפועלעזאתבדומהלמנגנוןהקבועכיוםבמקריםדומים
התשל"ב-1972ע חדש[, ]נוסח הברזל מסילות בפקודת
מימושהדרישהלתשלוםבהוצאהלפועליבוצעבאמצעות

ההליךהמקוצרכתביעהעלסכוםקצובע

קטינים נמנים השירות בקו הנוסעים שעם מאחר
התחבורה במשרד נצבר אשר הניסיון ועקב רבים,
והבטיחותבדרכיםשלפיוקטיניםרביםלאמיידעיםאת
מוגדל, תעריף דרישת להם שנמסרה כך בדבר הוריהם
ובשלכךהולךוצוברהתעריףהמוגדלהמוטלעלהקטין
הפרשיהצמדהוריביתמשמעותיים,מוצעכילאיהיה
קטין, לחייב מוגדל תעריף לתשלום דרישה במסירת די
ודרישתהתשלוםכאמורתישלחגםלמעןהקטיןהרשום
במרשםהאוכלוסיןולכתובתנוספתלמשלוחדוארלקטין,
אםנרשמהכזובמרשםהאוכלוסין,וזאתכדיליידעאת
הוריהקטיןולאפשראתהסדרתהתשלוםעודטרםהגעה

לגבייהבאמצעותההוצאהלפועלע

החייב כי יצוין לתשלום דרישה במסגרת כן, כמו
רשאילהתנגדלתביעה,אםתוגשע

מוצעלקבועכיתשלוםתעריףמוגדלשלאישולם
30ימיםמיוםמסירתהדרישהועדלמועדהגשת בתוך
הפרשיהצמדה יישא לפועל, בהוצאה לביצוע הבקשה
וריביתכמפורטבפסקה)5(לסעיףהמוצע,וזאתלמעטאם
החייבקטין,שאזלאיתווספוהפרשיהצמדהוריביתכאמורע
מוצעלקבועכיאגרהבמסלולמקוצרלביצועהדרישה
כאמורבסעיףזהתיקבעלסכוםהמינימלילפיחוקההוצאה
לפועלעכמוכןמוצעלקבועהוראותלענייןהגשתהבקשה
לביצוע,תשלוםהאגרהבעדהגשתהבקשה,וכןהמצאת
אזהרהעלידימנהללשכתההוצאהלפועללהוריקטין,אם
הוגשהבקשהלביצועדרישהלתשלוםמוגדלככלשהחייב
הואקטין,זאתכדישהוריויוכלולסייעלוולייצגובתיק
ההוצאהלפועלעכדילאתראתכתובתההורים,ולהמציא
להםאתהאזהרה,מנהללשכתההוצאהלפועלאורשם
ההוצאהלפועליהיהרשאילקבלממרשםהאוכלוסיןאת
מספריהזיהוישלההורים,ובהתאםלהוראותסעיף7ב)א1(
יוכללקבלגםאתכתובתםמהגורמיםהמפורטיםבתוספת
השלישיתלחוקההוצאהלפועל)מרשםהאוכלוסין,רשות

הרישוי,רשויותמקומיות,המוסדלביטוחלאומיועוד(ע

בהתאםלתיקוןמוצעזהלפקודתהתעבורה,מוצע
כך לפועל ההוצאה לחוק הראשונה התוספת את לתקן
שאםמדוברבחייבשהואקטין,יהיהניתןלקבלמהמרשם

גםאתמספריהזיהוישלהוריונוסףעלשמותיהםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



943 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

לאתוגשבקשהלביצועתעריףמוגדללפיסעיףקטן)ה(ביחסלחייב )ו(
שהואקטין,אלאאםכןנמסרודרישותהתשלוםלקטיןלפיפסקאות)2(ו–)3(
לסעיףהקטןהאמור;הוגשהבקשהכאמור,מנהללשכתההוצאהלפועל
ימציאאתהאזהרהלהוריהקטיןויחולולענייןאיתורכתובתםהוראות

סעיף7ב)א1(לחוקההוצאהלפועלע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלביצועסעיףקטן)ה(,לרבות )ז(
בענייניםאלה:

נוסחהדרישהלתשלוםוהפרטיםהנוספיםשיצוינובה,נוסף )1(
עלהאמורבסעיףקטן)ה(;

דרכיהמסירהוההמצאהשלהדרישהלתשלוםלחייבבתשלום, )2(
לרבותלענייןחייביםקטיניםע";

בסעיף61ו- )16(

בפסקה)1(,במקום"בלאכרטיסתקףהמתאיםלנסיעתו"יבוא"בליששילם )א(
בעדהנסיעה,בניגודלסעיף61ב)א(אובלישתיקףכרטיסנסיעהאואמצעיתשלום

מתקדםבניגודלסעיף61ב)א1(";

פסקה)2(-תימחק; )ב(

אחריסעיף61ויבוא: )17(

 "פרק שישי2: אכיפת עבירות בנתיבי תחבורה ציבורית
בידי מפקחים

לשםאכיפתעבירותתעבורההמנויותבתוספתהאחת61זעהסמכתמפקחים )א(
משרד עובדי מבין מפקחים, להסמיך רשאי השר עשרה,
התחבורהוהבטיחותבדרכים,שיהיונתונותלהםסמכויות

לפיפרקזה,כולןאוחלקןע

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

לאתוגשבקשהלביצועתעריףמוגדללפיסעיףקטן)ה(ביחסלחייב )ו(
שהואקטין,אלאאםכןנמסרודרישותהתשלוםלקטיןלפיפסקאות)2(ו–)3(
לסעיףהקטןהאמור;הוגשהבקשהכאמור,מנהללשכתההוצאהלפועל
ימציאאתהאזהרהלהוריהקטיןויחולולענייןאיתורכתובתםהוראות

סעיף7ב)א1(לחוקההוצאהלפועלע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלביצועסעיףקטן)ה(,לרבות )ז(
בענייניםאלה:

נוסחהדרישהלתשלוםוהפרטיםהנוספיםשיצוינובה,נוסף )1(
עלהאמורבסעיףקטן)ה(;

דרכיהמסירהוההמצאהשלהדרישהלתשלוםלחייבבתשלום, )2(
לרבותלענייןחייביםקטיניםע";

בסעיף61ו- )16(

בפסקה)1(,במקום"בלאכרטיסתקףהמתאיםלנסיעתו"יבוא"בליששילם )א(
בעדהנסיעה,בניגודלסעיף61ב)א(אובלישתיקףכרטיסנסיעהאואמצעיתשלום

מתקדםבניגודלסעיף61ב)א1(";

פסקה)2(-תימחק; )ב(

אחריסעיף61ויבוא: )17(

 "פרק שישי2: אכיפת עבירות בנתיבי תחבורה ציבורית
בידי מפקחים

לשםאכיפתעבירותתעבורההמנויותבתוספתהאחת61זעהסמכתמפקחים )א(
משרד עובדי מבין מפקחים, להסמיך רשאי השר עשרה,
התחבורהוהבטיחותבדרכים,שיהיונתונותלהםסמכויות

לפיפרקזה,כולןאוחלקןע

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

לפסקה )17(

הציבורית התחבורה של הממוצעת המהירות
לעולם בהשוואה נמוכה היא בישראל במטרופולינים
בהשוואהלכ־25קמ"שבערים כ־16קמ"ש, על ועומדת
עם מגוונים אמצעים יש שבהן המפותחות, במדינות
זכותדרךבלעדיתעבניויורק,דבלין,ונקובר,לונדון,בריסל
התחבורה של הנסיעה במשך ניכרת ירידה נרשמה
ציבורייםע תחבורה נתיבי הקמת בעקבות הציבורית
עלתה האוטובוסים של התפעולית המהירות יורק בניו
בבריסל ציבוריים, תחבורה נתיבי בזכות 23% בעוד
המהירותהתפעוליתעלתהב־38%בזמןשיא,והפערבין
זמןהשיאוהשפלהצטמצםמשמעותיתעמחקריםמצאו
קשרישירביןמהירותהאוטובוסלהגדלתמספרהנוסעיםע
בדבליןלמשלזמןנסיעתהאוטובוסיםהפךלמהיריותר
ב־30%מהרכביםהפרטיים,ומספרהנוסעיםגדלב־176%ע

לפידגימהשנערכהבחודשיםיוניעדנובמבר2019
בישראל,במקומותשבהםישנתיבתחבורהציבורית)למשל
לדלת מדלת הנסיעה זמן אביב( לתל מירושלים נסיעה
זההביןאוטובוסלרכבפרטיעלעומתזאת,במקומותשאין
בהםהעדפהלאוטובוסים,זמןהנסיעהארוךמשמעותית

באוטובוסע

עלרקעההשקעההמסיביתבהקמתנתיביתחבורה
ציבורייםנוספים,וכדילמקסםאתיעילותם,מוצעלהגביר
אתאכיפתהעבירהשלנסיעהבנתיבתחבורהציבורית
שלאכדיןענכוןלהיום,יששניגורמיםבלבדאשרמבצעים
ציבוריים: תחבורה בנתיבי נסיעה עבירות של אכיפה
עירוניים )בנתיבים המקומית והרשות ישראל משטרת
כך אפקטיבית, או מספקת אינה כיום האכיפה בלבד(ע
התחבורה בנתיבי משתמשים פרטיים רכבים שבפועל

הציבורייםעלחשבוןאוטובוסיםע
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מהותה, מפאת אשר בעבירה הורשע לא הוא )1(
השר, לדעת ראוי, אינו הוא נסיבותיה או חומרתה

לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהלמילויתפקידולעניין )2(
העבירות,כאמורבסעיףקטן)א(;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורה )3(
השרע

תפורסם זה סעיף לפי מפקח הסמכת על הודעה )ג(
ברשומותע

אכיפתעבירות
תעבורהבידי

מפקחים
באמצעות

מצלמות

לשםאכיפתעבירותכאמורבסעיף61ז,יחולוהוראותסעיף61חע
27א1,ויהיולמפקחהסמכויותלפיהסעיףהאמורבשינויים

המחויביםובשינוייםאלה:

בסעיףקטן)א(,במקוםהרישהיקראו"משרדהתחבורה )1(
והבטיחותבדרכיםיהיהרשאילבצעפעולותכמפורטלהלן

בדרךאובדרךעירונית";

סעיףקטן)א1(-לאייקרא; )2(

במקוםסעיףקטן)ב(יקראו: )3(

מפקחרשאילמסורהודעתתשלוםקנסכאמור ")ב(
משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 228 בסעיף
התשמ"ב-1982,אםנוכחעלסמךצילוםכאמורבסעיף

קטן)א()2(,כיאדםעברעבירותע";

בסעיףקטן)ו(,במקום"ברשותהמקומית"יקראו"במשרד )4(
התחבורהוהבטיחותבדרכים";

במקוםסעיףקטן)ח(יקראו: )5(

התחבורה במשרד ופיקוח אכיפה אגף מנהל ")ח(
והבטיחותבדרכים,אומישהואהסמיכולכך,יהיה

אחראילשמירתהצילומים;

בסעיףקטן)ט(,המילים"ברשותהמקומית"-לאייקראו; )6(

סעיפיםקטנים)יא(עד)יג(-לאייקראו; )7(

והבטיחות התחבורה במשרד להקים מוצע לכן,
בדרכיםיחידתאכיפהמיוחדתלעבירותבנתיבתחבורה
ציבוריתולהקנותלעובדיהאשריוסמכוכדין,סמכויות
אכיפהבאמצעותמצלמותלתיעודהעבירהשלנסיעה
התחבורה משרד כדיןע שלא ציבורית תחבורה בנתיב
והבטיחותבדרכיםיהיהמוסמךלהתקין,לתפעלולתחזק
מצלמותבדרכיםלצורךתיעודעבירותשלנסיעהבנתיבי
היחידה עובדי מפקחים, להסמיך וכן ציבורית תחבורה
במשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבהתאםלסעיף228)ב(
התשמ"ב-1982, ]נוסחמשולב[, הדיןהפלילי סדר לחוק
למסורהודעתתשלוםקנסאםנוכחולדעתעלסמךצילום
אוכלדרךאחרתכיאדםעברעבירהשלנסיעהבנתיב
תחבורה בנתיבי אכיפה כדיןע שלא ציבורית תחבורה

ציבוריתעלידימשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםצפויה
להפחיתמשמעותיתאתמספרהרכביםהפרטייםעלנתיבי
של הנסיעה מהירות את ולהגביר הציבורית התחבורה
אוטובוסיםעהגברתמהירותהנסיעהתעבירנוסעיםרבים
יותרלשימושבתחבורהציבוריתמהרכבהפרטיותסייע
לפתרוןבעייתהגודשעמוצעלתקןאתפקודתהתעבורה
כךשייווסףפרקשישי2:"אכיפתעבירותבנתיביתחבורה
השר יוסמך זה פרק במסגרת מפקחים"ע בידי ציבורית
להסמיךמפקחים,מביןעובדימשרדהתחבורהוהבטיחות
בדרכים,אשריהיולהםסמכויותאכיפהעלפיהוראות
אותופרקעכמוכןיכלולפרקזהתנאיםלהסמכתפקחע
סמכויותהפקחיםבמסגרתהפרק,יהיוהסמכויותהקנויות
לרשויותמקומיותלאכיפתעבירהשלנסיעהשלאכדין
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בסעיף70ב- )18(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

החניהבתשלוםבדרךעירוניתתהיהעלפיהסדרחניהארציאחיד ")א(
אלאאםכןקבעההרשותהמקומיתשבהמצויהאותהדרךהסדרחניה

אחרע";

בסעיףקטן)ג(,המילה"המרבי"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ד(,בפסקתמשנה)1(,המילים"עלאףהוראותסעיףקטן)א("- )ג(
יימחקו;

בסעיף71ב- )19(

)ב(,אחרי"קווישירותלמוניות"יבוא"וקווישירותמותאמי בסעיףקטן )א(
ביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ג()1א(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"וקושירותמותאםביקוש )ב(
למוניות",במקום"כהגדרתו"יבוא"כהגדרתם"ואחרי"ומעודכנים"יבוא"לפי

העניין";

בסעיף70ב- )18(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

החניהבתשלוםבדרךעירוניתתהיהעלפיהסדרחניהארציאחיד ")א(
אלאאםכןקבעההרשותהמקומיתשבהמצויהאותהדרךהסדרחניה

אחרע";

בסעיףקטן)ג(,המילה"המרבי"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ד(,בפסקתמשנה)1(,המילים"עלאףהוראותסעיףקטן)א("- )ג(
יימחקו;

בסעיף71ב- )19(

)ב(,אחרי"קווישירותלמוניות"יבוא"וקווישירותמותאמי בסעיףקטן )א(
ביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ג()1א(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"וקושירותמותאםביקוש )ב(
למוניות",במקום"כהגדרתו"יבוא"כהגדרתם"ואחרי"ומעודכנים"יבוא"לפי

העניין";

בנתיבתחבורהציבוריתוכןיחולוכלההוראותלפיסעיף
27א1לפקודה,ובכללזההוראותהנוגעותלנתוניםשיופקו
להיבטים הנוגעות הוראות אופןשמירתם, מהצילומים,
ראייתייםוכןתקנותשיותקנומכוחסעיףזה,וזאתבעריכת
שינוייםמחויביםושינוייםנוספיםלענייןמסירתהודעת

הקנסוהסמכותלשמירתהצילומיםע

לפסקה )18(

מתמקדת האחרונות בשנים הממשלה מדיניות
בהפחתתהשימושברכבהפרטיועידודהשימושבתחבורה
הציבוריתעבהתאםלכך,הושקעומשאביםרביםבשיפור
התחבורההציבוריתבמדינהבכללוברשויותהמקומיות
וביצוע בתכנון הנמצאים הרבים הפרויקטים בין בפרטע
הרכבותוחשמולה,סלילת פיתוחרשת ניתןלמנותאת
נתיביםייעודייםלתחבורהציבורית,בנייתרכבותקלות,
סלילתנתיביםמהיריםושביליאופנייםעלמדיניותהחניה
בעריםהשפעהרבהעלהשימושברכבהפרטיוהיוםהיא
מעודדתשימושברכבפרטיעלידיהצעתמגווןמקומות

חניהציבוריתבמחיריםנמוכיםיחסיתע

המחירהמרביבעבורחניהעלפיהסדרחניהארצי
במועד עומד התעבורה לפקודת 70ב סעיף לפי אחיד
פרסוםהצעתחוקזועלכ־3ע6שקליםחדשיםלשעהעלצד
זאת,הרשותהמקומיתקובעתאתאגרתהחניהבחוקעזר
המותקןעלידהענכוןלשנת2019התעריפיםלשעתחניה
שנקבעועלידיהרשויותהמקומיותלפיחוקיהעזרנעו
30ע6 6ע3שקליםחדשיםבממוצעבמחוזהצפוןועד בין
שקליםחדשיםבתלאביבעתעריפיםאלהאינםמשקפים
אתשוויהשוקשלהחניות:באזורתלאביב,התעריףנמוך
מדי,ולראיה-מחירהחניהבחניוניםהפרטייםיכוללהגיע
ליותרמ־20שקליםחדשיםלשעהעואכן,למרותשתעריף
החניההממוצעלשעתחניהגבוהביותרבמחוזתלאביב,
הואלאמשקףאתהביקושהרבלחניהבאזורעיצויןכי

מדוברבממוצעמחוזיוישנםאזוריםבתוךכלמחוזשבהם
חניהע בעבור תשלום גובה לא כלל המקומית הרשות
החניה תעריפי בעולם, מתקדמות לערים בהשוואה גם
בישראלנמוכיםיחסיתעבלונדוןובניויורקשעתחניהנעה
בין54-9שקליםחדשים,בברליןבין16-8שקליםחדשים

ובמלבורןבין17-10שקליםחדשיםע

כדילתמרץרשויותלהתאיםאתתעריףהחניהביחס
לביקושוההיצעבתחומן,מוצעלתקןאתסעיף70בלפקודת
התעבורהבאופןשתבוטלברירתהמחדלהקבועההיום
ולפיההחניהבתשלוםבדרךעירוניתתהיהעלפיהסדר
חניההנהוגבתחומיהרשותהמקומיתשבהמצויהאותה
בחירתו פי על אחיד, ארצי חניה הסדר פי על או דרך
לפי תמחור מעודדת למעשה זו חלופה הרכבע נהג של
הנמוךמביןשניהתעריפיםהחלים,אםאכןקבעההרשות
המקומיתתעריףעצמאילחניהבתחומהעעלכן,במקום
נוסחהסעיףהקייםמוצעלקבועכי"החניהבתשלוםבדרך
עירוניתתהיהעלפיהסדרהחניההארציהאחידאלאאם
כןקבעההרשותהמקומיתשבהמצויהאותהדרךהסדר
חניהאחרעכך,ככלשתעריףהחניההארציאינומשקףאת
שוויהחניהבתחומיאותהרשותמקומית,תתומרץהרשות
המקומיתלקביעתתעריףעצמאיאשרישקףאתהיקפי
הביקושוההיצעשלהחניותבתחומהעבהמשךלכך,וכדי
שלאלקבעאתתעריפיהחניהכפישמתבצעהיוםלתעריף
המרביאשרנקבעלמחירהחניההארצי,מוצעכיתבוטל
סמכותהשריםלקביעתמחירמרבי,כךשהמילה"המרבי"
)ג(תימחקותיוותרלשריםהסמכותלקביעת בסעיףקטן

מחירלהסדרהחניההארציע

לפסקה )19(

בהמשךלאמורבפסקאות)1(עד)10(לפרקזה,מוצע
לתקןאתסעיף71בכךשהמפקחעלהתעבורהיהיהמוסמך
לרכזבמרכזהמידעהארצילתחבורהציבורית,גםמידעעל

קווישירותמותאמיביקושלמוניותע
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בסעיף77)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"לענייןפסקהזויחולוגםהוראותאלה: )20(

לאיינתןלתושבירשותמקומיתשבההוסדרהחניהבתשלום,פטורמתשלום )א(
בעדחניהבאותהרשותמקומיתרקבשלהיותםתושביאותהרשותמקומית,

אלאבכפוףלהוראותפסקה)2(;

באזורשבוהוסדרהחניהבתשלום,רשאיתהרשותהמקומיתלפטוראת )ב(
התושביםהמתגורריםבאותואזורמתשלוםבעדחניה,ובלבדשמספרהתושבים
באותואזוראינועולהעלמספרהתושביםהמרבילאזורמוגדרפטורמתשלום,
כפישקבעהמפקחעלהתעבורה;המפקחיפרסםברשומותאתמספרהתושבים

המרבילאזורמוגדרפטורמתשלום;"ע

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

"שמות57ע 3,אחרי בתוספתהראשונה,בפרט בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-661967,
ההורים"יבוא"ואםהיההחייבקטין-גםמספריזיהוישלהוריו;"ע

תיקוןפקודת
הקרקעות)רכישה

לצורכיציבור(

בפקודתהקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,671943,בסעיף22)2ב(,במקום"לחברההלאומית58ע
בדרכים"יבוא"חברתנתיביישראל-החברההלאומיתלתשתיותתחבורהבע"מ"ואחרי

"רכבתישראל"יבוא"לחברתחוצהישראלבע"מ,ולחברתנתיביאיילוןבע"מ"ע

תיקוןחוקנתיבים
מהירים

בחוקנתיביםמהירים,התש"ס-682000)בפרקזה-חוקנתיביםמהירים(-59ע

לפסקה )20(

אזורים קובעות מסוימות מקומיות רשויות כיום
הרשות תושבי רשאים שבהם כאזורים משטחן נרחבים
לחנותאתרכבםבלאתשלוםאגרתחניהלפיחוקהעזר
שהרשותהתקינה,בשלהיותםתושביהרשותעמוצעלתקן
אתהפקודהכךשתושביהרשותהמקומיתלאיהיורשאים
לחנותבלאתשלוםבכלשטחהרשותהמקומיתרקמתוקף

מגוריהםבהע

רשויותמקומיותרבותקובעותנוסףעלהסדריהחניה
בתשלום,תוויחניהעירונייםשמאפשריםלתושביהרשות
לחנותבסמוךלאזורמגוריהםבלאתשלוםבשעותמסוימות
שלהיוםעמוצעלקבועשהמפקחעלהתעבורהיקבעאת
המספרהמקסימלישלתושביםלאזורחניהיחידכךשעל
אףהאמורלעיליתאפשרלתושביהרשותהמקומיתלחנות
שהחניה ככל בלבד, מגוריהם לבית הסמוכים באזורים
צפויים אלה צעדים בתשלוםע מוסדרת אלה באזורים
המקומית הרשות תושבי של עירוניות נסיעות לצמצם
ולעודדמעברלשימושבתחבורהציבוריתעלחשבוןהרכב

הפרטיע

לצורכי )רכישה הקרקעות לפקודת 22 סעיף  סעיף 58
ציבור(,1943)בפרקזה-פקודתהקרקעות(,קובע 
בפסקה)2ב(שבוכילאתינתןהרשאהלשימושבסמכויות
וזכויותשהוענקולשרהאוצראוליועץהמשפטילממשלה
של לקיומם בכפוף אלא הקרקעות פקודת הוראות לפי
תנאיםמצטבריםענוסףעלכךקובעתהפסקהכיהוראותיה
והבטיחות התחבורה שר שנתן הרשאה על יחולו "לא
או ישראל לרכבת לדרכים, הלאומית לחברה בדרכים

לגוףאחרשאישרהועדתהכספיםשלהכנסת,לגביקרקע
שחלהעליהתכניתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה,
שהתקבלההחלטהעלאישורה,המייעדתאותהלצורך
ציבורישהואדרךאוצורךשנובעממנואוכרוךבו,לרבות
קרקעהמיועדתלפרויקטבטיחותי"עמוצעלעדכןאתשמה
שלהחברההלאומיתלדרכיםלשמההנוכחי"חברתנתיבי
ישראל-החברההלאומיתלתשתיותתחבורהבע"מ"עכמו
כן,מוצעלהרחיבאתרשימתהגופיםהפטוריםמהוראות
סעיף22)2ב(גםלחברתנתיביאיילוןבע"מוחברתחוצה

ישראלבע"מע

לרכב מהירים נתיבים חוק תוקן 2005 בשנת  סעיף 59
, שעה( )הוראת אגרה( )נתיבי ציבורי  כללי
התש"ס-2000,כשמודאז,שנחקקכהוראתשעה, 
ונקבעכהוראתקבע,תוךביצועהתאמותלהקמהותפעולשל
נתיבמהירעלידיגורמיםמהמגזרהפרטיעבשניםהאחרונות
עבדההממשלהעלקידוםנתיביםמהיריםנוספיםמלבד
הנתיבהמהירבכביש1שנחנךלציבורבשנת2011עהפרויקט
שמוקםבשניםהאחרונותהואפרויקטהנתיביםהמהירים
"נתיבים בשם לאומי תחבורתי מפרויקט חלק שהוא
המהיריםבמטרופוליןגושדן")בפרקזה-פרויקטהנתיבים
המהירים(,אשרנועדכאמורלתתמענהלבעייתהגודש
בכניסהלמטרופוליןגושדןמצפון,מדרוםוממזרח,תוךמתן
דגשעלמעברלשימושבתחבורהציבוריתועידודנסיעות
משותפותלמוקדיהביקושבמטרופוליןעהפרויקטהתחבורתי
הלאומייכלולנתיביםמהיריםבגושדןבתוואיכביש20
וכביש2באורךשלכ–75קילומטריםעכמוכן,יכלולהפרויקט
מרכזיתחבורהמשולביםהכולליםחניונירכבפרטי,רציפים
למערךהיסעיםותחבורהציבורית,מרכזיבקרהומיתקנים

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשפ"א,עמ'2ע 66

ע"ר1943,תוס'1,עמ')ע(32,)א(44ע 67

ס"חהתש"ס,עמ'199;התשע"ט,עמ'224ע 68
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בסעיף1- )1(

בהגדרה"בעלזיכיון",אחרי"נתיבמהיר"יבוא"אוחניוןחנהוסע"; )א(

אחריההגדרה"בעלרכב"יבוא: )ב(

""דמיגבייה"-תשלוםלפיחוקזההמתווסףלאגרהבעדנסיעתרכבבנתיב
מהירכאמורבסעיף3ה;";

אחריההגדרה"חייב"יבוא: )ג(

""חניוןחנהוסע"-חניוןרב־קיבולתשעיקרמטרתוהיאלשמשאתהנוסעים
ברכבציבוריבנתיבהמהירהקשורלאותוחניון;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"יפעל"יבוא"וחניוןחנהוסעיופעלו"; )א(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )ב(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"שלנתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )ג(

בסעיף2ב- )3(

ברישה,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוניחנהוסע"ובמקום"לתפעולו" )א(
יבוא"לתפעולם";

בפסקה)1(,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוניחנהוסע"; )ב(

בפסקה)2(,במקום"ובסביבתו"יבוא"בחניוניחנהוסעובסביבתם"; )ג(

בסעיף1- )1(

בהגדרה"בעלזיכיון",אחרי"נתיבמהיר"יבוא"אוחניוןחנהוסע"; )א(

אחריההגדרה"בעלרכב"יבוא: )ב(

""דמיגבייה"-תשלוםלפיחוקזההמתווסףלאגרהבעדנסיעתרכבבנתיב
מהירכאמורבסעיף3ה;";

אחריההגדרה"חייב"יבוא: )ג(

""חניוןחנהוסע"-חניוןרב־קיבולתשעיקרמטרתוהיאלשמשאתהנוסעים
ברכבציבוריבנתיבהמהירהקשורלאותוחניון;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"יפעל"יבוא"וחניוןחנהוסעיופעלו"; )א(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )ב(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"שלנתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )ג(

בסעיף2ב- )3(

ברישה,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוניחנהוסע"ובמקום"לתפעולו" )א(
יבוא"לתפעולם";

בפסקה)1(,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוניחנהוסע"; )ב(

בפסקה)2(,במקום"ובסביבתו"יבוא"בחניוניחנהוסעובסביבתם"; )ג(

לשירותהנוסעיםעהפרויקטיוקםבשלבראשוןבראשוןלציון
ובשפיים,ובהמשךלאורךכביש5ע

הנתיבים פרויקט של תפעולו את לאפשר כדי
נתיבים בחוק תיקונים כמה לבצע מוצע המהירים,
מהירים,התש"ס-2000)בפרקזה-חוקנתיביםמהירים(ע
חלקמהתיקוניםנובעיםמהעובדהשתפעולושלפרויקט
המהיר הנתיב מתפעול שונה יהיה המהירים הנתיבים
על רק יחולו מהתיקונים שחלק שמוצע כך ,1 בכביש
מהירים נתיבים בתקנות המפורטים המהירים הנתיבים
שעה(, )הוראת מהירים( כנתיבים דרך קטעי )קביעת
התשע"ח-2018)בפרקזהתקנותקטעידרך(,ולאעלהנתיב
המהירבכביש1עהתיקוניםהמוצעיםלאישנואתההסדרים
הקבועיםכיוםבנוגעלהפעלתהנתיבהמהירבכביש1עכדי
לבצעהבחנהביןהנתיבים,מוצעלהוסיףתוספתלחוק
שבמסגרתהייקבעוהנתיביםהמהיריםשלגביהםיחולו
חלקמהוראותהחוקענתיביםאלההםהנתיביםשבתקנות
קטעידרך,כלומרהנתיביםמהיריםשנקבעולפיסעיף2

החלמיוםו'בשבטהתשע"ח)22בינואר2018(ע

לפסקה )1(

1 מוצעיםכמהתיקוניםלהגדרותהקבועותבסעיף
לחוקנתיביםמהירים:

לעניין ההגדרה "בעל הזיכיון" - ההגדרהמתייחסתלגורם
שבידיוסמכותלהפעילנתיבמהירעמוצעלתקןאתההגדרה
כךשתכלולהתייחסותמפורשתגםלחניוןחנהוסעעזאת

לצורךהבהרהוהתאמתהחוקלמצבהמצוישלפיובעל
הזיכיוןבנתיבהמהירבכביש1מתפעלהיוםאתהחניון

מכוחהסכםהזיכיוןע

לעניין ההגדרה "דמי גבייה" -מוצעלשנותאתהתנאים
לשימושבנתיבמהירכךשמשתמשאשרנסעבנתיבים
כמנוי, המהיריםהמפורטיםבתוספת,ולאנרשםמראש
יצטרךלשלםנוסףעלהאגרהבעדהנסיעה,גםדמיגבייהע
מהירים נתיבים בחוק הקיים למצב שבניגוד כדי זאת,
שלפיונסיעהברכבבלאאמצעיזיהויעלפיהסכםתקף
אסורה,תתאפשרנסיעהבנתיביםאלהגםבלאאמצעי
זיהויעלפיהסכםתקףכאמורעלצורךזאת,נוספתההגדרה
בעד המתווסףלאגרה חיוב שמשמעה גבייה" "דמי של

נסיעתרכבבנתיבמהירכאמורבסעיף3הע

לעניין ההגדרה "חניון חנה וסע" - בהתאםלהצעהלתיקון
ההגדרהשל"בעלזיכיון",מוצעלהגדיר"חניוןחנהוסע"
מפורשות-כחניוןרב־קיבולתשעיקרמטרתוהיאלשמש
אתהנוסעיםברכבציבוריבנתיבהמהירהקשורלאותו

חניוןע

לפסקאות )2( ו–)3(

בהמשךלתיקוןהרוחביבחוקנתיביםמהירים,מוצע
רלוונטי מופע בכל וסע חנה לחניון התייחסות להוסיף
בסעיפים2או־2בלחוקנתיביםמהיריםשבומופיעהנתיב

המהירע
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בסעיף2ג- )4(

ברישה,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )א(

)1(,בסופהיבוא"אלאאםכן,לענייןהפעלתנתיבמהירהמנוי בפסקה )ב(
בתוספתאוחלקממנו,העניקהמפקחעלהתעבורה,כהגדרתובפקודתהתעבורה

]נוסחחדש[,סמכותזולרשותממונה";

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

סמכויותלהצבה,לתפעולולתחזוקהשלמצלמותלצורךזיהוירכב )4("
בעתהנסיעהבנתיבהמהירוספירתנוסעיםברכבכאמור,ולהפקתצילומים

שתועדובמצלמותהאמורותלמטרההאמורה;";

אחריסעיף2גיבוא: )5(

"שימושבמידע
ואופןשמירתו

לאייעשהשימושבמידעהמתקבללפיחוקזה,אלא2ג1ע )1(
לצורךזיהוירכבוספירתהנוסעיםברכבכאמור,למטרתחיובו

בתשלוםאגרהוחיוביםאחריםלפיחוקזהע

צילוםשתועדלצורךספירתנוסעיםברכבלאיהיהניתן )2(
לצפייהולאיישמר,אלאבאופןשלאיביאלזיהויהנוסעים

ברכבהמצולםאועוברידרךאחרים;

שאר הפעלת לצורך שישמשו ומכשירים מיתקנים )3(
סמכויותבעלהזיכיוןלפיחוקזה,יוצבוויפעלובאופןשלא
יביא,ככלהניתן,לזיהוינוסעיםברכבאועוברידרךאחרים;

הזמן פרק למשך נפרד מידע במאגר יישמר המידע )4(
יימחק התקופה ובתום בתקנות, שייקבע הדרוש המזערי
המידע;מאגרהמידעשיכלולאתהצילומיםואתהחיובים
המופקיםמהם,לאיחוברלכלמאגרמידעאחר,אלאבמידה

הנדרשתליישוםהוראותחוקזה;

לפסקה )4(

מוצע ו–)3(, )2( בפסקאות לתיקון דומה באופן
לתקןאתהרישהשלסעיף2גבחוקנתיביםמהיריםכך
מוצע זאת, מלבד וסעע חנה לחניון התייחסות שתיווסף
לקבועבפסקה)1(לסעיףהאמור,כיהמפקחעלהתעבורה,
כהגדרתובפקודתהתעבורה,יוכללהעניקלרשותממונה,
כהגדרתהבחוקנתיביםמהירים,סמכותשלרשותתימרור
הנתיבים הפעלת לעניין הזיכיון, בעל במקום מקומית
שבפרויקט מאחר זאת, כל בתוספתע המנויים המהירים
של הסמכה בין להפריד צורך קיים המהירים הנתיבים
רשותתימרורמקומיתבנתיבמהירלביןהסמכהשלרשות
תימרורמקומיתבחניוניחנהוסע-כדילייצראחידות
בהוראותשלרשותתימרורמקומיתבאותואזורתחבורתי
הכוללנתיביםמהיריםוכבישיםבלאהפרדהפיזיתביניהםע

קיימים לא המהירים הנתיבים שבפרויקט מאחר
פטור לקבל כדי רכבים עוברים שדרכם ביקורת מיתקני
לנסיעהבנתיבהמהיר,מוצעלהוסיףלסעיף2גפסקהחדשה
ולפיהבעלהזיכיוןיוכללהציבמצלמותלצורךזיהוירכב
חייבאשרנסעבנתיבמהיר,ספירתהנוסעיםברכבומתן

פטורמאגרהככלשרלוונטיבהתאםלהוראותהדיןע

לפסקה )5(

לסעיפים 2ג1 עד 2ג6 המוצעים

)4(,מוצעלקבוע בהשלמהלהסדרשמוצעבפסקה
הוראותשמטרתןקביעתדרךהשימושבצילומיםלצורך
השימוש לגבי הוראות זה ובכלל הפרטיות, על שמירה
במידעואופןשמירתו,סודיותו,הגורמיםשאליהםיהיה
ניתןלהעביראתהמידע,חובתיידועהציבור,מנגנוןלבירור
תלונות,וכןהוראותלגביפיקוחובקרהשיחולועלמשרד
התחבורהוהבטיחותבדרכיםעעודמוצעלקבועכילשר
תינתן הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור המשפטים,
סמכותלקבועבתקנותהוראותבענייניםאלהעמובהרכי
הסמכותלהצבתמצלמותלספירתמספרהנוסעיםברכב
אינהסמכותחובהבדין,היאאינהמוסיפהחובהעלזכיין
הנתיבהמהירבכביש1,ואינהבאהלשנותאתההסדרים
החובה בדבר והוראות ,1 בכביש המהיר לנתיב בנוגע
להתקיןמצלמותוסוגיהןבכלפרויקטנקבעתבכלהסכם

זיכיוןע
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מפני הגנה שתבטיח בדרך תיעשה המידע שמירת )5(
העתקתו או חשיפתו שיבושו, במידע, מורשה לא שימוש

בלארשותכדין;

תפעולהמצלמות,שמירתהמידעהמתועדבצילומים )6(
באופן ייעשו זה, חוק לפי והחיובים, הצילומים והפקת

שמפחיתאתהפגיעהבפרטיותואתסיכוניאבטחתהמידעע

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,לרבותצילוםוהמידע2ג2עסודיות
שהופקממנו,ישמוראותובסודולאיגלהאותולאחראלא

לפיהוראותחוקזהע

מסירתמידע
ממאגרהמידע

מידעשהתקבלאושנוצרלפיחוקזהלאיועבראלאלגורמים2ג3ע
האלהוהכולבמידההנדרשתלמטרותהמפורטותלהלן:

לבעלהרכבשצולם-אםביקשזאתבעלהרכב; )1(

למשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםולרשותהממונה )2(
-לצורךפיקוחעלקיוםהוראותחוקזה;

לפי ערר הליך במסגרת - ולעורר הערר לוועדת )3(
סעיף4חולצורךקיוםהדיוןבערר;

לגורםרלוונטימטעםבעלהזיכיוןלצורךקיוםהוראות )4(
חוקזה,בהתאםלמדיניותשתקבעהרשותהממונה,ובאופן
שימזער,ככלהניתןובשיםלבלחלופותטכנולוגיותאפשריות,
שלהחייב;לאתותרגישה בפרטיותו אתהסיכוןלפגיעה

למידעאלאלמישקיבלהרשאתגישהכאמורע

יידועהציבור
ומנגנוןבירור

תלונות

המצלמות,2ג4ע הצבת על הציבור את יידע הזיכיון בעל )1(
לבעל הצילומיםוהאפשרותלפנות שמירת אופן הפעלתן,

הזיכיוןבתלונה,כאמורבסעיףזהע

הנוגע בכל תלונות לבירור מנגנון יקים הזכיון בעל )2(
לפעילותו,ובייחודבכלהנוגעלהוראותסעיף2ג1,אשריפעל
בהתאםלהוראותשתקבעהרשותהממונה,וזאתבלילגרוע

מהאמורבסעיף4חע

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםיבצעפיקוחובקרהעל2ג5עפיקוחובקרה
קיוםהוראותסעיף2ג1,בלילגרועמסמכויותהרשותהממונהע

תקנותפרטיות
מטעםשר
המשפטים

יקבע2ג6ע הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור המשפטים, שר
בתקנותהוראותבענייניםאלה:

אופןהצבתהמצלמותותפעולן; )1(

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהםומשך )2(
הזמןלשמירתהצילומים;

בהם, לשימוש וההרשאות לצילומים הגישה אופן )3(
ובכללזהחיבורמאגרהמידעלמאגריםאחריםואופןהפקת

הצילומיםוהדוחות;

אופןהמצאתהצילומיםלבעליושלהרכבשתועדבהם; )4(

אופןיידועהציבורעלהצילוםע )5(

מפני הגנה שתבטיח בדרך תיעשה המידע שמירת )5(
העתקתו או חשיפתו שיבושו, במידע, מורשה לא שימוש

בלארשותכדין;

תפעולהמצלמות,שמירתהמידעהמתועדבצילומים )6(
באופן ייעשו זה, חוק לפי והחיובים, הצילומים והפקת

שמפחיתאתהפגיעהבפרטיותואתסיכוניאבטחתהמידעע

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,לרבותצילוםוהמידע2ג2עסודיות
שהופקממנו,ישמוראותובסודולאיגלהאותולאחראלא

לפיהוראותחוקזהע

מסירתמידע
ממאגרהמידע

מידעשהתקבלאושנוצרלפיחוקזהלאיועבראלאלגורמים2ג3ע
האלהוהכולבמידההנדרשתלמטרותהמפורטותלהלן:

לבעלהרכבשצולם-אםביקשזאתבעלהרכב; )1(

למשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםולרשותהממונה )2(
-לצורךפיקוחעלקיוםהוראותחוקזה;

לפי ערר הליך במסגרת - ולעורר הערר לוועדת )3(
סעיף4חולצורךקיוםהדיוןבערר;

לגורםרלוונטימטעםבעלהזיכיוןלצורךקיוםהוראות )4(
חוקזה,בהתאםלמדיניותשתקבעהרשותהממונה,ובאופן
שימזער,ככלהניתןובשיםלבלחלופותטכנולוגיותאפשריות,
שלהחייב;לאתותרגישה בפרטיותו אתהסיכוןלפגיעה

למידעאלאלמישקיבלהרשאתגישהכאמורע

יידועהציבור
ומנגנוןבירור

תלונות

המצלמות,2ג4ע הצבת על הציבור את יידע הזיכיון בעל )1(
לבעל הצילומיםוהאפשרותלפנות שמירת אופן הפעלתן,

הזיכיוןבתלונה,כאמורבסעיףזהע

הנוגע בכל תלונות לבירור מנגנון יקים הזכיון בעל )2(
לפעילותו,ובייחודבכלהנוגעלהוראותסעיף2ג1,אשריפעל
בהתאםלהוראותשתקבעהרשותהממונה,וזאתבלילגרוע

מהאמורבסעיף4חע

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםיבצעפיקוחובקרהעל2ג5עפיקוחובקרה
קיוםהוראותסעיף2ג1,בלילגרועמסמכויותהרשותהממונהע

תקנותפרטיות
מטעםשר
המשפטים

יקבע2ג6ע הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור המשפטים, שר
בתקנותהוראותבענייניםאלה:

אופןהצבתהמצלמותותפעולן; )1(

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהםומשך )2(
הזמןלשמירתהצילומים;

בהם, לשימוש וההרשאות לצילומים הגישה אופן )3(
ובכללזהחיבורמאגרהמידעלמאגריםאחריםואופןהפקת

הצילומיםוהדוחות;

אופןהמצאתהצילומיםלבעליושלהרכבשתועדבהם; )4(

אופןיידועהציבורעלהצילוםע )5(
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הוראותסעיפים2ג)4(,2ג1עד2ג6יחולועלבעלזיכיוןבנתיב2ג7עתחולתסעיפים
מהירהמנויבתוספתע

סמכותבחניון
חנהוסע

הסמכויותהנתונותלפיחוקזהלבעלזיכיוןלענייןנתיבמהיר,2ג8ע
יהיונתונות,בשינוייםהמחויבים,לבעלהזיכיוןגםלעניין

חניוןחנהוסע;";

בסעיף3ב)ב(- )6(

הסיפההחלבמילים"עלנהיגה"תסומן")1("; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

לגביהנתיבהמהירהמנויבתוספתע"; )2("

בסעיף3ד)ג(- )7(

הסיפההחלבמילים"אםהמנוי"תסומן")1("; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

החייב זה נתיב לעניין בתוספת; המנוי המהיר בנתיב נסיעה על )2("
בתשלוםהאגרהלפיהוראותחוקזה,הואמישהיהבעלהרכבהרשום
ברישיוןהרכבבמועדהנסיעהבכבישהאגרה,זולתאםהוכיחשהרכב

נגנבממנוע";

אחריסעיף3דיבוא: )8(

נוסףעלחובתתשלוםהאגרהכאמורבסעיף3ד)ג()2(,לא3הע"דמיגבייה )א(
היהברכבבעתהנסיעהבנתיבמהירהמנויבתוספתאמצעי
זיהוי,יהיהבעלהרכבבמועדהנסיעהחייבגםבתשלוםדמי

גבייהע

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלהשל )ב(
הכנסת,רשאילקבועאתסכומידמיהגבייהע";

לסעיף 2ג7 המוצע

מוצעלקבועכיהוראותסעיפים2ג)4(,2ג1עד2ג6
יחולועלבעלזיכיוןבנתיבמהירהמנויבתוספתע

לסעיף 2ג8 המוצע

מוצעלקבועבאופןמפורשכיהסמכויותהנתונות
לפיחוקנתיביםמהיריםלבעלהזיכיוןלענייןנתיבמהיר,
יהיונתונות,בשינוייםהמחויבים,לבעלהזיכיוןגםלעניין
חניוןחנהוסעהמשרתאתהמשתמשיםבאותונתיבמהירע

לפסקאות )6( ו–)7(

לשימוש התנאים את לשנות מוצע לעיל, כאמור
בנתיבמהירכךשמשתמשאשרנסעבנתיביםהמהירים
המנוייםבתוספת,ולאנרשםמראשכמנוי,יוכללהיכנס
לנתיביםאלהעלצורךזאת,מוצעלתקןאתסעיף3בלחוק
נתיביםמהיריםכךשהוראותסעיףקטן)א(לאיחולוגם

לגבינתיבמהירהמנויבתוספתעכמוכןמוצעלתקןאת
סעיף3ד)ג(לחוקנתיביםמהיריםכךשהוראותהסעיףלא
יחולוגםעלנסיעהבנתיבהמהירהמנויבתוספת;עוד
לענייןנתיבזהמוצעלקבועכיהחייבבתשלוםהאגרה
הרכבהרשום בעל מישהיה הוא חוקזה, לפיהוראות
ברישיוןהרכבבמועדהנסיעהבכבישהאגרה,זולתאם

הוכיחשהרכבנגנבממנוע

לפסקה )8(

כאמורלעיל,מוצעלהוסיףלחוקנתיביםמהיריםאת
סעיף3הביחסלדמיגבייהוזאתכדישמשתמשאשרנסע
בנתיבמהירהמנויבתוספת,ולאנרשםמראשכמנוי,יוכל
להיכנסלנתיביםאלה,אךיצטרךלשלםנוסףעלהאגרה
בעדהנסיעה,גםדמיגבייהעכמוכןמוצעלקבועכילשר
התחבורהוהבטיחותבדרכים,בהסכמתשרהאוצר,סמכות

לקבועאתסכומידמיהגבייהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף4,המילה"חריגים"-תימחק,אחרי"לנתיבמהיר"יבוא"אולחניוןחנה )9(
וסע"ובסופויבוא"אולשםמניעתהפרעהבחניוןחנהוסע";

אחריסעיף4איבוא: )10(

"בקשהבמסלול
מקוצר

בקשה4א1ע יגיש בתוספת המנוי מהיר בנתיב זיכיון בעל )א(
לגבייתחיובודמיגבייהלפיסעיף3ה,שלאשולמובמועד,
לפועל, ההוצאה לחוק א'1 פרק לפי המקוצר במסלול

התשכ"ז-691967,בשינוייםאלה:

הוראותסעיפים20ב)ב(ו–)ג(,20ו)א()3(ו־20ח)ב( )1(
-לאיחולו;

בקשה ביצוע 20ו)א()1(, בסעיף האמור אף על )2(
לביצועחיובודמיגבייהלאתסתייםאלאאםכןגובה
5,000שקלים החובבתיקההוצאהלפועלעולהעל

חדשיםע

הוראותסעיףזהלאיחולועלבעלזיכיוןבנתיבמהיר )ב(
שאינומנויבתוספתע";

בסעיף4ה- )11(

בסעיףקטן)א(,המילה"חריגים"-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הסמכויותלפיסעיףקטן)א(יהיונתונותלפקחגםלענייןחניוןחנה ")ג(
וסע,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף4ט)ב(,אחריפסקה)3(יבוא: )12(

מספרהנוסעיםברכבכפישנקלטברשומההאלקטרוניתע"; )4("

בסעיף4,המילה"חריגים"-תימחק,אחרי"לנתיבמהיר"יבוא"אולחניוןחנה )9(
וסע"ובסופויבוא"אולשםמניעתהפרעהבחניוןחנהוסע";

אחריסעיף4איבוא: )10(

"בקשהבמסלול
מקוצר

בקשה4א1ע יגיש בתוספת המנוי מהיר בנתיב זיכיון בעל )א(
לגבייתחיובודמיגבייהלפיסעיף3ה,שלאשולמובמועד,
לפועל, ההוצאה לחוק א'1 פרק לפי המקוצר במסלול

התשכ"ז-691967,בשינוייםאלה:

הוראותסעיפים20ב)ב(ו–)ג(,20ו)א()3(ו־20ח)ב( )1(
-לאיחולו;

בקשה ביצוע 20ו)א()1(, בסעיף האמור אף על )2(
לביצועחיובודמיגבייהלאתסתייםאלאאםכןגובה
5,000שקלים החובבתיקההוצאהלפועלעולהעל

חדשיםע

הוראותסעיףזהלאיחולועלבעלזיכיוןבנתיבמהיר )ב(
שאינומנויבתוספתע";

בסעיף4ה- )11(

בסעיףקטן)א(,המילה"חריגים"-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הסמכויותלפיסעיףקטן)א(יהיונתונותלפקחגםלענייןחניוןחנה ")ג(
וסע,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף4ט)ב(,אחריפסקה)3(יבוא: )12(

מספרהנוסעיםברכבכפישנקלטברשומההאלקטרוניתע"; )4("

לפסקה )9(

מוצעלהרחיבאתסמכותשרהתחבורהוהבטיחות
בדרכיםשבסעיף4לחוקנתיביםמהירים,להגבילכניסת
זו שסמכות כך מהיר, לנתיב ציבוריים שאינם רכב כלי
לאתוגבלרקלמקריםחריגיםעהשריוכללקבועמקרים
כך לצורך מהירע לנתיב כאמור כניסה להגבלת ודרכים
תימחקהמילה"חריגים"מהסעיףעמוצעכיתיקוןזהיחול

עלכלנתיבמהירכהגדרתובחוקנתיביםמהיריםע

לפסקה )10(

4א1 מוצעלהוסיףלחוקנתיביםמהיריםאתסעיף
ולפיובעלזיכיוןבנתיבמהירהמפורטבתוספתיגישבקשה
במסלול במועד שולמו שלא גבייה ודמי חיוב לגביית
המקוצרלפיפרקא'1לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967,
זאתכדילמנועמצביםשלתפיחתחובותשלחייביםעעוד
מוצעלקבועכיהוראותסעיףזהיחולורקעלבעלזיכיון

בנתיבמהירשמנויבתוספתע

לפסקה )11(

4הלחוקנתיביםמהיריםכך מוצעלתקןאתסעיף
שבסעיףקטן)א(תימחקהמילה"חריגים"וזאתבהתאמה
כנוסחו מהירים נתיבים לחוק 4 בסעיף שמוצע לתיקון
בפסקה)9(לחוקזהעעודמוצעלהוסיףלסעיףהאמורסעיף
קטן סעיף לפי לפקח שנתונות הסמכויות ולפיו )ג( קטן
)א(,יהיונתונותלוגםלענייןחניוןחנהוסע,בשינויים
בסמכויות להשתמש יוכל שהוא כדי זאת, המחויביםע
אלהביןהשארכדילפנותכלירכבלשםמניעתהפרעה

למשתמשיהחניוןע

לפסקה )12(

מהירים נתיבים לחוק 4ט)ב( סעיף את לתקן מוצע
שהוגשה אלקטרונית רשומה שלפיה פסקה בו ולהוסיף
ו–)2(תהיה )ג()1( קטן סעיף לפי שנקבעהבתקנות בדרך
ראיהקבילהבכלהליךמשפטיובכלהליךלפיהוראותחוק
נתיביםמהירים,גםלגבימספרהנוסעיםברכבכפישנקלט
ברשומההאלקטרונית,זאתכדישיהיהאפשרלהשתמש

בצילומיםכראיהקבילהבהליךמשפטיע

ס"חהתשכ"ז,עמ'116ע 69
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אחריסעיף4טיבוא: )13(

השררשאילשנותאתהתוספתבצוע";"שינויהתוספת 4יע

אחריסעיף7יבוא: )14(

תוספת
סעיפים)2ג,3ב)ב()2(,3ד)ג()2(,3ה,4א1)א((

נתיבמהירשנקבעלפיסעיף2החלמיוםו'בשבטהתשע"ח)22בינואר2018(ע

פרק י"א: אנרגיה

סימן א': אספקת חשמל לגוש דן

תיקוןחוקלמניעת
מפגעיאסבסט

ואבקמזיק

בחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-702011)בסימןזה-חוקלמניעת60ע
מפגעיאסבסט(-

בסעיף5,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")א1(

לפסקאות )13( ו–)14(

מוצעלהוסיףלחוקנתיביםמהיריםתוספתשתקבע
3ה, 3ד)ג()2(, 3ב)ב()2(, )2ג, - ספציפיים תחולה סעיפי
4א1)א((רקלגבינתיבמהירשנקבעלפיסעיף2החלמיום
ו'בשבטהתשע"ח)22בינואר2018(עוכןמוצעלהוסיףאת

סעיף4ישקובעכיהשררשאילשנותאתהתוספתבצוע

פרק י"א

סעיף5לחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,  סימן א'
התשע"א-2011)להלן-חוקהאסבסט(,קובעכי  כללי
להפסיק נדרש תעשייתי מיתקן של בעלים 
ולהטמינו להסירו במיתקן, פריך באסבסט קיים שימוש
בהתאםלחוקהאמור,בתוך10שניםמיוםתחילתהחוק

האמור,קריעדיוםכ"ובאבהתשפ"א)4באוגוסט2021(ע

בתחנתהכוחרידינגבתלאביבקייםאסבסטפריך,
אשרהסרתועלולהלפגועבתפקודתחנתהכוחעהנחת
העבודהשלבעלהרישיוןלניהולהמערכתכמשמעותו
בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1996,הייתהכיעדלשנת
)במקום רידינג במתחם חדשה כוח תחנת תוקם 2026

התחנההקיימתכיום(ע

)1ביולי2022( יוסברכיעדיוםב'בתמוזהתשפ"ב
צפויהלקוםתחנתמיתוג)תחמ"ג("עתידים"עתחנתמיתוג
הכוח בתחנת הייצור הפסקת את מאפשרת הייתה זו
הקיימתלמשךתקופהשלכמהשנים,אשרבמהלכןהיה
ניתןלהקיםאתתחנתהכוחהחדשהבמתחם,אילואושרה
תכניתלפידיניהתכנוןוהבנייהלהקמתתחנתכוחחדשה
כאמורעבנסיבותאלה,משלאאושרהתכניתכאמורבשלב
המערכת לניהול הרישיון בעל של העבודה הנחת זה,
לאצפויהלהתקיים,ועלכןפגיעהבתפקודתחנתהכוח
הקיימתמסכנתאתאמינותאספקתהחשמללאזורגושדן

בהתאםלצפיצריכתהחשמללאזורזהע

לצורך מענה למתן פעולות נדרשות האמור, עקב
באספקתהחשמללאזורגושדןעביוםכ"גבאבהתשפ"א
211 2021(קיבלההממשלהאתהחלטהמס' )1באוגוסט
אשרכוללתאתהצעדיםהדרושיםלכךעואולם,כלעודלא
הושלמוצעדיםאלה,יהיהצורךלהמשיךולייצרחשמל
באמצעותתחנתהכוחרידינג,וזאתכדילתתאתהמענה
יש זאת, לנוכח דןע גוש באזור החשמל באספקת לצורך
שבתחנת הפריך באסבסט השימוש המשך את לאפשר
הכוחרידינג)להלן-תחנתהכוחאוהתחנה(,אףמעבר
לתקופההקבועהכיוםבחוק,ולקבועבהתאםאתהתנאים
לצמצום ופעולות כאמור השימוש להמשך וההגבלות
הסיכוניםהסביבתייםעלפיכךמוצעלתקןאתסעיף5לחוק
האסבסטולהוסיףלואתפסקה)א1(הקובעתהסדרייחודי
לענייןהמשךהשימושבאסבסטפריךבתחנתהכוחרידינג,

כמפורטלהלןע

לפסקה )1( סעיף 60 

לסעיף קטן )א1()1( המוצע 

תחנת שהוא תעשייתי מיתקן לבעל לאפשר מוצע
הכוחרידינגאולמחזיקבו,להמשיךלהשתמשבאסבסט
לכל ,)2032 ביוני 3( התשצ"ב בסיוון כ"ד יום עד פריך

המאוחרעשימושזהכפוףלארבעהתנאים:

כמשמעותו המערכת, לניהול הרישיון האחד,בעל
בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1996)להלן-בעלרישיון
לניהולהמערכת(,אישרכיהמשךהפעלתתחנתהכוח
בשנההעוקבתלשנהשבהניתןהאישור,דרושלמניעת
אספקת באמינות )פגיעה המוצעת כהגדרתה פגיעה
החשמללאזורגושדןבהתאםלצפיצריכתהחשמלבאזור
זה,שצופהבעלרישיוןלניהולהמערכת(עלצורךכךמוצע
לדרוש רשאי המערכת לניהול הרישיון בעל כי לקבוע
לצורך לו הדרוש מידע בו מהמחזיק או המיתקן מבעל

ס"חהתשע"א,עמ'694;התשע"ו,עמ'612ע 70
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בעלמיתקןתעשייתישהואתחנתהכוחרידינגבתלאביבאוהמחזיק )1(
בו,רשאיםלהמשיךשימושקייםבאסבסטפריךשהותקןלצורךבידודתרמי,

עדיוםכ"דבסיווןהתשצ"ב)3ביוני2032(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

בעלרישיוןלניהולהמערכתאישר,עדיום1ביוליבכלשנה, )א(
בשנה התעשייתי המיתקן הפעלת המשך כי ,2022 משנת החל
בעל פגיעה; למניעת דרוש האישור, ניתן שבה לשנה העוקבת
הרישיוןלניהולהמערכתרשאילדרושמבעלהמיתקןאומהמחזיק
בומידעהדרושלולצורךקבלתהחלטתו;בעלהרישיוןלניהול
המערכתיעבירלבעלהמיתקןאוהמחזיקבואתאישורואועותק

מהחלטתובענייןהאישור;

אחתלשבועיערוךבעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבו )ב(
בדיקהחזותיתבמיתקןלאיתורמפגעיאסבסט,וידווחלמנהלעל
אודותממצאיו;אותרמפגעאסבסט,יפעלבעלהמיתקןאוהמחזיק

באופןמיידילטיפולבמפגעבהתאםלהוראותלפיחוקזה;

לצורךהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיהחלמשנת2028, )ג(
נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(ו־)ב(,יידרשאישורשרהאנרגיה,
ולפיוהאמורבאישורבעלרישיוןלניהולהמערכתשניתןלפיפסקת
משנה)א(מוסכםעליו;טרםמתןאישורו,יתייעץשרהאנרגיהעם
השרבנוגעלהשלכותהמשךהשימושעלבריאותהציבורוהסביבה;
עמדתהשרתינתןבתוך21ימיםמיוםשפנהאליושרהאנרגיה,ושר
האנרגיהיודיעלבעלהרישיוןלניהולהמערכתעלהחלטתובעניין
האישורלהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיבשנההעוקבתלשנה
שבהניתןהאישור,עדיום30בספטמברבכלשנה;לאניתנהעמדת
השרבתוך21ימיםכאמור,יראואתעמדתוכהתנגדות;שרהאנרגיה
ישלחאתאישורואועותקמהחלטתולבעלהמיתקןהתעשייתיאו

למחזיקבו;

בעלמיתקןתעשייתישהואתחנתהכוחרידינגבתלאביבאוהמחזיק )1(
בו,רשאיםלהמשיךשימושקייםבאסבסטפריךשהותקןלצורךבידודתרמי,

עדיוםכ"דבסיווןהתשצ"ב)3ביוני2032(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

בעלרישיוןלניהולהמערכתאישר,עדיום1ביוליבכלשנה, )א(
בשנה התעשייתי המיתקן הפעלת המשך כי ,2022 משנת החל
בעל פגיעה; למניעת דרוש האישור, ניתן שבה לשנה העוקבת
הרישיוןלניהולהמערכתרשאילדרושמבעלהמיתקןאומהמחזיק
בומידעהדרושלולצורךקבלתהחלטתו;בעלהרישיוןלניהול
המערכתיעבירלבעלהמיתקןאוהמחזיקבואתאישורואועותק

מהחלטתובענייןהאישור;

אחתלשבועיערוךבעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבו )ב(
בדיקהחזותיתבמיתקןלאיתורמפגעיאסבסט,וידווחלמנהלעל
אודותממצאיו;אותרמפגעאסבסט,יפעלבעלהמיתקןאוהמחזיק

באופןמיידילטיפולבמפגעבהתאםלהוראותלפיחוקזה;

לצורךהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיהחלמשנת2028, )ג(
נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(ו־)ב(,יידרשאישורשרהאנרגיה,
ולפיוהאמורבאישורבעלרישיוןלניהולהמערכתשניתןלפיפסקת
משנה)א(מוסכםעליו;טרםמתןאישורו,יתייעץשרהאנרגיהעם
השרבנוגעלהשלכותהמשךהשימושעלבריאותהציבורוהסביבה;
עמדתהשרתינתןבתוך21ימיםמיוםשפנהאליושרהאנרגיה,ושר
האנרגיהיודיעלבעלהרישיוןלניהולהמערכתעלהחלטתובעניין
האישורלהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיבשנההעוקבתלשנה
שבהניתןהאישור,עדיום30בספטמברבכלשנה;לאניתנהעמדת
השרבתוך21ימיםכאמור,יראואתעמדתוכהתנגדות;שרהאנרגיה
ישלחאתאישורואועותקמהחלטתולבעלהמיתקןהתעשייתיאו

למחזיקבו;

קבלתהחלטתועבעלהרישיוןלניהולהמערכתיעבירלבעל
מהחלטתו עותק או אישורו את בו למחזיק או המיתקן
בענייןהאישורעבנוסף,בשלכךשבשניםהבאותיידרש
הסביבה להגנת השר אישור ואף האנרגיה שר אישור
להמשךהשימוש,מוצעלקבועשעלבעלהרישיוןלניהול
המערכתלקבלאתהחלטתוולתתאתהאישור,אםייתן,
עדיום1ביוליבכלשנה,לגביהמשךהפעלתתחנתהכוח
בשנההעוקבתעזאתכדילאפשרלשרים,ובמידתהצורך
לממשלה)כפישיוסברלהלן(,שהותמספקתלבחוןאת

הענייןע

כךלמשל,לצורךהמשךהפעלתהתחנהבמהלךכל
שנת2023)כלומרהפעלתהמיום1בינואר2023עדיום31
בדצמבר2023(,יידרשבעלהרישיוןלניהולהמערכתלתת

אתהאישורעדיום1ביולי2022ע

לניהול הרישיון בעל אישור כי להבהיר מוצע
עקב וזאת ,2022 משנת החל שנה, בכל יינתן המערכת
התיקוןהמוצעבסעיף61לחוקזהולפיותחילתהתיקון
התשפ"א באב כ"ז ביום תהיה האסבסט, לחוק המוצע

)5באוגוסט2021(עכלומר,ישצורךלהבהירשאיןכלפגם
בהמשךהפעלתהתחנהבמהלךשנת2022,אףבלאקבלת
אישורבעלרישיוןלניהולהמערכתבשנההקודמתלשנת

2022ע

התנאיהשנילהמשךהשימושבאסבסטהפריךהוא
שאחתלשבועיערוךבעלהמיתקןאוהמחזיקבובדיקה
חזותיתלאיתורמפגעיאסבסט,וידווחלמנהלכהגדרתו
בחוקהאסבסט,בדברממצאיהבדיקהעכמוכןמוצעלקבוע
כיאםאותרמפגעאסבסט,בעלהמיתקןאוהמחזיקיפעלו

באופןמיידילטיפולבוע

באסבסט השימוש המשך לצורך השלישי התנאי
כאמור נדרש אשר ,2028 משנת החל שנה בכל הפריך
לצורךהמשךהפעלתתחנתהכוח,הואקבלתאישורשר
האנרגיהעהאישור-אוהחלטתשרהאנרגיהבענייןזה
-יינתןעדיום30בספטמברלגביהמשךהשימושבשנה
העוקבתלשנהשבהניתןהאישורעלדוגמה,לשםהמשך
השימושבאסבסטהפריךלצורךהפעלתהתחנהבמהלךכל
שנת2028,יהיהעלשרהאנרגיהלתתאתאישורועדיום
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לצורךהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיהחלמשנת2030, )ד(
)ג(,יידרשאישורהשר נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(עד
להמשךהשימושבאסבסטפריךלצורךהמשךהפעלתהמיתקן;השר
יודיעלבעלרישיוןלניהולהמערכתעלהחלטתובענייןהאישור
להמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיבשנההעוקבתלשנהשבהניתן
האישור,עדיום15באוקטוברבכלשנה;לאניתנההחלטתהשרעד
למועדהאמור,יראואתהחלטתוכסירובלמתןאישור;השרישלח

עותקמהחלטתולבעלהמיתקןהתעשייתיאולמחזיקבו;

השרושרהאנרגיהידווחולוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )2(
אחתלשנה,בדברהאישורשנתןכלאחדמהםלפיפסקה)1()ג(או)ד(,לפי

העניין,לצורךהמשךהשימושהחלמשנת2030;

עלאףהאמורבפסקה)2(,ניתן,לגביהמשךהשימושהחלמשנת2030, )3(
אישורשרהאנרגיהלפיפסקה)1()ג(ולאניתןאישורהשרלפיפסקה)1()ד(,
לאידווחוהשריםלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,ורשאיכלאחד
מהשריםהאמוריםלהביאאתהענייןלהכרעתהממשלהבמליאתה,והחלטת
הממשלהתבואבמקוםהחלטותהשריםלענייןהאישורים;מזכירהממשלה

ידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתבדברהחלטתהממשלה;

סברבעלרישיוןלניהולהמערכתכיאיןעודצורךבהמשךהפעלת )4(
המיתקןהתעשייתילשםמניעתפגיעההחלממועדמסוים,יודיע,מוקדם

ככלהאפשר,לבעלהמיתקןולמחזיקבועלהמועדהאמור;

30בספטמבר2027עפרקהזמןהעומדלרשותשרהאנרגיה
נובעמכךשעליולקייםהתייעצותעםהשרלהגנתהסביבה
טרםמתןהחלטתועעודמוצע,כדילאפשראתהעמידה
בלוחותהזמניםלמתןהחלטותעלידיכלגורם,לקבועכי
עמדתהשרלהגנתהסביבהבנוגעלהתייעצותתינתןבתוך
21ימיםמיוםששרהאנרגיהפנהאליו,וכיאםלאניתנה
עמדתויראואתהדברכהתנגדותעבאופןזה,שרהאנרגיה
יוכללהמשיךולבחוןאםלתתאישורולפיוהאמורבאישור
בעלהרישיוןלניהולהמערכתמקובלעליו,אולאעכמו
המיתקן לבעל ישלח האנרגיה שר כי לקבוע מוצע כן
התעשייתיאולמחזיקבואתהאישוראועותקמהחלטתוע

התנאיהרביעיהמוצעלצורךהמשךשימושכאמור,
בכלשנההחלמשנת2030,הואכייידרש,נוסףלאישור
שרהאנרגיהכאמורלעיל,גםאישורהשרלהגנתהסביבה
לצורךהמשךהשימושבשנההעוקבתלשנהשבהניתן
15באוקטובר האישורעמוצעכיאישורזהיינתןעדיום
בכלשנהלגביהשנההעוקבת)כלומר,עלהאישורהראשון
להינתןעדיום15באוקטובר2029(עפרקהזמןהעומדלרשות
השרלהגנתהסביבהאינוארוךמכיווןשהנושאכברמוכר
לו,בשלההתייעצותהנערכתעימובהתאםלתנאיהשלישי
האמורעגםכאןמוצעלקבועכיאםלאניתנההחלטתהשר
עדלמועדהאמוריראואתהדברכסירובלמתןהאישורע
זאתכדישיהיהניתןלהמשיךבפעולהלפילוחותהזמנים,
ולדעתאםישצורךלהביאאתהדבריםלהחלטתהממשלה
בהתאםלסעיף5)א1()3(המוצע,כךשתתקבלהחלטהלפני
לגבי האישורים, להינתן אמורים היו שבה השנה תום

המשךהשימושבשנההעוקבתלהע

לפסקה )2( לסעיף קטן )א1( המוצע

מוצעלקבועכיעלשרהאנרגיהוהשרלהגנתהסביבה
של הסביבה והגנת הפנים לוועדת לשנה, אחת לדווח,
הכנסתבדברהאישוריםשנתןכלאחדמהםלצורךהמשך
השימושהחלמשנת2030)כלומרהאישוריםשניתנועל

ידםהחלמשנת2029(ע

לפסקה )3( לסעיף קטן )א1( המוצע

בשלהסכנההטמונהבפגיעהבאמינותאספקתהחשמל
זה באזור החשמל צריכת לצפי בהתאם דן, גוש לאזור
שצופהבעלרישיוןלניהולהמערכת,מוצעכיבמקרהשבו
שרהאנרגיהנתןאישורלפיסעיף5)א1()1()ג(המוצעואילו
שרלהגנתהסביבהלאנתןאישורלפיסעיף5)א1()1()ד(
המוצע,רשאיכלאחדמהשריםלהביאאתהענייןלמליאת
הממשלהעהכרעתהממשלהתבואבמקוםהחלטותהשרים
לענייןהאישורשנותןכלאחדמהםעבנסיבותאלה,במקום
דיווחהשריםלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת
לוועדת שידווח הוא הממשלה מזכיר ,)2( פסקה לפי
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתעיובהרכינסיבותאלה
רלוונטיותרקמהתקופהשבהנדרשגםאישורהשרלהגנת
הסביבהלהמשךשימושבאסבסטהפריךלצורךהפעלת

תחנתהכוחהחלמשנת2030ע

לפסקאות )4( ו–)5( לסעיף קטן )א1( המוצע

בפסקה)4(לסעיףקטן)א1(המוצע,מוצעלקבועכי
אםסברבעלהרישיוןלניהולהמערכתכיאיןעודצורך
בהמשךהפעלתהמיתקןלשםמניעתפגיעההחלממועד
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בעלהמיתקןאוהמחזיקבויסירויטמיןאתהאסבסטהפריךבהתאם )5(
להוראותלפיחוקזה,בתוךשמונהעשרחודשיםמאחדמאלה,לפיהעניין:

המערכת לניהול הרישיון בעל לו הודיע שעליו מהמועד )א(
כאמורבפסקה)4(;

מתוםהשנההאחרונהשלגביהניתןאחדמאלה: )ב(

אישורבעלהרישיוןלניהולהמערכתכאמורבפסקה)1()א( )1(
ואולםאםניתנההודעהכאמורבפסקה)4(,תחולפסקה5)א(;

המשך לצורך )1()ג( פסקה לפי האנרגיה שר אישור )2(
הפעלתהמיתקןהתעשייתיהחלמשנת2028;

אישורהשרלפיפסקה)1()ד(לצורךהמשךהפעלתהמיתקן )3(
התעשייתיהחלמשנת2030;לאניתןאישורהשרכאמורלצורך
המשךהפעלתהמיתקןבשנהמסוימתוניתןאישורהממשלה
לפיפסקה)3(להמשךהפעלתהמיתקןלגביאותהשנה-מתום

אותהשנהשלגביהניתןאישורהממשלהכאמור;

מהמועדהאמורברישהלפסקה)1(,ובלבדשניתנוהאישורים )ג(
הנדרשיםלהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיעדלאותומועד;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבוישלחלמנהלעותקמהמסמכים )6(
המפורטיםלהלן,ככלשהםניתנו,לאיאוחרמשבעהימיםמיוםשקיבלאת

המסמכים:

בעלהמיתקןאוהמחזיקבויסירויטמיןאתהאסבסטהפריךבהתאם )5(
להוראותלפיחוקזה,בתוךשמונהעשרחודשיםמאחדמאלה,לפיהעניין:

המערכת לניהול הרישיון בעל לו הודיע שעליו מהמועד )א(
כאמורבפסקה)4(;

מתוםהשנההאחרונהשלגביהניתןאחדמאלה: )ב(

אישורבעלהרישיוןלניהולהמערכתכאמורבפסקה)1()א( )1(
ואולםאםניתנההודעהכאמורבפסקה)4(,תחולפסקה5)א(;

המשך לצורך )1()ג( פסקה לפי האנרגיה שר אישור )2(
הפעלתהמיתקןהתעשייתיהחלמשנת2028;

אישורהשרלפיפסקה)1()ד(לצורךהמשךהפעלתהמיתקן )3(
התעשייתיהחלמשנת2030;לאניתןאישורהשרכאמורלצורך
המשךהפעלתהמיתקןבשנהמסוימתוניתןאישורהממשלה
לפיפסקה)3(להמשךהפעלתהמיתקןלגביאותהשנה-מתום

אותהשנהשלגביהניתןאישורהממשלהכאמור;

מהמועדהאמורברישהלפסקה)1(,ובלבדשניתנוהאישורים )ג(
הנדרשיםלהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיעדלאותומועד;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבוישלחלמנהלעותקמהמסמכים )6(
המפורטיםלהלן,ככלשהםניתנו,לאיאוחרמשבעהימיםמיוםשקיבלאת

המסמכים:

מסוים,יודיעמוקדםככלהאפשרלבעלהמיתקןולמחזיק
בו,עלהמועדע

בפסקה)5(מוצעלקבועכילאחרשיימצאכיאיןעוד
צורךבהמשךהפעלתתחנתהכוח,יידרשבעלהמיתקןאו
המחזיקבולהסיראתהאסבסטולהטמינובתוךפרקזמן
שלאיעלהעל18חודשיםמאחדהמועדיםהרלוונטיים,
בהתאםלחלופותהמפורטותבפסקה)כדילאפשרלבעל

המיתקןאולמחזיקזמןמספקלכך(:

חלופהאחתהיאהמועדשצויןבהודעהשנתןבעלרישיון
לניהולהמערכתלפיפסקה)4(;

חלופהשנייהמתייחסתלמועדשהואתוםהשנההאחרונה
שניתןלגביהאישורהגורםהרלוונטי,בהתייחסלכלאחד

מהאישוריםהאלה:

זו -חלופה בעלהרישיוןלניהולהמערכת אישור )1(
רלוונטיתרקאםבעלהרישיוןלניהולהמערכתלאשלח
המועד שאז שימוש, הפסקת על )4( פסקה לפי הודעה
המצויןבהודעההואהמועדאשרממנותתחילמניית18
החודשים)פסקה)5()ב()1(תהיהרלוונטיתאםלמשלסבר
בעלרישיוןלניהולהמערכתכיתוםהשנההואהמועד
שבוניתןלהפסיקאתהפעלתהמיתקן,ולכןהואאינורואה

צורךבשליחתהודעהלפיפסקה)4((;

אישורשרהאנרגיה-אםלאניתןאישורשרהאנרגיה )2(
להמשךהשימושבמהלךשנהמסוימתלגביהשנההעוקבת
לה,יהיהעלבעלהמיתקןאוהמחזיקלהסירולהטמיןאת
האסבסטבתוך18חודשיםמתוםהשנההאחרונהשלגביה

ניתןאישורשרהאנרגיה;

אםמדוברבתקופהשלגביהנדרשגםאישורהשר )3(
להגנתהסביבה-בתוך18חודשיםמתוםהשנההאחרונה
שלגביהניתןאישורהשרלהגנתהסביבה,אלאאםכןלגבי
אותהשנהניתןאישורהממשלהלפיפסקה)3(לסעיף5)א1(
המוצעעכךלמשל,אםלאניתןאישורהשרלהגנתהסביבה
להמשךהפעלתהמיתקןבמהלךשנת2030,וניתןאישור
הממשלה,המועדהרלוונטילמניית18החודשיםהואתום
שנת2030שלגביהניתןאישורהממשלה,אךאםניתןלאחר
מכןאישורהשרלהגנתהסביבהלהמשךהפעלתהמיתקן
במהלךשנת2031הרישתוםשנת2031הואהמועדשממנו

מתחיליםלהימנות18החודשיםע

חלופהשלישיתמוצעתהיאהמועדהקבועבפסקה
הפריך באסבסט השימוש להמשך האחרון כתאריך )1(
כלומריוםכ"דבסיווןהתשצ"ב)3ביוני2032(,וזאתבכפוף
לכךשעדלאותומועדניתנוהאישוריםהנדרשיםלהמשך
הפעלתהמיתקןעחלופהזונדרשתשכןלו18החודשיםהיו
נמניםמתוםשנת2032ולאמיוםכ"דבסיווןהתשצ"ב)3
ביוני2032(,היועומדיםלרשותבעלהמיתקןאוהמחזיקבו
יותרמ־18חודשיםלצורךההסרהוההטמנה,באופןשאינו

מותאםלשארהוראותפסקה)5(ע

לפסקה )6( לסעיף קטן )א1( המוצע

מוצעלחייבאתבעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיק
בולשלוחלמנהלעותקיםמהמסמכיםהרלוונטייםלהמשך
השימוש:אישורבעלרישיוןלניהולהמערכתאוהחלטתו
בענייןהאישורהאמור,אישורשרהאנרגיהאוהחלטתו
לניהול רישיון בעל הודיע ואם האמור, האישור בעניין
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אישורבעלהרישיוןלניהולהמערכתכיהמשךהשימושדרוש )א(
לשםמניעתפגיעהלפיפסקה)1()א(אוהחלטתובענייןהאישור;

אישורשרהאנרגיהאוהחלטתובענייןהאישורלפיפסקה)1()ג(; )ב(

הודעתבעלהרישיוןלניהולהמערכתאלבעלהמיתקןלפי )ג(
פסקה)4(;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויפסיקאתהשימושבאסבסט )7(
פריךשהותקןבולצורךבידודתרמי,בחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנת
הכוח,שהסרתולאתפגע,ביןבמישריןוביןבעקיפין,ביכולתייצורהחשמל
במיתקןהתעשייתי,יסירוויטמינומוקדםככלהאפשרולאיאוחרמהמועד

שהורהלוהמנהל;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויפסיקאתהשימושבאסבסט )8(
פריךשהותקןלצורךבידודתרמי,בחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנת
הכוח,אשרלאהופסקהשימושבובהתאםלפסקה)7(,יסירוויטמינוהחל
)1ביולי2022(,אלאאםכןנוכחבעלהמיתקן מיוםב'בתמוזהתשפ"ב
התעשייתיאוהמחזיקבוכיניתןלהסיראתהאסבסטהפריךבמועדמוקדם
יותר,זאתבלילפגוע,ביןבמישריןוביןבעקיפין,ביכולתייצורהחשמל

במיתקןהתעשייתי;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויגישלמנהל,בתוך21ימים )9(
מיוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,דוחהמפרטאת
רכיביהאסבסטהפריךבחלקיםהחיצונייםכאמוראשרלאהופסקהשימוש
בהםבהתאםלפסקה)7(ואשרניתןלהסירםלפנייוםב'בתמוזהתשפ"ב

)1ביולי2022(;

המיתקן לבעל לאשר רשאי המנהל ,)8( בפסקה האמור אף על )10(
התעשייתיאולמחזיקבו,לדחותאתמועדהפסקתהשימושבאסבסט
)1ביולי2022(,עליסוד הפריךלמועדמאוחרמיוםב'בתמוזהתשפ"ב
בקשהבכתבשהגישבעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבו,ולפיההפסקת
השימושכאמורתפגעבמישריןאובעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבמיתקן
התעשייתי;לאחרהפסקתהשימושבעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבו

יסירויטמיןאתהאסבסטהפריך;

המערכתלבעלהמיתקןאולמחזיקבוכיאיןעודצורך
בהפעלתתחנתהכוחלמניעתפגיעה-גםעותקמההודעה

האמורהע

לפסקאות )7( עד )10( לסעיף קטן )א1( המוצע

מוצעבפסקה)7(לחייבאתבעלהמיתקןאוהמחזיק
בו,להפסיקאתהשימושבאסבסטפריךשהותקןלצורך
בידודתרמיבחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנתהכוח
ושהסרתולאתפגע,ביןבמישריןוביןבעקיפין,ביכולת
ייצורהחשמלבתחנתהכוח,להסירוולהטמינומוקדםככל

האפשרולאיאוחרמהמועדשהורהלוהמנהלע

באשרלאסבסטשלאהופסקהשימושבוכאמור,מוצע
בפסקה)8(לחייבאתבעלהמיתקןאוהמחזיקבולהפסיק

אתהשימושבו,להסירוולהטמינוהחלמיוםב'בתמוז
התשפ"ב)1ביולי2022()יובהרכיתחילתהסרהוההטמנה
וההטמנה ההסרה סיום ואילו ,2022 ביולי 1 ביום היא
יהיהלאחרמכן(,אלאאםנוכחבעלהמיתקןהתעשייתי
אוהמחזיקבוכיניתןלהסיראתהאסבסטהפריךבמועד
מוקדםיותר,זאתבלילפגוע,ביןבמישריןוביןבעקיפין,
1( האמור המועד הכוחע בתחנת החשמל ייצור ביכולת
ביולי2022(,נקבעבשלכךשעדלמועדזהצפויהלקום
תחנתהמיתוג)תחמ"ג(עתידים,אשרתאפשראתהפסקת
הייצורבתחנתהכוחלמשךהזמןהדרושלביצועעבודות
שיקוםבתחנתהכוחלצורךהמשךהפעלתהבשניםהבאות
)2032 )3ביוני )אךלאיאוחרמיוםכ"דבסיווןהתשצ"ב

כאמורבסעיף5)א1()1(המוצע(ע
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בסעיףקטןזה-

"בעלרישיוןלניהולהמערכת"-כמשמעותובחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-
;711996

"פגיעה"-פגיעהבאמינותאספקתהחשמללאזורגושדןבהתאםלצפי
צריכתהחשמלבאזורזה,שצופהבעלרישיוןלניהולהמערכתע";

בסעיף54- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לאעורךבדיקהחזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל מדווח

5)א1()1()ב(רישה;

לאשולחלמנהלעותקמהמסמכיםכאמורבסעיף5)א1()6(,בניגוד )1ב(
להוראותאותוסעיףאולאמדווחלמנהלעלרכיביהאסבסטהחיצוניים

שלאהופסקהשימושבהםבניגודלהוראותסעיף5)א1()9(;";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"5)א("יבוא"5)א1()5(,)7(,)8(או)10("; )ב(

בסעיף58- )3(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לאערךבדיקהחזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל דיווח

5)א1()1()ב(רישה;

לאשלחלמנהלעותקמהמסמכיםכאמורבסעיף5)א1()6(,בניגוד )1ב(
להוראותאותוסעיףאולאדיווחלמנהלעלרכיביהאסבסטהחיצוניים

שלאהופסקהשימושבהםבניגודלהוראותסעיף5)א1()9(;";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"5)א("יבוא"5)א1()5(,)7(,)8(או)10("ע )ב(

בסעיףקטןזה-

"בעלרישיוןלניהולהמערכת"-כמשמעותובחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-
;711996

"פגיעה"-פגיעהבאמינותאספקתהחשמללאזורגושדןבהתאםלצפי
צריכתהחשמלבאזורזה,שצופהבעלרישיוןלניהולהמערכתע";

בסעיף54- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לאעורךבדיקהחזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל מדווח

5)א1()1()ב(רישה;

לאשולחלמנהלעותקמהמסמכיםכאמורבסעיף5)א1()6(,בניגוד )1ב(
להוראותאותוסעיףאולאמדווחלמנהלעלרכיביהאסבסטהחיצוניים

שלאהופסקהשימושבהםבניגודלהוראותסעיף5)א1()9(;";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"5)א("יבוא"5)א1()5(,)7(,)8(או)10("; )ב(

בסעיף58- )3(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לאערךבדיקהחזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל דיווח

5)א1()1()ב(רישה;

לאשלחלמנהלעותקמהמסמכיםכאמורבסעיף5)א1()6(,בניגוד )1ב(
להוראותאותוסעיףאולאדיווחלמנהלעלרכיביהאסבסטהחיצוניים

שלאהופסקהשימושבהםבניגודלהוראותסעיף5)א1()9(;";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"5)א("יבוא"5)א1()5(,)7(,)8(או)10("ע )ב(

המיתקן בעל כי ,)9( בפסקה לקבוע, מוצע עוד
ימים 21 בתוך למנהל, יגיש בו המחזיק או התעשייתי
מיוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
האסבסטהפריך רכיבי את המפרט דוח התשפ"א-2021,
בחלקיםהחיצונייםכאמוראשרלאהופסקהשימושבהם
בהתאםלפסקה)7(ואשרניתןלהקדיםאתמועדהסרתם

עודקודםליוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(ע

כמוכןמוצעלקבועבפסקה)10(כיעלאףהאמור
לבעל לאשר רשאי האסבסט רישוי מנהל ,)8( בפסקה
המיתקןהתעשייתיאולמחזיקבו,לדחותאתמועדהסרת
האסבסטהפריך,עליסודבקשהבכתבשהגישבעלהמיתקן
התעשייתיאוהמחזיקבו,ולפיההפסקתהשימושכאמור
תפגע,במישריןאובעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבתחנת
הפסקת לאחר זה, במקרה אף כי להבהיר מוצע הכוחע
יסיר בו המחזיק או התעשייתי המיתקן בעל השימוש

ויטמיןאתהאסבסטהפריךע

לפסקאות )2( ו–)3(

שעניינו האסבסט לחוק 54 סעיף את לתקן מוצע
58לחוקהאמורשעניינועיצוםכספי עונשיןואתסעיף
לאכוף ניתן שיהיה כך המוצע, לתיקון להתאימם כדי
מסוימות הוראות של הפרות והמינהלי הפלילי בהיבט
שנקבעובועהעבירותהפליליותוההפרותלענייןעיצומים
כספייםשאותןמוצעלקבועהןזהות,בכלהנוגעלאכיפת
ההוראותהחדשותשלפיחוקזהעכךלמשלמוצעלקבוע
עבירה,וכןהפרהמקבילהלה,לענייןאי־ביצועביקורת
חזותיתבמיתקןהתעשייתי,אי־שליחתמסמכיםלמנהל
ואי־הפסקתשימוש,הסרהוהטמנהשלהאסבסטהפריך
במיתקןהתעשייתיבניגודלהוראותסעיף5)א1(המוצעע
יצויןכיעבירהשלאי־הפסקתשימוש,הסרהוהטמנהשל
אסבסטפריךבמועדשנקבעבסעיף5לחוקהאסבסט,קבועה

כברכיוםבסעיפים54)ב()1(ו־58)ב()1(לחוק,בהתאמהע
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חוקלמניעת
מפגעיאסבסט-

תחילה

תחילתושלחוקלמניעתמפגעיאסבסטכנוסחובסעיף60לחוקזה,ביוםכ"זבאב61ע
התשפ"א)5באוגוסט2021(ע

סימן ב': גז טבעי

תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-62-722002ע

בסעיף2,בהגדרה"תעריפים",במקוםהסיפההחלבמילים"שעלצרכנים"יבוא )1(
"שמשלםצרכן,ספקגזטבעיאובעלרישיון,לבעלרישיוןאחר,ובכללזהתשלומים
בעבורפעולותשעלבעלרישיוןלבצעלפיחוקזהלרבותתשלומיםבעבורשירותי
תשתית,פיתוח,גיבויויתירות;לענייןזה,"לבעלרישיון"-לרבותאםהתשלומיםנגבים

בעבורועלידיאחר;";

בסעיף28,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,הייתההתכניתלמיתקןגזשממנהנפגעו ")ב1(
המקרקעיןתכניתלקבלהוטיפולבגז,ואיןבעלרישיוןשהתכניתנועדהלמיתקניו
כאמורבפסקה)1(שלאותוסעיףקטן,יחולוהוראותסעיףקטן)ב(בשינוייםאלה:

בעלמקרקעיןשנפגעויהיהזכאילפיצוייםלפיסעיףקטן)ב()1(ממי )1(
שהקיםמיתקןמכוחהתכנית)בסעיףקטןזה-מקיםהמיתקן(,בעדהפגיעה
למיתקן נועד שלא התכנית חלק לגבי למיתקן; שנועד התכנית מחלק
שהוקםאואםלאהוקםמיתקןכאמור-יהיהזכאילפיצוייםכאמורמבעל

רישיוןההולכההארצי;

לחוק התיקון של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 61
האסבסטהמוצעבחוקזהתהיהביוםכ"זבאב 
התשפ"ב)5באוגוסט2021(עסעיף5לחוקהאסבסט,בנוסחו
הנוכחי,קובעכיבעליםשלמיתקןתעשייתינדרשלהפסיק
ולהטמינו להסירו במיתקן, פריך באסבסט קיים שימוש
בהתאםלחוקהאמור,בתוך10שניםמיוםתחילתהחוק
האמור,קריעדכ"ובאבהתשפ"א)4באוגוסט2021(עמאחר
השבתת את מחייבת הייתה זו בחובה עמידה שבפועל
התחנהכברבסוףשנת2019,בעודהתחנההייתהכבראז
חיוניתלאספקתהחשמלבגושדן)עקבאי־הקמתתחמ"ג
עתידים(,נמצאכברבאותהעתכיישלדחותאתמועד
הפסקתהשימושבתחנהולתקןאתחוקהאסבסטלשםכךע
עםזאת,בפועללאבוצעתיקוןהחוקבמועדבשלנסיבות
שלאהיובשליטתושלבעלהמיתקןהתעשייתיעזאת,אף
שכברבינואר2021הפיץהמשרדלהגנתהסביבהתזכיר
חוקשנועדלאפשרדחייהשלמועדהפסקתהשימושעד
יום1באוקטובר2022,ושלמועדהסרתהאסבסטעדיום
1בינואר2024עעלכן,מוצעכיהתיקוןיחולרטרואקטיבית
מהמועדשלמוחרתהיוםהאחרוןשבועלפיחוקהאסבסט
הקייםהיהעלבעלהמיתקןלהסיראתהאסבסטהפריך,

ולהטמינוע

לפסקה )1( סעיף 62 

שבחוק "תעריפים" ההגדרה את לתקן מוצע 
משקהגזהטבעי,התשס"ב-2002)בסימןזה-חוקמשק
הגזהטבעי(,כךשיובהרכיתעריפיםיכוליםלכלולאת
כלסוגיהתשלומיםשמשלמיםצרכן,ספקגזטבעיאובעל

רישיוןלבעלרישיוןאחרבעדשירותיםובעדהפעולות
שעליולבצעלפיחוקזהעכמוכן,מוצעלהבהירכיייתכן

שהתעריפיםייגבובעבורבעלרישיוןעלידיגורםאחרע

התיקוןנועדלהבהיר,לדוגמהולמעןהסרספק,כי
עוסקבשיווקיכוללגבותמהצרכןאתדמיההולכהבעבור
בעלרישיוןההולכה,כפישקורההיוםבמקריםמסוימיםע
דוגמאותנוספותהןתעריףשתקבעהמועצהכפישמוצע
בתיקוןלסעיף28,אוגבייתתשלומיםעלידיבעלרישיון
אחדבעבורבעלרישיוןאחרבאופןשיסייעלפיתוחהמשקע

לפסקה )2(

לפסקאות )1( ו–)2( לסעיף קטן )ב1( המוצע

סעיף28לחוקמשקהגזהטבעיקובעכיאםמקרקעין
הנמצאיםבתחומיתכניתלמיתקןגזאוהגובליםעימה
בעל הפקעה, בדרך שלא כאמור, תכנית בשל נפגעו
המקרקעיןזכאילפיצוייםמבעלהרישיוןשהתכניתנועדה

למיתקניוע

כיוםקיימתתמ"א37/ח)תכניתמיתארארציתברמה
מפורטתלקבלהוטיפולבגזהטבעי-מתגליותביםועד
למערכתההולכההארצית)בסימןזה-התכנית((אךעדיין
התכניתע מיועדת שלמיתקניו הרישיון בעל ידועמי לא
במסגרתעתירותשהוגשולביתהמשפטהעליוןבשבתו
כביתדיןגבוהלצדק)בג"ץ5089/18ובג"ץ6390/18(,נטען
עלידיגורמיםשטענושנפגעומהתכנית,כיישלפצותם
כברכיום,בלילהמתיןעדשייוודעמיהובעלהרישיון
מוצע לכך, מענה לתת כדי למיתקניוע נועדה שהתכנית
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הוראותסעיףקטן)ב(וסעיף29לענייןבעלרישיוןיחולועלמקים )2(
המיתקןאועלבעלרישיוןההולכההארצי,לפיהעניין;

בעלרישיוןההולכההארציישלםאתהפיצוייםלבעלמקרקעיןלפי )3(
פסקה)1(מתוךחשבוןלתעריףשתקבעהמועצהולפיהתנאיםשתקבע;

לפי פיצויים מקרקעין לבעל הארצי ההולכה רישיון בעל שילם )4(
סעיףקטןזה,ולאחרהתשלוםהחלההקמתמיתקןמכוחהתכנית,שבשלו
נפגעוהמקרקעין,ישפהמקיםהמיתקןבתוך30ימיםמיוםתחילתהקמת
המיתקן,אתבעלרישיוןההולכההארצי,בעדהפיצוייםששילםבשל
הפגיעהמחלקהתכניתשנועדלמיתקן,בהתאםלסכוםהפיצוייםששילם
בעלרישיוןההולכההארציכאמורבתוספתהפרשיהצמדהמיוםתשלום
הפיצוייםעדמועדתשלוםהשיפויובעלרישיוןההולכההארצייפקידאת
כספיהשיפויבחשבוןהאמורבפסקה)3(לאיאוחרמשבועמיוםשקיבלאת
הכספיםהאמורים,בתוספתהפרשיהצמדהמיוםקבלתכספיהשיפויועד
מועדהפקדתם;לאהייתההסכמהעלסכוםהשיפויאולאשולםסכום
השיפוייביאמקיםהמיתקןאובעלרישיוןההולכההארציאתהעניין
לפנימנהלהרשותבתוך30ימיםמהיוםשהיהעלמקיםהמיתקןלשפות

אתבעלרישיוןההולכההארציויחולוהוראותאלה:

הוראותסעיףקטן)ב(וסעיף29לענייןבעלרישיוןיחולועלמקים )2(
המיתקןאועלבעלרישיוןההולכההארצי,לפיהעניין;

בעלרישיוןההולכההארציישלםאתהפיצוייםלבעלמקרקעיןלפי )3(
פסקה)1(מתוךחשבוןלתעריףשתקבעהמועצהולפיהתנאיםשתקבע;

לפי פיצויים מקרקעין לבעל הארצי ההולכה רישיון בעל שילם )4(
סעיףקטןזה,ולאחרהתשלוםהחלההקמתמיתקןמכוחהתכנית,שבשלו
נפגעוהמקרקעין,ישפהמקיםהמיתקןבתוך30ימיםמיוםתחילתהקמת
המיתקן,אתבעלרישיוןההולכההארצי,בעדהפיצוייםששילםבשל
הפגיעהמחלקהתכניתשנועדלמיתקן,בהתאםלסכוםהפיצוייםששילם
בעלרישיוןההולכההארציכאמורבתוספתהפרשיהצמדהמיוםתשלום
הפיצוייםעדמועדתשלוםהשיפויובעלרישיוןההולכההארצייפקידאת
כספיהשיפויבחשבוןהאמורבפסקה)3(לאיאוחרמשבועמיוםשקיבלאת
הכספיםהאמורים,בתוספתהפרשיהצמדהמיוםקבלתכספיהשיפויועד
מועדהפקדתם;לאהייתההסכמהעלסכוםהשיפויאולאשולםסכום
השיפוייביאמקיםהמיתקןאובעלרישיוןההולכההארציאתהעניין
לפנימנהלהרשותבתוך30ימיםמהיוםשהיהעלמקיםהמיתקןלשפות

אתבעלרישיוןההולכההארציויחולוהוראותאלה:

לקבועבפסקה)1(לסעיףקטן)ב1(המוצע,כיבמקרהשבו
בעל מהתכנית, הפקעה, דרך על שלא מקרקעין, נפגעו
המקרקעיןהאמוריםיהיהזכאילפיצוייםממישהחללהקים
כהגדרתו נפט של להולכה השאר, בין המשמש, מיתקן
בחוקהנפט,התשי"ב-1952,ולגביחלקהתכניתשלאנועד
למיתקןהאמוראואםלאהחלההקמתמיתקן,יהאזכאי
בעלהמקרקעיןלפיצוייםמחברתנתיביהגזהטבעילישראל
פיצויים לדרישת ההצדקה נתג"ז(ע - זה )בסימן בע"מ
ממקיםהמיתקןהיאשמקיםהמיתקןנהנהמהתכניתוהקים
מכוחהמיתקן,וראוישהואיישאבפגיעההנגרמתמחלק

התכניתהמשמשאתהמיתקןשהקיםע

בפסקה)2(לסעיףקטן)ב1(המוצע,מוצעלקבועכי
המחויביםע בשינויים יחולו ו־29 28)ב( סעיפים הוראות
הוראותאלהקובעותאתהאופןשבויתנהלהליךהדרישה
לפיצויים,וביןהשארכיועדתעררהמוגדרתבחוקמשקהגז
הטבעי)"ועדתעררלפיצוייםולהיטלהשבחהכמשמעותה
בסעיף12ולחוקהתכנוןוהבנייה"(תדוןבתביעהלעניין
גובההפיצויים,כיעלהחלטתהניתןלערערלביתהמשפט
נועדה הרישיוןשהתכנית בעל וכי מינהליים, לעניינים
למיתקניויזומןלכלדיוןעלשםהדוגמה,בהתאםלתיקון
המוצע,יזומנומקיםהמיתקןאונתג"ז,לפיהעניין,לכל

דיוןבנושאע

לפסקה )3( לסעיף קטן )ב1( המוצע

נהנה צרכניו, כלל על הטבעי, הגז שמשק מכיוון
מהוראותהתמ"אהאמורההמאפשרתשמירתקרקעלצורך
פיתוחעתידישלמשקהגזהטבעי,מןהראוילהטילאת
עלותהפיצויים)אםאכןישנהפגיעהבמקרקעין(עלכלל
צרכנימשקהגזהטבעיעעלכןמוצעלקבועכינתג"זתשלם

יופקד שבו בנקאי בתאגיד חשבון מתוך הפיצויים את
תעריףשתקבעהמועצהלעניינימשקהגזהטבעי)בסימן

זה-המועצה(,לפיהתנאיםשתקבעהמועצהע

לפסקאות )4( ו–)5( לסעיף קטן )ב1( המוצע

מוצעיםהסדריםהנוגעיםלהשבתהסכומיםהדרושים
לחשבוןהתעריףהאמורבפסקה)3(עכך,בפסקה)4(מוצע
לקבועכיבעלהמיתקןשהוחלבהקמתומכוחהתכנית,
ישפהאתנתג"זבהתאםלפיצוייםששילמהבשלהפגיעה
מחלקהתכניתשנועדלמיתקןשהחלההקמתו,בתוספת
הפרשיהצמדהמיוםתשלוםהפיצוייםועדיוםהשיפוי,
וכיעלנתג"זלהפקידבחשבוןהאמורבפסקה)3(לסעיףקטן
)ב1(המוצע,אתהשיפוישקיבלהכאמורבתוךשבועמיום
קבלתו,וזאתבתוספתהפרשיהצמדהמיוםקבלתהשיפוי
ועדיוםההפקדהעבפסקה)5(לסעיףקטן)ב1(המוצע,מוצע
לקבועכיאםמקיםהמיתקןהואנתג"זעצמה)כלומראם
נתג"זכבעלתרישיוןהולכההקימהמיתקןהנדרשלמערכת
ההולכה(,יהיהעליהלהפקידבחשבוןהאמורבפסקה)3(
לסעיףקטן)ב1(המוצעסכוםבגובההפיצוייםששילמה
תשלום מיום לצרכן המחירים למדד הצמדה בתוספת

הפיצוייםועדליוםהפקדתהסכוםכאמורע

נוסףעלכךמוצעלקבועבפסקה)4(לסעיףקטן)ב1(
המוצעכיאםתהיהמחלוקתבנוגעלסכוםהשיפויאו
לתנאיהשיפוי)וכןבנוגעלפרקהזמןלביצועהשיפוי(,יועבר
הענייןלהכרעתמנהלרשותהגזהטבעי,והואיתייעץעם
המועצהבנוגעלכךעמובהרכיאיןהכוונהשמקיםהמיתקן
יוכללטעוןכנגדהתעריףשקבעההמועצהלפיפסקה)3(
לסעיףקטן)ב1(המוצע,אלאהכוונהלמחלוקותכגוןגודל
החלקמהתכניתהמשמשאתמקיםהמיתקן,מחלוקתבנוגע
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לאתישמעטענההנוגעתלתעריףשקבעההמועצהכאמור )א(
בפסקה)3(;

מנהלהרשותיכריעבמחלוקתלאחרשהתייעץעםהמועצה, )ב(
ורשאיהמנהללהכריעכאמוראףאםלאהובאהענייןלפניוכאמור;

הכריעהמנהלכיעלמקיםמיתקןלשלםסכוםשיפויכלשהו )ג(
הפרשי את האמור בסכום יכלול הארצי, ההולכה רישיון לבעל

ההצמדהמיוםתשלוםהפיצוייםעדיוםהכרעתו;

פיגורים ריבית תתווסף )ג( משנה פסקת שלפי לסכום )ד(
כמשמעותהבסעיף5)ב(לחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-

731961,מיוםהכרעתהמנהלעדיוםתשלומו;

כספיםשקבלבעלרישיוןההולכההארציבהתאםלפסקאות )ה(
משנה)ג(ו–)ד(-יראואותםככספישיפוי;

ינקוט ו־)ד(, )ג( משנה לפסקאות בהתאם הסכום שולם לא )ו(
בעלרישיוןההולכההארציאתהצעדיםהנדרשיםכדילגבותו,
ויפקידובחשבוןשממנושולמוהפיצוייםבהתאםלפסקה)3(;בלי
לגרועמחובתהגבייההמוטלתעלבעלרישיוןההולכההארצי,
רשאיהמנהללגבותאתהסכוםהאמורבדרךשלמימושהערבויות
שהמציאמקיםהמיתקןאובעלהרישיוןלפיהוראותרישיונו,או
בכלדרךאחרתלפיהוראותחוקזהולפיכלדין;כספיםשייגבו
כאמוריופקדובחשבוןשממנושולמוהפיצוייםבהתאםלפסקה)3(;

היהמקיםהמיתקןכאמורבפסקה)4(-בעלרישיוןההולכההארצי, )5(
הקמת תחילת מיום ימים 30 בתוך ,)3( בפסקה האמור בחשבון יפקיד
המיתקן,סכוםבגובהכספיהפיצוייםששולמובשלהפגיעהמחלקהתכנית
מיום הצמדה הפרשי בתוספת פסקה, באותה כאמור למיתקן, שנועד
תשלוםהפיצוייםעדמועדהפקדתהסכוםהאמור;מנהלהרשותיאשר

אתסכוםההחזרותנאיו;

הגישבעלמקרקעיןדרישהלתשלוםפיצוייםלפיסעיףקטןזהלבעל )6(
רישיוןההולכההארציוטרםשולמופיצוייםאושולמוהפיצוייםרקבחלקם,
והחלגורםאחרבהקמתמיתקןמכוחהתכנית,רשאיהגורםהאחרכאמור
להחליףאתבעלרישיוןההולכההארציבהמשךניהולההליךלצורךתשלום
הפיצוייםאויתרתהפיצויים,לפיהעניין,ואולםלענייןפיצוייםששילםבעל

רישיוןההולכההארציימשיכולחולהוראותפסקה)4(;

לגובהההצמדה,סוגיותשלהמרתמטבעוכו'עכמוכןמוצע
בפסקה)5(לסעיףקטן)ב1(המוצעלקבועכיהמנהליאשר
אתסכוםההחזרואתתנאיו,וזאתכדילוודאשנתג"זאכן

מפקידהאתסכוםההחזרהנדרשע

לפסקה )6( לסעיף קטן )ב1( המוצע

מוצעלהסדיראתחלוקתהסמכויותביןמקיםמיתקן
הדרישה הליך ניהול במהלך שבו במקרה נתג"ז ובין
לפיצוייםעלידינתג"ז,החלגורםכלשהולהקיםמיתקן

מכוחהתכניתעמוצעלקבועכיהגורםיהיהרשאילהחליף
אתנתג"זולהמשיךאתניהולההליךבעצמו,ולחלופיןהוא
יוכללתתלנתג"זלסייםאתההליךולשלםאתהפיצויים
כפישיוכרעבסוףההליךעבכלמקרה,לגביפיצוייםששולמו
עלידינתג"זיחולוהוראותפסקה)4(המוצעתלסעיףקטן

)ב1(ע
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בסעיףקטןזה- )7(

לפי שניתן הולכה רישיון בעל - הארצי" ההולכה רישיון "בעל
הוראותסעיף11א;

לסכום תוספת - 4)ד( פסקה לעניין למעט הצמדה", "הפרשי
לצרכן המחירים מדד של העלייה שיעור לפי הפיצויים
שפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבסמוךלפנימועד
תשלוםהפיצוייםאוקבלתכספיהשיפוי,ועדהמדדשפורסם
בסמוךלפניתשלוםהשיפוי,הפקדתכספיהשיפויאותשלום

הסכוםבגובההפיצויים,הכוללפיהעניין;

"חשבון"-חשבוןבתאגידבנקאישבומופקדתעריףמסוים;

למקרקעין לראשונה נכנס שבו היום - הקמה" תחילת "יום
הרלוונטייםמקיםהמיתקןאומימטעמו,לצורךביצועאחת
מהפעולותהמנויותבפסקאות)2(עד)4(,)6(ו–)7(שבסעיף49

לגביהמיתקןשהואמקים;

"מיתקן"-מיתקןהמשמשלקליטה,הולכה,חלוקה,הספקה,אחסון,
מדידהאושינוילחץשלנפטכהגדרתובחוקהנפט,לרבות
צינור,מבנה,מכונה,מכשיר,אביזרוציודקבועאומיטלטל

המשמשאתהמיתקן;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-741981;

בגז","התכנית"-תכניתמיתארארצית וטיפול "תכניתלקבלה
ברמהמפורטתלקבלהוטיפולבגזהטבעי-מתגליותביםועד

למערכתההולכההארציתע";

בסעיף36,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

1)א(, ראתההמועצהכיכדילהגשיםאתהמטרותהמפורטותבסעיף ")ב1(
ישלבטל,לשנותאולעדכןתעריפיםשנקבעוברישיוןלהקמהולהפעלהשל
רשתחלוקהאוחלקממנהשניתןלפיסעיף3)א()2(עדיוםב'בטבתהתשע"ו
)31בדצמבר2016(,רשאיתהיא,עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(והאמור
ברישיון,ולאחרששקלהאתהשיקוליםהרלוונטייםובכללזהשמדוברבתעריף
שנקבעבמכרז,לבטלתעריפים,לשנותם,לעדכנם,לקבועתעריפיםחדשים,וכן
לשנותכלליםלענייןתעריפיםאולקבועכלליםחדשים,ויראואתהתעריפיםאו

הכלליםששונו,עודכנואונקבעוכאמור,ככאלהשנקבעוברישיוןע";

בסעיףקטןזה- )7(

לפי שניתן הולכה רישיון בעל - הארצי" ההולכה רישיון "בעל
הוראותסעיף11א;

לסכום תוספת - 4)ד( פסקה לעניין למעט הצמדה", "הפרשי
לצרכן המחירים מדד של העלייה שיעור לפי הפיצויים
שפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבסמוךלפנימועד
תשלוםהפיצוייםאוקבלתכספיהשיפוי,ועדהמדדשפורסם
בסמוךלפניתשלוםהשיפוי,הפקדתכספיהשיפויאותשלום

הסכוםבגובההפיצויים,הכוללפיהעניין;

"חשבון"-חשבוןבתאגידבנקאישבומופקדתעריףמסוים;

למקרקעין לראשונה נכנס שבו היום - הקמה" תחילת "יום
הרלוונטייםמקיםהמיתקןאומימטעמו,לצורךביצועאחת
מהפעולותהמנויותבפסקאות)2(עד)4(,)6(ו–)7(שבסעיף49

לגביהמיתקןשהואמקים;

"מיתקן"-מיתקןהמשמשלקליטה,הולכה,חלוקה,הספקה,אחסון,
מדידהאושינוילחץשלנפטכהגדרתובחוקהנפט,לרבות
צינור,מבנה,מכונה,מכשיר,אביזרוציודקבועאומיטלטל

המשמשאתהמיתקן;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-741981;

בגז","התכנית"-תכניתמיתארארצית וטיפול "תכניתלקבלה
ברמהמפורטתלקבלהוטיפולבגזהטבעי-מתגליותביםועד

למערכתההולכההארציתע";

בסעיף36,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

1)א(, ראתההמועצהכיכדילהגשיםאתהמטרותהמפורטותבסעיף ")ב1(
ישלבטל,לשנותאולעדכןתעריפיםשנקבעוברישיוןלהקמהולהפעלהשל
רשתחלוקהאוחלקממנהשניתןלפיסעיף3)א()2(עדיוםב'בטבתהתשע"ו
)31בדצמבר2016(,רשאיתהיא,עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(והאמור
ברישיון,ולאחרששקלהאתהשיקוליםהרלוונטייםובכללזהשמדוברבתעריף
שנקבעבמכרז,לבטלתעריפים,לשנותם,לעדכנם,לקבועתעריפיםחדשים,וכן
לשנותכלליםלענייןתעריפיםאולקבועכלליםחדשים,ויראואתהתעריפיםאו

הכלליםששונו,עודכנואונקבעוכאמור,ככאלהשנקבעוברישיוןע";

לפסקה )7( לסעיף קטן )ב1( המוצע

לסעיף הנדרשים המונחים את להגדיר מוצע
כי יוסבר "מיתקן" להגדרת באשר המוצעע )ב1( קטן
המשמשים מיתקנים של הקמה גם מאפשרת התמ"א
להגדיר מוצע כן ועל לקונדנסאט, זה ובכלל לנפט,
המשמש מיתקן הוא "מיתקן" כי )ב1(, קטן סעיף לצורך

לנפטכהגדרתובחוקהנפט,התשי"ב-1952עהגדרהזוכוללת,
ביןהשאר,הןגזטבעיוהןקונדנסאטוכו'עבאשרלהגדרת
תוספתהפרשיהצמדה,הרישישכמהאפשרויות:)1(לעניין
הם ההצמדה הפרשי - )4( בפסקה האמור מיתקן מקים
בהתאםלמדדשפורסםבסמוךלמועדתשלוםהפיצוייםועד

המדדשפורסםבסמוךלפניתשלוםהשיפוי;לענייןבעלרישיון
ההולכההארצילפיהאמורבפסקה)4(-הפרשיההצמדה
הםבהתאםלמדדשפורסםבסמוךלמועדקבלתכספיהשיפוי
ועדהמדדשפורסםבסמוךלפניהפקדתכספיהשיפויבחשבון
שלפיפסקה)3(;לענייןמקיםמיתקןהאמורבפסקה)5(-
הפרשיההצמדההםבהתאםלמדדשפורסםבסמוךלמועד
תשלוםהפיצוייםועדהמדדשפורסםבסמוךלפניתשלום

הסכוםבגובההפיצוייםכאמורבחשבוןשלפיפסקה)3(ע

לפסקה )3(

סעיף36לחוקמשקהגזהטבעיבנוסחוכיום,קובעכי
לענייןפעילותשהרישיוןלגביהניתןעלפימכרז,תקבע
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בסעיף77)א(- )4(

בפסקה)7(,במקום"או)ב("יבוא")ב(או)ב1("; )א(

אחריפסקה)15(יבוא: )ב(

לאהפקידאתכספיהשיפויבניגודלהוראותסעיף28)ב1()4(או )16("
לאהפקידסכוםבגובהכספיהפיצוייםבניגודלהוראותסעיף28)ב1()5(ע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-751965,בסעיף12ז)3(,אחרי"28)ב("יבוא")ב1("ע63ע

סימן ג': אנרגיות מתחדשות 

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-64-761965ע

המועצהאתהתעריפיםלפיתנאיהמכרזעכמוכן,קובע
הסעיףכיבמועדיםשנקבעוברישיון,ייבדקוהתעריפים
בהתאם התעריפים, לעניין ברישיון שנקבעו והכללים
לכלליםשנקבעוברישיוןלענייןשינוייםכאמורעברישיונות
החלוקההקיימים,שניתנולפימכרז,נקבעכיניתןלעדכן
תעריף)אםמדוברבעדכוןשאינוהצמדהלמדד(במועדים
מסוימיםורקבעקבותשינויבדיןעמוצעלתקןאתסעיף36
לחוקמשקהגזהטבעי,כךשהמועצהתהיהרשאיתלבטל,
לשנותאולעדכןתעריףשנקבעבמכרזלהענקתרישיון
חלוקהעהתיקוןמוצעלהגדלתהיקףפריסתרשתהחלוקהע

ראשית, בתנאים: כאמור החלטה להתנות מוצע
שרישיוןהחלוקהשלגביומתקבלתהחלטהכאמורניתן
עדיוםב'בטבתהתשע"ו)31בדצמבר2016(עהדברנועד
רישיון להענקת מכרז ייערך בעתיד, שבו מצב למנוע
חלוקה,והמציעיםיציעוהצעותנמוכותשאינןכלכליות
במטרהלזכותבמכרז,מתוךמחשבהשלאחרמכןהמועצה
תעלהאתהתעריפיםמכוחהסמכותשמוצעלהקנותלהע
תנאינוסףהואשהמועצהסברהכיפעולהכאמורדרושה
להגשמתהמטרותשלחוקמשקהגזהטבעיעמובןכילפני
שתבחרהמועצהלפעולבאופןהמוצע,יהיהעליהלבחון
אתכללהשיקוליםהרלוונטייםבשיםלבלכךשמדובר

בתעריףשנקבעבמכרזע

לפסקה )4(

עקבהתיקוןהמוצעהמוסיףלסעיף28לחוקמשקהגז
הטבעיאתסעיףקטן)ב1(,ישלבצעתיקוניםבסעיף77)א(
לענייןעיצומיםכספיים,כךשהמנהליהיהרשאילהטיל
שמתוכו בחשבון תפקיד לא אם נתג"ז על כספי עיצום
שילמהפיצוייםאתכספיהשיפוישקיבלהמגורםשהחל
להקיםמיתקןמכוחהתכניתבתוספתהפרשיהצמדה,או
אםלאתפקידבחשבוןהאמורסכוםבגובהכספיהפיצויים
בתוספתהפרשיהצמדהאםהמיתקןשהחלההקמתוהוקם
עלידה,וזאתבהמשךלהוראותפסקאות)4(ו־)5(לסעיף

28)ב1(המוצעע

נוסףעלכךמוצעלתקןאתהעילההמפורטתבסעיף
77א)7(כךשתתאיםלתיקוןהמוצעבסעיף36ע

הפועלת הערר ועדת סמכות את לתקן מוצע  סעיף 63
והבנייה, התכנון לחוק 12ז)3( סעיף מכוח 
התשכ"ה-1965,כךשתכלולגםאתהסמכותלדוןולהחליט
בדרישהלפיצוייםלפיסעיף28)ב1(לחוקמשקהגזהטבעי,
המוצעכעת,וזאתבהתאםלכךשכברכיוםכוללתסמכות
הוועדהלדוןבדרישהלפיצוייםלפיסעיף28)ב(לחוקמשק

הגזהטבעיע

בחשוון ז' מיום 465 מס' ממשלה בהחלטת  סימן ג'
התשפ"א)25באוקטובר2020(,שעניינהקידום  כללי
אנרגיהמתחדשתבמשקהחשמלותיקוןהחלטות 
ממשלה)להלן-החלטה465(,נקבעשהיקףייצורחשמל
מאנרגיהמתחדשתיעמודעלשיעורשל30%לפחותמסך
כלצריכתהחשמלבשנת2030עלצורךכךישלנקוטצעדים

אשריגבירואתהאפשרותלעמידהביעדזהע

שעיקר התנאיםהייחודייםלישראל,מוביליםלכך
האנרגיההמתחדשת,עלפיעבודתרשותהחשמל,תיווצר
באמצעותמיתקניםפוטו־וולטאייםעואולם,חיסרוןמרכזי
באנרגיותמתחדשות,ובמיתקניםפוטו־וולטאייםבייחוד,
הואשהםעתירישטחעכך,בעודשבמיתקןייצורבאנרגיה
פוסיליתניתןלייצרכ־10מגוואטבשעהלכלדונם,הרי
שבמיתקןפוטו־וולטאיניתןלייצררקכ־1ע0מגוואטבשעה
לכלדונםעמכיווןשמשאבהקרקעהואמשאבמוגבל,יש
)דו־שימוש( בקרקע הכפול השימוש את להגביר צורך
באמצעותהקמתמיתקניםפוטו־וולטאייםעלגבינכסים
שטחים כגון אחר, לייעוד במקביל המשמשים קיימים

חקלאיים,חניות,מחלפיםועודע

פוטו־ מיתקנים באמצעות בייצור נוסף חיסרון
וולטאיים,הואשהייצורשנעשהבמהלךהיום,אינוחופף
שבשעות כך הערב, בשעות לרוב שהן הביקוש לשעות
עתע באותה שנצרכת לכמות מעבר חשמל מיוצר היום
לפיכךישצורךבהקמתמיתקניםלאגירתאנרגיה)להלן-
מיתקניאגירה(,אשריאפשרולמשללהמירבשעותהיום
ולאחר לאגירה, הניתנת לאנרגיה המיוצר החשמל את
להמיראתהאנרגיההאגורהבחזרה מכןבשעותהערב
לחשמללצורךשימושבחשמלעהדבריביאלהפחתתסך

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 75

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 76
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בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"מסילתברזל"יבוא: )א(

""מיתקןלאגירתאנרגיה"-מיתקןהמבצעאתכלאלה:המרתאנרגיה
חשמליתלאנרגיההניתנתלאחסון,אחסוןהאנרגיהוהמרתהבחזרה

לאנרגיהחשמלית;

שייעודה בקרקע המוקם פוטו־וולטאי מיתקן - אגרו־וולטאי" "מיתקן
חקלאיבאופןשמאפשראתהמשךהשימושהחקלאיבקרקע;

"מיתקןפוטו־וולטאי"-מערכתלייצורחשמלהממירהישירותאנרגיית
שמשלאנרגיהחשמלית;";

לאגירת "מיתקן יבוא כוח" "תחנת אחרי לאומיות", "תשתיות בהגדרה )ב(
אנרגיה,מיתקןמיתוגלחשמל,מיתקןהשנאהלחשמל";

בסעיף76ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

)ג(,במהלךשנהקלנדריתלאיוגשולוועדה עלאףהאמורבסעיףקטן ")ד(
לתשתיותיותרמעשרתכניותלמיתקניהשנאהלחשמל;איןבאמורכדילמנוע
הכללתמיתקניהשנאהלחשמלבתכניותאחרותהמוגשותלוועדהלתשתיותע";

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"מסילתברזל"יבוא: )א(

""מיתקןלאגירתאנרגיה"-מיתקןהמבצעאתכלאלה:המרתאנרגיה
חשמליתלאנרגיההניתנתלאחסון,אחסוןהאנרגיהוהמרתהבחזרה

לאנרגיהחשמלית;

שייעודה בקרקע המוקם פוטו־וולטאי מיתקן - אגרו־וולטאי" "מיתקן
חקלאיבאופןשמאפשראתהמשךהשימושהחקלאיבקרקע;

"מיתקןפוטו־וולטאי"-מערכתלייצורחשמלהממירהישירותאנרגיית
שמשלאנרגיהחשמלית;";

לאגירת "מיתקן יבוא כוח" "תחנת אחרי לאומיות", "תשתיות בהגדרה )ב(
אנרגיה,מיתקןמיתוגלחשמל,מיתקןהשנאהלחשמל";

בסעיף76ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

)ג(,במהלךשנהקלנדריתלאיוגשולוועדה עלאףהאמורבסעיףקטן ")ד(
לתשתיותיותרמעשרתכניותלמיתקניהשנאהלחשמל;איןבאמורכדילמנוע
הכללתמיתקניהשנאהלחשמלבתכניותאחרותהמוגשותלוועדהלתשתיותע";

כי יצוין פוסילייםע באמצעים המיוצרת האנרגיה היקף
מיתקניאגירהיאפשרוגםלבצעייצובשלתדרהחשמל
המועברברשתהחשמלעכיוםמבוצעהייצובבאמצעות
תחנותכוחהמייצרותבאמצעיםפוסיליים,וביצועהייצוב
באמצעותמיתקניהאגירהיביאאףהואלהפחתתסךהיקף

האנרגיההמיוצרתבאמצעיםפוסילייםע

אףשהקמתמיתקניםפוטו־וולטאייםברחביהמדינה
יסייעולבזראת בדו־שימוש,וכןהקמתמיתקניאגירה,
ייצור להולכה, המשמשת החשמל רשת על העומס
באנרגיותמתחדשותעדייןדורשהגדלהשלרשתהחשמל

המשמשתלהולכהע

בשלכלהאמורישלהקלעלקידוםהליכיהתכנון
והבנייההנוגעיםהןלרשתההולכהוהןלמיתקניםפוטו־

וולטאייםולמיתקניאגירהע

ביעד לעמידה האפשרות את להגביר כדי  סעיף 64 
חוק את לתקן מוצע ,465 בהחלטה שנקבע 
התכנון חוק - )להלן התשכ"ה-1965 והבנייה, התכנון

והבנייה(,כמפורטלהלן:

לפסקה )1()א(

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותולהוסיףהגדרותשל
מיתקןלאגירתאנרגיה,מיתקןאגרו־וולטאיומיתקןפוטו־

וולטאיעיודגשכימיתקןאגרו־וולטאיהואמיתקןהמבטא
מדיניותשלדו־שימושבקרקע,שכןהקמתהמיתקןהפוטו־

וולטאיעדייןמאפשרתאתהמשךהשימושהחקלאיבקרקעע
השימוש בהיקף כלשהו צמצום יהיה כי ייתכן אומנם
לכלול יהיה ניתן תכנית הוראות במסגרת אך החקלאי,

קריטריוניםלהוכחתהמשךהשימושהחקלאיבקרקעע

לפסקה )1()ב(

רשת של פיתוח מצריכות מתחדשות אנרגיות
החשמללהולכה,ובכללזההקמתמיתקנימיתוגלחשמל
)המשניאיםחשמלממתחעל־עליוןלמתחעליון(ומיתקני
השנאהלחשמל)המשניאיםחשמלממתחעליוןלמתח
להקמת הנדרשים התכנון הליכי על להקל כדי גבוה(ע
"תשתיות להגדרת אותם להוסיף מוצע אלה, מיתקנים
לאומיות"בחוקהתכנוןוהבנייה,וכךיהיהניתןלהגיש
תכניותלהקמתםלוועדהלתשתיותלאומיותעבנוסףמוצע
לאגירת מיתקנים לאומיות" "תשתיות להגדרת להוסיף
אנרגיהבשלחשיבותמיתקניםאלהלעמידהביעדיהחלטה
465והצורךלהקלעלהליכיהתכנוןהנדרשיםלהקמתםע
יצויןכילמיתקניאגירהתועלתנוספתוהיאצמצוםהיקף
הפיתוחשלרשתהחשמלהנדרשלצורךעמידהביעדים

האמוריםע

לפסקה )2(

כאמורלעילבדבריההסברלפסקה)1(הוצעלהוסיף
להגדרת"תשתיותלאומיות"מיתקניהשנאהלחשמלעעם
זאת,עקבמספרםהרבשלמיתקניהשנאהלחשמל,וכדילא
להעמיסעלהוועדהלתשתיותלאומיות,מוצעשבכלשנה
קלנדריתלאיוגשולוועדהיותרמעשרתכניותלמיתקני
השנאהלחשמלעבנוסףמוצעלהבהירשאיןבאמורכדי
בכל לחשמל השנאה מיתקן לכלול מהאפשרות לגרוע
למשל, כך לאומיותע לוועדהלתשתיות המוגשת תכנית
מיתקן הקמת שתכלול יכול כוח, תחנת להקמת תכנית
זו ותכנית הכוח, תחנת לצורך הנדרש לחשמל השנאה
התכניות עשר במניין תבוא לא הכוח, תחנת להקמת

למיתקןהשנאהלחשמלשניתןלהגישבשנהע
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בסעיף145)ח()2(,אחרי"מיתקןמדידהאוניטור"יבוא"מיתקןלאגירתאנרגיה, )3(
מיתקןאגרו־וולטאי"ע

תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב65ע
2017ו־2018(,התשע"ז-772016,בסעיף18,המתקןאתהתוספתהשלישיתלחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-781965,אחריפסקה)12(המובאתבויבוא:

)11( בפסקה כהגדרתו פוטו־וולטאי מיתקן הקמת בשל במקרקעין השבחה )13("
שמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופישלדרךבתחוםכלואשלמחלףאו )א(
עלצדדיוהחיצונייםבחלקיםשבהםמצויותרמפותאוסוללותעדלמפגשהדרכים;

הואמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופישלדרךעלמיגוןאקוסטיאועל )ב(
קירתמך;

הואמשמשלקירויקומתגגבמבנההמיועדלחניהאולקירוימגרשהמיועד )ג(
לחניהפתוחהע"

לפסקה )3(

כדילהקלעלהקמתמיתקניאגירהומיתקניםאגרו־
לחוקהתכנון 145)ח()2( וולטאיים,מוצעלתקןאתסעיף
והבנייהכךשלתשתיותהמפורטותבסעיףיתווספומיתקן
אגירהומיתקןאגרו־וולטאיעזאת,כדישאםתקודםתכנית
מיתארארציתלענייןמיתקניםאלההעומדתבדרישות
145)ח()2(,יהיהניתןלהוציאמכוחההיתריבנייה סעיף
צורך בלא אגרו־וולטאיים ולמיתקנים אגירה למיתקני

באישורהשלתכניתנוספתע

סעיף18לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה  סעיף 65 
התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום 
2017ו־2018(,התשע"ז-2016,מוסיףבהוראתשעהלסעיף
19)ב(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,שעניינו
פטורמהיטלהשבחה,אתפסקאות)11(ו־)12(וקובעבהן
פטורמהיטלהשבחהבשלהשבחההנוצרתמהקמתמיתקן

פוטו־וולטאיהעומדבתנאיםהמנוייםבאותןפסקאותע

מהיטל שהפטור כך זו שעה הוראת לתקן מוצע
מיתקניםפוטו־וולטאיים של הקמה בשל יינתן השבחה

נוספיםאשרמוקמיםבאופןהמבטאדו־שימושבקרקע,
ובכללזהמיתקןהמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופי
שלדרךבתחוםמחלףאועלצדדיוהחיצונייםשלמחלף
למפגש עד סוללות או רמפות מצויות שבהם בחלקים
הדרכים)עדלמפגששלהרמפהאוהסוללה,עםהכביש
שלמרגלותיה(,מיתקןהמותקןבייעודשלדרךאופיתוח
ומיתקן תמך אקוסטיאועלקיר מיגון דרךעל של נופי
המשמשלקירויקומתגגבמבנההמיועדלחניהאומיתקן

המשמשלקירוימגרששייעודוחניהפתוחהע

הפטורהמוצעיסייעלהגדילאתמספרהמיתקנים
המוקמיםכאמור,אשריסייעולעמידהביעדלשנת2030
שנקבעבהחלטה465עכךלמשל,מימושהפוטנציאלבהקמת
שנעשתה עבודה פי על מוערך חניות בשטח מיתקנים
במשרדלהגנתהסביבה79,בלמעלהמ־10%מההספקשל
לעמוד מיתקניםפוטו־וולטאייםאשרנדרשלהקיםכדי
ביעדהאמורעיתרוןנוסףבדו־שימושבשטחיחניההוא
החשמל צריכת לאזור הפוטו־וולטאי המיתקן סמיכות

והדברמסייעלמתןאתקצבהפיתוחשלרשתהחשמלע

ס"חהתשע"ז,עמ'49;התשפ"א,עמ'126ע 77

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 78

https://wwwעgovעil/he/departments/publications/reports/potential_for_solar_production_on_existing_structures_jan_2020 79
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פרק י"ב: חקלאות
תיקוןחוקהמועצה

לענףהלול)ייצור
ושיווק(

בחוקהמועצהלענףהלול)ייצורושיווק(,התשכ"ד-66-801963ע

בסעיף3,פסקה)1(-תימחק; )1(

סעיפים31עד37-בטלים; )2(

פרק י"ב: חקלאות

תיקוןחוקהמועצהבחוקהמועצהלענףהלול)ייצורושיווק(,התשכ"ד-66-801963ע
לענףהלול)ייצור

ושיווק( בסעיף3,פסקה)1(-תימחק; )1(

סעיפים31עד37-בטלים; )2(

- )להלן בישראל ביצימאכל ייצור ענף כיום  פרק י"ב
הלול לענף המועצה חוק לפי מתוכנן הטלה(  כללי
)ייצורושיווק(,התשכ"ד-1963)להלןבסימןזה- 
חוקהמועצהלענףהלול(עבמסגרתהתכנון,שרהחקלאות
עם בהתייעצות החקלאות(, שר - )להלן הכפר ופיתוח
המועצהלענףהלולובאישורועדתהכלכלה,קובעמדי
של הארצית המכסה היקף את בתקנות, בשנה, שנה
ייצורביציםבישראל,וועדתהמכסותשהוקמהלפיחוק
המועצהלענףהלול,קובעתלכלמגדלמכסהאישיתלפי
התקנותעהבעיותהעיקריותבתכנוןמרכזיכוללותייקור
מחיריםלצרכןוכןתקופותמחסורעכךלמשל,מחיריהביצים
בישראלגבוהיםבשיעורשלכ־40%בהשוואהלמחירים
במדינותהייחוסלסחרעםישראלענוסףעלכך,בשלהתכנון
תופעהחוזרתשלמחסורבביציםבתקופות יש המרכזי
החגיםאובתקופותמשברכדוגמתמגפתהקורונהענוכח
חסרונותאלה,שיטתהייצורבמעורבותהממשלהכמתכנן
מרכזיאינהמקובלתכיוםבעולםהמערבי,והופסקהגם

בישראלבכלהענפים,למעטענפיהביציםוהחלבע

לפסקה )1( סעיף 66 

קובע הלול לענף המועצה לחוק )1(3 סעיף 
את לתכנן הוא הלול לענף המועצה מתפקידי אחד כי
ולהדגרה לפיטום להטלה, העופות גידול של היקפו
)להלן-ענףהלול(בהתאםלהנחיותשרהחקלאותבדבר
התכנוןולהסדירובהתאםלתכנוןעמוצעלבטלאתתפקידי
ההטלה, ענפי לתכנון הקשורים הלול לענף המועצה

הפיטוםוההדגרהעוזהנוסחהפסקהשמוצעלמחוק:

להטלה, העופות גידול של היקפו את לתכנן )1("
לפיטוםולהדגרה,בהתאםלהנחיותשרהחקלאותבדבר

התכנוןולהסדירובהתאםלתכנון;"ע

לפסקה )2(

סעיפים31עד37לחוקהמועצהלענףהלולכוללים
אתהסמכותשלשרהחקלאותלקבועהיקףייצורארצישל
ענףהלול,אתסמכותהשלועדתהמכסותלקבועמכסות
ייצוראישיותבענףהלול,הוראהשקובעתשבתקופהששר
החקלאותקבעהיקףייצורארציאסורלייצראלאלמי
שנקבעהלומכסהאישית,וכןהוראותנוספותהקשורות
לתכנוןענףהלולעמוצעלבטלסעיפיםאלהכךשיתאפשר
לכלאדםלגדלביציםבענףהלולבלאהגבלהכמותיתעוזה

נוסחהסעיפיםשמוצעלבטלם:

"מכסות ארציות ואישיות

לקבוע רשאי המועצה, עם התייעצות לאחר השר, 31ע

בכלליםמדישנהבשנה,ובהתחשבעםהנחיותיובדבר
התכנוןהחקלאי-

גודלמשקהלולבהיקףארצילהטלה,להדגרהאו )1(
לפיטום)להלן-המכסההארצית(;

אישיות ושיווק ייצור מכסות לקביעת עקרונות )2(
לביצים,לביצידגירהאולבשרעוףבמסגרתהמכסה
הארצית,ויכולשהמכסותייקבעולפיקנהמידהשל
גודלהלהקותאושלמספרהביציםושלמשקלבשר
עוף,אולפיקנהמידהאחיד)להלן-מכסותאישיות(ע

ועדת מכסות

המועצהתמנהמביןחבריהועדתמכסותאחת )א( 32ע
אויותר,שתהאמוסמכתלקבועמכסותאישיותאו
לסרבלקבעןבכפוףלהוראותסעיף31)2(ובלבדשהרוב
בועדתמכסותיהיהמביןחבריהמועצהשהםנציגי

המגדליםע

החלטתועדתמכסותבדברקביעתמכסהאישית )ב(
אובדברסירובלקבעה,חתומהבידייושבראשהועדה,
תומצאלמבקש,ואםנשלחהאליובדואררשוםלפי
מעןמקוםמגוריוהרגילאומקוםמגוריוהאחרוןאו
מקוםעסקוהרגילאומקוםעסקוהאחרון,יראוהכאילו
הומצאהלובתוםשבעהימיםמהיוםשנמסרהלדואר

זולתאםיוכיחשלאהומצאהע

ועדות ערר

לעניןסעיף32ימנוהשריםועדתערראחתאויותר )א( 33ע
שלחמישהחברים,מהםיהיושלושהלפחות,לרבות
היושבראש,שלאביןחבריהמועצה,וחבריהמועצה
שיתמנו-יהיושלאמביןחבריועדתהמכסות;שלושה
חברים,ובהםשניםשאינםחבריהמועצה,יהיומנין

חוקיבישיבותועדתעררע

הרואהעצמונפגעעלידיהחלטתועדתהמכסות )ב(
רשאילערורעליה,תוךחמישהעשריוםמיוםהמצאת

הצו,לפניועדתעררע

החלטתועדתעררהיאסופיתע )ג(

העברת מכסות

מכסהאישיתניתנתלהעברה,כולהאומקצתה, )א( 34ע
ביןבעלמכסהאישיתאחדלמשנהובלבדע

שרהחקלאותושרהאוצר,באישורועדתהכספים )ב(
שתפורסם בהודעה לקבוע, רשאים הכנסת, של
כל לגבי מזערית ומכסה מרבית מכסה ברשומות,

ס"חהתשכ"ד,עמ'12;התשע"ח,עמ'696ע 80
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בסעיף46- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"מגדללאישווק"יבוא"לאישווקאדם"; )א(

סעיףקטן)ג(-בטל; )ב(

מיןשלתוצרתהלול,ומשקבעוכךלאתהיהמכסה
אישיתניתנתלהעברהלפיסעיףקטן)א(,אםיהיה
בהעברהכדילהגדילאתמכסתוהאישיתשלהנעבר
מעללמכסההמרביתאולהקטיןאתמכסתוהאישית
שלהמעבירמתחתלמכסההמזעריתשנקבעוכאמורע

יהיו ההעברה ורישום המכסה העברת דרכי )ג(
כאמור נהלים המועצה; שתקבע לנהלים בהתאם

יפורסמוברשומותע

על ויתור על למועצה שהודיע מכסה, בעל )1( )ד(
מכסתו,יהיהזכאילפיצוימהמדינה;גובההפיצוי
ושר החקלאות שר בידי ייקבעו ביצועו ואופן

האוצרבאישורועדתהכלכלהשלהכנסת;

עלפיצויהמתקבללפיסעיףזהבשלויתורעל )2(
מכסה,החלבשנת1995ואילך,יחולמסבשיעור

של10%ע

העברת מכסות מהאזור או אליו

בסעיףזה- )א( 34אע

חירום שעת בתקנות כהגדרתו - "אזור"
)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
שהוארך כפי התשכ"ז-1967, משפטית(,

תוקפןותוקןנוסחןבחוקמעתלעת;

לפיקוח הנתון באזור, יישוב באזור"- "יישוב
מנהלהשירותיםהווטרינרייםכאמורבסעיף
]נוסח חיים בעלי מחלות לפקודת 30א)ב(

חדש[,התשמ"ה-1985;

"מכסהמהאזור"-מכסהאישיתלייצורושיווק
הדין לפי שנקבעה באזור, ביישוב לביצים

החלבאזורע

עלאףהאמורבסעיף34)א(,בעלמכסהאישית )ב(
מכסתו את מהאזור מכסה לבעל להעביר רשאי
האישית,כולהאומקצתה,ורשאילקבלממנומכסה

מהאזורע

הוראותסעיף34)ב(ו–)ג(יחולולענייןסעיףזהע )ג(

הועברהמכסהמהאזוראואליוכאמורבסעיף )ד(
קטן)ב(,תשתנההמכסההארציתשנקבעהלפיסעיף

31)1(בהתאםלהעברההאמורהע

שיווק או גידול לפי מכסה

בתקופהשבהחלהמכסהארציתלהטלה,להדגרה )א( 35ע
אולפיטוםלפיסעיף31)א(לאייצראדםביצים,ביצי
דגירהאובשרעוףולאישווקם,אלאאםנקבעהלו
לפי תוצרת אותה לשיווק או לייצור אישית מכסה

הסעיפים32-34ולאמעללמכסהכפישנקבעהכאמור
אוכפישהופחתהלפיסעיף36ע

הוראותסעיףזהלאיחולועלמישמגדללאיותר )ב(
מ־10עופותלצריכתעצמוובנימשפחתובלבדע

בצו, השרים רשאים זה, בפרק האמור אף על )ג(
של הכספים ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת
הכנסת,להתירלכללהמגדליםבעלימכסותאישיות
לייצורולשיווקשלמיןפלונישלתוצרתהלול,לייצר
ולשווקמעללמכסתם;בצוכאמורייקבעוהשיעוראו

הכמותשלהתוצרתהמותרתלשיווקמעללמכסהע

הפחתה כללית של מכסות

השררשאיבכלליםלהקטיןאתהמכסההארצית )א( 36ע
להטלה,להדגרהאולפיטום,שנקבעהלפיסעיף31,
אםנתגלההצורךבכךעקבצמצוםאפשרויותהשיווק

בארץאובחוץלארץע

רשאי הארציתכאמור השראתהמכסה הקטין )ב(
הואבכלליםובהתחשבעםהנחיותיובדברהתכנון

החקלאי-

להפחיתבאחוזיםאתהמכסותהאישיות; )1(

לדרגאתאחוזיההפחתהבהתחשבבמשקלו )2(
ולקבוע המגדל של במשקו הלול של הכלכלי

הוראותתיאוםבקשרלכך;

אינו שגדלן מכסות כאמור מהפחתה לפטור )3(
עולהעלמינימוםשהשריקבעבאותםכלליםע

הסדר הדגרה

השרים,באישורשרהאוצר,רשאיםבכלליםלהסדיר 37ע
הדגרתביציםבמדגרותואספקתאפרוחיםמהן,ולקבוע
איסוריםוהגבלותבקשרלכך,לרבותהשמדתאפרוחים

ממיןזכרשלגזעיםקליםע"

לפסקה )3(

סעיף46)א(לחוקהמועצהלענףהלולקובעכימגדל
לקבלן אלא רבייה חומר עוףאו בשר ביצים, ישווק לא
מורשהלאותומין-שהסמיךשרהחקלאותופיתוחהכפר
לפיסעיף44לחוק,מטעמיםשלשמירהעלבריאותהציבורע
לנוכחביטולהתכנוןמוצעלתקןאתהסעיףכךשגםמי
התוצרת את לשווק יידרש יבואן, דוגמת מגדל, שאינו
חובת כי העובדה בשל וזאת מורשה, קבלן באמצעות
השיווקבאמצעותקבלןמורשהנובעתמטעמיםשלשמירה

עלבריאותהציבורע

כן ועל מכסות, קביעת אין התכנון ביטול בעקבות
)ג(בסעיף46לחוקהמועצה מוצעלמחוקאתסעיףקטן

לענףהלולעוזהנוסחהסעיףהקטןשמוצעלמחוק:
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סעיפים48עד49א-בטלים; סעיפים48עד49א-בטלים;)4( )4(

מקוםשנקבעהמכסהמשותפתלאגודהשיתופית ")ג(
כאמורבסעיף34לאישווקחבראותהאגודהביצים,בשר
ידי על שנקבע מורשה לקבלן אלא רביה חומר או עוף

האגודהאובאמצעותוע"

לפסקאות )4( ו–)6(

הלול לענף המועצה לחוק ו־49א 49 ,48 סעיפים
המועצה שנותנת ייצוא היתרי לעניין הוראות קובעים
)סעיף48(,תנאיםוהגבלותלענייןהיתריייצורשקובעשר
החקלאות)סעיף49(ועררלענייןהיתריייצור)סעיף49א(ע
סעיף54לחוקמועצתהלולמקנהלמועצתהלולסמכות
לשווקאתהתוצרתשקיבלהלייצורלפיסעיף49שמוצע
לבטלו;וסעיף55לחוקמועצתהלולמקנהלמועצהסמכות
לגבותהוצאותמדמיהמכרשלהתוצרתשקיבלהעבשנים
האחרונותלאנעשהשימושבסעיפיםאלהועלכןמוצע

לבטלםעוזהנוסחהסעיפיםשמוצעלבטלם:

"היתרי יצוא

לאייצאאדם,למעטהמועצה,תוצרתלולאלאעלפי 48ע
היתריצואשנתנהלוהמועצה,לפיהוראותסעיף49
)בחוקזה-היתריצוא(;החלטתהמועצהלפיסעיף
זהתומצאבכתבלמבקשהיתרהיצוא)בחוקזה-

המבקש(ע

תנאים והגבלות לעניין היתר יצוא

המועצה, עם התייעצות לאחר החקלאות, שר )א( 49ע
יקבעהוראות,תנאיםוהגבלותלעניןמתןהיתריצוא,
והוראותשמקבלההיתריהיהחייבלקיימן,בהתחשב,

ביןהשאר,במטרותובשיקוליםאלה:

ביצועיצואביעילותובאופןתקין,תוךיצירת )1(
תנאיםשיאפשרוהגדלתמספרהיצואנים;

הבטחתתמורההוגנתלמגדלים; )2(

כיבודאמנותוהסכמיםבין־לאומיים,לרבות )3(
הרוחני והקניין המכס החקלאות, בתחומי

שישראלצדלהם;

של המגדלים בין ויעילה צודקת חלוקה )4(
להן זכאית ישראלית שתוצרת מכס, הטבות

בארצותהיעד;

הבטחתאיכותהיצוא; )5(

שמירהעלהמוניטיןשלהיצואהישראלי; )6(

אפשרותפיקוחעלמקבליהיתריצוא; )7(

קיוםמכסותייצורושיווקאישיותשנקבעו )8(
לפיסעיף31;

קיוםההוראותעלפיחוקזהע )9(

המועצה, עם התייעצות לאחר החקלאות, שר )ב(
רשאילקבוע,ביןהשאר,הוראותבעניניםאלה:

ניסיון, לרבות ממבקש, הנדרשת הכשירות )1(
היקףפעילות,מיתקנים,ציודואמצעיםהולמים,

לצורךביצועיצוא;

נהליםלהגשתבקשהלהיתריצואוסדריהדיון )2(
בה;

אגרותשישולמולמועצהבעדבקשהלהיתר )3(
יצוא,ובעדהיתרהיצוא,חידושואוהארכתו;

לאחר, היצוא היתר של העברתו על איסור )4(
הגבלותותנאיםאחרים;

או התחייתו שינויו, יצוא, היתר תקופת )5(
ביטולו;

דוחותשעלמקבלהיתריצואלהגישלמועצהע )6(

תקנותלפיסעיףקטן)ב()3(יותקנובאישורועדת )ג(
הכלכלהשלהכנסתע

ערר לעניין היתרי יצוא

המבקשאומישניתןלוהיתריצוא,הרואהעצמו )א( 49אע
48,רשאילערור נפגעמהחלטתהמועצהלפיסעיף
עליהלפניועדתערר,כאמורבסעיףקטן)ב(,בתוך30

ימיםמיוםשנמסרהלוההחלטהע

תוקםועדתהעררלעניןהיתרייצואבת3חברים )ב(
שלום משפט בית שופט להתמנות שכשיר מי והם:
שימנהשרהמשפטיםוהואיהיההיושבראשושני

חבריםשימנהשרהחקלאותמביןעובדימשרדוע

עלועדתהערריחולוההוראותלפיחוקבתידין )ג(
מינהליים,התשנ"ב-1992ע

סמכויות המועצה לשיווק

המועצהמוסמכת- )א( 54ע

)נמחקה(; )1(

לשווקאתהתוצרתשקיבלהליצואלפיסעיף )2(
49בשוקיחוץלארץבתנאיםובדרכיםשתמצא

לנכון;

לחלקאתדמיהמכרשלתוצרתהלולששווקה )3(
עלידיהכאמורבהתאםלשיטהשלסיבולתושל

הטבותשתקבעבאישורהשריםע

האמורבסעיףזהאינובאלפגועבכלהתחייבות )ב(
בכתבשלהמועצהע

הוצאות השיווק

המועצהרשאיתלגבותמדמיהמכרשלתוצרתהלול 55ע
שקיבלהלשיווקלפיסעיף49הוצאותיהבקשרלשיווק

התוצרתע
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בסעיף53- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

פסקה)1(-תימחק; )1(

בפסקה)5(,המילים"קביעתמכסותלשיווקתוצרתהלוללפימועדים, )2(
וכן"-יימחקו,ואחרי"והקפאתה"יבוא"שלתוצרתהלול";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

סעיפים54ו־55-בטלים; )6(

בסעיף60,פסקה)4(-תימחק; )7(

בסעיף67)א(,פסקה)3(-תימחקע )8(

בחוקהגליל,התשמ"ח-67-811988עתיקוןחוקהגליל

בסעיף1- )1(

לפסקה )5(

במסגרתהתכנוןבענפיהלולעוגנהלפיחוקהמועצה
לענףהלולהוראהבדברחובתהצמדהביןמגדללקבלן
מורשהלשיווקתוצרתלולעבהתאם,המגדלחייבלמסור
אתתוצרתהלוללקבלןשאליוהואצמודוהקבלןחייב
לקלוטאתהתוצרתעעלרקעביטולהתכנוןבענףההטלה,אין
מקוםלחייבקבלניםלקלוטביציםדווקאממגדלפלוניוכן
לחייבכאמורמגדלים,ההתקשרותתוכללהיעשותמרצוןע
בסעיף53)א()5(לחוקהמועצהלענףהלולמוסדרתסמכות
שרהחקלאותלקבועכלליםלעניינישיווקתוצרתהלולע
לנוכחביטולהמכסותמוצעלבטלגםאתהסמכותשלשר
החקלאותלקבועמכסותלשיווקתוצרתהלוללפימועדיםע

סעיף לביטול משלים צעד הוא 53)ב( סעיף ביטול
החקיקה נוסח וזה הלולע לענף המועצה לחוק 53)א()1(

שמוצעלמחוק:

שבחר מורשה לקבלן מגדל כל של הצמדה חובת )1("
בולעניןשיווקתוצרתהלול,דרכיההצמדהותקופותיה
והוראותבדברביטולה,תנאיההצמדהוזכויותוחובות
הכרוכותבה,וכןהוראותבדבריישובסכסוכיםהנובעים
מכלאלה;ובלבדשמגדלאוקבלןמורשהשלתוצרתהלול,
כאמור מהצמדה להשתחרר רשאי יהיה אווזים, למעט
ולהיצמדלקבלןמורשהאחרעלידימתןהודעהלמועצה
ששיםימיםמראש,אובתוםתקופתהצמדהכאמורשעליה
הסכימובכתבהמגדלוהקבלןהמורשהאםאינהעולהעל

שנהאחת;";

נקבעהחובתהצמדהכאמורבסעיףקטן)א(חייב ")ב(
והקבלן המורשה לקבלן התוצרת את למסור המגדל
המורשהחייבלקבלממנואתהתוצרתכלעודההצמדה
ביניהםהיאבתוקף;לאקויימהחובהזו,חייבהצדהמפר,
מבלילגרועמאחריותובשלהעבירה,בתשלוםהנזקשנגרם
לצדהשני,לאקייםקבלןמורשהאתהחובהכאמוררשאית

המועצהלבטלהסמכתוכקבלןמורשהע"

לפסקה )7(

בסעיף60לחוקהמועצהלענףהלולקבועותסמכויות
ועדתקנסותלקבועקנסותעלהפרתהוראותהחוקהאמור
לחוק 34 סעיף ביטול לנוכח מכוחוע שניתנו הוראות או
את למחוק מוצע לעיל, כמפורט הלול, לענף המועצה
שיתופית אגודה על קנס להטיל שמאפשרת )4( פסקה
שהפרהאתהוראותסעיף34)ג(לחוקהמועצהלענףהלולע

וזהנוסחהפסקהשמוצעלמחוק:

עלאגודהשיתופיתשהפרהאתהוראותסעיף34)ג( )4("
-19,700שקליםחדשיםע"

לפסקה )8(

מוסדרות הלול לענף המועצה לחוק 67 בסעיף
סמכויותהמועצהלענףהלוללביצועביקורתכדילהבטיח
אתביצועושלהחוקהאמוראוהתקנותאוהכלליםלפיו
אוכדילמנועעבירהעלהוראותיהםעלנוכחביטולםשל
סעיפים34ו־35לחוקהמועצהלענףהלול,כאמורלעיל,
מסמכים לדרוש המאפשרת )3( מוצעלמחוקאתפסקה

הנוגעיםלסעיפיםאלהעוזהנוסחהפסקהשמוצעלמחוק:

הנוגעים מסמכים ברשותו שיש אדם, מכל לדרוש )3("
34,להראותלואת לחלוקתמכסהמשותפתלפיסעיף
המסמכיםוכןלתפסם,אםלפיהנחתוהסבירהעשויים
הםלשמשראיהבמשפטעלעבירהלפיהסעיפים34)ג(

או35)א(ע"

לפסקה )1( סעיף 67

לפסקת משנה )א(:מוצעלמחוקאתההגדרה"בעלמכסה"
ולהחליפה,במפורטלהלן,בהגדרה"יצרןתוצרתלול"וזאת
באופןשיאפשרלמגדלביציםשאינובעלמכסה,בעקבות
וזולשוןההגדרה ביטולהתכנוןבענף,לקבלסובסידיהע

שמוצעלמחוק:

ס"חהתשמ"ח,עמ'22;התשע"ז,עמ'624ע 81
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ההגדרה"בעלמכסה"-תימחק; )א(

ההגדרה"בעלמכסתהטלה"-תימחק; )ב(

בהגדרה"בעלמשקלוללייצורפטימים",בסופהיבוא"לפנייוםי"זבאדר )ג(
התשע"ז)15במרס2017(";

אחריההגדרה"בעלמשקלוללייצורפטימים"יבוא: )ד(

בלול לשיווק מאכל ביצי לייצור מטילות מגדל - ביצים" ""יצרן
העומדבהוראותלפיחוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים(,
עסקים, רישוי חוק לפי רישיון ללול וניתן התשנ"ד-821994,

התשכ"ח-831968,ובלבדשהואעומדבדרישותתקנותרישויעסקים
)תנאיםלרישוימשקיעופותולולים(,התשמ"א-841981;";

בהגדרה"יצרןחדש",במקום"בעלמכסה"יבוא"יצרןתוצרתלול"; )ה(

אחריההגדרה"יצרןפטם"יבוא: )ו(

""יצרןתוצרתלול"-אחדמאלה:

יצרןביצים; )1(

יצרןפטם;"; )2(

ההגדרה"בעלמכסה"-תימחק; )א(

ההגדרה"בעלמכסתהטלה"-תימחק; )ב(

בהגדרה"בעלמשקלוללייצורפטימים",בסופהיבוא"לפנייוםי"זבאדר )ג(
התשע"ז)15במרס2017(";

אחריההגדרה"בעלמשקלוללייצורפטימים"יבוא: )ד(

בלול לשיווק מאכל ביצי לייצור מטילות מגדל - ביצים" ""יצרן
העומדבהוראותלפיחוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים(,
עסקים, רישוי חוק לפי רישיון ללול וניתן התשנ"ד-821994,

התשכ"ח-831968,ובלבדשהואעומדבדרישותתקנותרישויעסקים
)תנאיםלרישוימשקיעופותולולים(,התשמ"א-841981;";

בהגדרה"יצרןחדש",במקום"בעלמכסה"יבוא"יצרןתוצרתלול"; )ה(

אחריההגדרה"יצרןפטם"יבוא: )ו(

""יצרןתוצרתלול"-אחדמאלה:

יצרןביצים; )1(

יצרןפטם;"; )2(

"בעלמכסה"-אחדמאלה:

בעלמכסתהטלה; )1(

יצרןפטם;" )2(

לפסקת משנה )ב(:סעיף1לחוקהגליל,התשמ"ח-1988)להלן
בסימןזה-חוקהגליל(,מגדירבעלמכסתהטלהכבעל
מכסהאישיתלייצורביצימאכללשיווקלפיחוקהמועצה
לענףהלול,כיווןשהתכנוןבענףההטלהמבוטלולאיוקצו
מכסותייצורמכוחחוקהמועצהלענףהלול,מוצעלמחוק

אתההגדרהעוזהנוסחההגדרהשמוצעלמחוק:

ביצי אישיתלייצור בעלמכסה ""בעלמכסתהטלה"-
מאכללשיווקלפיחוקהמועצהלענףהלול;"ע

לפסקת משנה )ג(:סעיף1לחוקהגלילמגדיריצרןחדשאם
הואהחללגדלתרנגולותאופטימים,לפיהעניין,לאחריום
י"זבאדרהתשע"ז)15במרס2017(עכמוכן,הסעיףגםמגדיר
בעלמשקלוללייצורפטימיםחקלאיאואגודהשיתופית
חקלאיתשבתקופהשמיוםי"דבניסןהתשמ"ח)1באפריל
1988(עדיוםכ"דבאדרא'התשמ"ט)31במרס1989(היו
בעלימכסהלייצורפטימיםלפיחוקהמועצהלענףהלול
פרשנות על להסתמך לא כדי פטימיםע לייצר והפסיקו
נורמטיבית,מוצעלהבהיראתהמצבהמשפטיהנוהגכבר
כיום,ולפיובעלמשקלוללייצורפטימיםשהפסיקלייצר
פטימים,הואמישהפסיקלייצראותםלפנייוםי"זבאדר

התשע"ז)15במרס2017(ע

לפסקת משנה )ד(:לנוכחתיקוןחוקהמועצהלענףהלול
וביטולהתכנוןבענףההטלהמוצעלהגדיר"יצרןביצים"

שיהיהזכאילקבלסובסידיהכאמורבהמשך,כמישמגדל
מטילותלייצורביצימאכל,אףאםלאהיהבעברבעלמכסת
הטלהעעודמוצעלקבועכיהסובסידיהלפיחוקהגליל
תינתןלמגדלשמייצראתהביציםבלולהעומדבדרישות
תקנותרישויעסקים)תנאיםלרישוימשקיעופותולולים(,
התשמ"א-1981,וכןלפיחוקצערבעליחיים)הגנהעלבעלי
חיים(,התשנ"ד-1994עיצויןכידרישהלייצורביציםבלול
כאמורנקבעהגםבתקנותלפיחוקהמועצהלענףהלול,
כתנאילהיותמגדלחדש,ואיןבהמשוםשינוימצבקייםע
עודיובהרכימגדלקייםשמכסתונקבעהבלאתלותבייצור
בלולכאמור,יהיהזכאילמענקלפיסעיף3לחוקהמוצע,כך

שזכאותםשלהמגדליםהקיימיםלאתיפגעע

לפסקת משנה )ה(:התיקוןבסעיףזהנובעמביטולההגדרה
"בעלמכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרתלול"ע

המועצה בחוק התכנון ביטול לנוכח )ו(: לפסקת משנה 
לענףהלול,מוצעלתקןאתחוקהגלילכךשהסובסידיה
אםאינם ביציםאף ליצרני תינתן הגליל לחוק בהתאם
בעלימכסהוכןליצרניפטםבעדייצורתוצרתלולובכפוף
לתנאיםשנקבעולכךבחוקהגלילעלשםכךמוצעלהוסיף
אתההגדרה"יצרןתוצרתלול"שהואיהיההגורםשזכאי
לסובסידיהלפיחוקהגלילולתנאיםהקבועיםבחוקהאמורע

לפסקת משנה )ז(:כיוםמוגדרתהמועצהכ"מועצתהגליל
1993,וכיום 4נמחקבשנת 4"עסעיף שהוקמהלפיסעיף
המועצהשדרכהמחולקותסובסידיותהיאהמועצהלענף
הלול,ולכןמוצעלתקןאתהחוקבאופןשישקףאתהמצב

המשפטיהנוהגהיוםע

ס"חהתשנ"ד,עמ'56ע 82

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 83

ק"תהתשמ"א,עמ'868ע 84
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במקוםההגדרה"המועצה"יבוא: )ז(

""המועצה"-המועצהלענףהלולשהוקמהבחוקהמועצהלענףהלול;";

אחריההגדרה"המועצה"יבוא: )ח(

ושניתן חיים בעלי לגידול לשמש שנועדה חקלאית קרקע - ""משק"
לפיכלדיןלהקיםעליהלוללגידולעופות,בבעלותיצרןתוצרת
לול;לענייןזה,"בעלות"-בעלותבקרקעפרטיתאוזכותלהחזיק
בקרקעחקלאיתממקרקעיישראל,כמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעי
ישראל85,לפיהסכםחכירהאולפירשות,אולפיהסכמהאחרת

מרשותמקרקעיישראללהחזקתובקרקעע";

בסעיף2- )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"לבעלמכסה"יבוא"יצרןתוצרתלול"ובמקום"תינתן )א(
סובסידיהבעבור"יבוא"רשאילפנותאלהמנהלבבקשהלקבלסובסידיהבעד";

בסעיףקטן)ד()1(,במקום"לבעלמכסתהטלה-בעבור"יבוא"ליצרןביצים )ב(
-בעד"והמילים"במסגרתמכסתו"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

אישרהמנהלסובסידיהלפיסעיףזה,תשולםהסובסידיהרקבשל ")ד1(
התקופהשלאחרמועדהגשתהבקשהוכלהמסמכיםהנלוויםהנדרשים,

ובכללזהלפיסעיף2דע";

בסעיףקטן)ה(- )ד(

בפסקה)1(,במקום"בעלהמכסה"יבוא"יצרןתוצרתהלול"ואחרי"במרום )1(
הגליל"יבוא"ביישובשבומצוימשקוואינומתגוררבנוסףבמקוםאחר";

בפסקה)2(,במקום"בעלמכסתהטלה"ובמקום"בעלמכסה"יבוא )2(
"יצרןביצים"ובסופהיבוא"ובלבדשאםייצורהביציםאינובלולבמשקו,
מספרהיצרניםשמייצריםביציםבאותומשקאינועולהעלעשרהיצרנים";

לפסקת משנה )ח(:מוצעלהגדיר"משק"בדומהלמשמעותו
בתקנותלפיחוקהמועצהלענףהלולעהגדרהזונדרשת

לענייןהתנאיםלקבלתהסובסידיהע

לפסקה )2( 

לפסקת משנה )א(:התיקוןבסעיףזהנובעמביטולההגדרה
"בעלמכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרתלול"ענוסף
עלכך,בעקבותהניסיוןשנצברבמשרד,מוצעלחדדבסעיף
זהכיזכאיהסובסידיהלפיחוקהגליל,נדרשיםלהגיש
בקשהלקבלההסובסידיה,ואינםזכאיםלסובסידיהאם

לאהגישובקשהע

לפסקת משנה )ב(: התיקוןבסעיףזהנובעמביטולההגדרה
"בעלמכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרתלול",וכן
מתיקוןחוקהגלילבאופןשהסובסידיהליצרןביציםאינה

תלויהבכךשהואקיבלמכסהאישיתע

2)ג(שקובעכי )ג(:בהמשךלתיקוןסעיף לפסקת משנה 
בקשהלקבלתה,מוצע נדרשלהגיש הסובסידיה מבקש
לסובסידיה הזכאות כי לקבוע ובמסגרתו סעיף להוסיף

הבקשה אם כלומר, במלואהע הבקשה הגשת מיום היא
לסובסידיהאינהמכילהאתכלהמסמכיםהנדרשים,לא
תשולםהסובסידיהעדלהשלמתקבלתהמסמכיםוהיא
תשולםרקלגביהתקופהשלאחרהגשתכללהמסמכים
הנדרשים,ובכללםמסמכיםשהתבקשולפיסעיף2דלחוקע

לפסקת משנה )ד()1(:התיקוןבתחילתסעיףזהנובעמביטול
ההגדרה"בעלמכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרת
לול"ענוסףעלכך,בעקבותהניסיוןשנצברבמשרדביישום
החוקבשניםהאחרונות,מוצעלחדדאתהתנאילזכאות,
ולהבהיראתהמצבהמשפטיהקייםלפיוהזכאותלקבלאת
הסובסידיההיאאךורקליצרןהמתגוררביישובשבוקיים

משקוואיןלומקוםמגוריםנוסףבמקוםאחרע

לפסקת משנה )ד()2(:התיקוןבתחילתסעיףזהנובעמביטול
ההגדרה"בעלמכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרת
לול"כמוכןמוצע,ובדומהלתנאיהקבועלענייןייצור
פטימים,כיאםהיצרןאינומייצרבמשקו,מספרהיצרנים
שמייצריםביציםבאותומשקאינועולהעלעשרהיצרניםע
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בסעיףקטן)ו(,במקום"לבעלהמכסהאולבעלהמשקלייצורפטימים"יבוא )ה(
"ליצרןתוצרתהלול",ואחריויבוא:

חדלולהתקייםביצרןתוצרתהלולהתנאיםשבשלהםניתנהלו "")ז(
30ימים;קיבלהמנהלהודעה הסוביסידיה,יודיעעלכךלמנהלבתוך

כאמור,יתלההמנהלאתמתןהסובסידיהע";

סעיף2א-בטל; )3(

בסעיף2ב- )4(

בסעיףקטן)א(,ברישה,אחרי"מידעשגוי"יבוא"לרבותאי־דיווחבמועדעל )א(
שינויבתנאיםשבשלהםניתנהליצרןהסוביסידיה"ובכלמקום,במקום"לבעל

מכסה"יבוא"ליצרןתוצרתלול";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לבעלמכסה"יבוא"ליצרןתוצרתלול"; )ב(

בסעיף2ג)א(,במקום"בעלמכסה"יבוא"יצרןתוצרתלול"; )5(

בסעיף2ד,במקום"מבעלמכסה"יבוא"מיצרןתוצרתלול"ע )6(

תשלוםמענק
לבעלמכסתהטלה

-הוראתשעה

בסעיףזה-68ע )א(

"בעלמכסתהטלה"-מישביוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(היהבעל
מכסהאישיתלייצורביצימאכללשיווקלפיחוקהמועצהלענףהלול

)ייצורושיווק(,התשכ"ד-1963;

"חוקהגליל"-חוקהגליל,התשמ"ח-1988;

"מרוםגליל"-כהגדרתובחוקהגלילע

בסעיףקטן)ו(,במקום"לבעלהמכסהאולבעלהמשקלייצורפטימים"יבוא )ה(
"ליצרןתוצרתהלול",ואחריויבוא:

חדלולהתקייםביצרןתוצרתהלולהתנאיםשבשלהםניתנהלו "")ז(
30ימים;קיבלהמנהלהודעה הסוביסידיה,יודיעעלכךלמנהלבתוך

כאמור,יתלההמנהלאתמתןהסובסידיהע";

סעיף2א-בטל; )3(

בסעיף2ב- )4(

בסעיףקטן)א(,ברישה,אחרי"מידעשגוי"יבוא"לרבותאי־דיווחבמועדעל )א(
שינויבתנאיםשבשלהםניתנהליצרןהסוביסידיה"ובכלמקום,במקום"לבעל

מכסה"יבוא"ליצרןתוצרתלול";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לבעלמכסה"יבוא"ליצרןתוצרתלול"; )ב(

בסעיף2ג)א(,במקום"בעלמכסה"יבוא"יצרןתוצרתלול"; )5(

בסעיף2ד,במקום"מבעלמכסה"יבוא"מיצרןתוצרתלול"ע )6(

בסעיףזה-68ע תשלוםמענק)א(
לבעלמכסתהטלה

-הוראתשעה "בעלמכסתהטלה"-מישביוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(היהבעל
מכסהאישיתלייצורביצימאכללשיווקלפיחוקהמועצהלענףהלול

)ייצורושיווק(,התשכ"ד-1963;

"חוקהגליל"-חוקהגליל,התשמ"ח-1988;

"מרוםגליל"-כהגדרתובחוקהגלילע

לפסקת משנה )ה(:התיקוןבתחילתסעיףזהנובעמביטול
ההגדרה"בעלמכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרת
לול"עזאתועוד,ולנוכחהניסיוןשנצברוהעובדהשמתן
שקובע סעיף להוסיף מוצע בתנאים, תלוי הסוביסידה
שבמקרהשחדלולהתקייםביצרןתוצרתהלולהתנאים
שבשלהםניתנהלוהסוביסידיה,יודיעעלכךלמנהלבתוך
30ימים,ואםקיבלהמנהלהודעהכאמוריפסיקהמנהל

אתמתןהסובסידיהע

לפסקה )3(

סעיף2אלחוקהגלילעוסקבהעברתמכסותלייצור
ביציםעלנוכחהתיקוןשמבטלאתהתכנוןבענףהביצים
ואתחלוקתמכסותהייצור,הסעיףאינורלוונטיעודומוצע

לבטלועוזהנוסחהסעיףשמוצעלמחוק:

העברת מכסת הטלה

עלאףהוראותסעיף34לחוקהמועצהלענףהלול, 2אע
להעבירה רשאי הגליל במרום הטלה מכסת בעל
לבעליםשלמשקחקלאיבמרוםהגליל,ובלבדשתועבר

מכסהאחתבלבדוהיאתועברבמלואה;לעניןזה-

"מכסהאישית"-)נמחקה(;

"בעלים"-לרבותמחזיקכמשמעותובחוקההתיישבות
החקלאית)סייגיםלשימושבקרקעחקלאיתובמים(,

התשכ"ז-1967ע"

לפסקה )4(

סעיף2ב)א(לחוקהגלילקובעכיאםניתנהסובסידיה
עליסודמידעשגויאושלאמולאהדרישתהמנהללמסירת
ולאחר בכתב בהודעה המנהל, רשאי מסמך, או ידיעה
שניתנהלבעלמכסהאולבעלמשקלוללייצורפטימים,
ביןהשאר,להטילמגבלותאולבטלאתהקצאתהסובסידיה
ולדרושאתהשבתהעבעקבותהוספתסעיף2)ז(כאמורלעיל
מוצעלקבועכיאי־דיווחלמנהלכנדרשבסעיףהאמור

יהיהעילהלדרישהלהשבתהסובסידיהע

לפסקה )5(

התיקוןבסעיףזהנובעמביטולההגדרה"בעלמכסה"
והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרתלול"ע

לפסקה )6(

התיקוןבתחילתסעיףזהנובעמביטולההגדרה"בעל
מכסה"והחלפתהבהגדרה"יצרןתוצרתלול"ע

לסעיף קטן )א( סעיף 68 

מוצעלקבועהגדרותהנדרשותלענייןהסעיףע 
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2 בעלמכסתהטלהבמרוםהגליל,שהיהזכאיבעברלסובסידיהמכוחסעיף )ב(
מתגוררבנוסףבמקוםאחר, ואינו הגליל במרום קבע הגלילהמתגוררמגורי לחוק
ושאינוזכאילסובסידיהלפיסעיף2לחוקהגליל,כנוסחובסעיף67,רשאילבקשמענק
בעדהשנים2021עד2027;גובההמענקבעדכלשנהכאמורלפיסעיףקטןזהיהיה
בגובההסובסידיהלייצורביצימאכלבהיקףשל500,000ביציםלשנת2021,ואםבעל
המכסהכאמורהואקיבוץ-בהיקףשלעד5מיליוןביציםכאמור;ואםמכסתוהאישית
בגובה המענקיהיה ביצים, מ־500,000 נמוך בהיקף הייתה הטלה מכסת בעל של
המכסההאישיתשהייתהלוכפולהסובסידיהלייצורביצתמאכלשניתנהבשנת2021;

סעיפים2בעד2דלחוקהגליליחולועלמענקלפיסעיףקטןזה,בשינוייםהמחויביםע

בקשהכאמורבסעיףקטן)ב(תכלולאתכלהמפורטיםלהלןויכולשתוגשגם )ג(
באופןמקוון:

פרטיהמבקש; )1(

צילוםתעודתזהות,לרבותספחתעודתזהותמעודכןלמועדהבקשה; )2(

אישורעלניהולפנקסיחשבונותורשומותלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים, )3(
התשל"ו-861976;

הצהרהעלמגוריםבמרוםהגלילע )4(

ושר האוצר שר ;2027 עד 2021 השנים בעד מענק יינתן הטלה מכסת לבעל )ד(
החקלאותופיתוחהכפריקבעותקנותלביצועסעיףקטןזה,ובכללזהאתגובההמענק

ואתאופןחלוקתוע

לסעיף קטן )ב(

בעבר שהיה מי כי מוצע השעה, הוראת במסגרת
בעלמכסתהטלהלפניביטולהתכנוןוהיהזכאיבעבר
בסעיף התיקון ובעקבות הגליל, חוק מכוח לסובסידיה
רשאי יהיה הגליל, חוק מכוח לסובסידיה זכאי אינו 67
;2027 2021עד בקשהלקבלתמענקבעדהשנים להגיש
גובההתמיכהיהיהבהתאםלסובסידיהשניתנהבשנת
ביצים, 500,000 ועד ביטולה, ערב מכסתו בגובה 2021
5,000,000ביציםעיובהרכימענק ואםהואקיבוץ-עד
כאמוריינתןגםליצרניםפעיליםשהיובעלימכסתהטלה
גםאםהםימשיכולייצרביציםאםיימצאכיהםאינם
2021יינתן זכאיםלסובסידיהלפיחוקהגלילעבעדשנת
המענקבשלהתקופהשמאזהפחתתהמכסעמוצעלהחיל
אתהנורמותהרלוונטיותהחלותעלסובסידיותלפיחוק
הגלילגםעלמענקיםלפיסעיףזה,ובכללםלאפשרלמשרד
החקלאותלדרושאתהשבתהמענקאוחלקובמקרהשניתן

עליסודמידעשגויע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועמהישלצרףלבקשהלקבלתמענקלפי
גם וכןלקבועכיאתהבקשהיהיהניתןלהגיש הסעיף

באופןמקווןע

לסעיף קטן )ד(

לנוכחביטולמשטרהמכסותמוצעכילמישביוםכ"ג
באבהתשפ"א)1באוגוסט2021(היהבעלמכסהאישית
לייצורביצימאכללשיווקלפיחוקהמועצהלענףהלול,
2021 שנת בעד 2027ע עד 2021 השנים בעד מענק יינתן
יינתןהמענקבשלהתקופהשמאזהפחתתהמכס;מוצע
לקבועכישרהאוצרושרהחקלאותופיתוחהכפריקבעו
תקנותלביצועהסעיףהקטן,ובכללזההוראותלגביהגשת
בקשה,אתגובההמענקואופןחלוקתועבמסגרתסיכוםבין
המשרדים,בכוונתהשריםלפעוללכךשלמגדליםביישובי
עדיפותלאומיתיינתןמענקגבוהמזהשיינתןלמגדלים

ביישוביםאחריםע
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פרק י"ג: רישוי עסקים
תיקוןחוקרישוי

עסקים
בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-871968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-69ע

בסעיף2,סעיפיםקטנים)א1(,)ג(ו–)ד(-בטלים; )1(

סעיף2ד-בטל; )2(

סעיף2ו-בטל; )3(

פרק י"ג: רישוי עסקים
תיקוןחוקרישויבחוקרישויעסקים,התשכ"ח-871968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-69ע

עסקים
בסעיף2,סעיפיםקטנים)א1(,)ג(ו–)ד(-בטלים; )1(

סעיף2ד-בטל; )2(

סעיף2ו-בטל; )3(

פרק י"ג

זה )בפרק התשכ"ח-1968 עסקים, רישוי חוק  כללי
-חוקרישויעסקים(,נועדלהבטיחשעסקים 

יפעלותוךשמירהעלהמטרותהקבועותבו,ובהןאיכות
נאותהשלהסביבהומניעתמפגעיםומטרדים,מניעתסכנות
לשלוםהציבורוהבטחהמפנישודוהתפרצות,בטיחותשל
הנמצאיםבמקוםהעסקאובסביבתו,מניעתסכנותשל
בריאות מים, מקורות זיהום ומניעת חיים בעלי מחלות
הציבור,לרבותתנאיתברואהנאותים,קיוםתכליותדיני
התכנוןוהבנייהוקיוםדיניםהנוגעיםלכבאות)בפרקזה-

מטרותחוקרישויעסקים(ע

במטרהליישםאתמטרותחוקרישויעסקים,נקבעו
עסק, רישיון נדרש הפעלתם לצורך אשר עסקים סוגי
הקובעאתהתנאיםהנדרשיםלשמירהעלמטרותהרישוי

הרלוונטיותלפיסוגהעסקע

ככלל,רישיוןעסקניתןעלידיהרשותהמקומית,אשר
פונהלמשרדיהממשלההאחראיםעלקיוםמטרותהחוק
)בפרקזה-נותניאישור(,לקבלתאישורםבדברעמידת
המקומיות הרשויות דיווחי פי על בדרישותיהםע העסק
למשרדהפנים,בשנת2021עלפינתונישנת2020,כ־28%

מהעסקיםפועליםבלארישיוןעסקע

בעשורהאחרוןטיפלההממשלהבקשייםהקיימים
רפורמות כמה באמצעות וביישומו עסקים רישוי בחוק
שנועדולהפחיתאתהנטלהרגולטוריעלעסקיםבישראל,
וביניהןשתירפורמותעיקריות:האחת"רפורמתהמפרטים
"המפרט כלי נוצר שבמסגרתה ,2010 משנת האחידים"
האחיד",אשרמחייבאיגודשלכללדרישותנותניהאישור
המפרטים רפורמת מטרת מסויםע מסוג עסק לרישיון
האחידיםהייתהלהקנותודאותלעסקיםחדשיםולעסקים
קיימים,באופןשיאפשרלעסקלצפותאתההוצאהשאליה
יידרשלצורךפתיחתהעסקכךשיעמודבדרישותנותני
גם כמו צעדיו, את ולכלכל בהתאם הון לגייס האישור,
היא האחרת הרפורמה השוטפתע התנהלותו על להקל
"רפורמתהרישויהדיפרנציאלי"משנת2018,שבמסגרתה
רישוי המאפשרים דיפרנציאליים רישוי מסלולי נקבעו
עצמיעלבסיסהצהרהלעסקיםבעלימפרטאחידברמת
סיכוןבינוניתומטהערפורמתהרישויהדיפרנציאלינועדה
לצמצםאתמשךהזמןהנדרשלקבלתרישיוןעסקולעודד
אתצמיחתהסביבההעסקיתבישראלואתהתחרותיות
בהעעודקבעהרפורמתהרישויהדיפרנציאלי,לוחותזמנים
לפרסוםהמפרטיםהאחידים,הואילוהמפרטיםהאחידים
היוותנאיהכרחיליישוםרפורמתהרישויהדיפרנציאלי

שנשענהעליהםענכוןלהיום,פורסמו75מתוך184מפרטים
אחידיםשנדרשיםלפרסוםע

הצורך ועקב האמורות, לרפורמות משלים כמהלך
להוסיףלהקלעלבעליהעסקיםולאפשרלהםלקבלרישיון
עסקבהליךיעילופשוטככלהאפשר,המביאבחשבוןאת
צורכיהםתוךהבטחתתכליותיושלחוקרישויעסקים,
מוצעבמסגרתהצעתהחוקלתקןאתחוקרישויעסקים
קביעת ואופן הרישיון לתוכן הנוגעים שונים בהיבטים
התנאיםברישיון,שהםפועליוצאמדרישותהרישויכפי

שנקבעובמפרטיםהאחידיםע

תיקוניםאלהנועדולהגביראתהוודאותהנדרשת
למבקשיהרישיונותולעסקים,כמוגםאתנגישותהתנאים
הנדרשיםלצורךקבלתהרישיוןואתבהירותםעזאת,תוך
הבטחתמטרותחוקרישויעסקיםוהמטרותאשרבעבורן

נקבעהחובתהרישוילפיוע

נוגע החוק הצעת במסגרת המוצע עיקרי תיקון 
הוועדה - )להלן עסקים רישוי לאסדרת ועדה להקמת
לאסדרה(אשרתפקידהיהיהלגבשולהציעלשרהממונה
עלרשותהאסדרהמפרטיםאחידיםעהוועדהתכלולהן
נציגיםמטעםנותןהאישורהרלוונטיוהןנציגיםבעליידע
כלכלי,זאתכדילהבטיחאתהאיזוןהמתחייבביןקיום
כלכליים שיקולים לבין מחד עסקים רישוי חוק מטרות
להביא כדי גם כמו במשק, העסקית לפעילות הנוגעים
להגברתהתיאוםביןדרישותהרישוישלנותניהאישור

השוניםע

מוצעלהבהירכילענייןפרקזה"רשותהאסדרה"היא
הרשותהמוקמתבחוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,

כנוסחובפרקי"טלחוקזהע

לפסקאות )1( עד )3( סעיף 69

רישוי לחוק ו־2ו 2ד ו–)ד(, )ג( 2)א1(, סעיפים 
נדרש שבהן ספציפיות רישוי דרישות קובעים עסקים,
לעמודעסקכמפורטבהםעסעיף2)א1(לחוקרישויעסקים
משקאות של ואספקה הגשה מכירה, על איסור קובע
משכריםבשעותהלילה,למעטחריגיםשיותרו,סעיף2)ג(
קובעחובתהצגתמודעהבענייןהאיסורכאמורובעניין
הנזקיםמצריכתאלכוהולוסעיף2)ד(קובעכישניאלהיהיו
תנאיםמתנאיהרישיוןשלעסק;סעיף2דקובעכילאיינתן
לעסקמסוגמכוןכושררישיוןאוהיתרזמניאלאאםכן
נמצאכימכוןהכושרממוקםבמקוםמתאים,כיהמכשירים
בומוצביםבמרחקסבירזהמזה,כימוצמדותאליוהוראות
היצרןוכילקוחותיומבוטחיםכנדרששם;סעיף2ולחוק

ס"חהתשכ"ה,עמ'204;התשע"ח,עמ'778ע 87
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בסעיף6ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

סעיפיםקטנים)א(עד)ג(לאיחולועלעסקאשרהשרהממונהעלרשות ")ג1(
האסדרהפרסםאושינהמפרטאחידלעסקיםמסוגו,למעטמפרטאחידחלקי,
אלאאםכןקבעזאתהשרהאמורבמפרטהאחיד;לענייןחוקזה,"רשותהאסדרה"
-כמשמעותהבחוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,כנוסחובפרקי"טלחוק
התכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב

2021ו־2022(,התשפ"א-2021";

בסעיף7- )5(

בסעיףקטן)א1(- )א(

ברישה,במקום"בדרךהקבועהבסעיף7ג3"יבוא"במפרטרשותי" )1(
ובמקום"אואםגורםמוסמךארציקבעתנאיכאמורבהתקייםאחדמאלה"
יבוא"ואולםרשאיגורםמוסמךארצילקבועתנאיכאמורלעסקמסוים

אםנוכחכיהתקייםאחדמאלה";

)2(,אחרי"לגביהעסק"יבוא"המסוים"והמילה"דחוף"- בפסקה )2(
תימחק;

רישויעסקיםקובעכילאיינתןלעסקמסוגאולםשמחות,
גןאירועיםאודיסקוטקרישיוןאוהיתרזמניאלאאםכן
נמצאכיהותקןבוהתקןמדרעש,אשרימדודאתעוצמת
הרעשבמקוםויביאלניתוקזרםהחשמללמערכתההגברה

בעסקכאמורמעברלעוצמתרעשמסוימתשע

הוראותאלהנקבעובחוקרישויעסקיםבאופןחריג
ביחסלשארהוראותיו,אשרככללמסדירותאתהמסגרת
העקרוניתשבהייקבעומסמכיםאותנאיםלהגשתבקשה
לרישיוןעסקאולהיתראוברישיוןאובהיתר,ולאקובעות
הוראותספציפיותולגביסוגיעסקיםספציפייםעלכן,מוצע
לבטלסעיפיםאלהבאופןמיידיאובתוךתקופהשלשנה
המעבר בהוראות כמפורט העניין, לפי שנים, שלוש או
הדבר נדחית, תחילה נקבעה שבהם במקרים זהע לפרק
נעשהכדילאפשרלגורמיםהרלוונטייםלהיערךלביטול
הסעיפיםהאמוריםולבחוןאתהצורךבעיגוןהוראותאלה
בתקנותוהתקנתןבהתאם,באופןשיאפשרהתאמהמיטבית
שלדרישותהרישוילמטרהשהןנועדולקיים,בהתאם

לאמצעיםהזמיניםולתנאיהסביבההמשתניםע

לפסקה )4(

קובעשלושהמסמכי עסקים 6בלחוקרישוי סעיף
יסודשנדרשלצרףלכלבקשהלרישיוןלהיתר,וזאתלצד
הוראההמסמיכהאתשרהפניםלקבועסוגיעסקיםאשר
לאיידרשובצירוףהמסמכיםהאמורים,כולםאוחלקם,
לגביסוגעסקמסויםעמסמכייסודאלההםתרשיםסביבה,
מפהמצביתותכניתעסקעואולםנוכחהשונותהגדולהבין
סוגיעסקים,נמצאשאיןמקוםלקבועבהקשרזההוראות
המפרט גיבוש בעת ייבחן שהדבר נכון אלא אחידות,
האחיד,אשרגםהמסמכיםשאותוסוגעסקיידרשלהגיש,

ייקבעובוע

הממונה השר אשר עסק סוג כי לקבוע מוצע לכן,
שינה או אחיד מפרט לגביו פרסם האסדרה רשות על

לגביומפרטאחידקיים,לאיחולעליוהאמורבסעיף6בע
בהתאםלזאת,עסקיםכאמורלאיידרשולצרףאתמסמכי
היסודהאמוריםמכוחסעיף6בוהתקנותלפיו,אלאמבקש
הרישיוןאוההיתריידרשלצרפםרקככלשהדברנקבע

לגביובמפרטהאחידשפורסםלאותוסוגעסקע

יובהר,כיההסדרהקייםאשרמחייבעסקיםבהגשת
מסמכיהיסודכאמור,אלאאםכןקבעאחרתשרהפנים
בתקנות,ימשיךלחולמקוםשבונותןאישורקיבלפטור
מלאאוחלקימפרסוםמפרטאחיד,בהתאםלהוראותסעיף

7ג1)ג(לחוקרישויעסקיםע

לפסקה )5(

סעיף7)א(לחוקרישויעסקיםקובעכירשותהרישוי
אונותןאישוררשאיםלהתנותאתמתןהרישיוןאוההיתר
בתנאיםמוקדמיםאולקבועתנאיםברישיוןאובהיתר,
כדילקדםאתמטרותהרישויובכפוףלהוראותסעיפים
7ג1ו־7ג3לחוקעבנוסף,קובעסעיף7)א1(לחוק,כיגםביחס
לעסקיםמסוימים,תנאיםכאמורייקבעורקעלידישינוי
המפרטהאחידאופרסוםהדרישותעלידירשותהרישוי
אלאאםכןחלשינויבדיןהמחייבשינויבתנאירישוי
העסקעההוראההאמורהמגבירהאתרמתהוודאותבעבור
יזמיםובעליעסקיםבאשרלדרישותהרישוישבהןיידרשו
לעמוד,ומאפשרתלהםביתרקלותלכלכלאתצעדיהם

בהתאםע

ולרשויות האישור לנותני להקנות וכדי זאת בצד
הרישויאתהגמישותהנדרשתלהםלצורךקיוםמטרותחוק
רישויעסקים,נקבעובסעיף7)א1(נסיבותאשרבהתקיימן
יוכלגורםמוסמךארצי,כהגדרתובאותוסעיף,ובמקרים
מסוימיםאףמישהואהסמיךלכך,לקבועדרישותרישוי
גםאםאלהלאנקבעובמפרטהאחידאובמפרטהרשותיע

כעתמוצעלערוךתיקוןבנסיבותאלה,כדילהבהיר
אותןולהתאימןלתיקוןהמוצעעמוצעלהוסיףעילהאשר
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אחריפסקה)2(יבוא: )3(

מתקיימותבעסקהמסוים,במבקשאובבעלהרישיוןאוההיתר )3("
זה ובכלל כאמור, תנאי לקבוע נדרש שבשלהן מיוחדות נסיבות

נסיבותהנוגעותלמבנההעסקאולמיקומוע"

בסעיףקטן)א2(,אחרי"בהחלטהמנומקתובכתב"יבוא"מצאגורםמוסמך )ב(
ארציכיתנאיכאמורנדרשלענייןשיעורניכרשלעסקיםמאותוסוג)להלן-
תנאיאחיד(-יקבעאתהתנאילתקופהשלאתעלהעלשנהמיוםתחילתתוקפו,
אלאאםכןהתנאינקבעעדהמועדהאמורבמפרטאחידובהתאםלהוראותיוע";

בסעיףקטן)א3(,אחרי"תנאינוסףלעסק"יבוא"מסוים",ואחרי"לתקופה )ג(
שיורה"יבוא"בכפוףלאמורבסעיףקטן)א2(ע";

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ד(

תנאיאחידכאמורבסעיףקטן)א2(אשרמחייבשינויבמבנההעסק, ")א4(
לאייקבעאלאבאישורהוועדהלאסדרהע";

בסעיף7ג1- )6(

בסעיףקטן)א(,במקום"נותניהאישוריפרסמו"יבוא"השרהממונהעל )א(
רשותהאסדרה,לפיהצעתהוועדהלאסדרה,יפרסם",במקום"מטעמם"יבוא

"מטעמואומטעםנותניהאישור"ובמקום"ורשאיםהם"יבוא"ורשאיהוא";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

מתקיימותבעסקהמסוים,במבקשאובבעלהרישיוןאוההיתר )3("
זה ובכלל כאמור, תנאי לקבוע נדרש שבשלהן מיוחדות נסיבות

נסיבותהנוגעותלמבנההעסקאולמיקומוע"

בסעיףקטן)א2(,אחרי"בהחלטהמנומקתובכתב"יבוא"מצאגורםמוסמך )ב(
ארציכיתנאיכאמורנדרשלענייןשיעורניכרשלעסקיםמאותוסוג)להלן-
תנאיאחיד(-יקבעאתהתנאילתקופהשלאתעלהעלשנהמיוםתחילתתוקפו,
אלאאםכןהתנאינקבעעדהמועדהאמורבמפרטאחידובהתאםלהוראותיוע";



בסעיףקטן)א3(,אחרי"תנאינוסףלעסק"יבוא"מסוים",ואחרי"לתקופה )ג(
שיורה"יבוא"בכפוףלאמורבסעיףקטן)א2(ע";

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ד(

תנאיאחידכאמורבסעיףקטן)א2(אשרמחייבשינויבמבנההעסק, ")א4(
לאייקבעאלאבאישורהוועדהלאסדרהע";

בסעיף7ג1- )6(

בסעיףקטן)א(,במקום"נותניהאישוריפרסמו"יבוא"השרהממונהעל )א(
רשותהאסדרה,לפיהצעתהוועדהלאסדרה,יפרסם",במקום"מטעמם"יבוא

"מטעמואומטעםנותניהאישור"ובמקום"ורשאיםהם"יבוא"ורשאיהוא";



בהתקיימהיוכלגורםמוסמךארצילקבועתנאיכאמור,
גםכשאינוקבועבמפרטהאחידאובמפרטהרשותי,ככל
שהואמתחייבמנסיבותמיוחדותשמתקיימותבאופןפרטני
המאפיינים למשל וביניהן בעסק, או הרישיון במבקש
המבנייםשלהעסק,מיקוםהעסקמבחינהגאוגרפיתאו
ביחסלעסקיםאחריםאושימושיםאחריםבסביבתושל
העסקוכיוצאבאלהנסיבותפרטניות,אשרמחייבותקביעת

תנאיברישיוןאובהיתרשלעסקמסויםע

עודמוצעלתקןאתסעיף7)א2(כךשיובהרכיבמצב
שבוימצאגורםמוסמךארצישתנאי,אשרבהתאםלנסיבות
המפורטותבסעיף7)א1()1(או)2(,נדרשלקבעוכתנאימוקדם
אוכתנאיברישיונותאובהיתריםרביםשלעסקיםמאותו
סוג)בפרקזה-תנאיאחיד(,ייקבעלתקופהשלאתעלהעל
שנהעההגבלהלשנהמבוססתעלההנחהשבמקריםאלה
מדוברבתנאישאינונגזררקמנסיבותיוהפרטניותשלעסק
ספציפי,אלאהואבעלמאפייניםרוחביים,ועלכןישלעגנו
במפרטהאחידאובמפרטהרשותיעככלשבמהלךתקופהזו
ימצאנותןהאישור,אשרהגורםהמוסמךהארצישלוקבע
אתהתנאיכאמור,כיהתנאינדרשבאופןקבועברישיונות
רישוי חוק מטרות את להבטיח כדי רבים בהיתרים או
עסקים,יפעלנותןהאישורלצורךעיגוןתנאיכאמורבמפרט
האחיד,באמצעותהוועדהלאסדרהאובתקנותמכוחחוק
רישויעסקים,אובמפרטהרשותי,לפיהענייןעעודמוצע
לקבועכיתנאיאחידהמחייבשינויבמבנהיידרשלאישור
הוועדהלאסדרה,בשיםלבלכךשמדוברבשינוישבאופיו
אינוזמניולכןלאתהיהמשמעותלהגבלתולשנהלאחר
שבעלהעסקביצעאתהדרישהעיובהר,כישינויבמבנה
כוללכלשינוימבני,אףאםהואבהיקףקטןיחסית,ובכלל

זההוספתכיורותשתיתהצנרתהנלוויתלו,החלפתציפוי
משטחיהעבודהבמטבח,הקמתקיר,פתיחתחלוןוכלשינוי
אחרבמבנהשבמהותוהואקבועלאחרשבעלהעסקיישם

אתשנדרשממנוע

תיקון לערוך מוצע האמורים, לתיקונים בהתאם
מוסמך שגורם מי כי להבהיר ובו 7)א3( בסעיף משלים
ארציהסמיכולקבועבתחוםהמחוזשבונמצאהעסק,תנאי
בהתקייםאחתאויותרמהנסיבותהמפורטותבסעיף7)א1(
לחוקרישויעסקים,יוסמךלקבוערקתנאילעסקמסוים,
7)א1()1(לחוק,באופןפרטניע בהתקייםבוהאמורבסעיף
זאת,מעתשתנאישאינוקבועבמפרטאחידאובמפרט
רשותי,ובכלזאתנקבעברישיונותאובהיתריםרבים,ראוי
שייקבעעלידיגורםבכירבעלהסתכלותרוחביתוכלל

ארציתע

לפסקה )6(

מוצעלהעביראתהסמכותלקביעתמפרטיםאחידים
שינויים, בהם לערוך הסמכות את גם כמו ולפרסומם,
לפי האסדרה, רשות על הממונה לשר האישור מנותני
הצעתהוועדהלאסדרהעכמוכן,מוצעלהעביראתהסמכות
לקבועעסקיםשלגביהםלאיפורסםמפרטאחידאויפורסם
רשות על הממונה לשר הפנים משר חלקי אחיד מפרט
האסדרה,לפיהצעתהוועדהלאסדרה,ובהסכמתהשרים
אשרקביעתהעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמםע

בשלהשינוימהמצבהקייםשבונותניהאישורהם
הקובעיםאתהמפרטיםהאחידים,וכדילהבטיחתהליך
בראש שנועדו רישוי דרישות בקביעת ומאוזן שקול
רישוי בחוק המנויות המטרות את להבטיח ובראשונה
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סעיףקטן)א1(-בטלואחריויבוא: )ב(

")א2(עלפרסוםמפרטיםאחידיםכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראותאלה:

השרהממונהעלרשותהאסדרהיודיעעלכוונתולפרסםמפרט )1(
אחידלסוגעסק,לכלאחדמהשריםשקביעתהעסקכטעוןרישוי

נעשתהבהתייעצותעמו)בחוקזה-שרנותןאישור(;

התנגדשרנותןאישורלחלקובמפרטהאחידבהתאםלהודעה )2(
כאמור,רשאיהואלהביאלפניהממשלהבתוך45ימיםמיוםשנמסרה
לוההודעה,הצעהחלופיתלחלקובמפרטהאחידוהממשלהתדון
את להפעיל רשאית תהיה הממשלה החלטה; ותקבל בחלופות

סמכותהלפיסעיףקטןזהבאמצעותועדתשרים,כפישתחליט;

לה שנמסרה מיום ימים 30 בתוך החלטה תקבל הממשלה )3(
הצעתהשרנותןהאישור,אלאאםכןהאריכהתקופהזוב־30ימים,

ובהתקייםטעמיםמיוחדיםלכךב־30ימיםנוספים;

המפרטהאחידיפורסםאוישונהבידיהשרהממונהעלרשות )4(
האסדרהלפיסעיףקטן)א(,בהתאםלהחלטתהממשלה;

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבפסקה)3(,יראו )5(
אתהצעתהשרנותןהאישורכאילוהתקבלה,אלאאםכןיחזורבו
השרהממונהעלרשותהאסדרהמהודעתולפיפסקה)1(,טרםסיום

התקופההאמורהע";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב("יבוא"בסעיףקטן)א(", )ד(
במקום"שרהפנים"יבוא"השרהממונהעלרשותהאסדרה,לפיהצעתהוועדה

לאסדרה"ובמקום"מטעםנותניהאישור"יבוא"מטעמו";

עסקים,מוצעלקבועכיטרםקבלתהחלטהבענייןפרסום
רשות על הממונה השר יודיע שינויו, או אחיד מפרט
האסדרהעלכוונתוזולשריםנותניהאישורשלסוגהעסק
נותןאישור שר יתנגד האחידעאם נקבעהמפרט שלגביו
לדרישותהרישויהמוצעותביחסלחלקובמפרטהאחיד,
והמחלוקת ההצעות שתי חלופיתע הצעה להביא יוכל
בכללותהיובאולהחלטתהממשלה,והיאתהיהרשאית
להפעילאתסמכותהבענייןבאמצעותועדתשריםשתמנה
ובתכלית התהליך, לפגועביעילות שלא כדי זהע לעניין
העיקריתשלתיקוניהחקיקההמוצעיםלהביאלפרסום
המפרטיםהאחידיםשטרםפורסמוולטיובמפרטיםאחידים
ההצעה להגשת להגבילאתהמועדים שפורסמו,מוצע
ההחלטה ולקבלת האישור נותן השר ידי על החלופית
עלידיהממשלה,כךשההצעההחלופיתתוגשלממשלה
בתוך45ימיםמיוםשנותןהאישורקיבלאתהודעתהשר
הממונהעלרשותהאסדרה,והחלטתהממשלהתתקבל
כן אם אלא ההצעה, לה שנמסרה מיום ימים 30 בתוך
האריכהתקופהזוב־30ימיםובהתקייםטעמיםמיוחדים

ב־30ימיםנוספיםע

הרישוי דרישות בדבר החלטה תתקבל שלא ככל
בחלקהמפרטהאחידשבעניינוההתנגדותבתוםהתקופה
כאילו האישור נותן השר הצעת את יראו האמורה,
התקבלהובהתאםלכךיפורסםאוישונההמפרטהאחידע
ואולםרשאיהשרהממונהעלהאסדרה,בכלעתבמהלך
התקופהשבהיכולההממשלהלקבלהחלטה,קריבתוך30
ימים,60ימיםאו90ימים,לפיהעניין,לחזורבומהודעתו
במקרהזה, אחידאולשנותוע הכוונהלפרסםמפרט על
ייפסקהתהליךולאיפורסםאוישונהמפרטאחידבאותו
ענייןעדשתפעלהוועדהלאסדרהלגיבושהצעהותגישה
שובלשרהממונהעלרשותהאסדרה,והואיקבללגביה

החלטהע

7ג1)ב(שהסמיךאתשר עודמוצעלבטלאתסעיף
הפניםלקבועהוראותלענייןאופןהכנתהמפרטהאחיד,
האחידים המפרטים לקביעת הסמכויות העברת בשל
ולפרסומםמנותניהאישורלשרהממונהעלרשותהאסדרהע
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בסעיף7ג2- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"באינטרנט,בפורטל"יבוא"באתרהאינטרנטשל )א(
משרדראשהממשלהושלמשרדהפניםובפורטל",אחרי"ממשלזמין"יבוא
"באופןבולטלעין,במיקוםשייועדלכךובאופןשיאפשרמעקבאחרשינויים

ותיעודםלאורךזמן";

"השר יבוא הפנים" משרד של הכללי "המנהל במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
הממונהעלרשותהאסדרה,ובלבדשמועדתחילתןשלההוראותלאיקדםליום

פרסוםההודעהע";

בסעיףקטן)ג(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"; )ג(

בסעיף7ג3- )8(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"באופןבולטלעין,במיקוםשייועדלכךובאופן )א(
שיאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודםלאורךזמן)בחוקזה-המפרטהרשותי(ע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הודעהבדברפרסוםהוראותבמפרטרשותיומועדתחילתןכפי ")א1(
שנקבעבמפרטהרשותי,תפורסםברשומותעלידיראשרשותהרישוי,

ובלבדשמועדתחילתןשלההוראותלאיקדםליוםפרסוםההודעהע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"פרטלאלהשנקבעובחוקיעזר", )ג(
ובסופויבוא"ושלאפורסמהלגביהםהודעהברשומותע";

בסעיף7ג2- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"באינטרנט,בפורטל"יבוא"באתרהאינטרנטשל )א(
משרדראשהממשלהושלמשרדהפניםובפורטל",אחרי"ממשלזמין"יבוא
"באופןבולטלעין,במיקוםשייועדלכךובאופןשיאפשרמעקבאחרשינויים

ותיעודםלאורךזמן";

"השר יבוא הפנים" משרד של הכללי "המנהל במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
הממונהעלרשותהאסדרה,ובלבדשמועדתחילתןשלההוראותלאיקדםליום

פרסוםההודעהע";

בסעיףקטן)ג(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"; )ג(

בסעיף7ג3- )8(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"באופןבולטלעין,במיקוםשייועדלכךובאופן )א(
שיאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודםלאורךזמן)בחוקזה-המפרטהרשותי(ע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הודעהבדברפרסוםהוראותבמפרטרשותיומועדתחילתןכפי ")א1(
שנקבעבמפרטהרשותי,תפורסםברשומותעלידיראשרשותהרישוי,

ובלבדשמועדתחילתןשלההוראותלאיקדםליוםפרסוםההודעהע";



בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"פרטלאלהשנקבעובחוקיעזר", )ג(
ובסופויבוא"ושלאפורסמהלגביהםהודעהברשומותע";

לפסקה )7(

קובע הקיים בנוסחו עסקים רישוי לחוק 7ג2 סעיף
כיהמפרטהאחידיפורסםבאינטרנט,בפורטלהשירותים
והמידעשלממשלתישראל"ממשלזמין",ויועמדלעיון
לצד האישורע ונותני הרישוי רשויות במשרדי הציבור
אחיד במפרט הוראות פרסום על הודעה כי נקבע, זאת
ברשומות תפורסם במפרט שנקבע כפי תחילתן ומועד
עלידיהמנהלהכללישלמשרדהפניםעמדוברבהודעה
דקלרטיבית,אשרמודיעההןעלפרסוםהמפרטיםוהןעל
מועדהתחילהשלהוראותהמפרטהאחידכפישנקבע
במפרטיםעצמםענוכחאופייןשלדרישותהרישויומעמדן,
וכדילהגביראתהוודאותהנדרשתלבעליהעסקיםבכל
הנוגעלמועדכניסהשלהוראותאלהלתוקף,מוצעלתקן
ההוראות, של התחילה שמועד שייקבע כך הסעיף את
כפישייקבעבמפרטהאחיד,לאיהיהמוקדםליוםפרסום

ההודעהברשומותע

פרסוםהודעהכאמורייעשהעלידיהשרהממונה
האסדרה,בהתאםלהעברתהסמכותלפרסום רשות על
על להוסיף מוצע עוד ולשינויםאליוע אחידים מפרטים
המקומותאשרבהםנדרשלפרסםמפרטיםאחידיםכיום,
כייפורסמוגםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלה
כדי בולט, ובאופן ייעודי במיקום הפנים, משרד ושל
להבטיחכילציבורתהיהגישהקלהונוחהאליהם,דרך
משרדיהממשלההרלוונטיים,והכולבדרךשתאפשרמעקב

אחרשינוייםשנערכובהםע

לפסקה )8(

בדרישות עסקים רישוי לחוק 7ג3 סעיף של עניינו
רשותהרישוילפיהחוקהאמורעבתוךכך,סעיף7ג3)א(לחוק
רישויעסקיםקובעכירשותרישויתפרסםאתכללדרישות
הרישויוהמסמכיםשתדרושלבחינתבקשהלרישיוןעסק
באתרהאינטרנטשלהרשותעבהמשךלכךנקבעבסעיף
7ג3)ב(כירשותהרישוילאתדרושמסמכיםותנאיםכאמור

אשרלאפורסמובאופןזהע

כעתמוצעלתקןסעיףזהבכמההיבטיםעמוצעלעגן
בחוקאתהכינויהנוהגלמכלולדרישותרשותהרישוילפי

חוקרישויעסקים,ולקבועכיאלהיוגדרו"מפרטרשותי"ע

מוצעלקבועכיפרסוםאושינוישלמפרטרשותי
יחייב,נוסףעלפרסוםהנדרשכיוםבאתרהאינטרנטשל
רשותהרישוי,גםפרסוםהודעהברשומותעלידיראש
הרשותיים המפרטים את שינגיש באופן הרישוי, רשות
לציבורבדרךנוספתעכמוכן,מוצעלקבועכימועדתחילת
תוקפןשלדרישותהרישויבמפרטהרשותי,מעתהוהלאה,

יהיהתלויבפרסוםהודעהכאמורע

עודמוצעלקבועכיגםפרסוםהמפרטהרשותיבאתר
האינטרנטשלרשותהרישוי,יהיהבמיקוםייעודיובאופן
ונוחה קלה גישה תהיה לציבור כי להבטיח כדי בולט,
אליהם,והכולבדרךשתאפשרמעקבאחרשינוייםשנערכו

בהםע

הוודאות את להגביר היא אלה תיקונים מטרת
הנדרשתלבעליהעסקיםלגבידרישותהרישוישלרשויות
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בסעיף7ג4- )9(

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיהמוקדם"יבוא"לפיהמאוחר"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןשינוידרישותהכלולותבמפרט ")ג(
האחיד,רשאיתהוועדהלאסדרהלקבועמועדמוקדםמהמועדיםהקבועים

באותוסעיףקטןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שונודרישותכאמורבאותוסעיףקטן, )ד(
לגביעסקיםאוסוגיעסקיםכאמורבסעיף12ב)ט()4(ו–)5(,יקראואתסעיף

קטן)א(כאילובמקום"לפיהמאוחר"יבוא"לפיהמוקדם";

בסעיף7ג5- )10(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

השגהכאמורבסעיףקטן)א(,יוכללהגישגםארגוןמעבידיםאשר ")א1(
העסקשבשמומוגשתההשגה,חברבוואםהעסקאינוחברבארגוןכאמור,
ארגוןמעבידיםשהואצדלהסכםקיבוציכללי-ענפישהורחבבצולפי
סעיף28לחוקהסכמיםקיבוציים,התשי"ז-881957;השגהכאמורבסעיףקטן
זהיכולשתוגשבשםיותרמעסקאחד,ובלבדשהיאנוגעתלאותותנאיאו

מסמך,בהתייחסלנסיבותהפרטניותשלכלעסקע

בנושאים טענה זה, סעיף לפי שהוגשה השגה במסגרת עלתה )א2(
המפורטיםלהלן,יודיעועלכךרשותרישויאונותןאישור,לפיהעניין,

לוועדהלאסדרה:

הרישוי,והםנעשיםכעתבהתאמהלתיקוניםהמוצעים
בנוגעלמפרטיםאחידיםשיפרסםהשרהממונהעלרשות

האסדרהע

אי–הכללתם כי )ב(, קטן בסעיף להבהיר, מוצע עוד
במפרטהרשותישלתנאיםומסמכיםשנקבעובחוקיהעזר
שלהרשותהמקומיתאינופוגעבתוקפםולכןאינומגבילאת
רשותהרישוימלדרושאתהמסמכיםוהתנאיםשנקבעובהםע

לפסקה )9(

במצבהחוקיהקיים,שינויבמפרטאחידאובמפרט
רשותייהיהתקףומחייבבחלוף3שניםממועדהשינויאו
מתוםתקופתהרישיוןאוההיתר-כלומרבמועדחידוש
הרישיוןאוההיתר,לפיהמוקדםעמוצעלשנותאתברירת
או אחיד במפרט שייערכו שינויים תוקף בדבר המחדל
במפרטרשותי,כךששינויבמפרטהאחידאובמפרטרשותי
יהיהתקףומחייבבחלוף3שניםאומתוםתקופתהרישיון
להקנות נועד המוצע השינוי המאוחרע לפי ההיתר, או
ודאותלבעליעסקים,אשרלאיידרשולערוךשינוייםבעסק
בתקופהשבההםמחזיקיםברישיוןאוהיתרבתוקף,על
בסיסדרישותהרישוישנהגועדלשינויכאמורעואולםכדי
להתמודדעםמצביםשבהםהרישיוןניתןלפרקזמןארוך
וישהצדקהלשינוידרישותהרישויבטרםיסתייםפרקזמן
זה,מוצעלקבועכיהוועדהלאסדרהתהיהרשאיתלקבוע
מועדמוקדםיותרלכניסתםלתוקףשלשינוייםבמפרט
האחיד,לפישיקולדעתהעזאת,לצדהסמכותהקיימתכבר

כיוםבסעיף7ג4לחוקלגורםמוסמךארצילקבועכיתנאי
במפרטאחידאובמפרטרשותייהיהתקףבמועדמוקדם

יותר,בנסיבותהמנויותשםע

שינויברירתהמחדלכאמור,מהמועדהמוקדםלמועד
המאוחר,לאיחולעלעסקיםאשרבשלאופייםומורכבותם
איןהצדקהלדחותאתמועדהכניסהלתוקףשלשינויים
במפרטהאחידאובמפרטהרשותילגביהם:עסקיםאשר
נמצאכיישלהםמורכבותמיוחדתאושפעילותםיוצרת
רישוי חוק ממטרות באחת לפגיעה גבוהה סיכון רמת
רישוי לחוק ו–)5( 12ב)ט()4( בסעיפים כמפורט עסקים,

עסקים,וכןכלעסקאשרנקבעכיהואמפעלביטחוניע

לפסקה )10(

על פיקוח מנגנוני לאסדרה לוועדה להקנות מוצע
יישוםהתנאיםשקבעהשרהממונהעלרשותהאסדרה
במפרטיםהאחידים,בידירשויותהרישויונותניהאישור,
קרי,שאלהמתורגמיםלתנאיםהנדרשיםמעסקיםלצורך
את לתקן מוצע כך ולשם היתרים, או רישיונות קבלת
מנגנוןההשגההקבועבסעיף7ג5לחוקכמפורטלהלןעבכל
מקרהשבותעלהבהשגהטענהשעניינהדרישתמסמך
אותנאישלאבהתאםלמפרטהאחיד,למפרטהרשותיאו
כמתחייבלפיחיקוקאוטענהשעניינהדרישתמסמךאו
תנאישקבעגורםמוסמךארציברישיונותאובהיתרים
רביםלתקופההעולהעלשנה,יודיעועלכךרשותהרישוי
אונותןהאישור,לפניהעניין,לוועדהלאסדרהעהוועדה

ס"חהתשי"ז,עמ'63ע 88
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מסמךאותנאישדרשורשותרישויאונותןאישור,לפיהעניין, )1(
אינםבהתאםלהוראותמפרטאחיד,מפרטרשותיאוכמתחייבלפי

חיקוק;

מסמךאותנאישדרשגורםמוסמךארצילפיסעיפים7)א1( )2(
לתקופה ונקבע סוג מאותו עסקים של שיעורניכר לגבי )א4( עד

העולהעלשנהע

הודיעורשותרישויאונותןאישורלוועדהלאסדרהכאמורבסעיף )א3(
קטן)א2(,ישהואתההחלטהבהשגהלענייןטענהכאמורבאותוסעיףקטן,
עדלקבלתהחלטתהוועדהלאסדרה,ורשאיםהםלהשהותאתההחלטה

בהשגהלענייןשארהטענותבהשגה,כולןאוחלקןע

בסעיף כאמור הודעה קבלת בעקבות לאסדרה הוועדה סברה )א4(
קטן)א2(,כיישמקוםלקייםבדיקהכאמורבסעיף12ב)ב10()1(ו–)ב11(,

תודיעעלכךלרשותהרישויאולנותןהאישור,לפיהענייןע

לאהודיעההוועדהלאסדרהכיישמקוםלקייםבדיקהכאמורעד )א5(
למועדשיקבעשרהפניםבהתאםלסמכותולפיסעיףקטן)ג(,יקבלורשות

הרישויאונותןהאישורהחלטהבהשגהע";

)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)א1("ובמקום"אונותן בסעיףקטן )ב(
האישור"יבוא"נותןהאישוראוהוועדהלאסדרה";

בסעיף8ד,אחריסעיףקטן)י(יבוא: )11(

עלפידרישתהוועדהלאסדרה,יעבירוגורםמוסמךארציוגורםמוסמך ")יא(
מחוזידיווחבדברבקשותשהוגשואליהםלפיסעיףקטן)ח(,וההחלטותשהתקבלו

בענייןאותןבקשותע";

מסמךאותנאישדרשורשותרישויאונותןאישור,לפיהעניין, )1(
אינםבהתאםלהוראותמפרטאחיד,מפרטרשותיאוכמתחייבלפי

חיקוק;

מסמךאותנאישדרשגורםמוסמךארצילפיסעיפים7)א1( )2(
ונקבעלתקופה סוג מאותו עסקים של שיעורניכר לגבי )א4( עד

העולהעלשנהע

הודיעורשותרישויאונותןאישורלוועדהלאסדרהכאמורבסעיף )א3(
קטן)א2(,ישהואתההחלטהבהשגהלענייןטענהכאמורבאותוסעיףקטן,
עדלקבלתהחלטתהוועדהלאסדרה,ורשאיםהםלהשהותאתההחלטה

בהשגהלענייןשארהטענותבהשגה,כולןאוחלקןע

בסעיף כאמור הודעה קבלת בעקבות לאסדרה הוועדה סברה )א4(
קטן)א2(,כיישמקוםלקייםבדיקהכאמורבסעיף12ב)ב10()1(ו–)ב11(,

תודיעעלכךלרשותהרישויאולנותןהאישור,לפיהענייןע

לאהודיעההוועדהלאסדרהכיישמקוםלקייםבדיקהכאמורעד )א5(
למועדשיקבעשרהפניםבהתאםלסמכותולפיסעיףקטן)ג(,יקבלורשות

הרישויאונותןהאישורהחלטהבהשגהע";

)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)א1("ובמקום"אונותן בסעיףקטן )ב(
האישור"יבוא"נותןהאישוראוהוועדהלאסדרה";

בסעיף8ד,אחריסעיףקטן)י(יבוא: )11(

עלפידרישתהוועדהלאסדרה,יעבירוגורםמוסמךארציוגורםמוסמך ")יא(
מחוזידיווחבדברבקשותשהוגשואליהםלפיסעיףקטן)ח(,וההחלטותשהתקבלו

בענייןאותןבקשותע";

ותודיע בעניין, בדיקה לקיים רשאית תהיה לאסדרה
לרשותהרישויאולנותןהאישור,לפיהעניין,אםבכוונתה
לעשותכןענוכחורשותהרישויאונותןהאישורכיעלתה
זועד בהשגהטענהכאמור,ישהואתהחלטתםבטענה
לקבלתהחלטתהוועדהלאסדרהבענייןעכדישלאלסרבל
אתבחינתןשלהשגותשהוגשולרשותהרישויאונותן
האישור,לפיהעניין,ועלובהןטענותנוספות,יוכלורשות
הרישויאונותןהאישור,בהתאםלשיקולדעתם,להשהות
אתההחלטהגםלגבישארהטענותבהשגה,כולןאוחלקןע
אםלאהודיעההוועדהלאסדרהכיישמקוםלקייםבדיקה
כאמורעדלמועדשיקבעשרהפניםבהתאםלסמכותולפי
סעיף7ג5)ג(לחוק,רשותהרישויאונותןהאישוריקבלו

החלטהבהשגהע

עודמוצעלהבהיר,כיהשגהיוכללהגישגםארגון
בו, חבר ההשגה, מוגשת שבשמו העסק אשר מעבידים
ואםהעסקאינוחברבארגוןכאמור,ארגוןמעבידיםשהוא
צדלהסכםקיבוציכללי-ענפישהורחבבצולפיסעיף28
לחוקהסכמיםקיבוציים,התשי"ז-1957עזאת,כדילסייע
ליזמיםולבעליעסקיםאשרנמנעיםמהגשתהשגותנוכח
העדרמשאבים,חוסרהתמצאותבמצבהחוקיועוד,למצות
אתהליכיההשגהאשרעומדיםלרשותםבהתאםלחוק
רישויעסקים,יובהר,כיאיןבכךכדילשנותמהמצבהקיים

ממילא,אשרלפיוגםמימטעמושלהמבקשרישיוןאו
היתררשאילהגישהשגהבשמועארגוןמעבידיםכאמור,
יוכללהגישהשגהבשםכמהעסקיםיחד,ככלשעניינה
שלההשגהנוגעלאותומסמךאותנאי,בהתייחסלנסיבות
הפרטניותשלכלעסקובלבדשקיבלאתהסכמתהעסק

לכךשההשגהתוגשבשמויחדעםעסקיםנוספיםע

לפסקה )11(

רשאית תהיה לאסדרה הוועדה כי לקבוע מוצע
לדרושמגורםמוסמךארציומגורםמוסמךמחוזידיווח
רישוי לחוק 8ד)ח( סעיף לפי להם שהוגשו בקשות על
עסקים,לביטולאולשינויתנאיבמסגרתדרישהלתיקון
ליקוייםשנמסרהלבעלהעסקעמטרתהשלהסמכותלדרוש
דיווחכאמור,היאלאפשרלוועדהלאסדרהלהתרשםאם
הדרישותלתיקוןליקוייםשנמסרולבעליעסקיםעולות
בקנהאחדעםהתנאיםהמחייביםאתהעסק,ולאנכללות
בהןהוראותאותנאיםשאינםתואמיםאתסמכותםשל
לפיכך אלהע בעניינים האישור נותן או הרישוי רשות
הדיווחיכלול,עלפיהמוצע,גםאתההחלטותשהתקבלו
לגביאותןבקשות,ואשרניתןללמודמהןאםטענותיושל

המבקשנמצאומוצדקותע
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בסעיף9- )12(

בסעיףקטן)ג(,במקום"הוועדההמייעצת"יבוא"הוועדהלאסדרה"; )א(

בסעיףקטן)ד(,המילה"המייעצת"-תימחק; )ב(

אחריסעיף11ביבוא: )13(

"תקנותלמכוני
כושר

הוא11ב1ע כושר מכון כי ,1 בסעיף כאמור בצו, הפנים שר קבע
עסקטעוןרישוי,רשאישרהתרבותוהספורט,בהסכמתשר
הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור הפנים
להתקיןתקנותבענייןרישוימכוניכושר,ורשאיהואלקבוע
כירישיוןאוהיתרזמנילמכוןכושרלפיחוקזהיינתןלפי

טופסבדיקהשיקבעע

עדיפותתקנות
רישויעסקים

תקנותשהותקנומכוחסעיפים6גו־9עד11ב1יהיועדיפות11ב2ע
עלהוראותמפרטאחידע";

בסעיף12ב- )14(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוועדהלאסדרתרישויעסקים"; )א(

בכלמקום,במקום"המייעצת"יבוא"לאסדרה"; )ב(

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,במקוםהרישהעדהמילים"שתפקידה"יבוא"תוקםועדה )א(
לאסדרתרישויעסקים)בחוקזה-הוועדהלאסדרה(שתפקידיהלגבש
הצעותלפרסוםמפרטיםאחידיםולשינוים,לפיסעיף7ג1,אשריובאולפני
השרהממונהעלרשותהאסדרה,וכן",ואחרי"בעניינים"יבוא"אחרים";

בפסקה)2(- )ב(

לפסקה )12(

מוצעלתקןאתסעיף9לחוקרישויעסקיםולהתאימו
לתיקוניהחקיקההמוצעיםכעתשעניינםהפיכתהוועדה
לחוק, 12ב סעיף לפי שהוקמה כפי לאסדרה, המייעצת

לוועדהלאסדרתרישויעסקיםע

לפסקה )13(

נוכחביטולסעיף2דלחוקרישויעסקיםאשרקובע
ששר ומעת כושר, מכוני לגבי שיחולו רישוי דרישות
התרבותוהספורטאינונותןאישורלפיחוקרישויעסקים,
מוצעתחתההסדרהנוכחילקבועכיככלששרהפניםקבע
מתוקףסמכותולפיסעיף1לחוקרישויעסקים,כימכון
כושרהואעסקטעוןרישוי,יהיהשרהתרבותוהספורט
מכון מסוג עסק לרישוי דרישות בתקנות להתקין רשאי
כושר,בהסכמתשרהפניםובאישורועדתהפניםוהגנת
הסביבהשלהכנסתעיצויןכיגםבמצבהחוקיכיום,סוגים
שלמכוניכושרקבועיםכטעונירישוי,כאמורבפרט5ע7
בטבלהשבתוספתלצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,

התשע"ג-2013ע

עודמוצעלהבהיר,נוכחהסמכתהשרהממונהעל
רשותהאסדרהלקבועמפרטיםאחידים,כיתקנותשיתקינו
השריםנותניהאישורמכוחחוקרישויעסקיםיגברועל

הוראותשנקבעובמפרטאחידע

לפסקה )14(

סעיף12בלחוקקובעכיתוקםועדהמייעצתלאסדרה
וקובעאתהרכבהעלאורהשינויהמוצעכעתבתפקידיהשל
הוועדהלאסדרהוהסמכתהלהגישהצעותלשרהממונה
עלרשותהאסדרהבנוגעלפרסוםמפרטיםאחידיםושינוים
ולקביעתסוגיעסקיםשלגביהםלאייקבעמפרטאחידאו

שייקבעמפרטאחידחלקי,מוצעלשנותאתהרכבהע

רשות נציגי שני ייווספו הקיים להרכב כי מוצע,
האסדרה,אשראחדמהםיהיהיושבראשהוועדהלאסדרה
והואיבואבמקוםעובדמשרדראשהממשלה,והשנייהיה
היועץהמשפטישלרשותהאסדרהאומימטעמו,והוא
מוצע עוד לאסדרהע הוועדה של המשפטי היועץ יהיה
להוסיףלהרכבנציגשלמשרדהמשפטיםונציגנוסףשל
המשרדנותןהאישורהמוסמךלקבועאתהאסדרההנדונה
באותודיוןעיצויןכיבהרכבהוועדהלפיסעיף12בלחוק
בנוסחוכיום,חברעובדהמשרדנותןהאישורהמוסמך
לקבועאתהאסדרההנדונהבאותודיון,וכעתמוצעלקבוע
כייהיושנינציגיםשלנותןהאישורבדיוניםאשרבהם

תדוןהוועדהלאסדרהבנושאיםהרלוונטייםאליהםע
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בפסקתמשנה)א(,במקום"עובדמשרדראשהממשלהשימנה )א(
ראש יושב שימנה האסדרה, רשות "עובד יבוא הממשלה" ראש

מליאתהרשות"';

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

היועץהמשפטישלרשותהאסדרהאומימטעמו, ")א1(
והואיהיההיועץהמשפטישלהוועדה;";

בפסקתמשנה)ד(,במקום"עובד"יבוא"שניעובדי"; )ג(

אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )ד(

עובדמשרדהמשפטיםשימנהשרהמשפטיםע"; ")ו(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

מפרטים לפרסום הצעות לגיבוש לאסדרה הוועדה בדיון ")2א(
אחידיםאולשינוים,ככלשנדוןחלקבמפרטאחידאשרנוגעליותר
נותני נציגי כל לאסדרה בוועדה חברים יהיו אחד, אישור מנותן

האישורהנוגעיםלעניין,אםהתקייםאחדמאלה:

נותןאישורהודיעלוועדהכיאותוחלקבמפרטהאחיד )1(
נוגעאליו;התגלעהמחלוקתבדברהיותושלנותןאישורנוגע

לחלקבמפרטאחיד,יכריעבכךיושבראשהוועדה;

יושבראשהוועדההודיעלנותןאישורכיאותוחלק )2(
במפרטהאחידנוגעאליוע

הרכבהוועדהלאסדרהבקשרלסמכויותיהשאיןלהןנגיעה )2ב(
לנותןאישורמסוים,יכלולעובדאחדשלכלאחדמהמשרדיםנותני

האישור,כפישימנההשרהאחראילאותומשרדע";

אחריפסקה)6(יבוא: )ד(

בכלענייןהנוגעלסדריעבודתהוועדהלאסדרהשאינומוסדר )7("
בחוקזה,תקבעהוועדהבנוהלאתסדריעבודתה,לרבותמעקב
אחרהשגתיעדיה;נוהלעבודתהוועדהיפורסםבאינטרנט,בפורטל

השירותיםוהמידעשלממשלתישראל"ממשלזמין";

השרהממונהעלרשותהאסדרהרשאילקבועהוראותלעניין )8(
פרסוםדיןוחשבוןעיתיעלפעילותהוועדהלאסדרהע";

בפסקתמשנה)א(,במקום"עובדמשרדראשהממשלהשימנה )א(
ראש יושב שימנה האסדרה, רשות "עובד יבוא הממשלה" ראש

מליאתהרשות"';

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

היועץהמשפטישלרשותהאסדרהאומימטעמו, ")א1(
והואיהיההיועץהמשפטישלהוועדה;";

בפסקתמשנה)ד(,במקום"עובד"יבוא"שניעובדי"; )ג(

אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )ד(

עובדמשרדהמשפטיםשימנהשרהמשפטיםע"; ")ו(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

מפרטים לפרסום הצעות לגיבוש לאסדרה הוועדה בדיון ")2א(
אחידיםאולשינוים,ככלשנדוןחלקבמפרטאחידאשרנוגעליותר
נותני נציגי כל לאסדרה בוועדה חברים יהיו אחד, אישור מנותן

האישורהנוגעיםלעניין,אםהתקייםאחדמאלה:

נותןאישורהודיעלוועדהכיאותוחלקבמפרטהאחיד )1(
נוגעאליו;התגלעהמחלוקתבדברהיותושלנותןאישורנוגע

לחלקבמפרטאחיד,יכריעבכךיושבראשהוועדה;

יושבראשהוועדההודיעלנותןאישורכיאותוחלק )2(
במפרטהאחידנוגעאליוע

הרכבהוועדהלאסדרהבקשרלסמכויותיהשאיןלהןנגיעה )2ב(
לנותןאישורמסוים,יכלולעובדאחדשלכלאחדמהמשרדיםנותני

האישור,כפישימנההשרהאחראילאותומשרדע";

אחריפסקה)6(יבוא: )ד(

בכלענייןהנוגעלסדריעבודתהוועדהלאסדרהשאינומוסדר )7("
בחוקזה,תקבעהוועדהבנוהלאתסדריעבודתה,לרבותמעקב
אחרהשגתיעדיה;נוהלעבודתהוועדהיפורסםבאינטרנט,בפורטל

השירותיםוהמידעשלממשלתישראל"ממשלזמין";

השרהממונהעלרשותהאסדרהרשאילקבועהוראותלעניין )8(
פרסוםדיןוחשבוןעיתיעלפעילותהוועדהלאסדרהע";

במצבשבוחלקמסויםבמפרטהאחידנוגעליותר
מנותןאישוראחדאושנדרשתיאוםביןכמהנותניאישור,
יהיוכלנציגינותניהאישורהנוגעיםלענייןאותוחלק
במפרטהאחידחבריםבוועדהלאסדרה,בהתאםלהודעת
יושבראשהוועדהלנותןהאישורכיחלקמסויםבמפרט
האחידנוגעאליואובהתאםלהודעתנותןהאישורלוועדה
כאמור,וככלשלאהכריעיושבראשהוועדהכיאיןלנותן

האישורנגיעהלאותוחלקבמפרטהאחידע

אחיד, למפרט נוגעות שאינן הוועדה בסמכויות
להשגהאולבדיקהיזומה,אשרככללנוגעיםלנותןאישור
מסוים,הרכבהוועדהלאסדרהיכלולעובדאחדשלכל
אחדמהמשרדיםנותניהאישור,כפישיקבעהשרהאחראי
עלאותומשרדעכךלמשל,הרכבזהשלהוועדהלאסדרה

יקבעאתנוהלסדריעבודתה,אשריפורסםבאינטרנטוכן
אתסדרהמפרטיםהאחידיםשבהםתדוןואתסדרםע

יובהר,כיסמכויותהוועדהלאסדרהכגורםמייעץ,
ביחסלקביעתתקנותאוצווים,הנחיותאונהלים,ועניינים
נוספיםאשרכלוליםבהגדרת"אסדרה"בסעיף12בלחוק
שבו מקום בכל ואולם ככזו, לה שמורות עסקים, רישוי
תוקנהלהמכוחתיקוניהחקיקההמוצעיםכעתסמכות
ושינוים, אחידים מפרטים לפרסום ביחס כגון קובעת,
קביעתסדרהדיוןבהםוכיוצאבאלה,איןהיאעודמשמשת

כגורםמייעץאלאכגורםקובעע

רשות על הממונה השר את להסמיך מוצע עוד
האסדרהלקבועהוראותבדברפרסוםדיןוחשבוןעיתיעל

פעילותהוועדהע
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

הוועדהלאסדרהתמסורלשרהממונהעלרשותהאסדרהאת ")ב1(
הצעתהבדברפרסוםמפרטאחידאושינויו,לפיסעיף7ג1ע

בהצעתהוועדהלאסדרהלפרסוםמפרטאחידאושינויו,יובאו )ב2(
כללהתנאיםהמוקדמיםוהתנאיםברישיוןאובהיתראשרישלקבוע
לסוגהעסק,וכןהמסמכיםהנדרשיםלבחינתבקשהלרישיוןאולהיתר
ותרשימים; תכניות דעת, חוות דוחות, אישורים, לרבות מסוגו, לעסק
הצעתהוועדהלאסדרהתכלולגםתנאיםאומסמכיםכאמור,שנקבעו

כמתחייביםלפיחיקוקלגביעסקמאותוסוגע

הוועדהלאסדרהתקבעאתהמפרטיםהאחידיםשבהםתדוןלצורך )ב3(
גיבושהצעהלפרסוםאושינוימפרטאחידואתסדרהדיוןבהם,ביןהשאר,

בהתאםלשיקוליםהמפורטיםלהלן:

ההשפעההכלכליתוהמשקיתשלסוגהעסק; )1(

השפעה יש האחיד למפרט אשר הקיימים העסקים מספר )2(
עליהם;

עלותהאסדרההמוטלתעלעסקיםמסוגמסוים,בהעדרפרסום )3(
מפרטאחידאונוכחהמפרטהאחידהחלעליהםע

סדרהדיוןבמפרטיםהאחידיםייקבעבתיאוםעםנותניהאישור )ב4(
הנוגעיםלענייןע

טרםדיוןהוועדהלאסדרהבמפרטאחידלסוגעסקמסוים,תודיע )ב5(
הוועדהלנותניהאישוראשרקביעתושלהעסקכטעוןרישוינעשתה
בהתייעצותעמם,כיבכוונתהלדוןבמפרטהאחידכאמור,ותיתןלהם

תקופהשל4חודשיםלהביאלפניהאתהצעתםלחלקםבמפרטהאחידע

בלילגרועמהמטרותשקביעתושלעסקכטעוןרישוינועדולהבטיח )ב6(
אחיד, שלמפרט לשינויו או לפרסומו 1)א(,בגיבושהצעתה לפיסעיף

רשאיתהוועדהלאסדרהלבחוןגםאתאלה:

לסעיפים 12ב)ב1( ו–)ב2( המוצעים

מוצעלהעביראתהסמכותלפרסוםמפרטיםאחידים
7ג1לחוקרישויעסקים,לשר אושינוים,כאמורבסעיף
הממונהעלרשותהאסדרה,לפיהצעתהוועדהלאסדרהע
בגיבושהצעתהלתיקוןאוכתיבתמפרטאחיד,תתייחס
והתנאים המוקדמים התנאים לכלל לאסדרה הוועדה
ברישיוןאובהיתראשרישלקבועלעסקיםמאותוסוג,
וכןלמסמכיםהנדרשיםלבחינתבקשהלרישיוןאולהיתר

לעסקמסוגוע

לסעיפים 12ב)ב3(, )ב4( ו–)ב5( המוצעים

מסוים, אחיד במפרט לאסדרה בוועדה הדיון טרם
תינתןלנותניהאישוראשרישלהםחלקבמפרטהאחיד
תקופהשל4חודשיםלגבשאתהצעתםלחלקםבועהוועדה
לאסדרהתקבעאתהמפרטיםהאחידיםאשרבהםתדון,
הכלכלית ההשפעה וביניהם שונים לשיקולים בהתאם
הקיימים העסקים מספר עסק, סוג אותו של והמשקית

שלמפרטהאחידתהיההשפעהעליהם,עלותהאסדרה
המוטלתעלעסקיםמסוגמסוים,במצבדבריםשבולא
התפרסםלגביהםמפרטאחידאונוכחדרישותהרישוי
שנקבעובמפרטהאחידשחלעליהםעסדרהדיוןבמפרטים
האחידיםייקבעגםהואעלידיהוועדה,בהרכבהבדיון
כאמור מסוים אישור לנותן נגיעה להם שאין בנושאים
לעיל,וכןיתואםמולנותניהאישורביחסלמפרטיםאחידים
שישלאותונותןאישורחלקבהםעזאתכדילהבטיחכילא
יוטלעלנותניהאישורעומסשלאיאפשרלהםלגבשאת
הצעתםלחלקםבמפרטהאחיד,ולקחתחלקבדיוניהוועדה
לאסדרהבעניינולצורךגיבושהצעתהלשרהממונהעל

רשותהאסדרהבדברפרסומואושינויושלמפרטאחידע

לסעיפים 12ב)ב6( ו–)ב7( המוצעים

על הממונה לשר לאסדרה הוועדה הצעת גיבוש
רשותהאסדרה,בדברדרישותהרישוישייקבעובמפרטים
בחינת בסיס על תיעשה ישונו, או שיפורסמו אחידים
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מיפויהסיכוניםוהערכתהנזקאשרקביעתסוגהעסקכטעון )1(
רישוינועדהלמנועומיפויחלופותשונותלהתמודדותעםהסיכונים

כאמור;

עלויותיישוםהאמצעישקבועבמפרטאחיד,שנדרשמעסקים )2(
מאותוסוגאושהוצעעלידינותןהאישור,לקיוםהמטרהאשרלשם
הבטחתהנקבעהעסקכטעוןרישוי,עלעסקיםקיימיםועסקיםחדשים

והערכתהתועלתהצפויהמיישוםהאמצעי;

בחינתהאפשרותלקייםאתהמטרהאשרלשםהבטחתהנקבע )3(
העסקכטעוןרישוי,עלידיקביעתחלופהשעלותהלעסקנמוכהיותר;

השוואהלדרישותמעסקיםדומיםבמדינותייחוסבקרבהארגון )4(
;)OECD(לשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי

השפעתהתנאיםהמוקדמיםאוהתנאיםברישיוןכפישייקבעו, )5(
עלעסקיםשישבהםשימושיםהמשלביםיותרמסוגעסקיםטעון
רישויאחד;ככלהנדרש,תציעהוועדהלאסדרההוראותייעודיות

לעסקיםכאמורע

תקיים האחיד, במפרט אישור נותן כל של בחלקו הדיון בסיום )ב7(
הוועדהלאסדרההצבעהלגביאותוחלקע

מיפויהסיכוניםוהערכתהנזקאשרקביעתסוגהעסקכטעון )1(
רישוינועדהלמנועומיפויחלופותשונותלהתמודדותעםהסיכונים

כאמור;

עלויותיישוםהאמצעישקבועבמפרטאחיד,שנדרשמעסקים )2(
מאותוסוגאושהוצעעלידינותןהאישור,לקיוםהמטרהאשרלשם
הבטחתהנקבעהעסקכטעוןרישוי,עלעסקיםקיימיםועסקיםחדשים

והערכתהתועלתהצפויהמיישוםהאמצעי;

בחינתהאפשרותלקייםאתהמטרהאשרלשםהבטחתהנקבע )3(
העסקכטעוןרישוי,עלידיקביעתחלופהשעלותהלעסקנמוכהיותר;

השוואהלדרישותמעסקיםדומיםבמדינותייחוסבקרבהארגון )4(
;)OECD(לשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי

השפעתהתנאיםהמוקדמיםאוהתנאיםברישיוןכפישייקבעו, )5(
עלעסקיםשישבהםשימושיםהמשלביםיותרמסוגעסקיםטעון
רישויאחד;ככלהנדרש,תציעהוועדהלאסדרההוראותייעודיות

לעסקיםכאמורע

תקיים האחיד, במפרט אישור נותן כל של בחלקו הדיון בסיום )ב7(
הוועדהלאסדרההצבעהלגביאותוחלקע

הדרישותהיעילותביותרלעמידהבמטרותהחוקבעלות
לאחר בעולם, המקובל לסטנדרט בהשוואה מינימלית,
מיפויהסיכוניםוהחלופותלהתמודדותעמםעכך,הוועדה
לאסדרהתוכללהביאלשרהממונהעלרשותהאסדרה
אתהצעותיהלפרסוםמפרטיםאחידיםולשינויבמפרטים
אחידיםקיימים,באופןשיישמרומטרותחוקרישויעסקים,
תוךשיילקחובחשבוןשיקוליםכלכליים,אשרלאניתן

להסדיראתהסביבההעסקיתבלילהתייחסגםאליהםע

רשות על הממונה לשר הצעתה בגיבוש כן, כמו
האסדרה,הוועדהלאסדרהתשיםדגשעלניסוחדרישות
הרישויבאופןאשרלאיקבעבהכרחאתהאמצעיהמסוים
שיידרשלשםעמידהבמטרותחוקרישויעסקים,אלא,
מקוםשבוהדבראפשרי,עלידישימושבמדדיתוצאה,
במקריםשבהםניתןלענותעלמטרותחוקרישויעסקים
באמצעיםשונים,שאזרצוילאפשרגמישותבהקשרזה

לבעלהעסקע

ביטוי לידי מביא כמוצע לאסדרה הוועדה הרכב
אשר עסקים, לרישוי הרלוונטיים בהיבטים מומחיות
יאפשרובחינהמתכללתשלדרישותהרישויהנדרשות
מפרט שינוי או לפרסום הצעתם וגיבוש עסק, סוג מכל

אחידבהתאםע

בהתאםלכך,הרכבהוועדההמוצעמביאלידיביטוי
אתמטרותחוקרישויעסקים,לצדהיבטיאסדרהוהיבטים

כלכלייםברמתהעסקוברמההמשקיתעבאופןזה,הדיון
באופן לבחון לאסדרה לוועדה יאפשר המוצע בהרכב
עצמאיומזוויותשונותהרלוונטיותלחוקרישויעסקים,
העמידהבמטרות אתדרישותהרישויהנדרשותלצורך
חוקרישויעסקים,כמוגםלמנועסתירותביןדרישותנותני
האישורהרלוונטייםלכלמפרטאחיד,וראייהמתכללתעל

המפרטהאחידכולוע

על שנוסף היא ההצעה ביסוד העומדת התפיסה
ההשפעות את גם לבחון יש עסקים, רישוי חוק מטרות
העסק נדרש שבהן העלויות ואת המשק על הרוחביות
המנגנון חומרתוע או הסיכון התרחשות סבירות לעמוד,
המוצע,שלהדיוןבמסגרתהוועדהלאסדרה,מבקשלפתור
זאתעלידידיוןמעמיק,הנגשתהמידעהרלוונטי,המקצועי
והעסקיוהתייחסותלהיבטיםהשוניםששלוביםברישוי
עסק,לרבותההיבטיםהכלכליים-אשריגובשולהצעה
שתובאלשרהממונהעלרשותהאסדרהעמובן,כימקום
שבוקבעהשרהממונהעלרשותהאסדרה,לפיהצעת
הוועדהלאסדרה,במפרטאחידאסדרהחדשהאשראינה
תהיה שקבע לאסדרה בקשר האחריות בחיקוק, קבועה

מוטלתעליוע

בסיוםהדיוןבחלקושלכלנותןאישורבמפרטהאחיד,
תקייםהוועדהלאסדרההצבעהלגביאותוחלקבמפרטע
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לצורךגיבושהצעתהלפרסוםמפרטאחידאולשינויווכןלבחינת )ב8(
השגותאודיווחיםשמוגשיםאליהאועריכתבדיקותיזומותמטעמה,
תוכלהוועדהלאסדרהלרכוששירותיייעוץ,ביןהשאר,בתחומיםשל
בטיחותמזון,הגנתסביבה,כיבויאש,בטיחותבעבודהוהנגשהדיגיטלית,
כפישיקבעיושבראשהוועדה;קביעתיושבראשהוועדהלענייןרכישת
שירותיייעוץבתחוםהנגשהדיגיטליתתיעשהלפיהמלצתהמנהלהכללי

שלמערךהדיגיטלהלאומיע

בכפוףלכלדין,רשאיתהוועדהלאסדרהלבקשחוותדעתמכלגורם, )ב9(
כפישתמצאלנכוןע

הוועדהלאסדרהרשאיתליזוםבדיקהבענייניםהמפורטיםלהלן: )ב10(

הנושאיםהמפורטיםבסעיף7ג5)א2()1(ו–)2(; )1(

עריכתביקורתבעסקלפיהוראותסעיף8דע )2(

בבדיקהיזומהלפיסעיףקטן)ב10()1(יחולוהוראותאלה: )ב11(

הוועדהלאסדרהתפנהלרשותהרישוי,לנותןהאישוראולגורם )1(
מוסמךארצי,לפיהעניין,אשרדרשואתהמסמךאוהתנאישבעניינו

התבצעההבדיקה,בבקשהשינמקואתדרישתם;

הוועדהלאסדרהרשאיתלהודיעלרשותהרישוי,לנותןהאישור )2(
אולגורםמוסמךארצי,לפיהעניין,כיהמסמךאוהתנאישדרשו
כאמוריבוטלמידאובתוךתקופהשתקבעהוועדה;הודעהכאמור

תינתןבכתבותנומק;

איןבהחלטתהוועדהכאמורבפסקה)2(כדילפגועבתוקפושל )3(
מסמךאושלתנאישדרשורשותרישוי,נותןאישוראוגורםמוסמך
ארצי,עדלמועדשקבעההוועדהלאסדרהלביטולוולפיהודעת

רשותהרישויעלהביטולכאמורבפסקה)4(;

לסעיפים 12ב)ב8( ו–)ב9( המוצעים

להסתייע תוכל לאסדרה הוועדה כי לקבוע מוצע
ביועציםמקצועייםעהיועציםהמקצועייםיסייעולוועדה
בתחומיהאסדרהשבהםתדון,כמוגםבהשגותובאיסוף
מידעלצורךביצועןשלבדיקותיזומותוניתוחהממצאים
שיעלובהן,טרםהעברתםלוועדהלאסדרה-הכולבכפוף
הסתייעות בדבר הכלליים העקרונות לרבות דין, לכל
ביועציםעכמוכןתוכלהוועדהלאסדרה,אףזאתבכפוף
לדין,לקבלחוותדעתמכלגורםכפישתמצאלנכון,ככל
שתבקשחוותדעתכאמורומהגורםשאליותפנהבענייןע
היבטיהנגשהדיגיטלית בחינת לצורך כי מוצע כמוכן
במהלךגיבושהצעתהלמפרטאחיד,לרבותדרישותהרישוי
שתקבע,תוכלהוועדהלאסדרהלרכוששירותיייעוץגם
בתחוםזהעבחירתהיועץשאתשירותיותרכושהוועדה
הדיגיטל מערך של הכללי המנהל המלצת לפי תיעשה
לעניין ייעוץ שירותי לרכישת האפשרות מתן הלאומיע

מהוועדה למנוע כדי בה אין כאמור, דיגיטלית הנגשה
לאסדרהאתהאפשרותלהסתייעבתחוםזהבעובדשל

מערךהדיגיטלהלאומיע

לסעיפים 12ב)ב10( ו–)ב11( המוצעים

כדילאפשרמנגנוןפיקוחעליישוםהמדיניותשיקבע
הוועדה הצעת לפי האסדרה, רשות על הממונה השר
לאסדרהבמפרטיםהאחידים,קרי,לוודאשאלהמתורגמים
או רישיונות קבלת לצורך מעסקים הנדרשים לתנאים
היתרים,מוצעלהסמיךאתהוועדהלאסדרהלבצעבדיקות
יזומותבדברמסמךאותנאישנדרששלאבהתאםלמפרט
האחיד,למפרטהרשותיאוכמתחייבלפיחיקוקעלידי
או לחוק, 7)א1( סעיף לפי ארצי מוסמך גורם שאינו מי
בדברמסמךאותנאיאשרנקבעעלידיגורםמוסמךארצי

ברישיונותאובהיתריםרבים,לתקופההעולהעלשנהע
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קיבלהרשותהרישויהודעהבדברביטולמסמךאותנאילפי )4(
כאמור התנאי או המסמך את תבטל לאסדרה, הוועדה החלטת
ברישיונותאובהיתריםשבהםנקבע;לענייןביטולמסמךאותנאי
שקבענותןאישור,ימסורנותןהאישורמידעשישבידועלאודות

אותםרישיונותאוהיתריםע";

בסעיףקטן)ט(- )ה(

ברישה,במקום"סעיףזה"יבוא"סעיפיםקטנים)ג(עד)ח("; )1(

פסקה)1(-בטלה; )2(

בסעיף14- )15(

בסעיףקטן)א()2(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"; )א(

בסעיףקטן)ה(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"ע )ב(

אחריסעיף29יאיבוא: )16(

"תחולתהוראות
בשינויים

הוראותהחוקהמפורטותלהלןיחולולגבימפעלביטחוני29יא1ע
בשינוייםאלה:

סעיף7)א4(-לאייקרא; )1(

סעיף7ג3-לאייקרא; )2(

בסעיף7ג4,במקום"לפיהמאוחר"יקראו"לפיהמוקדם" )3(
וסעיףקטן)ג(-לאייקרא;

סעיף7ג5)א1(עד)א5(-לאייקרא; )4(

סעיף8ד)יא(-לאייקרא; )5(

בסעיף12ב,סעיפיםקטנים)ב10(ו–)ב11(-לאייקראוע"; )6(

קיבלהרשותהרישויהודעהבדברביטולמסמךאותנאילפי )4(
כאמור התנאי או המסמך את תבטל לאסדרה, הוועדה החלטת
ברישיונותאובהיתריםשבהםנקבע;לענייןביטולמסמךאותנאי
שקבענותןאישור,ימסורנותןהאישורמידעשישבידועלאודות

אותםרישיונותאוהיתריםע";

בסעיףקטן)ט(- )ה(

ברישה,במקום"סעיףזה"יבוא"סעיפיםקטנים)ג(עד)ח("; )1(

פסקה)1(-בטלה; )2(

בסעיף14- )15(

בסעיףקטן)א()2(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"; )א(

בסעיףקטן)ה(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"ע )ב(

אחריסעיף29יאיבוא: )16(

"תחולתהוראות
בשינויים

הוראותהחוקהמפורטותלהלןיחולולגבימפעלביטחוני29יא1ע
בשינוייםאלה:

סעיף7)א4(-לאייקרא; )1(

סעיף7ג3-לאייקרא; )2(

בסעיף7ג4,במקום"לפיהמאוחר"יקראו"לפיהמוקדם" )3(
וסעיףקטן)ג(-לאייקרא;

סעיף7ג5)א1(עד)א5(-לאייקרא; )4(

סעיף8ד)יא(-לאייקרא; )5(

בסעיף12ב,סעיפיםקטנים)ב10(ו–)ב11(-לאייקראוע"; )6(

מוקדם, תנאי כי הוועדה לדעת חשש שעלה ככל
תנאיברישיוןאובהיתר,אומסמךשנדרשלצורךקבלת
רישיוןאוהיתר,חרגומהאמורלעיל,תפנהלמישדרשאת
המסמךאוהתנאי-רשותהרישוי,נותןהאישוראוהגורם
המוסמךהארצי-בבקשהשינמקואתדרישתםובתום
בחינתהאתהדבריםתוכללהורותעלביטולהמסמךאו
התנאי,מידאובתוךתקופהשתקבע,ואולםלאיהיהבכך
כדילפגועבתוקפושלהתנאיבתקופהשלפנימועדביטולוע
הודעהבדברביטולמסמךאותנאיתועברעלידיהוועדה
לאסדרהלמישדרשאותוערשותהרישויתפעללביטולו
בפועלברישיונותאובהיתריםשבהםקבעהאותו,ואם
קבעהאותולפידרישתנותןאישור,תפעלבהתאםלמידע
ההיתרים או הרישיונות על האישור נותן לה שימסור
שבהםנקבעעמובןכיבהתממשותסיכוןבשלביטולמסמך
אותנאיכאמורעלידיהוועדהלאסדרה,תחולהאחריות

עלהוועדהאשרהורתהעלביטולוע

עודמוצעכיהוועדהלאסדרהתוכללערוךבדיקות
יזומותבדברעריכתביקורתבעסקלפיהוראותסעיף8ד

לחוקרישויעסקיםע

לסעיף 12ב)ט( המוצע

רישוי לחוק 12ב לסעיף )ב11( עד )ב1( קטנים בסעיפים
עסקים,מוצע,כאמורלעיל,לקבועאתהסמכתהוועדה

מפרטים שינוי או פרסום בדבר הצעות לגבש לאסדרה
אחידים,לבצעבדיקותיזומותאולבדוקטענותבמסגרת
השגותשיועברואליהעמוצעלהבהירכיההחרגההקיימת
בסעיף12ב)ט(לחוקרישויעסקים,אינהנוגעתלסמכויות
הוועדה של הסמכויות על רק חלה אלא אלה, חדשות
לאסדרהכמייעצת,כפישהיוקבועותבחוקרישויעסקים
טרםהתיקוןהמוצע,קרי,רקעלסעיפים12ב)ג(עד)ח(לחוק,

באופןשישמראתהמצבהמשפטיהקייםע

לפסקאות )15(, )17( ו–)18(

36)א(ו־39לחוקרישוי ,14 מוצעלתקןאתסעיפים
עסקים,ולהתאימםלתיקוןהמוצעכעתלענייןהסמכתשר
התרבותוהספורטלהתקיןתקנותבענייןרישוימכוניכושר,

כאמורבסעיף11ב1המוצעע

לפסקה )16(

חוקרישויעסקיםקובעהסדרייחודילענייןרישוים
לחוק, 29א בסעיף כמשמעותם ביטחוניים מפעלים של
היחידה מנהל ידי על המבוצע הרישוי בהליך שעיקרו
לרישוימפעליםביטחוניים,וזאתבמסגרתהיחידהלרישוי

מפעליםביטחונייםאשרהוקמהלפיסעיף29בלחוקע

בשלהמומחיותהייחודיתהנוגעתלמפעליםאלה,
אשרנגזרתמאופיהמפעליםואשרעומדתביסודהקמתה

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 986

בסעיף36)א(,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"; )17(

בסעיף39,במקום"עד11ב"יבוא"עד11ב1"ע )18(

תיקוןחוקרישוי
עסקים)תיקוןמס'34(

בחוקרישויעסקים)תיקוןמס'34(,התשע"ח-892018,סעיף48-בטלע70ע

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה

126א)א(,המילים71ע בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-902012,בסעיף
"מפרטאחידכמשמעותובסעיף7ג1לחוקרישויעסקים"-יימחקו,ובמקום"לחוק

האמור"יבוא"לחוקרישויעסקים"ע

תיקוןחוקמכוני
כושר

בחוקמכוניכושר)רישויופיקוח(,התשנ"ד-72-911994ע

בסעיף1,ההגדרה"חוקרישויעסקים"וההגדרה"רישיון"-יימחקו; )1(

סעיף2-בטלע )2(

תיקוןחוקרישוי
עסקים-תחילה

והוראותמעבר

תחילתושלחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף69לחוקזה,למעטביטולסעיפים73ע )א(
2)א1(,)ג(ו–)ד(ו־2ד,כאמורבסעיפים69)1(ו–)2(לחוקזהולמעטהסעיפיםכאמורבסעיף

קטן)ד()2(,ביוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021()בפרקזה-יוםהתחילה(ע

לתוקפו ייכנס זה, לחוק )1(69 בסעיף כאמור ו–)ד(, )ג( 2)א1(, סעיפים ביטול )ב(
בתום3שניםמיוםהתחילהע

שליחידהלרישוימפעליםביטחונייםבמסגרתתיקוןמס'
11לחוק,מוצעבמסגרתסעיףזהלהחריגכמהתיקונים
המוצעיםבפרקזהמתחולהעלהליכיהרישויהנוגעים

למפעליםביטחונייםלפיפרקב'לחוקע

בהתאםלהסמכתהוועדהלאסדרהלפרסםאת  סעיף 70
את לקבוע גם כמו האחידים, המפרטים 
את ותגבש תדון בהם אשר האחידים המפרטים סדר
הצעתהלשרהממונהעלרשותהאסדרה,לפיהנחיצות
הכלכליתהמשקיתשלהמפרטהאחידלסוגעסקמסוים,
48לחוקרישויעסקים)תיקוןמס' מוצעלבטלאתסעיף
המפרטים לפרסום מועדים שקבע התשע"ח-2018, ,)34
האחידיםעלידינותניהאישורים,שאי–עמידהבהםתביא
לכךשאותונותןאישורלאיוכללהתנותמתןרישיוןעסק

בתנאיםשלאעוגנובמפרטאחידע

בהתאםלהצעהלהסמיךאתהוועדההמייעצת  סעיף 71 
לאסדרה,כפישהוקמהבסעיף12בלחוקרישוי 
עסקים,לוועדהלאסדרתרישויעסקים,אשרתגישהצעות
לפרסוםמפרטיםאחידיםושינויםלשרהממונהעלרשות
האסדרה,ונוכחהרכבההמוצע,איןעודצורךשההשלכות
קיום של האחיד במפרט מהחלק הנובעות הכלכליות
הדיניםהנוגעיםלכבאות,ייבחנועלידיהוועדההמייעצת
לאסדרה,כפישקבועהבסעיף126אלחוקהרשותהארצית
לכבאותוהצלה,התשע"ב-2012עעלכןמוצעלמחוקאת

ההתייחסותלמפרטאחידמהסעיףהאמורע

2דלחוקרישויעסקים, בהתאםלביטולסעיף  סעיף 72  
מוצעלתקןאתחוקמכוניכושר)רישויופיקוח(, 
התשנ"ד-1994,ולבטלבואתההגדרות"חוקרישויעסקים"
ו"רישיון",כמוגםאתסעיף2האוסרפתיחהוקיוםשלחדר

כושרבלארישיוןעסקלפיחוקרישויעסקיםעעםזאת,
הרישוי מחובת לגרוע כדי באמור לעיל,אין כפישצוין
שחלהמכוחושלצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,

התשע"ג-2013ע

סעיפים 73)א( עד )ג(, )ה( ו–)ו( ו־74

ייכנסו המוצעים החקיקה תיקוני כי לקבוע מוצע
על 2021(ע בדצמבר 1( התשפ"ב בכסלו כ"ז ביום לתוקף
אףהאמור,לצורךמתןתקופתהיערכותלביטולסעיפים
2)א1(,)ג(ו–)ד(ו־2דלחוקרישויעסקים,מוצעכיביטולם
בהתאם שנים, שלוש או שנה בחלוף רק לתוקף ייכנס
להיערכותהנדרשתלבחינתהצורךבקביעתהסדרחלופי
ועיגונובתקנותלגביכלאחדמהם,אלאאםכןיותקנו
תקנותלענייןזהבמועדמוקדםיותר,שאזיבוטלוהסעיפים
האמוריםהחלבמועדתחילתןשלהתקנותעואולםמוצע
אשר כושר, מכון לקוחות של הביטוח חובת כי לקבוע
2ד)א()1(לחוקרישויעסקים,תבוטלהחל קבועהבסעיף

ביוםהתחילהע

עודמוצעלקבועכיתוקףתקנותשהותקנולפיסעיף
2ולחוק,אשרמוצעכעתלבטלו,יראואותןכאילוהותקנו
מכוחסמכותושלהשרלהגנתהסביבהלפיסעיף10אלחוק
רישויעסקים,ובהתאםלכךלבטלאתסעיף2ולחוקרישוי
עסקיםהחלביוםהתחילהעכלומר,מחיקתסעיף2ולחוק
לאתפגעבתוקפןשלהתקנותובפועללאיחולשינויבמצב
המשפטילענייןהתקנתהתקןמדרעשבאולמותשמחה,

גניאירועיםודיסקוטקיםע

כמוכן,מוצעלקבועבמפורשכילאייפגעתוקפם
שלמפרטיםאחידיםשפורסמולפנייוםתחילתושלחוק

ס"חהתשע"ח,עמ'778ע 89

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ח,עמ'500ע 90

ס"חהתשנ"ד,עמ'110;התשע"ה,עמ'237ע 91
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69)2(לחוקזה,ייכנסלתוקפובתוםשנהמיום 2דכאמורבסעיף ביטולסעיף )ג(
התחילה,ואולםאםעדלמועדהאמורהתקיןשרהתרבותוהספורטתקנותלפיסעיף
11ב1לחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף69)13(לחוקזה,יהיהביטולושלהסעיףהאמור
ביוםתחילתהתקנות;עלאףהאמור,הסיפהלסעיף2ד)א()1(החלבמילים"וכילקוחותיו

שלמכוןהכושר"-תימחקביוםהתחילהע

מינויחבריהוועדהלאסדרתרישויעסקים,לפיסעיף12בלחוקרישויעסקים,)ד( )1(
ייעשהבתוך3חודשיםמיוםהתחילה;לאימונהחברמחבריהוועדהבתקופה
האמורה,יראואתהמנהלהכללישלהמשרדאומימטעמוכחברהוועדה,עד
שיפעילהגורםהממנהאתסמכותובעניין;עלאףהאמור,היועץהמשפטישל
הוועדהלאסדרה,כאמורבסעיף12ב)ב()2()א1(לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף
69)14()ג()2()ב(לחוקזה,יהיההיועץהמשפטישלמשרדראשהממשלהאושל

רשותהאסדרה,בהתאםלאמורבסעיף75)ג()2(לחוקזה,אומימטעמוע

ו–7ג5)א2( זה לחוק 69)5()ד( בסעיף כנוסחו 7)א4( סעיפים של תחילתם )2(
עד)א5(כנוסחובסעיף69)10(לחוקזה,בתום3חודשיםמיוםהתחילהאובמועד
שבוהודיעיושבראשהוועדהלאסדרהעלהקמתהשלהוועדה,לפיהמוקדם

מביניהם;הודעהכאמורתפורסםברשומותע

מפרטיםאחידיםשפורסמולפנייוםהתחילה,לאייפגעתוקפםע )ה(

קביעתםשלסוגיעסקיםשלגביהםלאיפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסם )ו(
מפרטאחידחלקי,כאמורבסעיף7ג1)ג(לחוקרישויעסקים,בצורישויעסקים)עסקים
טעונירישוי(,התשע"ג-922013,לאייפגעתוקפהעדלמועדשבותופעלהסמכותכאמור
עלידיהשרהממונהעלרשותהאסדרהלפיסעיף7ג1)ג()1(לחוקרישויעסקיםכנוסחו

בסעיף69)6()ד(לחוקזהע

תקנותכמפורטלהלןשהותקנולפיסעיף2ולחוקרישויעסקים,ערביוםהתחילה,יראו74עתוקףתקנות
אותןכאילוהותקנולפיסעיף10אלחוקהאמור:

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבאולםשמחותובגןאירועים(,התשס"ו- )1(
;932006

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבדיסקוטק(,התשע"ד-942014ע )2(

69)2(לחוקזה,ייכנסלתוקפובתוםשנהמיום 2דכאמורבסעיף ביטולסעיף )ג(
התחילה,ואולםאםעדלמועדהאמורהתקיןשרהתרבותוהספורטתקנותלפיסעיף
11ב1לחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף69)13(לחוקזה,יהיהביטולושלהסעיףהאמור
ביוםתחילתהתקנות;עלאףהאמור,הסיפהלסעיף2ד)א()1(החלבמילים"וכילקוחותיו

שלמכוןהכושר"-תימחקביוםהתחילהע

מינויחבריהוועדהלאסדרתרישויעסקים,לפיסעיף12בלחוקרישויעסקים,)ד( )1(
ייעשהבתוך3חודשיםמיוםהתחילה;לאימונהחברמחבריהוועדהבתקופה
האמורה,יראואתהמנהלהכללישלהמשרדאומימטעמוכחברהוועדה,עד
שיפעילהגורםהממנהאתסמכותובעניין;עלאףהאמור,היועץהמשפטישל
הוועדהלאסדרה,כאמורבסעיף12ב)ב()2()א1(לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף
69)14()ג()2()ב(לחוקזה,יהיההיועץהמשפטישלמשרדראשהממשלהאושל

רשותהאסדרה,בהתאםלאמורבסעיף75)ג()2(לחוקזה,אומימטעמוע

ו–7ג5)א2( זה לחוק 69)5()ד( בסעיף כנוסחו 7)א4( סעיפים של תחילתם )2(
עד)א5(כנוסחובסעיף69)10(לחוקזה,בתום3חודשיםמיוםהתחילהאובמועד
שבוהודיעיושבראשהוועדהלאסדרהעלהקמתהשלהוועדה,לפיהמוקדם

מביניהם;הודעהכאמורתפורסםברשומותע

מפרטיםאחידיםשפורסמולפנייוםהתחילה,לאייפגעתוקפםע )ה(

קביעתםשלסוגיעסקיםשלגביהםלאיפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסם )ו(
מפרטאחידחלקי,כאמורבסעיף7ג1)ג(לחוקרישויעסקים,בצורישויעסקים)עסקים
טעונירישוי(,התשע"ג-922013,לאייפגעתוקפהעדלמועדשבותופעלהסמכותכאמור
עלידיהשרהממונהעלרשותהאסדרהלפיסעיף7ג1)ג()1(לחוקרישויעסקיםכנוסחו

בסעיף69)6()ד(לחוקזהע

תקנותכמפורטלהלןשהותקנולפיסעיף2ולחוקרישויעסקים,ערביוםהתחילה,יראו74ע
אותןכאילוהותקנולפיסעיף10אלחוקהאמור:

תוקףתקנות

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבאולםשמחותובגןאירועים(,התשס"ו- )1(
;932006

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבדיסקוטק(,התשע"ד-942014ע )2(

זהולאייפגעתוקףהקביעהשלסוגיעסקיםשלגביהםלא
יפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסםמפרטאחידחלקי,
כאמורבסעיף7ג1)ג(לחוקרישויעסקים,בצורישויעסקים
)עסקיםטעונירישוי(,התשע"ג-2013,עדלמועדשבותופעל
הסמכותכאמורעלידיהשרהממונהעלרשותהאסדרה,

לפיהצעתהוועדהלאסדרהע

סעיף 73)ד(

אשר לאסדרה, הוועדה הרכב ישתנה המוצע לפי
קבועההיוםבסעיף12בלחוקכוועדהמייעצתלאסדרה,וכן
ישתנוסמכויותיהעבהתאם,ישלפעוללמינויהוועדה,אשר

חבריהממוניםכלאחדעלידיגורםאחרבהתאםלענייןע

מוצעלקבועכימינויהחבריםבוועדהלאסדרהעל
ידיהשריםהמוסמכיםלמנותםאועלידיראשהממשלה,

ייעשהבתוך3חודשיםמיוםהתחילה,ואםעדתוםהתקופה
האמורהלאיושלםהמינוי,יראואתהמנהלהכללישל
המשרדהרלוונטיאומימטעמו,כאילומונהלחברבה,אלא

אםכןהשריפעילאתסמכותולמינויכאמורע

עדשתמונההוועדהותוכללהתחיללפעולבהתאם
לסמכויותיהכמוצע,לאיהיהניתןלפנותלוועדהלקבלת
אישורהבדברקביעתתנאיאחידשמחייבשינויבמבנה
אשר השגות לידיעתה להביא ניתן יהיה לא וכן העסק
כי לקבוע מוצע לכן, זאתע שמחייבת טענה בהן עלתה
מיום חודשים 3 בחלוף רק לתוקף ייכנסו אלה סעיפים
התחילהאובמועדשבוהודיעיושבראשהוועדהלאסדרה

ברשומותעלהקמתהע

ק"תהתשע"ג,עמ'821ע 92

ק"תהתשס"ו,עמ'1076ע 93

ק"תהתשע"ד,עמ'1622ע 94
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תיקוןחוקרישוי
עסקים-הוראות

שעה

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(יראוכאילו75ע )א(
בסעיף6א2לחוקרישויעסקים-

בסעיףקטן)א(,פסקה)1(-נמחקה; )1(

בסעיףקטן)א1(,פסקה)1(-נמחקהע )2(

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםהקמתהשלרשותהאסדרהלפיחוקיסודות )ב(
האסדרה,התשפ"א-2021,כנוסחובפרקי"טלחוקזה,יראוכאילובכלמקום,במקום

"השרהממונהעלרשותהאסדרה"בא"ראשהממשלה"ע

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםמינויםשליושבראשהוועדהלאסדרהושל )ג(
יראו לוועדהלאסדרהעלידייושבראשמליאתרשותהאסדרה, היועץהמשפטי

כאילו-

סעיף12ב)ב()2()א(לחוקרישויעסקיםחלכנוסחוערביוםהתחילה; )1(

בסעיף12ב)ב()2()א1(כנוסחובסעיף69)14()ג()2()ב(לחוקזה,במקום"היועץ )2(
המשפטישלרשותהאסדרה"בא"היועץהמשפטישלמשרדראשהממשלה"ע

פרק י"ד: עבודות פיתוח בתכנית למגורים
תיקוןפקודת

העיריות
בפקודתהעיריות95,אחריסעיף249ביבוא:76ע

"סימן ד': עבודות פיתוח בתכנית למגורים

בסימןזה-249געהגדרות

הבינוי משרד או ישראל מקרקעי רשות - מוסמך" "גוף
והשיכון;

"ועדהלתכנוןולפיתוח"-ועדהבין־משרדיתשחבריהעובדי
מדינהשמינהשרהאוצר;

לסעיף קטן )א( סעיף 75  

בשלהשינוייםהמוצעיםבמסגרתהצעתחוק 
זו,שבמסגרתםמועברתהסמכותלקביעתםשלמפרטים
הצעת לפי האסדרה, רשות על הממונה לשר אחידים
הוועדהלאסדרה,כמפורטלעיל,ובמסגרתסמכותהזואף
לדוןבצורךבשינויםשלמפרטיםאחידיםאשרפורסמו,
מוצעכעתלקבועהוראתשעהולפיהעדיוםא'בטבת
התשפ"ה)1בינואר2025(גםעסקיםאשרפועליםהיוםבלי
רישיוןעסקיוכלולעשותשימושבאחדממסלוליההיתר

המזורזע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

בחלקם נסמכים כעת המוצעים שההסדרים כיוון
האסדרה, יסודות חוק לפי האסדרה רשות הקמת על
שימונה לחוקזה,עד י"ט בפרק התשפ"א-2021,כאמור
הסדרים לקבוע נדרש הקמתה, על ויודיע הרשות ראש
חלופייםעלכן,מוצעכיבכלמקוםשבוהועברההסמכות
לשרהממונהעלרשותהאסדרה,עדשתוקםהרשות,יהיה
זהראשהממשלהעלענייןחבריהוועדהלאסדרה,אשר
מוצע האסדרה, רשות עובדי מבין יבואו עלפיהמוצע

לקבועכיעדאשרתוקםהרשותוהחבריםמטעמהימונו
עלידייושבראשמליאתהרשות,יבואואותםחבריםמבין
יושב זהות שלמעשה כך הממשלה, ראש משרד עובדי
ראשהוועדהלאתשתנהעדאשרתוקםרשותהאסדרה,
למשרד והיועץהמשפטילוועדהיהיההיועץהמשפטי

ראשהממשלהאומימטעמוע

פרק י"ד

ישראל, מקרקעי רשות לחוק בהתאם  כללי
ישראל מקרקעי רשות אמונה התש"ך-1960, 
עלניהולמקרקעיישראל,ובכללזהעלשיווקמקרקעין
לטובתבנייתיחידותדיורלמגוריםעלשםשיווקמקרקעין
כאמור,נדרשביצועעבודותהפיתוחבתחומיהמקרקעין
סלילת כגון: עבודות השאר, בין שכוללות, המשווקים,
כבישים,עבודותתיעולוניקוזעבלאהבטחתביצועעבודות
הפיתוחבתוךפרקיזמןסבירים,נוצרעיכובממשיבשיווק
מגרשיםליזמים,אשרעומדבניגודלמדיניותהממשלה

בדברהגדלתהיצעהדיורבישראלע

הסמכותלביצועעבודותהפיתוחהאמורותמסורה
כיוםלעיריות,ולשםכךהוקנתהלהםבסעיפים250ו–251

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 95
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"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;961965

"מנהלהגוףהמוסמך"-

רשות מנהל - ישראל מקרקעי רשות לעניין )1(
מקרקעיישראל;

לענייןמשרדהבינויוהשיכון-המנהלהכללישל )2(
משרדהבינויוהשיכון;

"עבודותפיתוח"-עבודותלפיתוחשלכלאחדמאלה:

תשתיות,כהגדרתםבסעיף198א; )1(

שטחיםציבורייםפתוחים; )2(

"רשותמקרקעיישראל"-כמשמעותהבחוקרשותמקרקעי
ישראל,התש"ך-971960;

"תכניתלמגורים"-תכניתשהתקיימובההוראותסעיף249ד
ותנאיםכאמורבסעיף249הע

התכניתשאת
יישומהרשאילבצע

גוףמוסמך

עלאףהוראותסימניםב'ו־ג',חלהתכנית,כמשמעותהבחוק249דע
התכנוןוהבנייהבתחומהשלעירייה,רשאיגוףמוסמךאומי
מטעמולבצעאתעבודותהפיתוחהנדרשותלשםיישומה
בתכנית שהתקיימו ובלבד העירייה, במקום התכנית, של

תנאיםאלה:

התכניתמאפשרתמתןהיתרבנייה,בלאצורךבאישור )1(
תכניתנוספתטרםמתןההיתר;

כלהקרקעהכלולהבתחוםהתכניתהיאקרקעשהיא )2(
מקרקעיישראלכמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל98,או
קרקעבבעלותהעירייההמיועדתלצורכיציבורכהגדרתם

בסעיפים62א)א(ו־188לחוקהתכנוןוהבנייה;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;961965

"מנהלהגוףהמוסמך"-

רשות מנהל - ישראל מקרקעי רשות לעניין )1(
מקרקעיישראל;

לענייןמשרדהבינויוהשיכון-המנהלהכללישל )2(
משרדהבינויוהשיכון;

"עבודותפיתוח"-עבודותלפיתוחשלכלאחדמאלה:

תשתיות,כהגדרתםבסעיף198א; )1(

שטחיםציבורייםפתוחים; )2(

"רשותמקרקעיישראל"-כמשמעותהבחוקרשותמקרקעי
ישראל,התש"ך-971960;

"תכניתלמגורים"-תכניתשהתקיימובההוראותסעיף249ד
ותנאיםכאמורבסעיף249הע

התכניתשאת
יישומהרשאילבצע

גוףמוסמך

עלאףהוראותסימניםב'ו־ג',חלהתכנית,כמשמעותהבחוק249דע
התכנוןוהבנייהבתחומהשלעירייה,רשאיגוףמוסמךאומי
מטעמולבצעאתעבודותהפיתוחהנדרשותלשםיישומה
בתכנית שהתקיימו ובלבד העירייה, במקום התכנית, של

תנאיםאלה:

התכניתמאפשרתמתןהיתרבנייה,בלאצורךבאישור )1(
תכניתנוספתטרםמתןההיתר;

כלהקרקעהכלולהבתחוםהתכניתהיאקרקעשהיא )2(
מקרקעיישראלכמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל98,או
קרקעבבעלותהעירייההמיועדתלצורכיציבורכהגדרתם

בסעיפים62א)א(ו־188לחוקהתכנוןוהבנייה;

לפקודתהעיריות]נוסחחדש[)להלן-פקודתהעיריות(,
הסמכותלחוקקחוקיעזרעירוניים,שיאפשרו,ביןהשאר,

גבייתהיטליפיתוחלטובתמימוןביצועעבודותהפיתוחע

בשלהעובדהשלעיתיםעבודותפיתוחמעוכבותואף
לאמבוצעותכלל,באופןשמוביללעיכובממשיבשיווק
יחידותדיורלמגורים,מוצעלהסמיךאתרשותמקרקעי
ישראלואתמשרדהבינויוהשיכון)להלן-הגוףהמוסמך(
לבצעאתעבודותהפיתוחבעצמם,במקוםהעירייה,וזאת
בכפוףלתנאיםולהוראותהמפורטותבסימןד'המוצעלפרק

שניםעשרלפקודתהעיריותע

לסעיף 249ג המוצע סעיף 76 

ד' סימן לעניין הגדרות כמה לקבוע מוצע 
ההגדרות מגורים"ע בתכנית פיתוח "עבודות שכותרתו
לביצוע המוסמך הגוף בדבר פירוט השאר, בין כוללות,

עבודותהפיתוח,הגדרתהוועדהלתכנוןולפיתוחכוועדה
בין–משרדיתשחבריהעובדיהמדינהוששרהאוצרימנה,
וכןהגדרתיזםכמישהתקשרעםרשותמקרקעיישראל

בהסכםלרכישתזכויותבמקרקעיןע

שייכללו העבודות סוגי מהם להגדיר מוצע עוד
בהגדרה"עבודותפיתוח"כךשהםיכללועבודותלפיתוח
שנכללו העבודות כלל וכן פתוחים ציבוריים שטחים
בהגדרה"תשתיות"שנקבעהבסעיף198אלחוקובכללזה

כבישים,מדרכות,גשרים,מנהרותומערכותניקוזע

לסעיף 249ד המוצע

את מפרטים העיריות לפקודת ו–249 235 סעיפים
החובותוהסמכויותשלהעירייהבתחומיםשוניםעבהתאם
לסעיפיםאלה,בידיהעירייההסמכותוהחובה,לפיהעניין,
מדרכות ולסלול ציבוריות עבודות השאר, בין לבצע,

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 96

ס"חהתש"ך,עמ'57;התשע"א,עמ'754ע 97

ס"חהתש"ך,עמ'56ע 98
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60%לפחותמשיעורזכויותהבנייההנכללותבתכנית )3(
מיועדותלמגוריםע

התנאיםלביצוע
עבודותפיתוח
בידיגוףמוסמך

הפיתוח249הע עבודות את מטעמו מי או מוסמך גוף יבצע לא
הנדרשותלשםיישומהשלתכניתלמגוריםשהתקייםבה

האמורבסעיף249ד,אלאאםכןהתקיימותנאיםאלה:

לעירייה בכתב הודעה שלח המוסמך הגוף מנהל )1(
שבתחומהחלההתכניתעלכוונתולבצעאתעבודותהפיתוח
הנדרשותלמימושהתכנית)בסעיףזה-ההודעה(,ובהיפרט

אתכלאלה:

התקופותלביצועעבודותהפיתוחלפיסעיף249ו; )א(

מפרטעבודותהפיתוח; )ב(

60ימים בתוך להודיעבכתב, דרישהלעירייה )ג(
מיוםמסירתההודעה,אםתבצעאתעבודותהפיתוח

שפורטובהודעה,בתקופותשפורטובהודעה;
לגוף השיבה לא התכנית חלה שבתחומה העירייה )2(
המוסמךבתוך60ימיםמיוםשנמסרהלהההודעהכיתבצע
שפורטו בתקופות בהודעה שפורטו הפיתוח עבודות את

בהודעהע
התקופותהנדרשות

לצורךביצוע
עבודותפיתוח

בהודעתו249וע מוסמך גוף מנהל יורה שעליה התקופה )א(
לעירייהכאמורבסעיף249ה)1()א(לביצועעבודותהפיתוח
עבודות לביצוע והתקופה בנייה היתר לקבלת הנדרשות
לב בשים ייקבעו גמר, תעודת לקבלת הנדרשות הפיתוח
התכנית מימוש לצורך הנדרשות הפיתוח עבודות להיקף
למגורים תכניות של במימוש לנהוג וכן שלפניו למגורים

אחרותבעלותמאפייניםדומיםע

דרך לכך, בהתאם הרחובותע לניקוז לדאוג וכן ורחובות
המלךלביצועעבודותפיתוחבתחומיהעירהיאבאמצעות
העירייהאומימטעמהעעםזאת,ישמקריםשבהםהעירייה
אינהמוכנהאואינהמסוגלתלבצעאתעבודותהפיתוח
הנדרשותבמועדשהיאנדרשתלעשותכןעעלכןמוצעכי
עלאףהאמורבסעיפיםאלה,הסמכותלביצועעבודות
פיתוחליישוםתכניתלמגוריםתועברמידיהעירייהלידי
הגוףהמוסמך,וזאתבמקרהשבוהתקיימוהתנאיםשבסעיף
249ההמוצעוכןכימדוברבתכניתשצריכיםלהתקייםבה
התנאיםהמפורטיםבסעיף249דהמוצע,כפישיוסברלהלןע

מכיווןשהתיקוןהמוצענועדלזרזאתביצועעבודות
הפיתוחהנדרשותלשיווקמקרקעיןעלידירשותמקרקעי
שני נקבעו למגורים, דיור יחידות בניית לטובת ישראל
לעניין הסמכות שהעברת המבטיחים מצטברים תנאים
הקשורים מקרקעין לגבי רק תיעשה הפיתוח עבודות
לשיווקיםשמבצעתרשותמקרקעיישראלוכןשעבודות
הפיתוחייעשובתכניותשהחלקהארימזכויותהבנייה
שנכללובהםיועדלמגוריםעבהתאםלכך,נקבעשמדובר
שכלל וכן בנייה היתרי להוציא ניתן שמכוחה בתכנית

המקרקעיןהכלוליםבתכניתהםמקרקעיןבבעלותהמדינה,
קרקע או ישראל לישראל קיימת קרן או הפיתוח רשות
בבעלותהעירייההמיועדתלצורכיציבורוכןנקבעש–60%

לפחותמזכויותהבנייהבתכניתיועדולמגוריםע

לסעיפים 249ה ו–249ו המוצעים

מוצעלקבועכיכדישהסמכותלביצועעבודותפיתוח
ליישוםתכניתלמגוריםתועברמידיהעירייהלידיהגוף

המוסמךצריכיםלהתקייםהתנאיםהאלה:

ראשית,עלמנהלרשותמקרקעיישראלאוהמנהל
הכללישלמשרדהבינויוהשיכוןלשלוחהודעהבכתב
לעירייהבדברכוונתהגוףהמוסמךשהםמנהליםלפעול
למימושהתכניתלמגוריםעבמסגרתההודעהכאמוריש

לפרטאתעבודותהפיתוחהנדרשותלמימושהתכניתע

כמוכן,יצוינובמסגרתההודעהתקופותהביצועשל
אותןעבודותפיתוחשפורטו,בחלוקהלתקופתהביצוע
הנדרשתלמתןהיתרבנייהוכןתקופתהביצועהנדרשת
לקבלתתעודתגמרהמאשרתשהבנייההושלמהבהתאם

להיתרהבנייהשניתןע
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בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,התקופההנדרשת )ב(
יורה שעליה בנייה היתר למתן הפיתוח עבודות לביצוע
מנהלהגוףהמוסמךלאתפחתמ–18חודשים;הוועדהלתכנון
ולפיתוחרשאיתלאשרלמנהלהגוףהמוסמך,בהחלטהמנומקת

בכתב,להורותעלתקופהקצרהיותרמהתקופההאמורהע
בסעיףזה,"תעודתגמר"-אישורמאתהרשותהמאשרת )ג(
לחוק 157א סעיף לפי להיתר, בהתאם הושלמה שהבנייה

התכנוןוהבנייהע
אופןביצועעבודות

פיתוחבידיגוף
מוסמך

פיתוחלמימושתכניתלמגוריםבידיהגוף249זע ביצועעבודות
המוסמך,ייעשהלפיהוראותאלה:

איכותהעבודותתהיהבהתאםלרמתהפיתוחהמקובלת )1(
במימוששלתכניותלמגוריםאחרותבעלימאפייניםדומים
בתחוםהעירייה,ובהעדרם-לפימימוששלתכניותלמגורים

בעלימאפייניםדומיםבעיריותבעלותמאפייניםדומים;

התקציבבעדעבודותהפיתוחיאושרבוועדהלתכנוןולפיתוחע )2(

קיזוזהתשלוםבעד
עבודותהפיתוח

בסעיףזה,"יזם"-מישהתקשרבהסכםלרכישתזכויות249חע )א(
במקרקעיןעםרשותמקרקעיישראלע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,התקופההנדרשת )ב(
יורה שעליה בנייה היתר למתן הפיתוח עבודות לביצוע
מנהלהגוףהמוסמךלאתפחתמ–18חודשים;הוועדהלתכנון
ולפיתוחרשאיתלאשרלמנהלהגוףהמוסמך,בהחלטהמנומקת

בכתב,להורותעלתקופהקצרהיותרמהתקופההאמורהע
בסעיףזה,"תעודתגמר"-אישורמאתהרשותהמאשרת )ג(
לחוק 157א סעיף לפי להיתר, בהתאם הושלמה שהבנייה

התכנוןוהבנייהע
אופןביצועעבודות

פיתוחבידיגוף
מוסמך

פיתוחלמימושתכניתלמגוריםבידיהגוף249זע ביצועעבודות
המוסמך,ייעשהלפיהוראותאלה:

איכותהעבודותתהיהבהתאםלרמתהפיתוחהמקובלת )1(
במימוששלתכניותלמגוריםאחרותבעלימאפייניםדומים
בתחוםהעירייה,ובהעדרם-לפימימוששלתכניותלמגורים

בעלימאפייניםדומיםבעיריותבעלותמאפייניםדומים;

התקציבבעדעבודותהפיתוחיאושרבוועדהלתכנוןולפיתוחע )2(

קיזוזהתשלוםבעד
עבודותהפיתוח

בסעיףזה,"יזם"-מישהתקשרבהסכםלרכישתזכויות249חע )א(
במקרקעיןעםרשותמקרקעיישראלע

תקופתהביצועהמזעריתלענייןהעבודותהנדרשות
למתןהיתרבנייה,תעמודעל18חודשיםלפחותעתקופה
זומייצגתאתהתקופההממוצעתהנדרשתכיוםלביצוע
עבודותפיתוחבתכניותמגוריםעמכיווןשייתכנומקרים
שבהםעבודותהפיתוחהנדרשותאינןמצדיקותקביעת
תקופתביצועממושכת,ניתנהלוועדהלתכנוןולפיתוח
חריגים מטעמים יותר קצרה תקופה לקבוע הסמכות

שיצוינובהחלטתהע

בכתב להודיע העירייה תידרש ההודעה, במסגרת
לגוףהמוסמך,בתוך60ימיםמיוםההודעה,עלהתחייבותה
לבצעאתעבודותהפיתוחשפורטובלוחותהזמניםשננקבו
את לבצע העירייה התחייבות על בהתבסס בהודעהע
העבודותהנדרשות,תוכלהמדינהלפנותלמימושהתכנית
בדרךשלשיווקהמקרקעיןלטובתבנייתיחידותהדיור

והשימושיםהנלוויםכפישנקבעובתכניתע

שנית,אםהעירייהבחרהשלאלהשיבלגוףהמוסמך
בתוךמסגרתהזמןשל60ימים,תועברהסמכותלביצוע

עבודותהפיתוחהנדרשותלידיהגוףהמוסמךע

יובהר,כיההסדרהמוצעלאיחולעלתכניתשנחתם
לגביההסכםפיתוחאוהסכםגגלפיתוחהתשתיותבתחום
התכנית)להלןיחד-הסכםפיתוח(,ביןגוףמוסמךובין
רשותמקומית,ובלבדשההסכםהאמורעומדבתוקףעאם
אחדהצדדיםביטלאתהסכםהפיתוחכאמורעקבהפרה
בהתאםלכלדיןוהואאינועומדעודבתוקף,יהיהרשאי
הגוףהמוסמךלעשותשימושבסמכותובהתאםלהוראות

הסעיףהמוצעע

לסעיף קטן 249ז המוצע

לאחרשהסמכותלביצועעבודותהפיתוחעברהלגוף
המוסמךבהתקייםהתנאיםשבסעיף249ההמוצע,מוצע

לקבועהוראותלענייןאופןביצועעבודותהפיתוחוקביעת
התקציבלביצועםע

המוסמך כדישרמתעבודותהפיתוחשיבצעהגוף
יעמדוברמהנאותההתואמתאתצורכיהעירייה,מוצע
פרויקטים שתואמת ברמה יהיו שיבוצעו שהעבודות
בעלימאפייניםדומיםבאותהעירייהעמכיווןשלעיתים
איןבנמצאבאותההעירפרויקטיםדומיםלאלהשמבצע
הגוףהמוסמך,מוצעשרמתעבודותהפיתוחתהיהבהתאם
לפרויקטיםבעלימאפייניםדומיםבעיריותאחרותהדומות

לעירייהשבהמבוצעותעבודותהפיתוחע

עוד,מוצעשהוועדהלתכנוןולפיתוחשימנהלעניין
זהשרהאוצרתאשראתתקציבעבודותהפיתוח,כנהוג
העירייהע עם פיתוח הסכמי אישור לגבי המוסמך בגוף
יובהר,כיבדרךכללהוצאותהפיתוחשמאשרתהמדינה
בהתאם לגבות מוסמכת שהעירייה מהסכומים גבוהות
לחוקיהעזרהעירונייםעמשכך,ככלל,רמתהפיתוחשמבצע

הגוףהמוסמך,גבוההמרמתהפיתוחהמקובלתע

לסעיף קטן 249ח המוצע

לעירייהנתונההסמכותלגבות,לצורךביצועעבודות
הפיתוחשהיאמבצעת,היטלים,אגרותודמיהשתתפות
מכוחחוקיעזרשהותקנולפיסעיפים250ו־251לפקודת

העיריותע

במסגרתמכרזימקרקעיןשמפרסמתהמדינה,נקבע,
ביןהשאר,גםהסכוםשישלםהיזםלמדינהבעדעבודות
פיתוחעהסכוםכאמורנקבעבמקריםשבהםמכוחהסכם
ביןהמדינהלעירייהמבצעתהמדינהאתעבודותהפיתוח
בעצמהאושהעירייהמבצעתאותןבשיתוףפעולהעם
המדינהעבסעיףזהמוצע,כיבמקוםשבוהועברההסמכות
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ביצעגוףמוסמךעבודותפיתוחלמימושתכניתלמגורים )ב(
לגוף היזם ששילם הסכום יופחת עירייה, של בתחומה
המוסמךבעדביצועעבודותהפיתוח,כשהואצמודלמדד
המחיריםלצרכן,מהסכוםהכוללשיחובבוהיזםבשלאגרות,
היטליםודמיהשתתפותבעדעבודותהפיתוחלפיחוקיעזר
שלהעירייהעקבהבנייהשביצעבתחוםהתכנית;לאיופחת
סכוםכאמוראלאלגביעבודותפיתוחמסוגשבמועדמתן
היתרהבניהליזםהיוקבועיםלגביוהיטלים,אגרותאודמי

השתתפותבחוקיעזרכאמורע

הודעהעלסיום
עבודותהפיתוח

הגוףהמוסמךיודיעלעירייהלאיאוחרמ–60ימיםלפניתום249טע
ביצועהעבודותבפועל,כולןאוחלקן,עלהמועדהמשוער

לסיומןע

העירייהתהיהרשאיתבתוך30ימיםמיוםסיוםעבודת249יעתיקוןליקויים )א(
הפיתוחבפועל,להודיעלגוףהמוסמךעלליקוייםשנמצאו

בעבודותהפיתוחשבוצעוע

הליקויים את סביר, זמן בתוך יתקן, המוסמך הגוף )ב(
שהעירייההודיעהעליהםכאמורבסעיףקטן)א(ע

השבתהתשתיות
והשטחים

הציבורייםלסמכות
העיריה

בחלוף120ימיםמיוםסיוםביצועעבודותהפיתוחבפועל,249יאע
לעירייה תשוב 249ט, סעיף לפי הודעה נמסרה שעליהם
ולשטחים לתשתיות הנוגע, בכל 249 סעיף לפי הסמכות

הציבורייםהפתוחיםשפורטובהודעהע"

לביצועעבודותהפיתוחלגוףהמוסמךוהגוףהמוסמךביצע
אתעבודותהפיתוחולאהעיריה,אזיהוצאותהפיתוח
ששולמולגוףהמוסמך,כשהןמוצמדותלמדדהמחירים
יופחתו אלה, הוצאות תשלום בעת ידוע שהיה לצרכן
מהסכוםהכוללשלהחיוביםשהעירייהיכולהלחייבאת
היזםבהםבעדזכויותיובשטחהתכניתמכוחחוקיהעזר

שלה)בפרקזה-הסכוםהכולל(ע

שההפחתה מוצע, כאמור, ההפחתה ביצוע לעניין
הגוף שביצע פיתוח עבודות סוג לגבי רק תתאפשר
המוסמךושעדלמועדשבוהוציאהיזםאתההיתרנקבעו
העזר בחוקי השתתפות דמי או אגרות, היטלים, בעדם
שלהעירייהעכךלמשל,במקרהשבוצעועבודותלפיתוח
שטחיםציבוריםפתוחיםאךבמועדשבוהוציאהיזםאת
ההיתרטרםקבעההעירייהחוקיעזרלענייןגבייתתשלום
בעדעבודתפיתוחזו,הסכוםשישלםהיזםלגוףהמוסמך
שניתן הסכום במניין ייכלל לא זו עבודה ביצוע בעד

להפחתהמהסכוםהכוללע

המנגנוןהמוצעיבטיחכילאייגבהכפלתשלוםבשל
ביצועעבודותהפיתוחגםעלידיהגורםהמוסמךוגםעלידי
העירייהוכןשאםשילםהיזםהוצאותפיתוחלגוףהמוסמך
העולותעלהסכוםהכולללאיחויבהיזםלשלםסכוםנוסף

לעירייהמכוחחוקיהעזרבעדעבודותהפיתוחשנעשוע

לסעיפים 249ט עד 249יא המוצעים

בסעיפיםמוצעיםאלהקבועיםכלליםולוחותזמנים
והשטחים התשתיות לעניין הסמכות העברת להסדרת
הציבורייםשפיתחהגוףהמוסמך,בחזרהלידיהעירייהלשם
המשךתפעולםואחזקתםהשוטפתעמוצעלקבועבסעיף
249טהמוצע,שעלהגוףהמוסמךיהיהלהודיעלעירייהעל
המועדהמשוערלסיוםעבודותהפיתוחלאיאוחרמ–60
ימיםלפניתוםביצועםבפועלעמובהרכיההודעהכאמור
תוכללפרטגםחלקמהתשתיותשביצועםעתידלהסתיים
בתוך60ימיםממועדההודעהואיןצורךבהמתנהלסיום

כללעבודותהפיתוחלשםשליחתהודעהזוע

לאחרמסירתההודעהכאמור,העירייהתהיהרשאית
בעבודות שהתגלו ליקויים על המוסמך לגוף להודיע
30ימים הפיתוחשביצעעההודעהכאמורתימסרבתוך
מיוםסיוםהעבודותבפועלועלהגוףהמוסמךיהיהלתקן

אתהליקוייםשהתגלובתוךזמןסבירע

מוצעלקבועכיהסמכותלגביתשתיותולגביהשטחים
120 בתוך מקרה, בכל הרשות, לידי תחזור הציבוריים
ימיםמיוםסיוםהעבודותבפועלעישלצייןשאםהתגלעו
מחלוקותלגביתיקוןהתשתיותשהסמכותלגביהםהועברה
כאמור,יהיורשאיםהצדדיםליישבאתהמחלוקותבהתאם
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תיקוןלפקודת
המועצות

המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות99,בסעיף34א,אחרי"249ב"יבוא"סימןד'לפרקשנים77ע
עשר"ע

תחילתושלפרקזהביוםפרסומוע78עפרקי"ד-תחילה

פרק ט"ו: תקשורת
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1001965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-79ע

בפקודתהמועצותהמקומיות99,בסעיף34א,אחרי"249ב"יבוא"סימןד'לפרקשנים77ע
עשר"ע

תיקוןלפקודת
המועצות

המקומיות

פרקי"ד-תחילהתחילתושלפרקזהביוםפרסומוע78ע

פרק ט"ו: תקשורת

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1001965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-79ע
והבנייה

לנהוגכיום,בפנייהלממונהעלהמחוזבמשרדהפנים,ואם
המחלוקתלאנפתרהבדרךזו-בפנייהלערכאההשיפוטית

המתאימהע

המקומיות המועצות לפקודת 34א סעיף  סעיף 77
]נוסחחדש[,מחילעלמועצותמקומיותסעיפי 
חוקשוניםשנקבעובפקודתהעיריותושתוכנםנוגעגם
למועצותמקומיותעמכיווןשגםבשטחימועצותמקומיות
משווקתהמדינהקרקעלמגוריםוהצורךבמציאתפתרונות
לביצועעבודותפיתוחלטובתמימושיחידותהדיורקיים
גםבשטחיםאלה,מוצעלתקןאתהסעיףהאמורולהחיל
המועצות סמכות לגבי גם המוצע ד' סימן הוראות את

המקומיותלענייןביצועעבודותפיתוחבתחומןע

בסעיףזהמוצעלקבועאתמועדהתחילהשל  סעיף 78
שיחולו כך ו־77לחוקזה 76 הוראותסעיפים 
ביוםפרסוםהחוקעזאתכדישיהיהניתןלהיעזרבסמכות
שמוקניתלגוףהמוסמךלטובתקידוםהמימוששלתכניות

למגוריםכברבשנת2022ע

פרק ט"ו

תשתיותתקשורתסלולריותהןתשתיותחיוניות  כללי
הן התקשורת תשתיות הנוכחיע בעידן לחיים 

מאבניהדרךהמרכזיותלפיתוחהכלכלה,התעשייהורווחת
התושביםעשיפורןמביאלגידולבתוצרולהתפתחותענפים
תקשורת ובייחוד הישראלית, בתעשייה משמעותיים
של גבוהה וזמינות קישוריות מאפשרת אשר סלולרית
אפשרויות מרחיבה נרחבת, בפרישה ומכשירים אנשים

תעסוקהולימודים,ומהווהמנועצמיחהלמשקע

הדור בטכנולוגיית הסלולרית התקשורת תשתית
החמישי)בפרקזה-דור5(עתידהלהוותבסיסלקידום
טכנולוגימשמעותישיאפשרפריצתדרךבמגווןתחומים
וישפיעעלתחומיחייםרבים,דוגמתתחבורהאוטונומית,
עריםחכמות,רפואהמרחוק,מציאותרבודהומדומהובינה

מלאכותיתע

כדילספקשירותסלולרינדרשותהןהיכולתלספק
שירותלכללהשטחשבומסופקהשירות)בפרקזה-כיסוי(
והןהיכולתלספקשירותלמספררבשלמשתמשיםבו־

זמנית)בפרקזה-קיבולת(ע

משמעותית התדרדרות חלה האחרונות בשנים
באיכותהתשתיתהסלולריתבישראלעבעולם,כברבתחילת

העשורהקודםצמחהטכנולוגייתהדורהרביעיבסלולר
)בפרקזה-דור4(,אךבישראלהחלהפרישתהרקבשנת
2015עבזמןשמדינותאחרותבעולםמשתפרותבמהירות
התדרדרה ישראל ,4 דור רשת פרישת בשל הגלישה
בדירוגיםההשוואתייםלרףהתחתון)מקום94(עהממשלה
שמהלהיעדלצמצםפעריםחברתייםולהאיץאתהצמיחה
הכלכליתבאמצעותטכנולוגיהותקשורת,ולפעוללביסוסה
שלישראלכאחתהמדינותהמתקדמותבתחוםתשתיות

התקשורתבכללוהתשתיתהסלולריתבפרטע

איכותהשירותבסלולרמושפעתמשלושהגורמים
עיקריים:כמותתדריהרדיושבשימוש,כמותהמשתמשים
האחרונות, בשנים השידורע מיתקני וכמות והשימושים
קיימתבישראלמגמהשלגידולבביקושלשימושבנתונים
באמצעותרשתותהסלולר,בקצבגידולשלכ־60%בשנהע
ההתפתחות עם הבאות בשנים לגדול צפויה זו מגמה
הטכנולוגיתוהתבססותןשלרשתותרחבותפסמתקדמות

ושליישומיםמתקדמיםהפועליםעלגבירשתותאלהע

רשתהסלולרהיארשתהתקשורתהמתחדשתביותר,
ומאופיינתבחידושיםושדרוגיםטכנולוגייםתכופיםעפרישת
הדורהחמישי)בפרקזה-דור5(בישראלהחלהבספטמבר
2020,בהמשךלמכרזדור5,והיאעתידהלהתרחבבשנים
הקרובותעבימיםאלהכברנדוןומפותחהדורהשישישל
הסלולרבידיהיצרניםוגופיהתקינההשוניםעהתחזיתהיא
שדורשישייוצגבסוףהעשורהנוכחיוייעשהבושימוש
החמישי והדור הרביעי הדור 2030ע משנת החל נרחב
בסלולרמאפשריםשימושבתחומיתדריםגבוהיםיותר
מבעבר,ובשלכךדורשיםהקמתאתריםנוספיםבהספקי
NetworkSlicing)חיתוך שידורנמוכיםעהיכולתלבצע
רשתלפרוסותלשםהבטחתאיכותללקוחאולשימוש(
בלי לנמען השידור אלומת )מיקוד Beamformingו־
MassiveMIMO)טכניקה לשדרלכלסביבתו(ולהתקין
המאפשרתלספקתקשורתלכמותרבהשלמשתמשיקצה
במרחב,באותוזמןובאותםמשאביתדר(דורשתתצורת
היכולת - ובעיקר בעבר, מהמקובל שונה רשת פרישת
לבצעשינוייםדינמייםבהתאםלצורכיהרשתהמשתניםע

לנוכחאלה,וכדילענותעלהגידולבביקוש,רשת
הרשת במבנה תכופים שינויים לבצע נדרשת הסלולר
ובפרישהשלמיתקניהשידור,לרבותהוספתמיתקנישידור
)עירוני, הפרישה לאזור בהתאם שונים מסוגים חדשים
להקצאת פועל התקשורת משרד פתוח(ע ושטח כפרי

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ע 99

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;ס"חהתשע"ט,עמ'81ע 100
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בסעיף1,בהגדרה"תשתיותלאומיות",אחרי"מיתקניתקשורת"יבוא"מיתקני )1(
שידורלתקשורתבשיטההתאית,כהגדרתובסעיף202ב";

בסעיף6ב,בהגדרה"תכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיות"אחרי )2(
"שעליוהיאחלה"יבוא"אותכניתמיתארארציתלתקשורתשעניינהמיתקנישידור
קטניםוזעיריםהכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתרמכוחהלמיתקןשידורבלאצורך

באישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה";

לפניסעיף266דיבוא: )3(

"הגדרותלסעיפים
266ג3עד266ג6

בסעיפים266ג3עד266ג266-6ג2ע

"בעלרישיון"-כהגדרתובסעיף202ב;

"גגבניין"-כהגדרתובסעיף27אלחוקהתקשורתולרבותגג
בנייןהמשמשכמרפסתגגבקומההעליונהשלהבניין;

חברותהסלולר,אךמאחרשמדובר רדיולשימוש תדרי
במשאבבמחסורועקבהגידולהרבבביקוש,בלאגידול
בכמותמיתקניהשידור-רשתותהסלולרבישראלימשיכו

להתדרדרבאיכותןולאיצליחולתתמענהלביקושהגדלע

יודגשעוד,כיהגדלתמספרמיתקניהשידורעולה
בקנהאחדעםהמלצתהמשרדלהגנתהסביבה,ולפיה
הגדלתכמותמיתקניהשידורבעליהשלכותסביבתיות
נמוכותבאזוריםעירונייםתביאלהפחתתרמותהחשיפה
לכך בהתאם קרינה(ע - זה )בפרק מייננת בלתי לקרינה
שרמתהקרינהיורדתככלשמיתקניהשידורמשרתיםמספר
משתמשיםברדיוסקטןיותר,וכיווןשעיקרהחשיפהלקרינה
היאממכשירהקצהולאממיתקניהשידור-ישלהקים

מיתקנישידורבצפיפותגבוההובהספקשידורנמוךע

חרףהאמורלעיל,קייםכיוםקושירבבהקמתמיתקני
באזורי בייחוד הקיימים, של ובשדרוגם חדשים שידור
מגורים,כאשרהזמןהממוצעכיוםלהקמתמיתקןשידור
חדשהואכשנתייםעיתרהמזאת,בכלשנהנגרעיםמיתקני

שידוררביםמסיבותמגוונותע

למעשה,איןהלימהביןהליכיהרישוילביןהמלצת
המשרדלהגנתהסביבהלפרישהרחבהשלמיתקנישידור
קטנים,בעליהשלכותמזעריותעלהסביבה,לשםהפחתת
רמותהחשיפהלקרינה,לכךשתשתיותאלההןתשתיות
חיוניתוקריטיותלפיתוחהמשקולשמירהעלאורחחיים
תקיןהבאותלידיביטויבחובותהפרישההמוטלותעל

חברותהסלולרע

להקלה שיביאו הסדרים לקבוע מוצע זה בתיקון
בהליכיהרישוילענייןהקמתמיתקנישידורחדשיםולעניין
ביצועשינוייםבמיתקניםקיימיםעהתיקוןהמוצעמבוסס
עלעבודתצוותבין־משרדילבחינתמודלהרישויהתכנוני
ממשרד נציגים חברים היו ובו סלולרית, תשתית של
התקשורת,מנהלהתכנון,המשרדלהגנתהסביבה,משרד
האוצרומשרדהמשפטיםעהמלצותהצוותפורסמוביוםג'

באלולהתשפ"א)11באוגוסט2021(102

לפסקאות )1( ו–)2(  סעיף 79

כיום,רשותהרישוירלוונטיתלצורךמתןהיתר 
בנייהלהקמתמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית)בפרק
זה-מיתקןאומיתקנים(היאהוועדההמקומיתלתכנון
ובנייה,אורשותהרישויהמקומית,שבתחומהמתעתד
בעלרישיוןלהקיםאתהמיתקןעבשלהקושיבקידוםהקמת
מיתקניםבמסגרתזו,מוצעלתקןאתחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,ולקבוע
כיההגדרה"תשתיותלאומיות"תכלולגם"מיתקןשידור
202בלחוק לתקשורתבשיטההתאית"כהגדרתובסעיף
התכנוןוהבנייה,כךשמיתקניםאלהיהיוחלקממיתקני
תקשורתהנכלליםבהגדרה"תשתיותלאומיות",אשררישוין
ותכנונן,יהיובסמכותההמקבילהשלהוועדההארצית
לתשתיותלאומיותעבהתאם,מוצעלתקןאתחוקהתכנון
והבנייהולקבועכילהגדרהשל"תכניתמיתארארצית
מפורטתלתשתיות",ייווספוהמילים"תכניתמיתארארצית
לתקשורתשעניינהמיתקנישידורקטניםוזעיריםהכוללת
הוראותהמאפשרותמתןהיתרמכוחהלמיתקןשידורבלא
צורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצוע
לאומיות לתשתיות הארצית שלוועדה כך, העבודה"ע
תינתןסמכותמקבילהלזושלהוועדההמקומיתלעניין
מתןהיתריםלמיתקנישידורמכוחאותהתכניתמיתאר
ארציתעבנוסףוכתוצאהמהתיקוניםהאמוריםתהיהלוועדה
הארציתלתשתיותלאומיותסמכותמקבילהלשמשכרשות

תכנוןלצורךתכנוןמיתקנישידורע

לפסקה )3( 

כיום,נדרשיםמרביתהמיתקניםלקבלהיתרבנייהע
לצורךהסרתחסמיהקמתהמיתקניםברחביהארץ,מוצע
לתקןאתחוקהתכנוןוהבנייהולקבועכמההסדריםשל
להקמת בנייה מהיתר פטור הסדר בנייה: מהיתר פטור
גגבניין,הסדרפטור 6מטריםעל מיתקןבגובהשלעד
להקמתמיתקןתקשורתבנפחשלעד65אלףסמ"קעלקיר
חיצונישלבנייןאוכמשתלבעםעצםקיים,הסדרפטור
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"חוקהקרינה"-חוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-22006;

להנדסת במדור הרשום רשוי מהנדס - מבנים" "מהנדס
מבניםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכהגדרתובחוק

המהנדסיםוהאדריכלים;

"מיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית"-כהגדרתובסעיף
202ב,לרבותהתקןהמשמשלחיבורהמיתקןאלבניין

אואלעצםקיים;

"הממונהעלהקרינה"-ממונה,כהגדרתובחוקהקרינה;

"נכסגובל"-מגרשגובלאומבנהאחרשהואביתמורכב
כהגדרתובסעיף59לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1031969,
באותומגרששבומוקםמיתקןשידורלתקשורתבשיטה

התאית;

"ציודנלווה"-ציודאומכשורנלווההנדרשלצורךהפעלתו
שלמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית;

"עצםקיים"-עמודתשתית,ובכללזהרמזור,עמודתאורה,
עמודחשמלאותמרור,וכןשלטחוצות,מבנהדרך,קיר
אקוסטי,קירתמךאועצםקייםאחרשקבעשרהפניםע

"פטורלמיתקן
שידורלתקשורת

בשיטההתאית

הקמתמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית)בסעיף266ג3ע )א(
זה-המיתקן(,לרבותהתקנתהציודהנלווההנדרשלהפעלתו,
אינהטעונההיתרלפיסעיף145,ובלבדשמתקיימיםלגביוכל

אלה:

ההקמהמתבצעתבידיבעלרישיון; )1(

המיתקןיוקםעלגגבנייןאובצמודלקירהחיצוני )2(
שלבנייןאועלעצםקיים;

לענייןמידותיושלהמיתקןיתקיימוכלאלה: )3(

"חוקהקרינה"-חוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-22006;

להנדסת במדור הרשום רשוי מהנדס - מבנים" "מהנדס
מבניםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכהגדרתובחוק

המהנדסיםוהאדריכלים;

"מיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית"-כהגדרתובסעיף
202ב,לרבותהתקןהמשמשלחיבורהמיתקןאלבניין

אואלעצםקיים;

"הממונהעלהקרינה"-ממונה,כהגדרתובחוקהקרינה;

"נכסגובל"-מגרשגובלאומבנהאחרשהואביתמורכב
כהגדרתובסעיף59לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1031969,
באותומגרששבומוקםמיתקןשידורלתקשורתבשיטה

התאית;

"ציודנלווה"-ציודאומכשורנלווההנדרשלצורךהפעלתו
שלמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית;



"עצםקיים"-עמודתשתית,ובכללזהרמזור,עמודתאורה,
עמודחשמלאותמרור,וכןשלטחוצות,מבנהדרך,קיר
אקוסטי,קירתמךאועצםקייםאחרשקבעשרהפניםע



"פטורלמיתקן
שידורלתקשורת

בשיטההתאית

הקמתמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית)בסעיף266ג3ע )א(
זה-המיתקן(,לרבותהתקנתהציודהנלווההנדרשלהפעלתו,
אינהטעונההיתרלפיסעיף145,ובלבדשמתקיימיםלגביוכל

אלה:

ההקמהמתבצעתבידיבעלרישיון; )1(

המיתקןיוקםעלגגבנייןאובצמודלקירהחיצוני )2(
שלבנייןאועלעצםקיים;

לענייןמידותיושלהמיתקןיתקיימוכלאלה: )3(

מהיתרבנייהלהוספתאנטנהלמיתקןקיים,והסדריפטור
מהיתרבנייהלהחלפתמיתקןקיים,כאשרהסדראחדיהיה
ביחסלמיתקןעצמו,והסדרשניאשריותקןכהוראתשעה,
אין כי יובהר תורןהמיתקןע של ולחיזוק להחלפה יהיה
בהוראותפטורמוצעותאלהכדילגבורעלהוראותתכנית
והקמת וזעירים קטנים שידור למיתקני ארצית מיתאר
מיתקןבהליךהפטורכפופהלהוראותיה,זאתלמעטקביעה
בתכניתהמיתארהארציתהנוגעתלאישורמוסדתכנון
אומהנדסהוועדה,שלענייןזההפטורמהיתרמאייןאת
הצורךבשקולדעתכאמורבהתקייםכלתנאיהחוק,ובלבד
שלאנקבעוהוראותמפורשותבאותוענייןבמסגרתהסדר
הפטורהמוצעעיובהרכיפטוריםמעיןאלה,נהוגיםבמרבית
הרישוי הליכי לעיל, שצוין כפי שכן העולם, מדינות

הארוכיםאינםמותאמיםלצורךבריבויאתרישידורע

את ולהוסיף והבנייה התכנון חוק את לתקן מוצע
סעיף266ג2,ובוהגדרותלמונחיםשבהםמשתמשיםלאורך

החוקע

בסעיף266ג3המוצע,מוצעלקבועכימיתקןשאורכו
לאעולהעל6מטריםכוללהעמודהנושאשלו)תורן(וכן
התקנתציודנלווההנדרשלהפעלתושלהמיתקן,אינוטעון
היתרלפיסעיף145לחוקהתכנוןוהבנייהעמיתקניםאלה
יכולשיהיומוקמיםעלגגבניין,לרבותביחסלגגהמשמש
כמרפסתשלקומתהמגוריםהעליונהבבניין)היינו,מרפסת

גגדוגמתמרפסותגגבדירותפנטהאוז(ע

כמוכןמוצעלתתפטורמהיתרלהקמתמיתקןעל
קירחיצונישלבנייןאועלעצםקייםשהואמסוגהעצמים
המנוייםבחוק,אוכלעצםאחרשיקבעשרהפניםבתקנותע

עלפיהתיקוןהמוצע,הסדרהפטוריחולרקביחס
הקמת האלה: התנאים כל לגביו שמתקיימים למיתקן
202ב המיתקןתבוצעבידיבעלרישיוןכהגדרתובסעיף
לחוקהתכנוןוהבנייה;המיתקןיהיהבמידותשנקבעובחוק,
וביןהשאר,מוצעלקבועכיגובההמיתקןהמוקםעלגג
בנייןלאיעלה,לאחרהתקנתו,עלגובהמרבישל6מטרים
או80%מגובההבנייןשעליוהוקם,לפיהנמוךמביניהםע
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בניין גג על המוקם המיתקן של אורכו )א(
אינועולהעל6מטריםמרצפתגגהבנייןשעליו
הוקם,אואינועולהעל80אחוזיםמגובהושל
הכניסה ממפלס הנמדד הוקם, שעליו הבניין
158טו1,לפי הקובעתלבניין,כהגדרתהבסעיף

הנמוךמביניהם;

הותקןהמיתקןעלעצםקיים,אועלהקיר )ב(
החיצונישלבניין,מידותיושלהמיתקןלאיעלו
על65אלףסמ"ק,ובלבדשלאתותרחריגהשל

למעלהממטראחדמגובההעצםהקיים;

נפח מידות לקבוע רשאי הפנים שר )ג(
גדולותיותרמהאמורבפסקתמשנה)ב(,ובלבד
התנאים הגדלתו, לאחר במיתקן, שיתקיימו

המפורטיםבסעיף145ג)א(;

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרבהתאם )4(
לסעיף6לחוקהקרינה,והמיתקןעומדבתנאיההיתר;

טווחהבטיחותלציבורשקבעהממונהעלהקרינה )5(
אינוחודרלנכסגובל,למעטחדירהלמגרששייעודו

דרךאושטחציבוריפתוח;

ניתנולמיתקןהאישוריםהנדרשיםלפיהתכנית )6(
שמכוחהמוקםהמיתקן;

מיתקןשיוקםעלקירחיצונישלבנייןאועלעצםקיים,לא
יעלהכאמורעל65אלףסמ"קעשרהפניםיהיהרשאילקבוע
מיתקן לעניין סמ"ק אלף מ־65 יותר גדולות נפח מידות
שהוקםעלקירחיצונישלבנייןאועלעצםקיים,ובלבד
המפורטים התנאים הגדלתו, לאחר במיתקן, שיתקיימו
בסעיף145ג)א(עמיתקןמסוגזההואמיתקןזעיראשרנדרש
לתמיכהבאזוריםבעליביקושגבוהלשירותנתונים,ולשם
מתןקצבימהירותגבוהיםמאודעמתןאפשרותלהגדלת
הסלולרית התקשורת ושוק מאחר נדרשת זו מידות
המביאות תדירות טכנולוגיות בהתפתחויות מאופיין
לשינוייםתכופיםבציודהתקשורת,לרבותממדיהציודע
לפיכך,כדילמנועמצבשבו,בשלקביעתקריטריוןקשיח
שאינומתואםעםההתפתחותהטכנולוגית,לאתתאפשר
גמישות מידת לאפשר יש אלה, מיתקנים של הקמה
נוספת דרישה הפניםע שר ידי על תיקבע אשר מסוימת
כהגדרתו מהממונה הקמה היתר למיתקן ניתנו כי היא
בחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-2006)בפרקזה-
הממונהעלהקרינה(,וכןכלהאישוריםהנדרשיםכתנאי
להיתרבתכניתשמכוחהמוקםהמיתקןבהתייחסלסעיף
האישוריםהנדרשיםבתכניתהמיתארהארציתהרלוונטית
)כלומר,ביחסלמיתקניםאשריוקמובפטורמהיתרמכוח
תמ"א36א',האישוריםהמפורטיםבסעיף17לתמ"א(,וזאת
בלאצורךבקבלתהיתרמוסדתכנוןקיים,ובכללזההנחיות
מהנדסועדהמקומית,אשרהסדרהפטורמתכווןלהחליף

ביחסלמיתקניםאשריוקמובהתאםלתנאיועבנוסף,נדרש
שהמיתקןהמוקםעומדבטווחבטיחותלבריאותהציבור
לנכס חודר ואינו הקרינה על הממונה ידי על שנקבע
גובל,למעטחדירהלקרקעשייעודהדרךאושטחציבורי
פתוח,וכןכיהואעומדבהוראותתכנוניותמסוימותכגון
שאינומוקםעלבנייןהמיועדלשימוראועלבנייןאועצם
קייםהמצוייםבמקרקעיןהמיועדיםבתכניתמאושרתאו
מופקדתלגןלאומי,לשמורתטבעאוליער,עומדבהנחיות
המרחביותבאותומרחבתכנוןמקומי,אםאלונקבעועל
ידיהוועדההמקומית,ובלבדשאיןבהןכדילמנועאתעצם
הקמתהמיתקן,והןיהיובעיקרןהנחיותבאשרלעיצובושל
המיתקן)כגוןצבע,צורהוכו'(ועלפיהןייקבעעיצובוואופן

השתלבותושלהמיתקןע

לציוד ביחס גם כאמור יחול בנייה מהיתר פטור
הפעלת לצורך הנדרשים ומכשור ציוד כלומר, הנלווה,
המיתקן,לרבותחיבורואלרשתהגישההאלחוטיתעלרוב
כוללהציודהנלווהציודטכניהמוקםבתוךארוןתקשורת,
ומאפשראתהעברתהמידעמהאנטנהלרשתהליבה,וכולל
רכיביםכגוןיחידותעיבודאותוכבליחיבורובמידתהצורך
גםמצברומזגןעעלהציודהנלווהלעמודבתנאישטחוגובה
מרבייםאשרנקבעובחוקהמוצע,גםביחסלציודנלווה
שלמיתקןהמוקםעלגגבנייןאובצמודלקירחיצונישל
בנייןוגםביחסלציודנלווהשלמיתקןאשריוקםעלעצם
קייםעיובהרכיציודנלווהאשראינועומדבהיקףובשטח
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בתכנית שנכלל בניין על מוקם אינו המיתקן )7(
מאושרתאומופקדתכאתרהמיועדלשימוראועלבניין
אועצםקייםהמצוייםבמקרקעיןהמיועדיםבתכנית
מאושרתאומופקדתלגןלאומי,לשמורתטבעאוליער;

התקיימוהוראותסעיף145דביחסלמיתקן,עיצובו )8(
שלהמיתקןוהשתלבותועלהבנייןאועלעצםקיים,

יהיובהתאםלהנחיותשנקבעוכאמור,אםנקבעו;

התקיימולענייןהציודהנלווההוראותאלה,לפי )9(
העניין:

הוקםהמיתקןעלגגבנייןאובצמודלקיר )א(
חיצונישלהבניין-

פנימי בחלל יותקן הנלווה הציוד )1(
בתוךהבנייןאובשטחהבנוישלהבניין;
לאניתןלהתקיןאתהציודהנלווהכאמור,
לרבותבשלצורךבקבלתהיתרלשימוש
הציוד יותקן הנלווה, לציוד ביחס חורג
הנלווהעלגגהבניין,אףאםגובהועולה
התכנית לפי המותר המרבי הגובה על

המאושרתבמגרש;

גובהושלהציודהנלווהלאיעלה )2(
5ע2 על יעלה לא ושטחו מטרים 3ע2 על
מ"רלכלבעלרישיון;הותקןציודנלווה
עלידיכמהבעלירישיון-השטחהכולל

שלהציודהנלווהלאיעלהעל6מ"ר;

לאיותקןציודנלווהעלקירחיצוני )3(
שלבניין;

בתכנית שנכלל בניין על מוקם אינו המיתקן )7(
מאושרתאומופקדתכאתרהמיועדלשימוראועלבניין
אועצםקייםהמצוייםבמקרקעיןהמיועדיםבתכנית
מאושרתאומופקדתלגןלאומי,לשמורתטבעאוליער;

התקיימוהוראותסעיף145דביחסלמיתקן,עיצובו )8(
שלהמיתקןוהשתלבותועלהבנייןאועלעצםקיים,

יהיובהתאםלהנחיותשנקבעוכאמור,אםנקבעו;

התקיימולענייןהציודהנלווההוראותאלה,לפי )9(
העניין:

הוקםהמיתקןעלגגבנייןאובצמודלקיר )א(
חיצונישלהבניין-

פנימי בחלל יותקן הנלווה הציוד )1(
בתוךהבנייןאובשטחהבנוישלהבניין;
לאניתןלהתקיןאתהציודהנלווהכאמור,
לרבותבשלצורךבקבלתהיתרלשימוש
הציוד יותקן הנלווה, לציוד ביחס חורג
הנלווהעלגגהבניין,אףאםגובהועולה
התכנית לפי המותר המרבי הגובה על

המאושרתבמגרש;

גובהושלהציודהנלווהלאיעלה )2(
5ע2 על יעלה לא ושטחו מטרים 3ע2 על
מ"רלכלבעלרישיון;הותקןציודנלווה
עלידיכמהבעלירישיון-השטחהכולל

שלהציודהנלווהלאיעלהעל6מ"ר;

לאיותקןציודנלווהעלקירחיצוני )3(
שלבניין;

מההוראות חריגות ואולם בבנייה, אסור אינו הקבוע,
יובהר כן כמו נפרדע בנייה היתר קבלת ידרשו שנקבעו
היתר, מכוח נלווה ציוד במגרש הותקן שבו במקרה כי
וההיתרבתוקף,איןבהסדרהמוצעכדילגרועמהאפשרות
להתקיןציודנלווהבמגרשמכוחההיתרהקייםעיובהרכי
לאיהיהבפטורמקבלתהיתרבנייהלציודהנלווהכדי
להתירהתקנתציודנלווהעלקירחיצונישלבנייןאוכדי
להשליךעלסוגייתהשימושהחורגאשרתיבחןבנפרדע
בנוסףנקבעכיהציודהנלווהיותקןבחללפנימישלהבניין,
בחדריםטכניים,ככלשיש,אובשטחיםבנוייםאחריםשל
הבניין,ורקאםלאניתןלהתקינםשםיהיהניתןלהתקין
שנקבעו לכך בהמשך הבנייןע גג על הנלווה הציוד את
מידותמרביותלציודהנלווהשניתןלהתקיןבבנייןנתון,
מוצעלקבועכיאםהציודהנלווהמותקןעלגג,יהיהניתן
להתקינוגםאםגובהועולהעלהגובההמרביהמותרלפי

התכניתהמאושרתבמגרשע

עודמוצעלקבועכילאיאוחרמ־45ימיםלאחרסיום
הקמתושלהמיתקן,יגישבעלהרישיוןהאחראילהקמת
תנאי בכל עומד שהוקם המיתקן כי הצהרה המיתקן
הפטורהנדרשיםבהתאםלסעיףהמוצעעלהצהרהיצרף
בעלהרישיוןאתהאישוריםהנדרשיםמהגורמיםהשונים
בתקנות הקבועיםבתנאיהפטורומפתעדותכהגדרתה
התכנוןוהבנייה)דיווחעלביצועעבודותלפיסעיף261)ד(
לחוק(,התשע"ו-2016,אשרעלגביהמסומןמיקוםהמיתקן
מינהל מנהל הציבורע לבריאות הבטיחות וטווח שהוקם
את וכן ההצהרה נוסח את לפרסם רשאי יהיה התכנון
אופןהגשתמפתהעדות)מספרעותקים,אםנדרשלהעביר
כקובץדיגיטליוכדומה(וכןאתהפרטיםשישלכלולבה,
שיכללומידענדרשלצורךוידואהעמידהבתנאיהפטור,
כגוןסוגהמגרשיםהגובליםאוגובההמיתקן,ואישורושל
מהנדסהמבניםשתכנןאתהמיתקןבדבריציבותהמיתקןע
מוצעלקבועכיבעלרישיוןימסור,במועדהגשתהמסמכים,
התכנון לחוק 202ב להוראותסעיף בהתאם שיפוי כתב

והבנייהע
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הציוד - קיים עצם על המיתקן הוקם )ב(
הנלווהיותקןבחללהפנימישלהעצםהקייםאו
בתוךהמיתקןעצמו;לאניתןלהתקיןאתהציוד
הנלווהכאמור,לאתעלהחריגהממעטפתמיתקן
השידוראוממעטפתהעצםהקיים,לפיהעניין,

עלנפחשל27אלףסמ"קע

בעלהרישיוןימסורלרשותהרישויהמקומיתבתוך45 )ב(
ימיםמסיוםהקמתהמיתקן,הודעהעלסיוםביצועהקמת

המיתקן)בסעיףזה-ההודעה(ויצרףלהודעהאתכלאלה:

הצהרתבעלהרישיוןכיהמיתקןעומדבתנאים )1(
המפורטיםבסעיףקטן)א(;

שבסעיף ו–)6( )4( בפסקאות כאמור אישורים )2(
קטן)א(;

אישורמהנדסמבניםשתכנןאתהקמתהמיתקן, )3(
בדברעיגוןהמיתקןויציבותו;

את המראה נקוב, מידה בקנה ערוכה, מפה )4(
התכסית,התבליטוהתשתיתהגאודטיתבשטחקרקע
מיקום מסומן גביה על אשר מפה אותה בגבולות

המיתקןשהוקםוטווחהבטיחותלבריאותהציבור;

בהתאם לפיצויים תביעה מפני שיפוי כתב )5(
להוראותסעיף202ב;

באתר לפרסם רשאי התכנון מינהל מנהל )6(
האינטרנטשלמינהלהתכנוןאתנוסחההצהרהלפי
)1(וכןאתאופןהגשתהמפהוהפרטיםשיש פסקה

לכלולבהלפיפסקה)4(ע

נוסףעלכך,כדילייעלולשפראתהאפשרותלהחלפת
מיתקנישידורקיימים,וכדילסייעלהליךסגירתרשתות
חדשים, לדורות תדרים הקצאת לטובת ישנים מדורות
הסדר בו ולקבוע והבנייה התכנון חוק את לתקן מוצע
שידור מיתקן של בנייה מהיתר בפטור להחלפה קבוע
לתקשורתבשיטההתאית,שהוקםכדין,ביןבהיתרובין
בפטורכאמורבמסגרתהצעהזועבהתאםלכך,מוצעלהוסיף
אתסעיף266ג4המוצעשכותרתו"פטורלהחלפהשלמיתקן
שידורלתקשורתבשיטההתאית"עהסדרדומהנקבעבעבר
בהוראתשעהבסעיף266ג1לחוקהתכנוןוהבנייה)בסעיף
זה-הוראתהשעההישנה(עבמסגרתהסעיפיםהמוצעים
מוצעלפצלביןהחלפתהמיתקןעצמולביןהחלפתתורן
המיתקןאוחיזוקועפיצולזהנעשהכדילאפשרפטורמהיתר
בנייהגםלהחלפתמיתקניםשלאבמסגרתפרויקטהגירת
התדרים)החלפתתדריהרדיושהוקצולחברותהסלולר
החלה העולמית התדרים בהועדת לעמוד כדי בעבר
באזורנו,המחייבתהחלפהשלמיתקניהשידור(שלשמו
נקבעההוראתהשעההישנה)בפרקזה-פרויקטהגירת
266ג4 תדרים(עבהתאם,יובהרכיהפטורהקבועבסעיף

כן כמו חיזוקםע או תרנים החלפת על יחול לא המוצע
מוצעלערוךשינוייםבתנאיםאשרנקבעובזמנובהוראת
שעההישנהלהחלפתמיתקןשידורקייםבפטורמהיתר,כך
שהחלפתהמיתקןתתבצעעלידיבעלרישיוןגםאםלא
קיבלעלכךהוראהממישהוסמךלכךלפיפקודתהטלגרף
האלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,בדברעריכתשינוי
בתדריםשהוקצולולפיאותהפקודהעכמוכן,יידרשכי
הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרהקמה,והמיתקן
לאחרההחלפהעומדבתנאיההיתראואישורהממונה
עלהקרינהכילאנדרשהיתרהקמהעבנוסף,מוצעלקבוע
כיהמיתקןלאחרההחלפהיעמודבטווחיהבטיחותבאופן
יוצרת לא ההחלפה כי היא הראשונה האפשרות הזה:
עלייהבטווחהבטיחותלבריאותהציבוראשרקבעהממונה
עלהקרינהלמיתקןהמקוריעאםטווחהבטיחותשלהמיתקן
המקוריכברחדרכדיןלתוךשטחמגרשגובל,תותרחדירה
כאמור,ובלבדשלאגדלטווחהקרינהלבריאותהציבור
לאחרההחלפהעהאפשרותהשנייההיאשטווחהבטיחות
ובלבד מההחלפה, כתוצאה ישתנה הציבור לבריאות
שהשינויבטווחהבטיחותלבריאותהציבורלאחרההחלפה
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פטורלהחלפה
שלמיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

עבודהשהיאהחלפתמיתקןשידורלתקשורתבשיטה266ג4ע )א(
מיתקן, - זה )בסעיף זה חוק הוראות לפי שהוקם התאית
עבודה(פטורהמהיתרלפיסעיף145,אםמתקיימיםלגביה

כלאלה:

העבודהמתבצעתבידיבעלרישיון; )1(

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרבהתאם )2(
לסעיף6לחוקהקרינהוהמיתקןעומדבתנאיההיתר,
אואישרכילאנדרשהיתרכאמור;אישורהממונה
עלהקרינהכאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתר

האינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה;

לגביטווחהבטיחותלבריאותהציבורמתקיים )3(
אחדמאלה:

העבודהלאיוצרתעלייהבטווחהבטיחות )א(
הקרינה על הממונה שקבע הציבור לבריאות

למיתקןהקיים;

הבטיחות בטווח עלייה יוצרת העבודה )ב(
הקרינה על הממונה שקבע הציבור לבריאות
למיתקןהקיים,ובלבדשטווחהבטיחותכתוצאה
למעט גובל, לנכס חודר לא כאמור מהעלייה

למגרששייעודודרךאושטחציבוריפתוח;

שטחו,גובהווהיקפושלהמיתקןלאחרביצוע )4(
המיתקן והיקף גובה שטח, על יעלה לא העבודה
שנקבעובהיתר;ואולם,לענייןמיתקןשהוקםבפטור
מהיתר,תותרהגבהתושלהמיתקןב־20סנטימטרים
לכלהיותר,ביחסלמיתקןהמקוריובכלמקרהלאיעלה

אורכושלהמיתקןלאחרהחלפתועל6מטרים;

לענייןמיתקןשהוקםבהיתר,בכפוףלפסקה)3(, )5(
הוקם שלפיו בהיתר שנקבעו התנאים מתקיימים

המיתקןע

פטורלהחלפה
שלמיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

עבודהשהיאהחלפתמיתקןשידורלתקשורתבשיטה266ג4ע )א(
מיתקן, - זה )בסעיף זה חוק הוראות לפי שהוקם התאית
עבודה(פטורהמהיתרלפיסעיף145,אםמתקיימיםלגביה

כלאלה:

העבודהמתבצעתבידיבעלרישיון; )1(

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרבהתאם )2(
לסעיף6לחוקהקרינהוהמיתקןעומדבתנאיההיתר,
אואישרכילאנדרשהיתרכאמור;אישורהממונה
עלהקרינהכאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתר

האינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה;

לגביטווחהבטיחותלבריאותהציבורמתקיים )3(
אחדמאלה:

העבודהלאיוצרתעלייהבטווחהבטיחות )א(
הקרינה על הממונה שקבע הציבור לבריאות

למיתקןהקיים;

הבטיחות בטווח עלייה יוצרת העבודה )ב(
הקרינה על הממונה שקבע הציבור לבריאות
למיתקןהקיים,ובלבדשטווחהבטיחותכתוצאה
למעט גובל, לנכס חודר לא כאמור מהעלייה

למגרששייעודודרךאושטחציבוריפתוח;

שטחו,גובהווהיקפושלהמיתקןלאחרביצוע )4(
המיתקן והיקף גובה שטח, על יעלה לא העבודה
שנקבעובהיתר;ואולם,לענייןמיתקןשהוקםבפטור
מהיתר,תותרהגבהתושלהמיתקןב־20סנטימטרים
לכלהיותר,ביחסלמיתקןהמקוריובכלמקרהלאיעלה

אורכושלהמיתקןלאחרהחלפתועל6מטרים;

לענייןמיתקןשהוקםבהיתר,בכפוףלפסקה)3(, )5(
הוקם שלפיו בהיתר שנקבעו התנאים מתקיימים

המיתקןע

לאיגרוםלחדירהלנכסגובל)מגרשגובל,אומבנהאחר
59לחוקהמקרקעין, שהואביתמורכבכהגדרתובסעיף
נפרדמהבנייןשעל התשכ"ט-1969,ובלבדשהואמבנה
דרך הוא הגובל המגרש אם למעט הבניין(, הוקם גגו
אושטחציבוריפתוחעיובהרכיעלפיתכניתהמיתאר
הארציתהמאושרת,איןבהקמתהמיתקןכדילמנועמכל
תכניתלשנותייעודיקרקע,רקבשלקיומםשלמיתקני
תשתיתשהוקמועלפיהוראותיהואםנדרשתהעתקת
מיתקןכתוצאהמשינויייעודבתכנית,ההעתקהתהיהעל
חשבוןבעלהמיתקןעמוצעלקבועכישטחו,גובהווהיקפו
שלמיתקןאשרהחליףמיתקןשהוקםבהיתר,לאיעלהעל
המידותשנקבעובהיתרעבהחלפתמיתקןשהוקםבפטור
מהיתר,מוצעלקבועכילאיעלהעל20סנטימטרמהמיתקן
המקורישניתןלגביואישורושלמהנדסהמבניםבהתאם

לתנאיהפטור,ובכלמקרהלאיעלהגובהועלהגובההמרבי
למיתקןבהתאםלפטור)6מטרים(ע

ביצוע סיום לאחר ימים 45 כי לקבוע מוצע עוד
ההחלפה,ימסורבעלהרישיוןלרשותהרישויהמקומית,
הודעהעלסיוםביצועההחלפה,וכןימסורהצהרהכי
הואעומדבתנאיהפטורבענייןטווחהבטיחותלציבורוכן

בתנאימידותהמיתקןכתוצאהמההחלפהע

לאפשר כדי וזאת 266ג5 סעיף את להוסיף מוצע
הוספתאנטנהלמיתקןשידורקיים,ולאפשרפרישתאנטנות
חדשותעלבסיסמיתקנישידורקיימיםבאופןמהיר,וכן
לאפשרשיתוףתשתיותפסיביביןחברותהסלולרהשונות
מהחברות אחת שכל התרנים מספר את לצמצם ובכך
נדרשתלהקיםבנפרדעפטורכאמוריינתןבתנאיםהאלה:
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פטורלפיסעיףזהלאיחולעלהחלפהשלתורןהמיתקן )ב(
אוחיזוקוע

בעלהרישיוןימסורלרשותהרישויהמקומיתבתוך45 )ג(
ימיםמתוםביצועהשלהעבודה,הודעהעלסיוםביצועה,
לפי התנאים התקיימו כי הרישיון בעל הצהרת בצירוף
פסקאות)3(ו־)4(שבסעיףקטן)א(,בצירוףאישורהממונהעל
הקרינהבהתאםלפסקה)2(לסעיףהקטןהאמור;הייתהעלייה
בטווחבטיחותלציבורלפיפסקה)3(לסעיףקטן)א(,תצורף

להודעהמפהכאמורבסעיף266ג3)ב()4(ע

מנהלמינהלהתכנוןרשאילפרסםבאתרהאינטרנטשל )ד(
)ג(וכןאת מינהלהתכנוןאתנוסחההודעהלפיסעיףקטן

נוסחההצהרהואופןהגשתהמפהלפיסעיףקטן)ד(ע

הוספתאנטנה
למיתקןשידור

קייםלתקשורת
בשיטההתאית

הוספתאנטנהלמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית266ג5ע )א(
שהוקםלפיהוראותחוקזה,לרבותהתקנתהציודהנלווה
ובלבד ,145 סעיף לפי מהיתר פטורה להפעלתו, הנדרש

שהתקיימותנאיםאלה:

ההוספהמתבצעתבידיבעלרישיון; )1(

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרבהתאם )2(
לסעיף6לחוקהקרינהאושאישרכילאנדרשהיתר

חדשכאמורוהמיתקןעומדבתנאיההיתרשניתן;

מיתקןהשידורהקייםלאהוקםבפטורמהיתרעל )3(
עצםקיים;

לגביטווחהבטיחותלבריאותהציבורמתקיימות )4(
הוראות266ג4)א()3(;

תותרהתקנתציודנלווהלענייןאנטנהשנוספה )5(
לעניין ויחולו בניין גג על שהוקם שידור מיתקן על

הציודהנלווההוראותאלה:

בתוך פנימי בחלל יותקן הנלווה הציוד )א(
הבניין,אובחללקייםשבוהותקןציודנלווה
לפיהיתר;לאניתןלהתקיןאתהציודהנלווה
במיקוםכאמור,לרבותבשלצורךבקבלתהיתר
לשימושחורגביחסלציודהנלווה,יותקןהציוד
הנלווהעלגגהבניין,אףאםגובהועולהעל
הגובההמרביהמותרלפיהתכניתהמאושרת

במגרש;

ההוספהמתבצעתעלידיבעלרישיון,הממונהעלהקרינה
נתןהיתרהקמהלמיתקןאואישרשלאנדרשהיתרחדש,
והמיתקןעומדבתנאיהיתרההקמהשניתןלועתנאינוסף
הבטיחות בטווחי המיתקן יעמוד ההוספה שלאחר הוא
באופןדומהלהגבלותעלשינוייםבטווחהבטיחותאשר

נקבעובסעיף266ג4לענייןהחלפתמיתקן,וכןכיהציוד
הנלווהיעמודבתנאיםשנקבעולגביממדיוואופןהתקנתוע
במסגרתפטורזהלאייכללציודנלווהלמיתקןהמוקםעל
עצםקייםאולמיתקןשהוקםעלהקרקע,שביחסאליויהיה
ההיתר לתנאי בהתאם הנלווה הציוד את להתקין ניתן
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גובהושלהציודהנלווהלאיעלהעל3ע2 )ב(
5ע2מ"רלכלבעל מטריםושטחולאיעלהעל
רישיון,ובלבדשסךהשטחשלהציודהנלווהעל

גגהבנייןלאעולהעל6מ"רע

בעלהרישיוןימסורלרשותהרישויהמקומיתבתוך45 )ב(
ימיםממועדביצועהוספתהאנטנה,הודעהבדברהוספה
כאמור,בצירוףהצהרתבעלהרישיוןכיהתקיימוהתנאיםלפי
סעיףקטן)א(;הייתהעלייהבטווחבטיחותלציבורלפיסעיף
קטן)א()4(,תצורףלהודעהמפהכאמורבסעיף266ג3)ב()4(;
עלהודעה,הצהרהוצירוףמפהכאמורבסעיףקטןזהתחול

הוראתסעיף266ג3)ב()6(ע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-תחילה

והוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדתוםשלוששניםממועדזה,יקראואת80ע )א(
חוקהתכנוןוהבנייהכךשאחריסעיף266ג5יבוא:

"החלפתתורן
וחיזוקו-הוראת

שעה

עבודהשהיאהחלפהאוחיזוקשלתורןשהואחלק266ג6ע )א(
ממיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתשהוקםבהתאם
להיתרכדיןלפיחוקזה)בסעיףזה-מיתקן,עבודה(,פטורה

מהיתרלפיסעיף145,אםמתקיימיםלגביהכלאלה:

העבודהמתבצעתבידיבעלרישיון,לאחרשקיבל, )1(
ממישהוסמךלכךלפיפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסח
חדש[,התשל"ב-1041972,הוראהבדברעריכתשינוי

בתדריםשהוקצולולפיאותהפקודה;

נדרש לא כי הקרינה, על הממונה אישור ניתן )2(
6ו־7לחוק היתרהקמהוהיתרהפעלהלפיסעיפים
הקרינהוכיהעבודהלאיוצרתעלייהבהספקהמיתקן
ובטווחהבטיחותלבריאותהציבורשקבעהממונהעל
אישורהממונהעלהקרינה הקיים; למיתקן הקרינה
כאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתרהאינטרנטשל

המשרדלהגנתהסביבה;

בעלהרישיוןהציב,בטרםתחילתביצועהעבודה, )3(
שלטבמקוםבולטבמקוםביצועהעבודההמודיעעל
ביצועהועלכךשמתקיימותלגביההוראותסעיףזה;
שלטכאמוריהיהלפיהוראותלענייןמידותהשלט,
תוכנו,צורתוואופןהצבתו,שיפרסםשרהפניםבאתר

האינטרנטשלמינהלהתכנון;

גובהושלהציודהנלווהלאיעלהעל3ע2 )ב(
5ע2מ"רלכלבעל מטריםושטחולאיעלהעל
רישיון,ובלבדשסךהשטחשלהציודהנלווהעל

גגהבנייןלאעולהעל6מ"רע

בעלהרישיוןימסורלרשותהרישויהמקומיתבתוך45 )ב(
ימיםממועדביצועהוספתהאנטנה,הודעהבדברהוספה
כאמור,בצירוףהצהרתבעלהרישיוןכיהתקיימוהתנאיםלפי
סעיףקטן)א(;הייתהעלייהבטווחבטיחותלציבורלפיסעיף
קטן)א()4(,תצורףלהודעהמפהכאמורבסעיף266ג3)ב()4(;
עלהודעה,הצהרהוצירוףמפהכאמורבסעיףקטןזהתחול

הוראתסעיף266ג3)ב()6(ע"

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדתוםשלוששניםממועדזה,יקראואת80ע )א(
חוקהתכנוןוהבנייהכךשאחריסעיף266ג5יבוא:

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-תחילה

והוראתשעה
"החלפתתורן

וחיזוקו-הוראת
שעה

עבודהשהיאהחלפהאוחיזוקשלתורןשהואחלק266ג6ע )א(
ממיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתשהוקםבהתאם
להיתרכדיןלפיחוקזה)בסעיףזה-מיתקן,עבודה(,פטורה

מהיתרלפיסעיף145,אםמתקיימיםלגביהכלאלה:

העבודהמתבצעתבידיבעלרישיון,לאחרשקיבל, )1(
ממישהוסמךלכךלפיפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסח
חדש[,התשל"ב-1041972,הוראהבדברעריכתשינוי

בתדריםשהוקצולולפיאותהפקודה;

נדרש לא כי הקרינה, על הממונה אישור ניתן )2(
6ו־7לחוק היתרהקמהוהיתרהפעלהלפיסעיפים
הקרינהוכיהעבודהלאיוצרתעלייהבהספקהמיתקן
ובטווחהבטיחותלבריאותהציבורשקבעהממונהעל
אישורהממונהעלהקרינה הקיים; למיתקן הקרינה
כאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתרהאינטרנטשל

המשרדלהגנתהסביבה;

בעלהרישיוןהציב,בטרםתחילתביצועהעבודה, )3(
שלטבמקוםבולטבמקוםביצועהעבודההמודיעעל
ביצועהועלכךשמתקיימותלגביההוראותסעיףזה;
שלטכאמוריהיהלפיהוראותלענייןמידותהשלט,
תוכנו,צורתוואופןהצבתו,שיפרסםשרהפניםבאתר

האינטרנטשלמינהלהתכנון;

הציוד לעניין הוראות הכוללים הקיים למיתקן שניתנו
הנלווהוהתקנתוע

הוספת ביצוע על הודעה כי לקבוע מוצע כן, כמו
ממועד ימים 45 בתוך הרישוי לרשות תימסר האנטנה
התקיימו כי הרישיון בעל הצהרת לה ותצורף ביצועה

התנאיםהקבועיםבסעיףהמוצעע

מכיווןשפרויקטהגירתהתדריםשבשלונקבעה  סעיף 80
לראשונההוראתהשעההישנההאמורה,טרם 
266ג6 סעיף את שעה בהוראת להוסיף מוצע הושלם,
המוצעשכותרתו"החלפתתורןוחיזוקו-הוראתשעה"ע
פרויקטהחלפתתדריםכאמור,מהווהמהלךהנדסימורכב,
המחייבהחלפהשלמיתקניםוכןמצריךלעיתיםגםחיזוק
מאחר בארץע סלולר אתרי באלפי תרנים של והחלפה
שנקבעמסלולפטורמהיתרקבועלהחלפתמיתקנים,מוצע

דינימדינתישראלמס'25,עמ'505;ס"חהתשע"ח,עמ'459ע 104
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שטחווהיקפושלהמיתקןלאחרביצועהעבודה )4(
בהיתר; שנקבעו המיתקן והיקף שטח על יעלה לא
לענייןזה,שטחםשלרכיביםשחוברולתורןהמיתקן
שטח בחישוב בחשבון יובא לא בלבד חיזוקו לשם

והיקףהמיתקן;

הגובה על יעלה לא שחוזק מיתקן של גובהו )5(
שנקבעלמיתקןבהיתרשלפיוהוקםהמיתקן;

תורןהמיתקןשהוחלףלאיעלהעל גובהושל )6(
הגובהשנקבעלתורןבהיתרשלפיוהוקםהמיתקןובכל

מקרהלאיעלהעל18מטרים;

חוזקתורןהמיתקןבאמצעותמוטותאלכסוניים )7(
המחבריםאתהתורןלגגהבנייןשעליוהואמוצבאו
לקרקע-לאיעלהגובהנקודתהחיבורשלהאלכסון
עםהתורןעלשלישמגובהושלהתורןאועלשישה

מטריםמבסיסהתורן,לפיהנמוך;

חוזקתורןהמיתקןבאמצעותיציקתבטון-לא )8(
תחרוגהיציקהמשטחהמיתקןשנקבעבהיתרשלפיו
הוקםהמיתקן,וגובההלאיעלהעל150סנטימטרים
50 - בניין גג על המוצב ובמיתקן הקרקע, מפני

סנטימטריםמבסיסהתורן;

ו–)8(,הוראות )7( ,)4( בכפוףלהוראותפסקאות )9(
ותנאיםשנקבעובהיתרשלפיוהוקםהמיתקןיחולוגם

לגביביצועהעבודהע

15ימיםלפחותלפניתחילתביצועהשלהעבודהתימסר )ב(
לרשותהמקומיתולרשותהרישויהמקומיתשבתחומןמצוי
המיתקן,הודעהעלהכוונהלבצעה,בצירוףאישורהממונה

עלהקרינהכאמורבסעיףקטן)א()2(ע

לקבועבהוראתהשעההסדרפטורמהיתרבנייהלעבודה
שלהחלפתתורןאוחיזוקואשרתתבצעבמסגרתהחלפת
מיתקןבעקבותהוראתושלהגורםהמוסמךלפיפקודת
הטלגרףבמסגרתפרויקטהגירתהתדריםעהחלפהכאמור
שהעבודה השאר: ובין שונים, בתנאים לעמוד תידרש
הוראה שקיבל לאחר רישיון, בעל ידי על מתבצעת
לו, שהוקצו בתדרים שינוי לעריכת המוסמך מהגורם
הממונהעלהקרינהנתןאתאישורוכילאנדרשיםהיתרי
עלייה יוצרת אינה העבודה וכי הפעלה והיתרי הקמה
בטווחיהבטיחותשאושרולמיתקןהקייםבידיהממונה
עלהקרינה)יוסברכימאחרשמדוברבהחלפתתורןשהוא
רכיבפסיבילאצפוישינויבטווחהקרינהואולםהחלפת
תורןכוללתגםאתהחלפתהמיתקןאשראישורהממונה
נדרשלצורךהחלפתולפיסעיף266ג4המוצע(,גובהושל
התורןלאחרההחלפהאוהחיזוקלאיעלהעלגובההתורן
וכן המקורי, להקמתהמיתקן שניתן בהיתר שנקבע כפי

המיתקן, ומראה חזות בעניין בתנאים יעמוד שהמיתקן
במסגרת נקבעוע אם המקורי, המיתקן ברישיון שהותקנו
הפטורמוצעלקבועכיבעלהרישיוןיודיע,15ימיםלפחות
לפניהתחלתביצועההחלפהשלמיתקן,לרשותהמקומית
ולרשותהרישויהמקומיתשבתחומהמצויהמיתקןבדבר
היתר את להודעה יצרף כי וכן עבודות, לבצע הכוונה
הפטור בתנאי כנדרש הקרינה על הממונה של ההקמה
אואתאישורושלהממונהעלהקרינהכילאנדרשהיתר
הקמהחדשעיצויןכיברביםמהמקרים,קיימתזהותבין
יש גם אך המקומית, הרישוי ורשות המקומית הרשות
רשויותרישוישהןמרחביותומוסמכותביחסלכמהרשויות
כאמור ההודעה מקרה, בכל כי מוצע כן, על מקומיותע
תימסרלשניהגופיםאםהםאינםגוףאחדעכמוכן,מוצע
לקבועכיהודעהעלביצועהעבודהתימסרלרשותהרישוי
בתוך45ימיםממועדסיוםביצועהעאםכללההעבודה
חיזוקאוהחלפהשלתורןשגובהועולהעל3מטרים,מוצע
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בתוך45ימיםמתוםביצועהשלהעבודהתימסרלוועדה )ג(
המקומיתשבתחומהמצויהמיתקן,הודעהעלסיוםביצועה;
הוחלףאוחוזקתורןמיתקןשגובהועולהעל3מטרים-יצורף
להודעהאישורמהנדסמבניםשתכנןאתהעבודההאמורה,
בדברעיגוןהמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(ויציבותו,ואםגובהו
שלהתורןעולהעל9מטרים-יצורףגםאישורשלמהנדס
מבניםבעלניסיוןשלחמששניםלפחותבתכנוןוביצועשל
עבודתבנייה,עלכךשביצעבקרתתכןובקרתביצועלעבודהע

הודעותכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(ואישוריםשל )ד(
)ג(,יימסרולפיהנוסחים מהנדסימבניםכאמורבסעיףקטן

שיפורסמובאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןע"

תחילתושלסעיף266ג3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף79לחוקזה,ביום )ב(
פרסומושלחוקזהע

תיקוןחוק
התקשורת

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81-1051982ע

בסעיף21ב- )1(

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )א(

בסעיףקטןזה,"רשתמתקדמת"כהגדרתהבסעיף14אלחוק;")ב2( )1(

)ב(ו–)ב1(,רשאיבעלרישיון עלאףהאמורבסעיפיםקטנים )2(
להניחרשתמתקדמתברכושהמשותףאףבהעדרהסכמהשלרוב
בעליהדירותבביתהמשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,בהתקייםתנאים

אלה:

בתוך45ימיםמתוםביצועהשלהעבודהתימסרלוועדה )ג(
המקומיתשבתחומהמצויהמיתקן,הודעהעלסיוםביצועה;
הוחלףאוחוזקתורןמיתקןשגובהועולהעל3מטרים-יצורף
להודעהאישורמהנדסמבניםשתכנןאתהעבודההאמורה,
בדברעיגוןהמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(ויציבותו,ואםגובהו
שלהתורןעולהעל9מטרים-יצורףגםאישורשלמהנדס
מבניםבעלניסיוןשלחמששניםלפחותבתכנוןוביצועשל
עבודתבנייה,עלכךשביצעבקרתתכןובקרתביצועלעבודהע

הודעותכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(ואישוריםשל )ד(
)ג(,יימסרולפיהנוסחים מהנדסימבניםכאמורבסעיףקטן

שיפורסמובאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןע"

תחילתושלסעיף266ג3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף79לחוקזה,ביום )ב(
פרסומושלחוקזהע

תיקוןחוקבחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81-1051982ע
התקשורת

בסעיף21ב- )1(

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )א(

בסעיףקטןזה,"רשתמתקדמת"כהגדרתהבסעיף14אלחוק;")ב2( )1(

)ב(ו–)ב1(,רשאיבעלרישיון עלאףהאמורבסעיפיםקטנים )2(
להניחרשתמתקדמתברכושהמשותףאףבהעדרהסכמהשלרוב
בעליהדירותבביתהמשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,בהתקייםתנאים

אלה:

לקבועכייצורףלהודעהאישורמהנדסהמבניםשתכנן
אתהמיתקןבדברעיגוןהתורןויציבותו,וכןאישורמהנדס
מבניםהבקיאבבקרתתכןובקרתביצועשלעבודהמהסוג
האמור,עלכךשביצעבקרתתכןובקרתביצועלעבודהע
יובהרכיהאנטנותוהציודהנלווהיוחלפובהתאםלסעיף
266ג4,ואילותורןיוחלףאויחוזקבהתאםלהוראותסעיף
מוצעזה,עלכן,ככלשנדרשיםאישוריםשלגורמיםשונים,
כגוןאישורהממונהעלהקרינהביחסלהחלפהמכוחשני
הסעיפים,יהיהניתןלהשתמשבאישוריחידביחסלשתי
העבודותעעודמוצעלקבועבהוראתשעה,כיפטורמהיתר
עלפיסעיף266ג4בהתאםלמתוארבסעיףזה,יחולגםעל
עבודותהחלפתתרניםלמשךשלוששניםממועדכניסת

הוראתהשעההאמורהלתוקףע

לפסקה )1( סעיף 81

)בזקושידורים(, 21ב)ב(לחוקהתקשורת סעיף 
התשמ"ב-1982)בפרקזה-חוקהתקשורת(,קובעכיהנחת
רשתכהגדרתהבפרקו'לחוקהתקשורת,במקרקעיןפרטיים
שהםביתמשותף,מצריכהאישורשלרובבעליהדירות
בבניין,אורובנמוךיותראשרתקנוןהביתהמשותףקובע
לסעיף בהתאם כאמור החלטה אישור לצורך שנדרש
21ב)ב(לחוקהתקשורתעכמוכן,נקבעבסעיף21ב)ב1(לחוק

בלאהסכמתרובבעליהדירות מנגנוןלהנחתרשתאף
בעתפנייתבעלדירהבודדבבקשהלהנחתרשתעמנגנון
זהכמעטואינומיושםשכןלצורךיישומונדרשמשךזמן
ארוךוכאשרחברותהתקשורתפועלותלפרישתרשתות
תקשורתנייחותמתקדמותשלסיביםאופטיים,הןלרוב
פורשותבימיםספוריםרחובותשלמיםעבנייןשלשםחיבורו
נדרשמנגנוןארוךומסורבל,עשוילהיוותרבלאחיבורבעת
הנחתהתשתיתבאותוהרחובעשליחתצוותעבודהנוסף
לרחובשכברנפרשהבותשתיתעלידיהחברה,לטובת
חיבורבנייןבודד,עלולהשלאלהיותמשתלמתלחברהועל

כןבנייןזהלאיחוברע

לפיכך,מוצעבתיקוןזהלהוסיףאתסעיףקטן)ב2(אשר
יקבעמנגנוןחלופילפרישהשלרשתמתקדמתכהגדרתה
באופן הדירות בעלי רוב הסכמת בלא התקשורת בחוק
הזה:בעלדירהאומיופהכוחושקיבלהרשאהלכךמבעל
דירהמראשובכתב,המעונייןבהנחתרשתמתקדמתבבית
משותףאשרפנהבכתב,לרבותבאמצעותטופסדיגיטלי,
לבעלרישיוןלצורךהנחתרשתמתקדמתכאמור)בסעיף
הפנייה בוצעה שאליו הרישיון בעל או המבקש(, - זה
כאמורבסעיףזהבשמושלהמבקש,יפרסמואתכוונתם
לפרושרשתמתקדמתלכלדייריהבנייןבאמצעותהודעה
שתפורסםבמקוםבולטבבנייןאשרתכלוללפחותאתשם

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשפ"א,עמ'212ע 105
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בעלדירהבביתמשותףהמעונייןבהנחתרשתמתקדמת )א(
אומיופהכוחמטעמובהתאםלפסקתמשנה)ג()בסעיףזה-
המבקש(,פנהלבעלהרישיוןבכתב,לרבותבאמצעותמילוי
טופסמקווןשנשלחעלידיבעלהרישיוןאופורסםבאתר
האינטרנטשלו,בבקשהלהניחרשתמתקדמתבביתהמשותף

)בסעיףזה-הפנייה(;

הפנייהתכלולהסכמהשלבעלהדירהלהעברתשמו )ב(
המלא,מענוופרטיםליצירתקשרטלפוניעימו)בסעיףזה-
פרטיהמבקש(כאמורבפסקה)4(;לאהיההמבקשבעלהדירה

-יצרףגםייפויכוחחתוםבידיבעלהדירה;

המבקשאובעלהרישיוןבשםהמבקש,מסר,30ימים )ג(
לפחותלפנימועדהנחתהרשתהמתקדמתבביתהמשותף,
הודעהבכתבלכלבעליהדירותבביתהמשותףלגביהכוונה
להניחרשתמתקדמתכאמור)בסעיףזה-הודעה(;ההודעה
בתוכו, או המשותף הבית פני על בולט במקום תפורסם

ותכלולאתכלאלה:

שםבעלהרישיוןופרטיההתקשרותעימו,ובכלל )1(
זהבאמצעותטלפוןודואראלקטרוני;

הרשת הנחת תחילת מתוכננת שבו המועד )2(
המתקדמתומשךהזמןהמוערךלביצועהעבודות;

מיקוםוגודלארוןהתקשורתשיוקם; )3(

להגיש דירה בעל כל של הזכות בדבר יידוע )4(
תביעהלמפקחכנגדהנחתהרשת;

תביעה הוגשה ולא ההודעה, ממועד ימים 30 חלפו )ד(
למפקחבהתאםלהוראתפסקה)3(;

ממועד ימים 30 בתוך המפקח אל לפנות רשאי דירה בעל )3(
ההודעה,בבקשהלמנועאתהנחתהרשתהמתקדמת;

הודיעבעלדירהלבעלרישיוןאשרפרסםהודעהכיברצונו )4(
)3(,יעבירבעלהרישיוןאתפרטי לפנותלמפקחבהתאםלפסקה
המבקששבשמופורסמהההודעהבהקדםהאפשריובמועדאשר
יאפשרלבעלהדירההאמורזמןסבירלפנותלמפקחבטרםהנחת

הרשת;

בעלהרישיוןופרטיההתקשרותעימו,המועדשבומתוכננת
תחילתהנחתהרשתומשךהזמןהמוערךלביצועהעבודות,
מיקוםוגודלארוןהתקשורתשיוקםבביתהמשותףויידוע
ולהתנגד למפקח לפנות זכותם בדבר הדירות בעלי של
להנחתהרשתעיובהרכייידועבעליהדירותהאחריםבדבר
זכותםכאמור,תתבצעבאופןברורומפורשולאעלדרך
ההפניהלסעיפיהחוקהרלוונטייםעפנייתהמבקשלבעל
הרישיוןתכלולאתהסכמתבעלהדירהלהעברתפרטיו
לשארבעליהדירותבבנייןהנדרשיםלפרטיולצורךפנייה
למפקחעבעלרישיוןאשרמסרהודעהכאמורבסעיףזה,

ימסוראתפרטיהמבקשבהתאםלאמור,בהקדםהאפשרי
מדרישתושלבעלדירהובמועדהמאפשרלכלבעלדירה
המעונייןבכךלפנותלמפקחלפניהנחתהרשתהמתקדמתע

מוצעכיבעלדירההמבקשלמנועאתהנחתהרשת
ממועד ימים 30 בתוך למפקח יפנה כאמור, המתקדמת
ההודעהעאםהוגשהתביעהלמפקחיעדכןבעלהדירה
שכנגדוהוגשההתביעהאתבעלהרישיוןבדברהגשת

התביעהע
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הוגשה שכנגדו הדירה בעל יעדכן למפקח, תביעה הוגשה )5(
התביעהאתבעלהרישיוןבדברהגשתהתביעהלמפקחע";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הנחתרשת"יבוא"אורשתמתקדמת"ובמקום"סעיף )ב(
קטן)ב1("יבוא"סעיפיםקטנים)ב1(או)ב2(,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"סעיףקטן)ב1("יבוא"אובקשהלהנחתרשתמתקדמת )ג(
שהתקיימולגביההוראותסעיףקטן)ב2(";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"לרשתכבלים"יבוא"אולרשתמתקדמת"; )ד(

בסעיףקטן)ח(,אחרי"סעיףקטן)ב1("יבוא"או)ב2(,לפיהעניין"; )ה(

בסעיף27א,בהגדרה"מיתקןגישהאלחוטית"אחרי"מיתקןבזק"יבוא"למעט )2(
מיתקןשידורבשיטההתאית"ע

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1061972)בפרקזה-פקודתהטלגרף82ע
האלחוטי(-

בסעיף4,אחרי"למעטפרקה'"יבוא"ולמעטסעיף13)א()1א(,)ב(,ו–)ג("; )1(

הוגשה שכנגדו הדירה בעל יעדכן למפקח, תביעה הוגשה )5(
התביעהאתבעלהרישיוןבדברהגשתהתביעהלמפקחע";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הנחתרשת"יבוא"אורשתמתקדמת"ובמקום"סעיף )ב(
קטן)ב1("יבוא"סעיפיםקטנים)ב1(או)ב2(,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"סעיףקטן)ב1("יבוא"אובקשהלהנחתרשתמתקדמת )ג(
שהתקיימולגביההוראותסעיףקטן)ב2(";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"לרשתכבלים"יבוא"אולרשתמתקדמת"; )ד(

בסעיףקטן)ח(,אחרי"סעיףקטן)ב1("יבוא"או)ב2(,לפיהעניין"; )ה(

בסעיף27א,בהגדרה"מיתקןגישהאלחוטית"אחרי"מיתקןבזק"יבוא"למעט )2(
מיתקןשידורבשיטההתאית"ע

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1061972)בפרקזה-פקודתהטלגרף82ע
האלחוטי(-

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

בסעיף4,אחרי"למעטפרקה'"יבוא"ולמעטסעיף13)א()1א(,)ב(,ו–)ג("; )1(

לאחר30ימיםממסירתההודעהכאמור,יהיהרשאי
בעלהרישיוןלפרושרשתמתקדמתאףבלאהסכמתרוב
בעליהדירות,ובלבדשלאהתבצעהפנייהלמפקחבמהלך

30ימיםמיוםפרסוםההודעהכאמורבסעיףזהע

לפסקה )2( 

הסדר התקשורת, לחוק 27ב בסעיף קבוע כיום,
פטורלמיתקןגישהאלחוטיתכהגדרתובסעיף27אלחוק
התקשורת-מיתקןבממדיםשנקבעוהמשמשאוהמיועד
לשמשלצורכיקליטהושידורברשתגישההפועלבתדרים
שקבעהשרעהסדרזהחלהיום,ביןהשאר,עלמיתקנישידור

לתקשורתבשיטההתאיתע

בעקבותקביעתהסדרהפטורהמוצעלמיתקניםבגובה
שלעד6מטרים,מוצעלתקןאתסעיף27אלחוקהתקשורת,
ולהחריגמהגדרת"מיתקןגישהאלחוטית"מיתקןשהוא
תחולתהפטור לנוכח התאית, בשיטה לתקשורת מיתקן
המוצעבסעיף1המוצעגםעלמיתקניםאלהעיובהרכי
אין הפרשנות,התשמ"א-1981, לחוק 22 בהתאםלסעיף
בתיקוןזהכדילשנותאתמעמדםהחוקישלמיתקניגישה
אלחוטיתשהםמיתקנישידורבשיטההתאיתאשרהוקמו
לפניהתיקוןהמוצע,וימשיכולראותבהםכמיתקנישידור
בתוקף שהיו הדין להוראות בהתאם כדין הוקמו אשר

במועדהקמתם,אשרבוטלואושונובמסגרתתיקוןזהע

תדריהרדיוהםמשאבלאומימוגבלעביןהשאר,  סעיף 82
וכדישהשימושבתדריהרדיויהיהיעיל,פועלת 
מכוחפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1972
שתפקידה התדרים ועדת הטלגרף(, פקודת - זה )בפרק

הועדתתדריםוהקצאתםע

כדילגלםאתשוויוהכלכלישלהתדר,ובייחודכדי
להביאלשימושיעילבתדרירדיו,פקודתהטלגרףקובעת
הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור התקשורת, שר כי
רשאילהתקיןתקנותהקובעותאגרותבעדהועדתתדרים
לפקודת 13)1א( סעיף היום קובע זאת, עם והקצאתםע
הטלגרףכיההוראותהקובעותאתהאגרותבדברהועדת
התדריםוהקצאתםלאיחולועלכוחותהביטחון,כהגדרתם

בחוקהתקשורתע

הרדיו מתדרי ניכר שיעור הוקצה השנים לאורך
בלא ביטחוניים, צרכים בשל הביטחון כוחות לשימוש
תשלוםאגרהבעדהקצאתםעמכיווןשתדרירדיוהםמשאב
מוגבל,וכדילהביאלהתייעלותשימושכוחותהביטחון

בתדרירדיו,מוצעלתקןאתפקודתהטלגרףבאופןהזה:

לפסקה )1(

הוראותסעיף4לפקודתהטלגרףקובעותכיהוראות
לגבי יחולו לא ה', פרק הוראות למעט הטלגרף, פקודת
מכשיראלחוטיאותחנתאלחוטהמוחזקיםאומופעלים
לצורך בפיקוחםע הנמצאים או הביטחון כוחות בידי
ההגדרה"כוחותהביטחון"מפנהפקודתהטלגרףלהגדרה
הקבועהבחוקהתקשורת,ולפיה"כוחותהביטחון"הםכל
אחדמאלה:צבאההגנהלישראל,שירותיהביטחוןהכללי,
ישראל משטרת מיוחדים, ולתפקידים למודיעין המוסד
ושירותבתיהסוהרעמאחרשבהצעתחוקזומוצעלהחיל
תדרים האגרותבעדהועדת הקובעותאת אתהתקנות
על לפקודה, 13)א()1א( סעיף לפי המותקנות והקצאתם,
כוחותהביטחון,מוצעלתקןאתסעיף4ולקבועכיבנוסף
סעיפים גם הביטחון כוחות על יחולו ה' פרק להוראות
13)א()1א(,)ב(ו–)ג(לפקודתהטלגרף,לרבותכפישיתוקנו

במסגרתהתיקוןהמוצעע

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505ע 106
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בסעיף13- )2(

בסעיףקטן)א()1א(,במקום"והןלאיחולועלכוחותהביטחון"יבוא"ולעניין )א(
כוחותהביטחון,יחולולגביתדריםשוועדתהתדריםהועידהגםלשימושאזרחי,

ובלבדשמתקיימיםלגביהםכלאלה:

הםתדריםשוועדתהתדריםהקצתהלשימושבשגרה; )1(

הםאינםתדריםשוועדתהתדריםהקצתהבמעמדמשני;בפסקת )2(
משנהזו,"הקצאהבמעמדמשני"-הקצאתתדררדיושאיןבהכדי-

להתירגרימתשיבושאוהפרעהאלחוטיתלפעולהשלמכשיר )א(
אלחוטישהפעלתוטעונהרישיוןוהוקצהתדרלפעולתולפיסעיף5ד;

להתירגרימתשיבושאוהפרעהאלחוטיתמשמעותייםלפעולה )ב(
שלמכשיראלחוטיהפועלבהתאםלהקצאהלשימושבמעמדמשני;

להבטיחהגנהמפניהפרעהאלחוטיתמצדמכשיראלחוטיאחר )ג(
שהפעלתוטעונהרישיוןוהוקצהתדררדיולפעולתולפיסעיף5ד,או
מצדמכשיראלחוטיאחרהפועלבתנאיהקצאהלשימושבמעמד

משניע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

סכוםהאגרותהשנתיאשרישלםכלאחדמהגופיםהמנוייםעל")ג( )1(
כוחותהביטחוןבעדהועדתתדריםוהקצאתםשנקבעהלהםאגרה
לפיסעיףקטן)א()1א(,ואשרהוקצולואחרייוםכ"דבאבהתשפ"א

)2באוגוסט2021(,לאיעלהעל-

לפסקה )2(

ולקבוע 13)1א( סעיף הוראות את לתקן מוצע
תדרים הועדת בעד האגרות את הקובעות שהתקנות
והקצאתםיחולועלכוחותהביטחוןבגיןתדריםשהוקצו
להםעלידיועדתהתדרים,אשרועדתהתדריםהועידה
גםלשימושאזרחיעתדריכולשייועדלשימושביטחונישל
כוחותהביטחוןבלבדאוגםלשימושיםאזרחיים)בפרקזה
-שימושדואלי(עיובהרכיהתקנותהקובעותאתהאגרות
בעדהועדתתדריםוהקצאתםיחולועלכוחותהביטחון
רקבגיןתדריםשהועדולשימושאזרחיאודואלי,ובלבד
שהקצאתתדרשיחויבבאגרתתדריםלכוחותהביטחון
בעקבותהתיקוןהמוצע,הואתדרשהקצתהועדתהתדרים
שהוקצה תדר ואינו בשגרה, לשימוש הביטחון לכוחות
שוועדת רדיו תדר למשל, כך משני"ע ב"מעמד לשימוש
התדריםהקצתהלגורםמכוחותהביטחוןהחלמיוםכ"ד
באבהתשפ"א)2באוגוסט2021(לשימושבעבורקונל"ן
שקבועהלואגרהזהמכברבתקנותלפיסעיף13)א()1א(,
1( כ"חבטבתהתשפ"ב החלמיום גורם יחויבבהאותו

בינואר2022(ע

ועדת לפקודה, 5ו לסעיף בהתאם כי יובהר עוד
השאר, בין לב, בשים סמכויותיה את מפעילה תדרים
להוראותהחוקה,האמנהותקנותהרדיושלאיגודהבזק
InternationalTelecommunicationUnion(הבין־לאומי

הרדיושלה־ITUמגדירותרמותשונות )ITU((עתקנות
שלהקצאתתדררדיועכך,יכולשהקצאתתדררדיותהיה
באחתמשתירמות:"מעמדראשי"ו"מעמדמשני",כאשר
למכשיראלחוטיהפועלבתדרשהוקצהב"מעמדמשני"
אסורלגרוםלהפרעהאלחוטיתלפעולהשלמכשיראלחוטי
הפועלבתדרשהוקצהב"מעמדראשי",והואאינומוגן
מפניהפרעהאלחוטיתהנגרמתמפעולתמכשיראלחוטי
הפועלבתדרשהוקצהב"מעמדראשי"אוב"מעמדמשני"ע
תדרהמוקצהלשימושושלבעלרישיוןהואתדרב"מעמד
ראשי"אשראסורלתדרשהוקצהב"מעמדמשני"להפריע

לוע

בהמשךלכך,מוצעלהוסיףלסעיף13לפקודתהטלגרף
אתסעיףקטן)ג(אשריקבעמנגנוןהדרגתילסךהתשלומים
אשריידרשלשלםכלאחדמהגורמיםהמנוייםעלכוחות
הביטחון,כךשסכוםהאגרותשמשלםכלאחדמהם,לא
יעלהעל15מיליוןבשנת2022,ויעלהבאופןהדרגתיב־15
מיליוןשקליםחדשיםנוספיםב–1בינוארמדישנה)בפרק

זה-הסכוםהמרבי(ע

נוסףעלכך,וכדילתמרץאתכוחותהביטחוןלהפסיק
אתהשימושבתדרירדיואשרבהתאםלמועדהקצאתם
הםאינםמחויביםבתשלוםאגרתתדריםבגינםו"להשיבם"
לוועדתהתדרים,מוצעלקבועכיבמקרהשבוגורםהנמנה
עםכוחותהביטחוןמעוניין"להשיב"לוועדהתדררדיו
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בטבת כ"ז ביום שהסתיימה בשנה חדשים שקלים 0 )א(
התשפ"ב)31בדצמבר2021(;

החלמהשנהשתחילתהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1 )ב(
בינואר2022(עלסכוםשל15,000,000שקליםחדשים;סכום
השנה של ינואר לחודש 1 ביום שנה מדי יעודכן כאמור
העוקבת,בסכוםנוסףשל15,000,000שקליםחדשים)בסעיף

זה-התשלוםהמרבי(;
יום לפני רדיו תדר הביטחון כוחות על המנוי לגוף הוקצה )2(
כ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(,וחדללהשתמשבוטרםמועד
פקיעתהקצאתהתדרבהתאםלתנאיהקצאתו,אםהודיעעלכך
בכתבליושבראשועדתהתדרים,יופחתמןהתשלוםבעדהועדת
תדריםוהקצאתםבאותהשנהלפיסעיףקטן)א()1א(סכוםהשווה
לגובההאגרההשנתיתשנקבעהלפיהסעיףהקטןהאמורלעניין
הקצאתתדריםשעליהםהודיעכאמור)בפרקזה-סכוםההפחתה(;
סכוםההפחתהיופחתמדישנה,למשךהתקופהשנותרהעדפקיעת

מועדההקצאהשלאותוהתדרבהתאםלתנאיהקצאתוע"
פקודתהטלגרף

האלחוטי-הוראת
שעהוהוראת

מעבר

לענייןסעיף13)ג(כנוסחובסעיף82לחוקזה,יראותדרשהוקצהלכוחותהביטחון83ע )א(
החלמיוםכ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(,כאילוהוקצהביוםכניסתולתוקףשל

חוקזהע
הוראותסעיף13)ג()1(,כנוסחןבסעיף82לחוקזהיחולועדאחדממועדיםאלה, )ב(

לפיהמאוחרמביניהם:
יוםי"דבטבתהתשצ"ז)1בינואר2037(; )1(

יום1בינוארשלאחרתוםחמששניםרצופותשבהןסכוםהאגרותהשנתי )2(
אשרשילםכלאחדמהגופיםהמנוייםעלכוחותהביטחוןבעדהועדתתדרים

והקצאתם,היהנמוךמסכוםהתשלוםהמרביבאותהשנהע

בטבת כ"ז ביום שהסתיימה בשנה חדשים שקלים 0 )א(
התשפ"ב)31בדצמבר2021(;

החלמהשנהשתחילתהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1 )ב(
בינואר2022(עלסכוםשל15,000,000שקליםחדשים;סכום
השנה של ינואר לחודש 1 ביום שנה מדי יעודכן כאמור
העוקבת,בסכוםנוסףשל15,000,000שקליםחדשים)בסעיף

זה-התשלוםהמרבי(;
יום לפני רדיו תדר הביטחון כוחות על המנוי לגוף הוקצה )2(
כ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(,וחדללהשתמשבוטרםמועד
פקיעתהקצאתהתדרבהתאםלתנאיהקצאתו,אםהודיעעלכך
בכתבליושבראשועדתהתדרים,יופחתמןהתשלוםבעדהועדת
תדריםוהקצאתםבאותהשנהלפיסעיףקטן)א()1א(סכוםהשווה
לגובההאגרההשנתיתשנקבעהלפיהסעיףהקטןהאמורלעניין
הקצאתתדריםשעליהםהודיעכאמור)בפרקזה-סכוםההפחתה(;
סכוםההפחתהיופחתמדישנה,למשךהתקופהשנותרהעדפקיעת

מועדההקצאהשלאותוהתדרבהתאםלתנאיהקצאתוע"

לענייןסעיף13)ג(כנוסחובסעיף82לחוקזה,יראותדרשהוקצהלכוחותהביטחון83ע )א(
החלמיוםכ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(,כאילוהוקצהביוםכניסתולתוקףשל

חוקזהע

פקודתהטלגרף
האלחוטי-הוראת

שעהוהוראת
מעבר

הוראותסעיף13)ג()1(,כנוסחןבסעיף82לחוקזהיחולועדאחדממועדיםאלה, )ב(
לפיהמאוחרמביניהם:

יוםי"דבטבתהתשצ"ז)1בינואר2037(; )1(

יום1בינוארשלאחרתוםחמששניםרצופותשבהןסכוםהאגרותהשנתי )2(
אשרשילםכלאחדמהגופיםהמנוייםעלכוחותהביטחוןבעדהועדתתדרים

והקצאתם,היהנמוךמסכוםהתשלוםהמרביבאותהשנהע

מוקצה היה לו ואשר הקצאתו, מועד הסתיים שטרם
לאחריוםכ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(היהנדרש
בתשלוםאגרתתדריםבהתאםלתקנותלפיסעיף13)א1(,
יהיהרשאילהודיעליושבראשועדתהתדריםבכתבעל
לקזז רשאי ויהיה בו השימוש והפסקת התדר "השבת"
בעד משולמת הייתה אשר השנתית האגרה סכום את
כ"דבאב היהמוקצהלאחריום )לו שהשיב תדר אותו
סעיף לפי לתקנות בהתאם )2021 באוגוסט 2( התשפ"א
13)א1((מסכוםאגרותהתדריםאשרישלםבפועלבאותה
שנהעקיזוזכאמוריבוצעמדישנהעלידיהגורםהרלוונטי
מכוחותהביטחוןבמשךמספרהשניםאשרנותרולפקיעת

הקצאתהתדרשהושבבהתאםלתנאיהקצאתוע

לסעיף קטן )א( סעיף 83

מאחרשמועדכניסתושלחוקהתכניתהכלכלית 
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב

2021ו־2022(,התשפ"א-2021,הואיוםכ"חבטבתהתשפ"ב
לגורם שהוקצה תדר כי לקבוע מוצע ,)2022 בינואר 1(
המנויעלכוחותהביטחוןלאחריוםכ"דבאבהתשפ"א

)2באוגוסט2021(,ייראהכתדרשהוקצהלכוחותהביטחון
לאחריוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,ויחולולגביו

הוראותחוקזהע

לסעיף קטן )ב(

כנוסחם 13)ג()1(, סעיף הוראות כי לקבוע מוצע
בסעיף82לחוקזה,לענייןהמנגנוןההדרגתי,ימשיךלחול
מדישנהעדי"דבטבתהתשצ"ז)1בינואר2037(,אועד
לשנההחמישיתברצףשבהסכוםהאגרותהשנתיאשר
שילםכלאחדמהגופיםבעדהועדתתדרירדיווהקצאתם
נמוך יהיה 13)1א(, סעיף לפי המחושב לסכום בהתאם
המאוחר לפי שנה, באותה המרבי התשלום מסכום

מביניהםע
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פרק ט"ז: שירות מידע פיננסי
פרקזהיהיה"חוקשירותמידעפיננסי,התשפ"א-2021"ע84עהשם

ביוםט"זבסיווןהתשע"ה)3ביוני2015(מינושר  סעיפים
הוועדה את ישראל בנק ונגידת האוצר  84 ו–85
בנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת  כללי

ופיננסייםנפוצים)להלן-הוועדה(,שהתבקשה 
להמליץבפניהםעלהגברתהתחרותיותוהפחתתהריכוזיות
בתחוםהשירותיםהבנקאייםוהפיננסייםעבוועדהכיהנו
נציגיםממשרדהאוצר,מבנקישראל,ממשרדהמשפטים,
מרשותהתחרות)לשעבררשותההגבליםהעסקיים(וכןנציגי
ציבורואקדמיהעהוועדההגישהדוחבינייםביוםב'בטבת
התשע"ו)14בדצמבר2015(ואתמסקנותיהוהמלצותיה

הסופיותביוםכ"חבאבהתשע"ו)1בספטמבר2016(ע

הוועדההתמקדהבצורךבשינוייםמבנייםבתחומי
לדעת הפיננסייםע והשירותים הבנקאיים השירותים
הוועדה,הגברתהתחרותיותבתחומיםהנזכריםנסמכת
עלגישת"האיוםהתחרותי"הרואהבאיוםמצדגופיםחוץ

בנקאייםמפוקחיםגורםמגבירתחרותמהותיע

פעולות וייזום הפיננסי המידע לתחום הנוגע בכל
תשלום,הוועדההמליצהכיהסדרתתחומיםאלהתתבצע
בהתאםלעקרונותהדירקטיבההאירופיתהשנייהבדבר
שירותיתשלום)בפרקזה-PSD2(עבפרטהמליצההוועדה
במידע המחזיקים פיננסיים גופים על חובה הטלת על
שללקוחלאפשרגישהממוכנתלמידעזהבסטנדרטים
מקובליםלגופיםמפוקחיםהמספקיםשירותמידעפיננסי,

לאחרשניתנההסכמתהלקוחע

מטרותהסדרתהתחומיםהאמוריםהןלאפשרּפריקּות
שלסלהשירותיםהפיננסיים,להגביראתיכולתההשוואה
שללקוחותביןספקיםפיננסייםשונים,לצמצםאתפערי
למאפיינים ביחס שונים פיננסיים ספקים בין המידע
הייחודייםשללקוחותולאפשרללקוחותלקבלבלחיצת
כפתורתמונהמלאהעלמצבםהפיננסיבזמןאמתעכלזאת,
כדילהסירחסמיםלתחרותבענףולייעלאתהשירותים

הפיננסייםבישראלע

במקביללעבודתהוועדה,בשניםהאחרונותננקטו
כמהצעדיםשתכליתםאסדרהופיקוחעלנותנישירותים
פיננסייםשוניםשעדכהלאחלהכלאסדרהבעניינם,או
שהאסדרהוהפיקוחעליהםהיוחסריםעביוםי"בבתמוז
הפיקוח חוק בכנסת התקבל )2016 ביולי 18( התשע"ו
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על
פיננסיים שירותים חוק - זה )בפרק התשע"ו-2016
מוסדרים(,שמטרתולפתחאתענףהשירותיםהפיננסיים
הולמת חלופה ליצור ומפותח, לגיטימי יעיל, כענף
לשירותיםהפיננסייםהמוסדייםוכןלמנועאתהשימוש

בענףלמטרותשאינןכשרותע

נוסףלכך,במסגרתחקיקתהחוקלהגברתהתחרות
)תיקוני בישראל הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום
להגברת החוק - זה )בפרק התשע"ז-2017 חקיקה(,

התחרות(,שהתקבלבכנסתביוםכ"הבטבתהתשע"ז)23
בינואר2017(,הוסףלחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםפרק
י"א1עפרקזה,העוסקבשירותלהשוואתעלויותפיננסיות,
נועדלהסדיראתהחובהשלגופיםפיננסייםשהוגדרובחוק
לאפשרלגופיםשקיבלוייפויכוחמאתלקוח,והרשומים
במרשםשלנותנישירותלהשוואתעלויות,לצפותבאופן
מקווןבמידעפיננסיהנוגעללקוח,ולתתעלבסיסושירותי

השוואתעלויותע

לפיסעיף114)ב2(לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,
כניסתפרקי"א1לתוקףתלויהבהתקנתתקנותבעניינים
המידע סוגי לרבות השירות, לקידום ומהותיים רחבים
הפיננסי,אופןהגשתבקשתהלקוח,אופןהחזקתהמידע
בידינותןשירותלהשוואתעלויות,אבטחתהמידעוההגנה
כי נקבע האמורים, הנושאים מהותיות בשל ועודע עליו
התקנותיותקנובידישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,
בהתייעצותעםנגידבנקישראלוהממונהעלהתחרות,

ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסתע

לשםהתקנתהתקנותגובשצוותשכללאתנציגיבנק
ישראל,משרדהמשפטים,משרדהאוצר,רשותשוקההון,
ביטוחוחיסכון,רשותהתחרות,הרשותלהגנתהפרטיות
ורשותניירותערךעבמהלךעבודתהצוותובשלשאלות
פרשניותשעלוביחסלנוסחהחוק,התבררכיכדילהשיג
אתתכליותחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוכדיליצור
ועל הלקוחות פרטיות על מיטבי באופן המגנה אסדרה
המידעהפיננסי,נדרשיםתיקוניםלחקיקההקיימתעכך,
לדוגמה,במהלךדיוניהצוותהתגבשההמסקנהכיקיים
קושיבמנגנוןהטכנולוגישנועדלצפייהבמידעהפיננסישל
לקוח,כפישנקבעבמסגרתפרקי"א1,וכיקיימיםמנגנונים
טכנולוגייםמתקדמיםיותרומאובטחיםיותרהמאפשרים

מתןגישהלמידעע

חוקמתןשירותמידעפיננסי,התשפ"א-2021,המובא
בפרקט"זהמוצע)בפרקזה-החוקהמוצע(,הואתוצרשל
עבודהמקצועיתשנעשתהבשניםהאחרונותבצוותהאמור,
המבקשלהחליףאתפרקי"א1לחוקשירותיםפיננסיים
מוסדריםבדברחקיקהעצמאי,שבותוסדרכללהפעילות
הכלולהבמתןשירותמידעפיננסי,הןמצדהגופיםשייתנו
אתהשירותוהןמצדהגופיםהפיננסייםשבהםמרוכזמידע
פיננסישללקוחות,באופןשייתןמענהלקשייםשעלובעת
עבודתהצוותלגיבושתקנותלפיפרקי"א1לחוקשירותים
פיננסייםמוסדריםעכמוכן,כחלקמהאסדרהבחוקהמוצע,
תועברהסמכותלפיקוחעלהפעילותהאמורה,שהיתה
נתונהלמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,לרשותניירות

ערך)בפרקזה-הרשות(ע

שירותמידעפיננסישהחוקהמוצעמבקשלהסדירו,
נותןשירותהמידע אוסף הואשירותמקווןשבמסגרתו
הפיננסי,בעצמואובאמצעותנותןשירותמידעפיננסי
אחר,מידעפיננסיעלאודותהלקוחשנמצאבידיגופים
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זה בפרק ( פיננסי שירות לקוח מקבל שמהם פיננסיים
-מקורותמידע(,ונותןעלבסיסושירותללקוח,לרבות
איסוף אחרע פיננסי מידע שירות לנותן המידע העברת
כאמורשלהמידעהפיננסינעשהמכוחגישהשלנותן
השירותלמידעהפיננסיעלאודותהלקוחשנמצאבידי
מחויב שדרכה מקוונת מערכת באמצעות המידע מקור
מקורמידעלתתגישהלמידעהפיננסי)בפרקזה-מערכת

ממשקלמידעפיננסי(ע

מידעפיננסיהואמידעעלאודותהפעילותהפיננסית
שלהלקוחשמתנהלתאצלמקורותהמידעכדוגמת:תנועות
)זיכוייםוחיובים(בחשבוןהעוברושבשלהלקוחועלות
ניהולהחשבוןשלהלקוח)דמיניהולחשבון(;מידעעל
אודותהאשראישלהלקוח,ובכללזהסךהאשראישהלקוח
נטלוהריביותשהואמשלםבגינו;מידעעלהחסכונותשל
הלקוח,ובכללזההיקףהחיסכוןשלהלקוחוריביותשהוא
מקבלבעדו;מידעעלתיקניירותהערךשמחזיקהלקוח
והעמלותשהואמשלםבעבורפעולותקנייהומכירהשל

ניירותערךוכיוצאבזהע

השירות נותן יכול פיננסי מידע שירות במסגרת 
פיננסיממקורות להציעללקוחות,לדוגמה,ריכוזמידע
מידעפיננסישונים,השוואתעלויות,העברתמידעלגופים
פיננסייםלשםקבלתהצעותלהתקשרותבעבורהלקוח
לשירותיםפיננסייםשאותםהלקוחצורךאומבקשלצרוך
)כלומר,הצעותמחירמתחרות(אולשםסיועבהתקשרות

עמם,וכןייעוץבדברהתנהלותוהכלכליתשלהלקוחע

במתן לעיסוק רישוי חובת לקבוע מוצע זה בחוק
שירותמידעפיננסי,וזאתלמעטגופיםפיננסייםמסוימים
שיהיופטוריםמחובתהרישויעגופיםאלהיוכלולעסוק
במתןשירותמידעפיננסיבכפוףלאישורמהמאסדרשלהם
גם שלהם העיקרי המאסדר ידי על מפוקחים יהיו והם

ביחסלפעילותםזוע

עודמוצעלקבועהוראותשונותשיחולועלכלגוף
שנותןשירותמידעפיננסי,ביןאםהואבעלרישיוןוביןאם
הואפטורמרישיון)בפרקזה-נותןשירותמידעפיננסי

אונותןשירות(ע

החוקהמוצעגםמבקשלהסדיראתהחובותשיוטלו
מידע כמקורות פעילותם לעניין פיננסיים גופים על
המחזיקיםבמידעפיננסיעלאודותלקוחות,שעלבסיסו
ניתןשירותמידעפיננסיעלידינותנישירותמידעפיננסיע
האסדרההמוצעתתטילעלמקורותמידעחובהלאפשר
למידע מקוונת גישה לקבל מידעפיננסי שירות לנותני
פיננסישללקוח,בכפוףלהסכמתושלהלקוח,באמצעות

מערכתממשקלמידעפיננסיע

האסדרההמוצעתאינהמוגבלתלטכנולוגיהאחת,
היאמאפשרתגמישותטכנולוגית,ונותנתמענהלסוגיות
ולאבטחת הלקוח פרטיות על להגנה הנוגעות שונות
נותן בין עניינים ניגודי למנוע במטרה כן, כמו המידעע
שירותלביןלקוח,מוצעלקבועמגבלותשיחולועלנותן

שירותבענייןביצועפעולותשמעמידותאותובמצבשל
ניגודענייניםע

יצויןכיבשלבהראשון,החובהלאפשרלנותנישירות
לגבי תהיה הפיננסי למידע מקוונת גישה פיננסי מידע
מידעשהוא'מידעבנקאי')חשבונותתשלום,כרטיסחיוב,
אשראי,פקדונותוניירותערך(והיאתחולעלבנקים,חברות
שירותי למתן רישיונות בעלי סולקים, אשראי, כרטיסי
הנוגע בכל ביטוח וחברות גמל קופות ואשראי, פיקדון
למידעהנשמראצלןבמסגרתשירותימתןאשראי,בעל
מערכת להפעלת רישיון בעל ועל אשראי למתן רישיון
PSD2–ה הוראות כי יצוין זה בהקשר באשראיע לתיווך
חלותכיוםבאירופהעלמידעבנוגעלשירותיתשלום,ואילו
האסדרההמוצעתמרחיבהאתהמידעהכלולבמסגרתה

גםלמידענוסףובכללזהעלאשראיע

לצדזאת,האסדרההמוצעתמסמיכהאתשרהאוצר
ובכך מידע, כמקורות נוספים פיננסיים גופים להגדיר
להחילעלגופיםפיננסייםנוספיםאתהחובהלתתגישה
למידעפיננסיעלאודותלקוחותהמצויבידיהם,דוגמת
גופיםהמספקיםשירותימסחרבניירותערךוחיסכוןארוך
המידע היקף את להרחיב השר את מסמיכה וכן טווח,
הפיננסישאליוחייביםמקורותמידעלתתגישהלנותני

שירותמידעפיננסיע

"מערכת לקדם המבקשת לתפיסה בהתאם זאת, 
פיננסיתפתוחה")OpenFinance(,במטרהשלקוחיוכל
לקבלאתכללהמידעהפיננסיעלאודותיובאופןיעיל,
נגישונוח,ובכךלהגשיםאתתכליותהחוק,וזאתבהלימה
שונות מדינות פועלות שבמסגרתה בעולם, המגמה עם
להחילאסדרהזועלגופיםפיננסייםנוספיםומידעפיננסי

נוסףע

הגישהלמידעהפיננסישללקוחהמצויבידימקורות
מידעפיננסייםצפויהלהסירחסמיםלמעברביןספקים
פיננסייםשוניםולעודדאתהתחרות,הןמצדהביקושוהן

מצדההיצעע

מצדהביקוש-כיוםלקוחותרביםנוטיםלרכזאת
כללהמוצריםוהשירותיםהפיננסייםאצלספקאחד,ולרוב
במקוםשבוהםמנהליםאתחשבוןהעוברושבעמצבזה
נובעהןמטעמינוחות,שכןהדברמקלעלהלקוחותלקבל
תמונהמלאהעלמצבםהפיננסיוהןמטעמיעלות,שכן
את לתמחר לו המאפשר רב מידע הפיננסי הספק בידי
הסיכוןהייחודישלהלקוחולהציעלומוצריםושירותים
התואמיםאתצרכיוהייחודייםעלעתיםאותוספקמבצע
סבסודצולבביןשירותיםומוצריםשצורךהלקוח,ואףבין
לקוחותשונים,באופןהמתמרץאתהלקוחותלצרוךאת

כללהשירותיםוהמוצריםהפיננסייםמאותוספקפיננסיע

אסדרהזותאפשרללקוחותלקבלבמקוםאחדובזמן
המספקים שונים פיננסיים מספקים מלאה תמונה אמת
להםמוצריםושירותים,ובכךתקלעליהםלצרוךמוצרים

ושירותיםפיננסייםממגווןשלספקיםע
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"פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

הנמצא פיננסי למידע גישה - פיננסי מידע של "איסוף",
אצלאחר,שהואמקורמידע,באמצעותמערכתממשק

למידעפיננסי,קבלתהמידעכאמורוהחזקתו;

בנוסף,האסדרההמוצעתתאפשרללקוחותלהבין
בכלרגענתוןאתמצבםהפיננסי,לרבותהחיוביםוהזיכויים
כן, כמו שוטףע באופן אחריו ולעקוב בחשבונם, השונים
אסדרהזותוכללאפשרלסייעללקוחותלהשוותבאופןקל,
מהירופשוטביןמוצריםושירותיםהמוצעיםעלידיספקים
עלמוצרים וריביות עמלות בין לרבות שונים, פיננסיים
וכן בעבורם, ביותר המתאימים את ולבחור פיננסיים,
תאפשרלהםלקבלייעוץפיננסיעלבסיסהמידעהפיננסי

הפרטנישלהםע

צעדים לצד המוצעת, האסדרה - ההיצע מצד
נוספיםשקודמובשניםהאחרונותובהםהקמתמערכת
נתוניאשראי,תפחיתאתהיתרוןשבומחזיקיםהבנקים
כתוצאהמכךשמרביתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחות

מרוכזבידיהםע

לקבל שונים פיננסיים לספקים תאפשר זו אסדרה
אודות על נתונים הכולל פרטני, מידע לקוח, בהסכמת
מאפייניהסיכוןשלהלקוח,דפוסיהפעילותהפיננסיתשלו
וצרכיוהייחודייםעכךיוכלוספקיםאלהלתמחראתהצעות
הערךעלבסיסמאפייניםספציפייםשלהלקוחולהציעלו
מוצריםושירותיםשוניםהתואמיםאתצרכיוהייחודייםע

ישראל ובנק הממשלה הסירו האחרונות בשנים
במערכת ובפרט הפיננסי, בשוק לתחרות רבים חסמים
הבנקאיתעביןהיתר,הוסרוחסמיםלכניסתשחקניםחדשים
לענף,באמצעותמתןתמיכהממשלתיתלהקמתלשכת
הבנקאי, המחשוב עלויות את להוזיל שצפויה מחשוב
ובאמצעותהפחתתדרישותההוןמבנקיםומאגודותפיקדון

ואשראיחדשיםע

נוסףעלכךקידמוהממשלהובנקישראלאתרפורמת
מהיר קל, פשוט, מעבר המאפשרת בנקים, בין הניידות
יישומה תחילת עם להסיר, ועתידה בנקים, בין ומקוון
מבנק לקוחות למעבר החסמים הקרובים,את בשבועות

אחדלאחרע

מספר את להגדיל וימשיכו הגדילו אלה צעדים
השחקניםבענףוכןיקלועלהלקוחותלעבורביניהםעואולם
ככלל,הםאינםנותניםמענהלחסמיםמשמעותייםנוספים,
שלשםהסרתםנדרשלהסדיראתתחוםשירותיהמידע
המקדמי לשלב מענה נותנים לא הם ובפרט, הפיננסי,
מצבו את להיטיב ביכולתו אם לקוח בוחן שבמסגרתו

הפיננסיבאמצעותמעברביןספקיםע

אסדרתמקטעהמידעהפיננסיבאהלתתמענהלחוסר
בשוק התחרות לקידום משמעותי צעד מהווה היא זה,

הפיננסי,והיאהכרחיתכדילהשליםאתהצעדיםהרבים
וכדי האחרונות בשנים ישראל ובנק הממשלה שקידמו
להביאלכךשהפוטנציאלהתחרותיהגלוםבהםיתממש

במלואוע

חדשההיוצרת מוצעתמתכונת המוצע, בפרקט"ז
דברחקיקהעצמאיעמניסיוןהעברעולהכיחקיקתפרקים
השנתיתאובחוקההתייעלות בחוקהתכניתהכלכלית
הכלכליתהשנתית,הקובעתהסדריםמשפטייםעצמאיים
וחדשיםואינהכוללתרקתיקוניחוקיםאחרים,מקשהעל
איתורםותיקונםבעתיד)למשלפרקכ״ולחוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים
עדיפות אזורי שעניינו התשס״ט-2009, ו־2010(, 2009
לאומית(עפרקיםאלהכולליםלאאחתהסדרמקיףשלו
היהמוצעונקבעשלאבמסגרתחוקהתכניתהכלכליתאו

חוקההתייעלותהכלכלית,היהנחקקכחוקחדשונפרדע

ולפיההסעיף חדשה, מתכונת לקבוע מוצעעלכן
הראשוןבפרקזה)סעיף84להצעתהחוק(,יקיםאתהחוק
החדששייווצר-חוקשירותמידעפיננסי,התשפ"א-2021,
והסעיףהשניבפרק)סעיף85להצעתהחוק(יביאאתנוסח

החוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

במתכונתזונעשהשימושבפרקיםנוספיםבהצעת
חוקזוובהצעתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה
ו–2022(, 2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת
התשפ"א-2021,המתפרסמתעמה,היוצריםדברחקיקה

עצמאיע

פיננסי, מידע שירות חוק לסעיפי ההסבר להלן
התשפ"א-2021,כנוסחםבסעיף85להצעתהחוק:

לסעיף 1 לחוק המוצע

המפורטות ההגדרות את השאר בין לקבוע מוצע
להלן,הרלוונטיותלהוראותהחוקהמוצעע

כי לקבוע מוצע להגדרה "איסוף", של מידע פיננסי - 
חובתהרישוילפיהחוקהמוצעתחולביחסלפעילותשל
גישהלמידעפיננסיהנמצאאצלאחרשהואמקורמידע,
באמצעותמערכתממשקלמידעפיננסי,כהגדרתהבחוק
המוצע,קבלתהמידעכאמורוהחזקתועבכך,מוצעלהבהיר
כיהחוקהמוצעעוסקרקבאיסוףכאמורבהגדרהזו,ולא
בדרכיאיסוףאחרותשלמידעפיננסי,ואולםהחובהשל
מקורותהמידעלהעביראתהמידעתהיהרקלמישיהיה
לחוק ב' לפרק ד' סימן לפי אישור בעל או רישיון בעל

המוצעובאמצעותמערכתכאמורע
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"אישורלמתןשירותמידעפיננסי","אישור"-אישורמאת
מאסדרלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןד'לפרקב';

"אמצעישליטה","בורסה","הוןעצמי","החזקה",שלאמצעי
שליטה,"נושאמשרהבכירה",ו"שליטה"-כהגדרתם

בחוקניירותערך;

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידו
כהגדרתו באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראי
כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןמנהלתיקים"-מישבידורישיוןמנהלתיקים
לפיחוקהייעוץ;

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"גוףפיננסי"-גוףכמפורטלהלן:

בנק; )1(

תאגידעזר; )2(

סולק; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

בעלרישיוןמנהלתיקים; )8(

חברבורסה; )9(

גוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסיוהמפוקחלפידין )10(
לענייןעיסוקוכאמור,שקבעהשר;

"אישורלמתןשירותמידעפיננסי","אישור"-אישורמאת
מאסדרלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןד'לפרקב';

"אמצעישליטה","בורסה","הוןעצמי","החזקה",שלאמצעי
שליטה,"נושאמשרהבכירה",ו"שליטה"-כהגדרתם

בחוקניירותערך;

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידו
כהגדרתו באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראי
כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןמנהלתיקים"-מישבידורישיוןמנהלתיקים
לפיחוקהייעוץ;

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"גוףפיננסי"-גוףכמפורטלהלן:

בנק; )1(

תאגידעזר; )2(

סולק; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

בעלרישיוןמנהלתיקים; )8(

חברבורסה; )9(

גוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסיוהמפוקחלפידין )10(
לענייןעיסוקוכאמור,שקבעהשר;

לפיהמוצע,לנותןשירותמידע להגדרה "גוף פיננסי" - 
פיננסימותרלהעביראתהמידעהפיננסישקיבלבמסגרת
השירותרקלגורמיםהמפורטיםבחוק,ובכללםלגוףפיננסי
במפורש לקבוע מוצע בחוקע הקבועה המטרה ולשם
הם מידע, אליהם להעביר שניתן הפיננסים שהגופים

גופיםמפוקחיםשעוסקיםבתחוםהפיננסי,לרבותחברי
בורסההמפוקחיםעלידיהבורסהלניירותערךעהפיקוחעל
גופיםאלהבמסגרתהחוקהמוצעישיםדגשעלאבטחת
המידעוהשימושבמידעלצורךמתןהצעתערךמטעם

אותםגופיםע
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"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהמפקחעלהבנקים-הוראותהניתנותלפי )1(
סעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות;

- פיננסיים שירותים נותני על המפקח לעניין )2(
על הפיקוח לחוק 4)א( סעיף לפי הניתנות הוראות

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון- )3(

לגבימבטח-הוראותהניתנותלפיסעיף )א(
2)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח;

לגביחברהמנהלת-הוראותהניתנותלפי )ב(
סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

לענייןרשותניירותערך- )4(

לגביבעלרישיוןמנהלתיקים-הוראות )א(
הניתנותלפיסעיף28לחוקהייעוץ;

לגביבעלרישיוןלפיחוקזה-הוראות )ב(
הניתנותלפיסעיף62)ב(;

- אשראי בנתוני שיתוף על הממונה לעניין )5(
הוראותהניתנותלפיסעיף68לחוקנתוניאשראי;

להגדרה )2()ה( בפסקה כאמור מאסדר לעניין )6(
להגדרה )4( בפסקה כאמור השירות", נותן "מאסדר
"מאסדרמקורהמידע"אוכאמורבפסקה)5(להגדרה
בתוספת לגביו כמפורט - הפיננסי" הגוף "מאסדר

הראשונה;

"היקףפעילותקטן",לענייןמקורמידע-כמפורטלהלן,לפי
העניין:

לחוק  הראשונה  ולתוספת  מאסדר"  "הוראות  להגדרה 
שונים גופים על לחול עתיד המוצע החוק  - המוצע 
בפעילויותשונותובכללזהעלגופיםפיננסייםמפוקחים,
קרי,גופיםשכברעתהמצוייםתחתפיקוח"מאסדרים"
-היינו:גופיפיקוחשאמוניםעלאסדרתפעילותםשל

הגופיםכאמורע

במסגרתהחוקהמוצעמוגדרלגביכלגוףמיהמאסדר
שלולענייןהפעילויותהשונותהקבועותבחוקעבהמשך
זולראותהוראותמאסדרכהוראות לכךמוצעבהגדרה
שאותןהוסמךכלמאסדר,במסגרתהחוקהעיקרישמכוחו
הואפועל,לקבועבנוגעלגוףשנמצאתחתפיקוחובהתאם
להגדרותחוקזהעהיהונוסףגוףכאמור,ייקבעבתוספת
הראשונההמוצעתהמנגנוןשלפיוייתןהמאסדרשלאותו
גוף"הוראותמאסדר",בהתאםלקבועבחוקיהפיקוחשל

אותומאסדרע

הוראותהמאסדרשייתןכלמאסדרכדילאסדראת
פעילותמפוקחיולפיחוקזה,יקבעובאותומננגוןשנקבע

בחוקהעיקריהאמורעכך,אםבמסגרתהחוקהעיקרינקבע
עם התייעצות לאחר יהיו המאסדר שיקבע הוראות כי

ועדהמייעצת,גםההוראותלפיחוקזהיקבעוכךע

להגדרה "היקף פעילות קטן", לעניין מקור מידע - מוצע
לקבועכיהיקףפעילותקטןשלמקורמידעיוגדרכך:

לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל5%משווי )1(
הנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעוראחרמשווי

הנכסיםכאמורשקבענגידבנקישראל,בהסכמתהשר;

בנק בידי המפוקח בנק, שאינו מידע מקור לעניין )2(
שקבע הפעילות מהיקף הנמוך פעילות היקף - ישראל

הנגיד,בהסכמתהשר;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )3(
אובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-צבר
האשראיאינועולהעלמאתייםוחמישיםמיליוןשקלים
בהתייעצותעם השר, שקבע אחר סכום על או חדשים,
מאסדרמקורהמידע,ולענייןמקורמידעשהואבעלרישיון
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5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעור
בהסכמת הנגיד, שקבע כאמור הנכסים משווי אחר
השר;לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתי
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאות

מקובליםהחליםעליו;

לענייןמקורמידעשאינובנק,המפוקחעלידיבנק )2(
ישראל-היקףפעילותהנמוךמהיקףהפעילותשקבע

הנגיד,בהסכמתהשר;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )3(
אובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-צבר
אשראישאינועולהעלמאתייםוחמישיםמיליוןשקלים
חדשיםאועלסכוםאחרשקבעהשרבהתייעצותעם
מאסדרמקורהמידע;ולענייןמקורמידעשהואבעל
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-צברפיקדונות
אוצבראשראישאינועולהעלהסכוםהאמוראועל
סכוםאחרשקבעהשרבהתייעצותעםמאסדרמקור
המידע;לענייןזה,"צבראשראי"-כהגדרתובסעיפים
11א,25או־25יזלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
כהגדרתו - פיקדונות" ו"צבר העניין, לפי מוסדרים,

בסעיף25אלחוקהאמור;

)1( בפסקאות מנוי שאינו מידע מקור לעניין )4(
)3(-היקףפעילותנמוךמהיקףהפעילותשקבע עד
השר,בהתייעצותעםהרשותועםמאסדרמקורהמידע;

לפי רישיוןשניתן "היתרשליטה"-היתרלשליטהבבעל
סעיף9;

"הרשאתגישה"-כמשמעותהבסעיף39)א(;

"השוואתעלויות"-השוואתמחירים,עלויותאותשואות
לגבימוצרפיננסיאושירותפיננסי;

5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעור
בהסכמת הנגיד, שקבע כאמור הנכסים משווי אחר
השר;לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתי
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאות

מקובליםהחליםעליו;

לענייןמקורמידעשאינובנק,המפוקחעלידיבנק )2(
ישראל-היקףפעילותהנמוךמהיקףהפעילותשקבע

הנגיד,בהסכמתהשר;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )3(
אובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-צבר
אשראישאינועולהעלמאתייםוחמישיםמיליוןשקלים
חדשיםאועלסכוםאחרשקבעהשרבהתייעצותעם
מאסדרמקורהמידע;ולענייןמקורמידעשהואבעל
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-צברפיקדונות
אוצבראשראישאינועולהעלהסכוםהאמוראועל
סכוםאחרשקבעהשרבהתייעצותעםמאסדרמקור
המידע;לענייןזה,"צבראשראי"-כהגדרתובסעיפים
11א,25או־25יזלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
כהגדרתו - פיקדונות" ו"צבר העניין, לפי מוסדרים,

בסעיף25אלחוקהאמור;

)1( בפסקאות מנוי שאינו מידע מקור לעניין )4(
)3(-היקףפעילותנמוךמהיקףהפעילותשקבע עד
השר,בהתייעצותעםהרשותועםמאסדרמקורהמידע;

לפי רישיוןשניתן "היתרשליטה"-היתרלשליטהבבעל
סעיף9;

"הרשאתגישה"-כמשמעותהבסעיף39)א(;

"השוואתעלויות"-השוואתמחירים,עלויותאותשואות
לגבימוצרפיננסיאושירותפיננסי;

למתןשירותיפיקדוןואשראי-צברהפיקדונותאוצבר
האשראיאינועולהעלמאתייםוחמישיםמיליוןשקלים
עם בהתייעצות השר שקבע אחר סכום על או חדשים

מאסדרמקורהמידע;

לענייןמקורמידעשאינומנוילעיל-היקףפעילות )4(
נמוךמהיקףהפעילותשקבעהשר,בהתייעצותעםהרשות

ועםמאסדרמקורהמידעע

הגדרהזומשמשתבסעיף40)ג(המוצעלענייןהגדרת
המידע מקור מאסדר הצעת לפי שהשר, מידע מקורות
מידע מקור ולעניין עמו, בהתייעצות או בדבר הנוגע
המפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,יהיה
רשאילהורותלגביהםכיהחובהלתתגישהלמידעפיננסי

לאתחולעליהםאושתחולעליהםבתוםתקופהשיורהע

הגדרהזומשמשתגםבסעיף25)ה(המוצע,ולפיוהשר
יהיהרשאילפטורנותןשירותשהואמקורמידעבעלהיקף
פעילותקטן,שמתקיימיםבותנאיםשיקבע,מהוראותסעיף

25)ד()1(המוצעע

מוצעלקבועכיהשוואת להגדרה "השוואת עלויות" - 
עלויותתכלולהשוואתמחירים,עלויותאותשואותלגבי
מוצרפיננסיאושירותפיננסיכהגדרתםבחוקהמוצע,
וזאתלצורךפירוטהשימושיםשנותןשירותמידעפיננסי
יוכללעשות,ביןהיתר,במידעפיננסישללקוח,כמפורט

בסעיף25)א(המוצעע

המוצע, 31 בסעיף זו בהגדרה שימוש נעשה עוד
האוסרעלנותןשירותמידעפיננסילבצעכלפעולהשיש
בהניגודעניינים,ובפרטאוסרעלנותןשירותמידעפיננסי
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ערך,למעטתאגיד ניירות כהגדרתובחוק בורסה"- "חבר
בנקאי;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-
;1071981

)שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות "חוק
ללקוח(,התשמ"א-1081981;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1091981;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-1101999;

"חוקהייעוץ"-חוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווק
השקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-1111995;

"חוקייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים"-חוקהפיקוח
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה עלשירותיםפיננסיים

פנסיוניים(,התשס"ה-1122005;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1131977;

שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1141981;

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-1152005;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-1162016;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-1171968;

"חוקנתוניאשראי"-חוקנתוניאשראי,התשע"ו-1182016;

"חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ט-1192019;

ס"חהתשמ"א,בעמ'232ע 107

ס"חהתשמ"א,בעמ'258ע 108

ס"חהתשמ"א,בעמ'128ע 109

ס"חהתשנ"ט,בעמ'189ע 110

ס"חהתשנ"ה,בעמ'416ע 111

ס"חהתשס"ה,בעמ'918ע 112

ס"חהתשל"ז,בעמ'226ע 113

ס"חהתשמ"א,בעמ'208ע 114

ס"חהתשס"ה,בעמ'889ע 115

ס"חהתשע"ו,בע"מ1098ע 116

ס"חהתשכ"ח,בעמ'234;ע 117

ס"חהתשע"ו,בעמ'838ע 118

ס"חהתשע"ט,עמ'201ע 119
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"חשבוןמשותף"-חשבוןהמתנהלאצלמקורמידעשלגביו
רשומיםאצלמקורהמידעיותרמבעלחשבוןאחד;

"יועץהשקעות"-כהגדרתובחוקהייעוץ;

"יועץפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"לקוח",שלנותןשירותאושלמקורמידע-אדםהמקבל
שירותמידעפיננסימנותןהשירותאוהמקבלשירות

ממקורהמידע,לפיהעניין;

"לשכתאשראי"ו"לשכתמידעעלעוסקים"-כהגדרתןבחוק
נתוניאשראי;

"מאסדר",שלגוףהעוסקבתחוםהפיננסי-מישמוענקת
הפיננסיתשל עלפעילותו לולפידיןסמכותלפקח

אותוגוף;

"מאסדרהגוףפיננסי"-מאסדרשלגוףפיננסיכמפורטלהלן,
לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההון,ביטוח )2(
וחיסכון;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-הרשות; )4(

"חשבוןמשותף"-חשבוןהמתנהלאצלמקורמידעשלגביו
רשומיםאצלמקורהמידעיותרמבעלחשבוןאחד;

"יועץהשקעות"-כהגדרתובחוקהייעוץ;

"יועץפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"לקוח",שלנותןשירותאושלמקורמידע-אדםהמקבל
שירותמידעפיננסימנותןהשירותאוהמקבלשירות

ממקורהמידע,לפיהעניין;

"לשכתאשראי"ו"לשכתמידעעלעוסקים"-כהגדרתןבחוק
נתוניאשראי;

"מאסדר",שלגוףהעוסקבתחוםהפיננסי-מישמוענקת
הפיננסיתשל עלפעילותו לולפידיןסמכותלפקח

אותוגוף;

"מאסדרהגוףפיננסי"-מאסדרשלגוףפיננסיכמפורטלהלן,
לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההון,ביטוח )2(
וחיסכון;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-הרשות; )4(

לתתשירותשלהשוואתעלויות)אושירותתיווך(,בכל
הנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסישהואאוצדקשור
אליו,מספקללקוחות,אובכלהנוגעלמוצראולשירות
פיננסידומה,כהגדרתובסעיף25)ד()1()ב(המוצע,שהוא

אוצדקשוראליומספקללקוחותע

להגדרה "חשבון משותף" - מוצעלקבועכימדוברבחשבון
שללקוחהמתנהלאצלמקורמידעשלגביורשומיםאצל
מקורהמידעיותרמבעלאחדעיובהר,בנוגעל'חשבון'כי
סוג לכל היא והכוונה הרחב במובנו ב'חשבון' המדובר
שלחשבוןאשרמנהלמקורמידעבעבורלקוחותיו,בין
אםנכלליםבומכלולשלשירותיםפיננסייםאומוצרים
פיננסייםכהגדרתםבהצעתחוקזו,וביןאםרקחלקמהםע
כךלמשלההגדרהכוללתגםהלוואהשניתנהלשנילווים

במשותףעלידיבעלרישיוןלמתןשירותיאשראיע

להגדרה "לקוח", של נותן שירות או של מקור מידע - 
מוצעלהבהירכיהכוונההיאלאדםהמקבלשירותמידע
ממקור שירות המקבל לאדם או שירות מנותן פיננסי

המידע,לפיהענייןע

להגדרה "מאסדר", של גוף העוסק בתחום הפיננסי - מוצע
לקבועכיהמאסדרהואמישמוענקתלולפידיןסמכות
לפקחעלפעילותוהפיננסיתשלאותוגוףוכנקובבאופן
מפורשבהגדרהעבחוקהמוצענעשהשימושבמונחמאסדר
בהקשרשלמאסדרשלמקורמידע,מאסדרשלנותןשירות

ומאסדרשלגוףפיננסיע

להגדרה "מאסדר מקור המידע" - מוצעלקבועכימאסדר
מקורהמידעאשריפקחעלפעילותםשלמקורותהמידע,
יהיההמאסדרכמפורטלהלן:לענייןבנק,סולק)כגוןחברות
כרטיסיהאשראי(ותאגידעזראשרישמשוכמקורמידע
-מאסדרמקורהמידעבעניינםהואהמפקחעלהבנקים;
לענייןגוףמוסדיאשרישמשכמקורמידע-יפוקחעלידי
הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון;לענייןבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראי
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיאשרישמשו
כמקורמידע-יפוקחועלידיהמפקחעלנותנישירותים

פיננסיים;
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לענייןגוףאחרשנקבעלפיפסקה)10(להגדרה )5(
"גוףפיננסי"-מאסדרהגוףהאמור;

"מאסדרמקורהמידע"-מאסדרשלמקורמידע,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההון,ביטוח )2(
וחיסכון;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

)8(להגדרה לענייןגוףאחרשנקבעלפיפסקה )4(
"מקורמידע"-מאסדרהגוףהאמור;

"מאסדרנותןהשירות"-מאסדרשלנותןשירות,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

לענייןבעלרישיון-רשותניירותערך; )1(

לענייןבעלאישור-כמפורטלהלן,לפיהעניין: )2(

לענייןבנק,סולקותאגידעזר-המפקחעל )א(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההון, )ב(
ביטוחוחיסכון;

לענייןגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסישקבעהשר
לפיפסקה)8(להגדרה"מקורמידע"-מאסדרהגוףהאמור
המפקחעלפעילותועההגדרההשיוריתשל"מאסדרמקור
המידע"בעבורמקורותמידעאחריםשאינםמצוייםבשלב
אלא המסוים המאסדר שם את מציינת אינה בחוק, זה
לשר יתאפשר בכך ממלאע שהוא לפונקציה מתייחסת
האוצרלהוסיףבעתידגופיםפיננסייםמפוקחיםאשריהוו

מקורותמידעלפיהחוק,לצורךהגשמתתכליותהחוקע

להגדרה "מאסדר נותן השירות" - מוצעלקבועכיבעלי
רישיוןלמתןשירותמידעפיננסייהיומפוקחיםוכפופים
נותן כ"מאסדר תוגדר והיא הרשות, של להוראותיה
השירות"שלבעלירישיוןלפיהחוקהמוצעעעודמוצע
לקבועכינותנישירותמידעפיננסיהפטוריםמרישיוןאך
חייביםבקבלתאישור,יהיוכפופיםומפוקחיםלענייןהחוק
הסמכות דין לפי מוענקת שלו המאסדר ידי על כאמור
להסדיראתפעילותםאשרבשלהניתןלהםהפטורמרישיוןע

האשראי( כרטיסי חברות )כגון, סולק בנק, כלומר,
ותאגידעזר,יהיומפוקחיםעלידיהמפקחעלהבנקים;גוף
מוסדייהיהמפוקחעלידיהממונהעלשוקההון,ביטוח
וחיסכון;בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,בעל
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראייהיומפוקחיםעלידיהמפקחעלנותנישירותים
פיננסיים;ולשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםתהיינה

מפוקחותעלידיהממונהעלשיתוףבנתוניאשראיע

פטור יהיה אחר שגוף ככל כי לקבוע מוצע עוד
מחובתהרישיון,אךכפוףלחובתהאישורלפיסעיף2)ב(
המוצע,מאסדרנותןהשירותיהיהמאסדרהגוףהאמור
שלומוענקתלפידיןהסמכותלהסדיראתפעילותאותו
הגוףעיודגש,כיהחוקאמנםקובעמאסדריםשוניםלנותני
שירותמידעפיננסיאםהםבעלירישיוןאובעליאישור,
אךהחובותאשריחולועלגופיםאלוכנותנישירותמידע
פיננסי,ובפרטחובותיהםכלפיהלקוח,יהיומעוגנותבחוק

המוצעוחובותאלהיחולועלכולםבאופןזההע
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פיקדון שירותי למתן רישיון בעל לעניין )ג(
ואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי-המפקחעל

נותנישירותיםפיננסיים;

על מידע ולשכת אשראי לשכת לעניין )ד(
עוסקים-הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

2)ג(- סעיף לפי שנקבע אחר גוף לעניין )ה(
מאסדרהגוףהאמור;

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מוצרפיננסי","שירותפיננסי"-מוצראושירות,לפיהעניין,
עיסוקו במסגרת הפיננסי בתחום העוסק גוף שנותן

כאמור;

"מידעפיננסי"-מידעהמצויבידימקורמידע,עלאודות
פעילותוהפיננסיתשלהלקוחאצלאותומקורמידע,
למעטמידעשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיסניתוח

הפעילותכאמור;

"מידעלאמזוהה"-מידעשאינומידעמזוהה;

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשללקוח,אומידע
שפרטמזההשללקוחהופרדממנואךניתןלזהותאת
המידעבמאמץסביר,לרבות שאליומתייחס הלקוח
בדרךשלהצלבתהמידעמולמידעאחרהזמיןלגוף
לציבור הזמין מידע מול או כאמור במידע המחזיק
הרחב;לענייןזה,"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין

אובעקיפין,לזיהוילקוחמסוים;

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל לעניין )ג(
ואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי-המפקחעל

נותנישירותיםפיננסיים;

על מידע ולשכת אשראי לשכת לעניין )ד(
עוסקים-הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

2)ג(- סעיף לפי שנקבע אחר גוף לעניין )ה(
מאסדרהגוףהאמור;

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מוצרפיננסי","שירותפיננסי"-מוצראושירות,לפיהעניין,
עיסוקו במסגרת הפיננסי בתחום העוסק גוף שנותן

כאמור;

"מידעפיננסי"-מידעהמצויבידימקורמידע,עלאודות
פעילותוהפיננסיתשלהלקוחאצלאותומקורמידע,
למעטמידעשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיסניתוח

הפעילותכאמור;

"מידעלאמזוהה"-מידעשאינומידעמזוהה;

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשללקוח,אומידע
שפרטמזההשללקוחהופרדממנואךניתןלזהותאת
המידעבמאמץסביר,לרבות שאליומתייחס הלקוח
בדרךשלהצלבתהמידעמולמידעאחרהזמיןלגוף
לציבור הזמין מידע מול או כאמור במידע המחזיק
הרחב;לענייןזה,"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין

אובעקיפין,לזיהוילקוחמסוים;

להגדרה "מוצר פיננסי", "שירות פיננסי" - מוצעלהגדיר
כימוצראושירות,לפיהעניין,שנותןגוףהעוסקבתחום
או פיננסי מוצר יהוו כאמור, עיסוקו במסגרת הפיננסי

שירותפיננסילענייןהחוקהמוצעע

פיננסי מידע להגדיר מוצע להגדרה "מידע פיננסי" - 
פעילותו אודות על מידע מקור בידי המצוי כמידע
הפיננסיתשללקוחאצלאותומקורמידע,למעטמידע

שיצרמקורהמידעעלבסיסניתוחהפעילותכאמורע

לכלול כדי רחב באופן מנוסחת המוצעת ההגדרה
אתמלואהמידעהפיננסיעלאודותפעילותוהפיננסית
שלהלקוח,המצויאצלמקורהמידעבקשרעםהשירות
הפיננסיאוהמוצרהפיננסישמקורהמידעמספקללקוח,
המידע, מקור שמנהל העו"ש בחשבון תנועות כדוגמת
בזה, וכיוצא הלוואותיו מצב החיוב, בכרטיס עסקאות
ולמעטמידעמעובדשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיס
זו,כגוןדירוגאשראיללקוחעזאתבכפוף ניתוחפעילות
להוראותשונותבחוקהנוגעותלמידע,ובכללזאתחלוקת

המידעהפיננסיל"סלימידע"כהגדרתםהמוצעתע

יובהרכיאםשירותמידעפיננסיניתןלגביחשבון
משותף,המידעהפיננסייתייחסלפעילותשלכללהבעלים
בחשבון,ולארקשלאחדמבעליהחשבוןעעודיובהר,כי
מידעפיננסיאינוכוללמידעשקיבלמקורהמידעמגורם
אחרעלאודותהלקוח,לדוגמהבכובעוכנותןשירותמידע

פיננסיע

להגדרות "מידע לא מזוהה", "מידע מזוהה" ו"פרט מזהה" 
- מוצעלקבועכיפרטמזהההואשםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין
אובעקיפין,לזיהויושללקוחמסויםעבהתאםלכך,מוצע
לקבועכימידעהכוללפרטמזההשללקוחאומידעשפרט
לזהות זאת בכל ניתן אך ממנו, הופרד לקוח של מזהה
אתהלקוחשאליומתייחסהמידעבמאמץסביר,לרבות
לגוף הזמין אחר מידע מול המידע הצלבת באמצעות
המחזיקבמידעכאמוראומולמידעאחרהזמיןלציבור
הרחב,יוגדרכ"מידעמזוהה"ו"מידעלאמזוהה"יהיהכל

מידעשאינועונהלהגדרה"מידעמזוהה"ע
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"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקהייעוץ;

"מייצג"-כלאחדמאלה:

חשבון, רואי בחוק כהגדרתו חשבון רואה )1(
התשט"ו-1201955;

יועץמסמייצגכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוק )2(
בייצוגעלידייועצימס,התשס"ה-1212005;

גורםאחרשקבעהשר,בהסכמתשרהמשפטים )3(
ומאסדרנותן מקורהמידע ובהתייעצותעםמאסדר
השירות,שעיסוקוטעוןרישוילפיחוקאחרושחלים

לגביעיסוקוכלליאתיקהמקצועית;

"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון"-הממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכוןשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלהביטוח;

"הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי"-הממונהעלשיתוף
בנתוניאשראישמונהלפיסעיף66לחוקנתוניאשראי;

"מערכתהממשקלמידעפיננסי"-מערכתמקוונתמאובטחת
למידע גישה לתת מחויב מידע מקור שבאמצעותה
שמאפייניה ,38 סעיף לפי ברשותו, הנמצא פיננסי

כמפורטבתוספתהשנייה;

25)ד()2( סעיף לצורך נדרשות המוצעות ההגדרות
המוצעשקובעכינותןשירותיוכללעשותשימושבמידע
פיננסילארקלטובתושללקוחמסוים,אלאגםלצרכים
לכלל פיננסי מידע שירות למתן הקשורים סטטיסטיים
לקוחותיו,וזאתבתנאישמידעסטטיסטייוצגבאופןשאינו
האמורע בסעיף הקבועים התנאים ובשאר זיהוי מאפשר
עודנעשהבהשימושבסעיף27)ד(המוצעשמחריגמידע
סטטיסטישהואמידעלאמזוההמחובתמחיקתהמידע

כמפורטבאותוסעיףע

אחד הוא מייצג כי לקבוע מוצע  - "מייצג"  להגדרה 
חשבון, רואי בחוק כהגדרתו חשבון רואה משלושה:
התשט"ו-1955)להלן-חוקרואיחשבון(,יועץמסמייצג
כהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייצוגעלידייועצימס,
אחר גורם או מס(, יועצי חוק - )להלן התשס"ה-2005
שקבעהשר,בהסכמתשרהמשפטיםולאחרהתייעצותעם
מאסדרימקורותהמידעומאסדרינותניהשירות,שעיסוקו
כללי עיסוקו לגבי ושחלים רישוי טעון דין, לפי מוסדר

אתיקהמקצועיתע

הגדרהמוצעתזונדרשתלצורךסעיף29המוצעבדבר
העברתמידעלאחר,המאפשרהעברתמידעפיננסימנותן
שירותלמייצגלשםמתןשירותבתחוםעיסוקוכמייצג,
לאותולקוחולאחרשמסרלנותןהשירותהתחייבותלמלא

אחרההוראותלפיסעיף29המוצעהחלותלגביועיצוין,כי
)3( הסמכותלהוסיףגורםאחרלהגדרה"מייצג"בפסקה
בכךשחליםלגבי השאר, בין תלויה, המוצעת, להגדרה
עיסוקוכלליאתיקהמקצועיתעהסיבהלדרישההאמורה
היאשמדוברבגופיםשאינםגופיםמפוקחיםשלאניתן
אכיפת אופן ולפיכך כספיים, עיצומים עליהם להטיל
האתיקה כללי באמצעות יהיה לגביהם החוק הוראות
וכן החוק הוראות הפרת של במקרים לגביהם שחלים

באמצעותאכיפהאזרחיתע

ולתוספת  פיננסי"  למידע  הממשק  "מערכת  להגדרה 
השנייה המוצעת - בהגדרה"איסוף",כפישהוסברלעיל,
הוצעכיאיסוףמידעפיננסיייעשהבאמצעותמערכת
הממשקלמידעפיננסיעמכיווןשאיסוףכאמורבאמצעות
מתןהגישהלמידעכרוךביצירתממשקביןמקורמידעלגוף
חיצונילו,אשרמעמידסיכוניםהנוגעיםלאבטחתהמידע
גישה תינתן שבו המנגנון כי לקבוע מוצע הלקוח, של
יהיהמנגנוןטכנולוגימאובטחאשרייתןמענהלסיכוני
אבטחתהמידעעלפיכך,בהגדרהזומוצעלקבועכימערכת
מאובטחת מקוונת מערכת היא פיננסי למידע הממשק
שבאמצעותהמקורמידעמחויבלתתגישהלמידעפיננסי
הנמצאברשותו,לפיסעיף41המוצע,שמאפייניהמפורטים

בתוספתהשנייהע

ס"חהתשט"ו,עמ'26ע 120

ס"חהתשס"ה,עמ'114ע 121
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לפי שמונה הבנקים על המפקח - הבנקים" על "המפקח
סעיף5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחעלנותני
שירותיםפיננסייםשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מקוון"-באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשר;

"מקורמידע"-כלאחדמאלה:

בנק; )1(

סולק; )2(

תאגידעזר; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

גוףהעוסקבתחוםהפיננסישפעילותוהפיננסית )8(
מפוקחתלפידין,שקבעהשרבהתייעצותעםמאסדר
אותוגוף,ואםהגוףכאמורמפוקחעלידיבנקישראל

-שקבעהשר,בהסכמתהנגיד;

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקהייעוץ;

"הנגיד"-נגידבנקישראל;

לפי שמונה הבנקים על המפקח - הבנקים" על "המפקח
סעיף5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחעלנותני
שירותיםפיננסייםשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מקוון"-באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשר;

"מקורמידע"-כלאחדמאלה:

בנק; )1(

סולק; )2(

תאגידעזר; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

גוףהעוסקבתחוםהפיננסישפעילותוהפיננסית )8(
מפוקחתלפידין,שקבעהשרבהתייעצותעםמאסדר
אותוגוף,ואםהגוףכאמורמפוקחעלידיבנקישראל

-שקבעהשר,בהסכמתהנגיד;

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקהייעוץ;

"הנגיד"-נגידבנקישראל;

בתוספתהשנייהמוצעלקבועכימערכתהממשק
למידעפיננסיתתאפייןבתקשורתישירהביןמקורמידע
לביןנותןשירותמידעפיננסיעתקשורתישירהזותיעשה
Application(באמצעותטכנולוגייתממשקתכנותיישומים

ProgrammingInterface(בשכבתתעבורהמאובטחתע

כמוכן,מוצעשבכלפנייהשלנותןהשירותלמקור
תידרש זה בחוק כאמור פיננסי למידע לגישה המידע
וזאת המידע מקור בפני השירות נותן של הזדהות
באמצעותתעודהחתומהדיגיטלית)סרטיפיקט(שהנפיק
מאסדרנותןהשירותלצורךקבלתגישהלמידעכאמור,
ובאמצעותהיוכלמקורהמידעלזהותכינותןהשירותהוא

גורםבעלרישיוןאואישורלפיהחוקהמוצעע

עודמוצעכירכיביהמערכתיאפשרומתןהרשאת
גישהבידילקוחכמפורטבסעיף39לחוקהמוצע,ביטול
הרשאתהגישהכמפורטבסעיף44לחוקהמוצעומתןגישה
שוטפתלמידעפיננסיעלאודותהלקוחלנותןהשירותלפי

הרשאתהגישהכמפורטבסעיף41לחוקהמוצעע

בעצמו יוצר מידע מקור כל שבו מצב למנוע כדי
ממשקטכנולוגיייחודילהעברתמידע,באופןאשריקשה
אודות על למידע לגשת פיננסי מידע שירות נותני על

לקוחותהמצויבידימקורותמידעשונים,ישנהחשיבות
להבטיחכיהמנגנוןהטכנולוגיהמאובטחשלנותניהשירות

עםמקורותהמידעהשוניםיהיהאחידע

עלכן,מאסדרמקורהמידעיוכללקבועסטנדרטיזציה
שלמערכתהממשקלמידעפיננסיבעבורכלמקורותהמידע
המאפיינים של יישומם אופן את זה ובכלל שבפיקוחו,

הקבועיםלמערכתהאמורהבתוספתהשנייההמוצעתע

יצויןכיסטנדרטיזציהזוכברבאהלידיביטויבנוהל
בנקאיתקיןבנושאבנקאותפתוחה,אשרפורסםלאחרונה
הטכנולוגי הממשק כי קבע ואשר ישראל בנק ידי על
שיפתחוהבנקיםוחברותכרטיסיהאשראי,יהיהממשק
התואםאתהסטנדרטהנפוץבאירופהשל"קבוצתברלין"ע
ההסתמכותעלסטנדרטאירופיזהתקלגםעלגופיםזרים
לבואלפעולבישראל,ועלגופיםישראליםשירצולהרחיב

אתפעילותםלאירופהלעשותכןע

להגדרה "מקור מידע" - מוצעלקבועכימקורותהמידע
מחויבים יהיו ואשר המוצע החוק יחול עליהם אשר
בשלב יהיו פיננסי, מידע שירות לנותן מידע להעביר
הראשוןבנקים,סולקים,לרבותבפעילותםכמנפיקים)כגון
חברותכרטיסיהאשראי(,תאגידיעזר,גוףמוסדי)קופות
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"נותןשירותמידעפיננסי","נותןשירות"-בעלרישיוןלמתןשירות
מידעפיננסיאובעלאישורלמתןשירותמידעפיננסי;

"סוכןביטוח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"סוכןפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;

"סלימידע",לענייןכלמקורמידע-סוגיהמידעהפיננסי
המפורטיםלגביאותומקורמידעבתוספתהשלישית;

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל ביטוח(, וחברות גמל
בבנקאות העוסקות ואשראי פיקדון )אגודות ואשראי
זעירה(,בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלת

מערכתלתיווךבאשראיע

יצויןכיבהתאםלהוראותנוהלבנקאיתקיןמס'368
שפרסםהמפקחעלהבנקיםבחודשפברואר2020,שעניינו
יישוםתקןשלבנקאותפתוחהבישראל,החלולאחרונה
הדרישות את ליישם האשראי כרטיסי וחברות הבנקים
לפי פיננסי למידע גישה מתן המאפשרות הטכנולוגיות

החוקהמוצע,וזאתעודבטרםהושלםהליךהחקיקהע

שירות שנותן הפיננסי שהמידע הוא הדבר פירוש
מידעפיננסייוכללקבל,לאחרתחילתושלהחוקהמוצע
ובהתאםלמועדיהתחילההקבועיםבו,יהיהמידעשגופים
הלקוח של ושב עובר חשבון מצב כגון: מחזיקים, אלה
ועמלותוריביותשהואמשלםבחשבוןזה,פעולותהלקוח
בכרטיסיהאשראישהואמחזיקועמלותוריביותהנגבות
ברוקראז'שמשלםהלקוחבעבור ממנובשלכך,עמלות
ידי על לו שניתנו הלוואות שלו, הערך ניירות חשבון

מקורותהמידעותנאיהןועודע

הגישה מתן חובת תוטל שבעתיד היא השאיפה
למידעלפיהחוקעלמקורותמידעשהםגופיםפיננסיים
נוספים,לרבותגופיםהמספקיםשירותימסחרבניירותערך;
וכןלהחילאתהחובהעלמידענוסףהמוחזקבידימקורות
המידעדוגמתחיסכוןארוךטווחעכלזאת,בהתאםלמגמות
שניתןלראותבעולםבתחוםזה)OpenFinance(,ובמטרה
שלקוחיוכללקבלאתכללהמידעהפיננסיעלאודותיו

באופןמקווןומרוכזע

לפיכך,מוצעלקבועכישרהאוצריוכללקבועבצו
גופיםפיננסייםנוספיםשיהוומקורותמידע,בהתייעצות
לגופים ובנוגע פיננסיים, גופים אותם של המאסדר עם

פיננסייםהמפוקחיםעלידיבנקישראל,בהסכמתהנגידע

להגדרה "נותן שירות מידע פיננסי", "נותן שירות" - מוצע
להגדירנותןשירותמידעפיננסיכמישמחזיקברישיוןאו
באישורלמתןשירותמידעפיננסילפיהחוקהמוצעעעל
נותןשירותמידעפיננסי,ביןאםהואבעלרישיוןוביןאם
הואבעלאישור,יחולוהחובותלפיהחוק,ובפרטפרקג'
העוסקבחובותיושלנותןשירותמידעפיננסיכלפיהלקוחע

ולתוספת  להגדרה "סלי מידע", לעניין כל מקור מידע 
השלישית לחוק המוצע - מוצעלקבועכילצורךהצעת
חוקזו,סליהמידעיהיוסוגיהמידעהפיננסיהמפורטים
מידעבתוספתהשלישיתשאליהםיהיה לגביכלמקור
בהתאם השירות לנותן גישה לתת מחויבמקורהמידע
להוראותסעיף41המוצעעפרטיהמידעהפיננסיהקשורים
זהלזהמאוגדיםבתוספתהשלישיתל"סלימידע"'כשכל
חלקבתוספתמתייחסלסליהמידעהחליםלגבימקורמידע
מסוים,כךשהחובהשלמקורמידעלפיסעיף41האמור,
היאהנגשתכלסוגיהמידעהנכלליםתחתאותוסלמידע

בחלקהרלוונטילגביוע

יובהרכיפרטיהמידעשאליהםיאפשרמקורהמידע
פרטי יהיו להלן המפורטים המידע סלי במסגרת גישה
מקור של המקוונים בערוצים ללקוח המוצגים המידע
המידעאופרטימידענוספיםשקבעמאסדרמקורהמידע
הנדרשים המידע פרטי כלל את שיכללו להבטיח כדי
במסגרתסלמסוים,גםאםמקורהמידעלאמציגאותם

בערוץהמקוון:

מוצעלחלקאתהתוספתהשלישיתהמוצעתלארבעה
חלקים,כלחלקיתייחסלמקורמידעמסויםובויפורטואותם

סלימידעהרלוונטייםלאותומקורמידע,כמפורטלהלן:

חלק א':לגבימקורמידעשהואבנקאותאגידעזר-

תשלום, חשבון אודות על מידע - ו–)2( )1( סלים
בשקליםחדשיםאובמטבעזר-ובכללזהפירוטיתרות
בחשבון,פירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןעסליםאלה
לחשבונות וכן ושב'מסורתיים' נוגעיםלחשבונותעובר
באפליקציות הבנק ידי לדוגמה,על המנוהלים, תשלום
תשלוםעבמסגרתפירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבון,
לתנועות בקשר המשולמות העמלות את יכלול המידע
תנועות לרבות בחשבון, התנועות פירוט בחשבון,
באפליקציותתשלוםולגבימקורותמידעהמציגיםללקוח
בערוץהמקווןתנועותעתידיותאויתרהמותרתלמשיכה,
הכוללתבתוכהאתמסגרתהאשראי-גםפרטימידעאלהע

סך כי יובהר החשבון, על אשראי מסגרת לעניין
המסגרתותנאיהמסגרתובכללזהתנאיהריבית,יוצגו

בסלהמידעאודותאשראיע
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"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,1221941;

"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסי","רישיון"-רישיוןמאת
הרשותלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןב'לפרקב';

"הרשות"-רשותניירותערך;

"שירותמידעפיננסי"-כלאחדמאלה:

איסוףמידעפיננסיוהעברתולאחר; )1(

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,1221941;

"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסי","רישיון"-רישיוןמאת
הרשותלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןב'לפרקב';

"הרשות"-רשותניירותערך;

"שירותמידעפיננסי"-כלאחדמאלה:

איסוףמידעפיננסיוהעברתולאחר; )1(

- הלקוח של חיוב כרטיס אודות על מידע )3( סל
ובכללזההמידעעלאודותסךההוצאותבכרטיסופירוט
כללהחיוביםוהזיכוייםבאמצעותהכרטיסעבמסגרתפירוט
כללהחיוביםוהזיכוייםבכרטיסוסךההוצאותבכרטיס
יפורטוגםעמלותוריביותשנגבובפועלבקשרלכרטיסי

חיוב,בכלאחדמכרטיסיהחיובשלהלקוחע

לענייןמסגרתהאשראישלהלקוחעלגביהכרטיס,
תנאי זה ובכלל המסגרת ותנאי המסגרת סך כי יובהר

הריבית,יוצגובסלהמידעעלאודותאשראיע

סל)4(מידעעלאודותאשראי-ובכללזאתפירוט
לענייןיתרתהאשראי,לרבותכאמורלעילהמסגרתבחשבון
תשלוםובכרטיסחיוב,הריביתוהעמלותשהוסכמובקשר
לאשראי,מועדיפירעוןוקיומםשלשעבודיםשניתנוכנגד

האשראיע

בהקשרזהיובהרלענייןמקורותמידעשהםבנקים
וסולקים,כיהריביתוהעמלותששולמובפועליוצגובסל
זאת חיובע כרטיס או תשלום חשבון אודות על המידע
לעומתשארמקורותהמידעשלעניינםיוצגמידעכאמור

במסגרתסלמידעזהע

סך זה ובכלל - חסכונות אודות על מידע )5( סל
עם בקשר שהוסכמו ועמלות הצמדה ריבית, החיסכון,
החיסכון,מועדיזכאותלשחרורכספיהחיסכוןומועדסיום
החיסכוןעבמסגרתהאמוריובהרכיהמידעיכלולנתונים
עלקנסותותנאיהחיסכוןוכיהריביתוהעמלותששולמו

בפועליוצגובסלהמידעעלאודותחשבוןתשלוםע

עודיובהרכיבשלבזהסלמידעזהיחול,כמפורט
בתוספת,עלמקורותמידעשהםבנקיםותאגידיעזרובעלי

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיע

ובכלל - ערך ניירות תיק אודות על מידע )6( סל
ועמלות ערך, בניירות פעילות הערך, ניירות סוגי זה
המשולמותבקשרעםתיקניירותהערך;לענייןזה,"נייר
ערך"-כהגדרתובסעיף52לחוקניירותערךלרבותנכסים
פיננסייםכהגדרתםבחוקהייעוץלמעטקרנותהשתלמותע
יובהרכיהמידעבסלמידעזהיכלולנתוניםעלפעולות

קנייהומכירה,תשלוםדיבידנדותשלוםריביתע

חלק ב':לגבימקורמידעשהואסולק-סליהמידע
שלגביהםיידרשלתתגישהבהתאםלחוקהמוצעהםסלי
)3(ו–)4(לחלקא',היינו:סלי המידעהמפורטיםבפרטים

מידעלענייןכרטיסחיובואשראיכמפורטלעילבחלקא'ע

למתן רישיון בעל שהוא מידע מקור לגבי ג': חלק 
שירותיפיקדוןואשראי-סליהמידעשלגביהםיידרשלתת
גישהבהתאםלחוקהמוצעהםסליהמידעהמפורטים
בפרטים)1(עד)6(לחלקא,היינו:סלימידעלענייןמידע
זר, ובמטבע חדשים בשקלים תשלום חשבון אודות על
לענייןכרטיסחיוב,אשראי,חסכונותוניירותערךכמפורט

לעילבחלקא'ע

חלק ד':לגבימקורמידעשהואגוףמוסדי,בעלרישיון
למתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
לחוק בהתאם לתתגישה שלגביויידרשו המידע סל -
המוצעהואסלהמידעהמפורטבפרט)4(לחלקא',היינו

סלמידעלענייןאשראיכמפורטלעילבחלקא'ע

יובהרכירמתפירוטנוספתשלהמידעשעלמקורות
המידעלהנגישבכלסלתיקבעעלידיהמאסדריםע

להגדרה "רישיון למתן שירות מידע פיננסי", "רישיון" 
לעסוק הרשות מאת ברישיון מדובר כי לקבוע מוצע -
במתןשירותמידעפיננסישניתןלפיסימןב'לפרקב'בחוק

המוצעע

-מוצעלהגדיר"שירות להגדרה "שירות מידע פיננסי" 
מידעפיננסי"שהואשירותשדורשרישיוןאואישורלפי
פיננסי מידע איסוף )1( מאלה: אחד ככל המוצע, החוק
והעברתולאחר;)2(איסוףמידעפיננסי,ושימושבובאופן
מקוון,בידימישאסףאתהמידע;)3(שימוש,באופןמקוון,
במידעפיננסישנאסףבידיאחרוהועברלעושההשימוש,

כאמורבפסקה)1(ע

של מודלים שלושה לאפשר נועדה זו הגדרה
)1(גורםשיאסוףאתהמידעממקורותהמידע שירות-
את ויעביר פיננסי למידע הממשק מערכת באמצעות
המידעהאמורלגורמיםשמותרלהעבירלהםאתהמידע
המידע ממקורות מידע יאסוף שגם גורם )2( החוק; לפי
באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסיוגםיעשהבו
)3(גורם שימושלשםמתןשירותללקוחובהתאםלחוק;
שיקבלאתהמידעמהגורםהאמורבפסקה)1(ויעשהבו

שימושלשםמתןשירותללקוחובהתאםלחוקע

ע"ר1941,תוס'1עמ')ע(69)א(85ע 122
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איסוףמידעפיננסי,ושימושבובאופןמקוון,בידי )2(
מישאסףאתהמידע;

שימוש,באופןמקוון,במידעפיננסישנאסףבידי )3(
אחרוהועברלעושההשימוש,כאמורבפסקה)1(;

"השר"-שרהאוצר;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
בחוק כמשמעותה משותפת שירותים חברת למעט

האמור;

"תאגידעזר"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"תיווך"-העברתמידעמנותןשירותלגוףפיננסיבהתאם
להוראותסעיף29)א()1(לשםקבלתהצעהמטעמושל
אותוגוףלהתקשרותעםהלקוח,וקבלתהצעהכאמור,
ביןאםנותןהשירותמסייעללקוחבהתקשרותעםגוף

כאמורוביןאםלאו;

"תקנוןהבורסה"-כמשמעותובסעיף46לחוקניירותערךע

פרק ב': רישוי

סימן א': חובת רישיון או אישור

חובתרישיוןאו
אישור

לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ב(במתן2ע )א(
שניתן לכך רישיון בידו כן אם אלא פיננסי, מידע שירות
מאתהרשותלפיהוראותסימןב'ובהתאםלתנאיהרישיון

ולהוראותלפיחוקזהע

להגדרה "השר" -מוצעלקבועכישרהאוצרהואהשר
וקביעתתקנות החוקהמוצע יישוםהוראות האמוןעל

מכוחו,בהתאםלקבועבחוקכאמורע

להגדרה "תיווך" -מוצעלקבועכיתיווךהואהעברתמידע
מנותןשירותלגוףפיננסיבהתאםלהוראותסעיף29לשם
קבלתהצעהמטעמושלאותוגוףלהתקשרותעםהלקוח
וקבלתהצעהכאמור,ביןאםנותןהשירותמסייעללקוח
בהתקשרותעםגוףכאמורוביןאםלאועהגדרהזונדרשת
לצורךסעיף25המוצעאשרמגבילאתהשימושבמידע
29המוצעהעוסקבהעברתמידע הפיננסי,לצורךסעיף
לאחרשהואגוףפיננסי,לסעיף31)ב(המוצעהעוסקבניגוד
עניינים,ולסעיף32המוצעהעוסקבגילוינאותשמוטלעל

נותןהשירותע

לסעיף 2 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ב(,
יורשהלעסוקבמתןשירותמידעפיננסידרךעיסוקרקאם
קיבלרישיוןמתאיםמאתהרשות,ובהתאםלתנאיהרישיוןע
איסוףוקבלתגישהלמידעפיננסיבאופןמקווןבהתאם
לחובהשחלהעלמקורותהמידעלפיהחוקהמוצעומתן
מידעזהמאפשריםגישה שירותבאופןמקווןעלבסיס
להיקףמשמעותישלמידעפיננסישללקוח,שהואמידע
רגיש,ועלכןגוברהחששלפגיעהבפרטיותהלקוחומפני

סיכוניאבטחתמידעע

החוקהמוצעגםמטילחובהעלמקורותהמידעלהחצין
לגופים שלהם, הלקוחות אודות על הרגיש המידע את
אחרים)אףשהםפועליםמטעםהלקוח(,חובהאשרחושפת
גםאותםלסיכוןמשפטיבאשרלפגיעהבפרטיותהלקוחות
שלהםולדלףמידעעלאורכלהאמורנדרשלהטילפיקוחעל

פעילותזוולקבלרישיוןמתאיםכדילעסוקבתחוםע
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מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור )ב(
מידע",לשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקו
במתןשירותמידעפיננסי,אלאאםכןבידםאישורלכךשניתן
בנתוני שיתוף על הממונה או המידע מקור מאסדר מאת
אשראי,לפיהעניין,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהע

השר רשאי ו–)ב( )א( קטנים סעיפים הוראות אף על )ג(
לקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקיםבתחוםהפיננסי
ושפעילותםהפיננסיתמפוקחתלפידין,שלאתחולעליהם
חובתהרישיוןלפיסעיףקטן)א(ותחולעליהםחובתהאישור
לפיסעיףקטן)ב(;תקנותלפיסעיףקטןזהיותקנולפיהצעת
עמו, בהתייעצות או כאמור שנקבע הגוף של המאסדר
בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות,ולגביגוף
המפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעתהנגידאובהסכמתו,

בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשותע

פטורמרישיון
ומאישור

עלאףהוראותסעיף2,גוףפיננסי,מייצגאוגוףאחר3ע )א(
מנותן פיננסי מידע שקיבל 29)ו()2()ב(, סעיף לפי שנקבע

שירותלפיהוראותסעיף29,פטורמרישיוןאומאישורלפי
סעיף2לגבישימושבמידעלמטרהשלשמההועברלוהמידע

בהתאםלהוראותסעיף29ע

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור )ב(
מידע",לשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקו
במתןשירותמידעפיננסי,אלאאםכןבידםאישורלכךשניתן
בנתוני שיתוף על הממונה או המידע מקור מאסדר מאת
אשראי,לפיהעניין,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהע

השר רשאי ו–)ב( )א( קטנים סעיפים הוראות אף על )ג(
לקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקיםבתחוםהפיננסי
ושפעילותםהפיננסיתמפוקחתלפידין,שלאתחולעליהם
חובתהרישיוןלפיסעיףקטן)א(ותחולעליהםחובתהאישור
לפיסעיףקטן)ב(;תקנותלפיסעיףקטןזהיותקנולפיהצעת
עמו, בהתייעצות או כאמור שנקבע הגוף של המאסדר
בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות,ולגביגוף
המפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעתהנגידאובהסכמתו,

בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשותע

פטורמרישיון
ומאישור

עלאףהוראותסעיף2,גוףפיננסי,מייצגאוגוףאחר3ע )א(
מנותן פיננסי מידע שקיבל 29)ו()2()ב(, סעיף לפי שנקבע

שירותלפיהוראותסעיף29,פטורמרישיוןאומאישורלפי
סעיף2לגבישימושבמידעלמטרהשלשמההועברלוהמידע

בהתאםלהוראותסעיף29ע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכימקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד
)7(להגדרה"מקורמידע",היינוכלמקורמידעלמעטמקור
לשכת האמורה, להגדרה )8( מכוחפסקה שנקבע מידע
אשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקובמתןשירות
מידעפיננסי,אלאאםכןהםקיבלואישורלכךממאסדר
מקורהמידעאומהממונהעלשיתוףבנתוניאשראי,לפי
העניין,ובהתאםלתנאיהאישורוהוראותהחוקעבכךגופים
אלהיהיופטוריםמקבלתרישוימהרשותויהיורשאים
לקבלתאישור פיננסיבכפוף מידע שירות לפעולכנותן

מהמאסדרהענפישלהםובהתאםלתנאיםהקבועיםבוע

גופיםאלה,מעצםהיותםמקורותמידע,כברכפופים
לפיקוחולהוראותמאסדרמספקותלענייןהגנהעלפרטיות
ואבטחתמידעשללקוחותוכןלענייןהצגתמידעללקוח
על מידע ולשכות אשראי לשכות כן, כמו מקווןע באופן
עוסקיםשפועלותמכוחחוקנתוניאשראי,התשע"ו-2016
חלק כיום מספקות אשראי(, נתוני חוק - זה )בפרק
מהשירותיםשיינתנועלידינותנישירותמידעפיננסי,
זומפוקחתממילאמכוחהחוקהאמורעלידי ופעילות
הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי,בפרטבהקשריםשל
פעילותם בעניין שוטף באופן ללקוחותיהן מידע הצגת
הכלכליתובאמצעותמערכתטכנולוגיתמאובטחת,וניהול
מאגרימידעהכולליםכמותעצומהשלמידע,הכפופים

לדרישותאבטחתמידעע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,לפיהצעתהמאסדרשל
הגוףהעוסקבתחוםהפיננסיאובהתייעצותעמו,בהסכמת
שרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות,ולגביגוףהמפוקח
לקבועסוגים הנגיד, גםבהסכמת - ישראל ידיבנק על
נוספיםשלגופיםפיננסייםשפעילותםהפיננסיתמפוקחת
תחול אלא לגביהם תחול לא הרישוי שחובת דין, לפי
עליהםחובתקבלתהאישורלפיסעיףקטן)ב(עזאת,כדי
לתתמענהבהתאםלצורך,למשל,למקורותמידענוספים
שייווספובהמשךלתחולתהחוקמכוחפסקה)8(להגדרה
"מקורמידע",אשרמפוקחיםלפידין,כךשהמאסדרהענפי
שלהםיוכללתתלהםאישורלעסוקבמתןשירותמידע

פיננסיולפקחעלפעילותםלפיהחוקהמוצעע

לסעיף 3 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

לפטור מוצע פיננסי", מידע "שירות הגדרת נוכח
כמהגורמיםמחובתהרישויאוקבלתהאישורלפיסעיף2
המוצע,שלאהייתהכוונהלהחיללגביהםרישויוהשימוש
במידעעלידםמוגבללשימושלמטרהשלשמההועבר
29המוצע,העוסק להםהמידעבהתאםלהוראותסעיף
בהעברתמידעלאחרעגורמיםאלההםגוףפיננסי,מייצג
אוגוףשנקבעלפיסעיףקטן)ו()2()ב(לסעיףהאמור,עלידי
מאסדר עם ובהתייעצות המשפטים שר בהסכמת השר,

נותןהשירותע
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השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגידובהתייעצותעם )ב(
הרשות,רשאילקבועגופיםנוספיםשיהיופטוריםמחובת
רישיוןואישורלפיסעיף2,דרךכללאולגבישירותמסוים
שהםנותנים,כפישיקבע;ורשאיהשרבתקנותלפיסעיףקטןזה
לקבועתנאיםשיחולועלמתןהשירותבידיגוףהפטורכאמורע

סימן ב': רישיון מאת הרשות

תנאיםלמתן
רישיון

הרשותרשאיתלתתרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי4ע )א(
למבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:

שהוא או כהגדרתהבחוקהחברות הואחברה )1(
רשוםכחברתחוץלפיסעיף346לחוקהחברות;

השליטהעלעסקיווניהולםמופעליםבישראל, )2(
ואםאינםמופעליםבישראל-ביכולתולקייםאתכל

ההוראותלפיחוקזה,וניתןלאכוףאותןלגביו;

ישלומיומנותטכניתואמצעיםמתאימיםלשם )3(
מתןשירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתו,באופן
יינתן שבאמצעותן המערכות אמינות את שיבטיח
זה ובכלל זה חוק לפי ההוראות קיום ואת השירות
ההוראותהנוגעותלהגנתהפרטיות,לאבטחתמידע,

להגנתסייברולניהולסיכונים;

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים
נוספים גופים לקבוע הרשות, עם ובהתייעצות והנגיד
,2 שיהיופטוריםמחובתהרישיוןאוהאישורלפיסעיף
דרךכללאולגבישירותמסויםשהםנותנים,כפישיקבע,
לרבותקביעתתנאיםשיחולועלמתןהשירותבידיגוף
הפטורכאמורעזאת,כדילהימנעממקריםחריגיםשבהם
החוקיחולעלפעילויותשכרוכותבאיסוףמידעפיננסי,
העברתואושימושבו,שלאהייתהכוונהלהחילחובת

רישוילגביפעילויותאלהע

לסעיף 4 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועשבהתקייםכלהתנאיםהמפורטיםלהלן
הרשותתהיהרשאיתלהעניקלמבקש,רישיוןלמתןשירות

מידעפיננסי:

הואמאוגדכחברהלפיחוקהחברותהתשנ"ט-1999 )1(
)להלן-חוקהחברות(,אושהואחברתחוץהרשומהלפי

סעיף346לחוקהחברות;

מבקשהרישיוןהוכיחכיהשליטהעלעסקיווניהולם )2(
והניהול השליטה יוכלו - לחלופין בישראלע מופעלים
להתבצעמחוץלישראלאםתשתכנעהרשותשניתןלעמוד
בהוראותובדרישותהדיןאףבמצבדבריםזה,וכןכיתוכל

לבצעפיקוחאפקטיביואכיפהעלפעילותכאמור;

איןזהמן הגדרתו, מעצם מקוון בשירות היותשמדובר
זרות חברות יהיו השרות את שיציעו שחברות הנמנע
החלופה הוספה לפיכך, בישראלע אינו מושבן שמקום
השנייה,בכפוףלכךשניתןלהבטיחכיגםבמצבדבריםזה,
תוכלהרשותלפקחבאופןאפקטיביאחרפעילותושלבעל
הרישיוןויכולתולקייםאתההוראותלפיהחוקהמוצע,
וכןניתןלאכוףאותןלגביועכלזאתבדומהלקבועבסעיף
44יג)ב()1(לחוקניירותערך,התשכ"ח-1968)להלן-חוק
ניירותערך(,בנוגעלתנאיקבלתרישיוןזירתסוחרשבה

גםניתניםשירותיםבאופןמקוון;

מבקשהרישיוןיחויבלעמודבדרישותשלמיומנות )3(
המידע שירות מתן לשם מתאימים ואמצעים טכנית
אמינות את שיבטיח באופן לתת מבקש שהוא הפיננסי
המערכותשבאמצעותןיינתןהשירותואתקיוםהוראות
את יניח הרישיון שמבקש היא זו דרישה מטרת החוקע
מערכות באמצעים, מחזיק הוא כי הרשות של דעתה
מחשובותקשורתוכוחאדםמקצועיאשריאפשרולולעמוד
בחובותיוכלפילקוחותיווכלפיגורמיםנוספיםעבשלאופי
הפעילותשבמסגרתהמחזיקנותןהשירותבמידעפיננסי
פרטישלהלקוח,יושםדגשמיוחדעלעמידהבדרישות
שלהגנתפרטיותהלקוחות,אבטחתמידע,הגנתסייבר
וניהולסיכוניםעלידיבעלרישיוןעיובהרכיגםדרישהזו
מופיעהלדוגמהכחלקמתנאיהרישוישלזירתסוחרבסעיף

44יג)ב()4(לחוקניירותערך;
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האמצעים על וההצהרה העסקית התוכנית )4(
הכספייםשלו,שצירףלבקשתולפיסעיף5,מעידיםעל
יכולתולתתאתשירותהמידעהפיננסישהואמבקש

לתיתוולעמודבהוראותלפיחוקזה;

עצמי הון ביטוח, לעניין בדרישות עומד הוא )5(
לפי רישיון מבעל כנדרש  אחרת, בטוחה או מזערי

סעיף35)א(;

ביתהמשפטלאמינהלוכונסנכסיםאוציווהעל )6(
פירוקווהמבקשלאהחליטעלפירוקומרצון;

מתקיימיםבבעלהשליטההתנאיםלקבלתהיתר )7(
שליטהלפיסעיף9ע

מצאההרשותכימבקשהרישיוןאינוראוילעסוקבמתן )ב(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבוראובשל
טעמיםהנוגעיםלמהימנותו,למהימנותושלבעלשליטהבו
אולמהימנותושלנושאמשרהבכירהבואובבעלשליטה
בו,רשאיתהיאשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימים
לגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתנהלוהזדמנות
לטעוןאתטענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכך,

בדרךשהורתהע

מבקש5עבקשהלרישיון יפרט בבקשה לרשות; תוגש לרישיון בקשה )א(
מבקש הוא שבו הפיננסי המידע שירות סוג את הרישיון
נוספים פרטים בתקנות לקבוע הרשות ורשאית לעסוק,

שייכללובבקשהכאמורע

האמצעים על וההצהרה העסקית התוכנית )4(
הכספייםשלו,שצירףלבקשתולפיסעיף5,מעידיםעל
יכולתולתתאתשירותהמידעהפיננסישהואמבקש

לתיתוולעמודבהוראותלפיחוקזה;

עצמי הון ביטוח, לעניין בדרישות עומד הוא )5(
לפי רישיון מבעל כנדרש  אחרת, בטוחה או מזערי

סעיף35)א(;

ביתהמשפטלאמינהלוכונסנכסיםאוציווהעל )6(
פירוקווהמבקשלאהחליטעלפירוקומרצון;

מתקיימיםבבעלהשליטההתנאיםלקבלתהיתר )7(
שליטהלפיסעיף9ע

מצאההרשותכימבקשהרישיוןאינוראוילעסוקבמתן )ב(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבוראובשל
טעמיםהנוגעיםלמהימנותו,למהימנותושלבעלשליטהבו
אולמהימנותושלנושאמשרהבכירהבואובבעלשליטה
בו,רשאיתהיאשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימים
לגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתנהלוהזדמנות
לטעוןאתטענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכך,

בדרךשהורתהע

מבקש5עבקשהלרישיון יפרט בבקשה לרשות; תוגש לרישיון בקשה )א(
מבקש הוא שבו הפיננסי המידע שירות סוג את הרישיון
נוספים פרטים בתקנות לקבוע הרשות ורשאית לעסוק,

שייכללובבקשהכאמורע

תכנית הרשות בפני להציג יחויב הרישיון מבקש )4(
מימון ומקורות כספיים אמצעים על והצהרה עסקית
המעידיםעליכולתולתתאתהשירותולעמודבהוראות

החוקהמוצע;

מבקשהרישיוןיחויבלעמודבדרישהשתקבעהרשות )5(
לקיומושלביטוחאוהוןעצמימזעריאובטוחהאחרתע
הואילומבקשירישיוןצפוייםלהיותברובםחברותפינטק
בפני משמעותי חסם ליצור שלא וכדי דרכן, בראשית
הצעתהשירותלציבורבישראל,מוצעלאפשרלמבקשי
הרישיוןכמהחלופותלקיוםהדרישה,ובהן,ביטוחאחריות
אוהוןעצמיאובטוחהאחרתשיעמידמבקשהרישיוןע
בנוסף,תהיההרשותרשאיתלקבועדרישותשונותלקיום
הדרישהבהתחשבבהיקףשירותהמידעשהואמבקשלתת
הרישיון,כאמור וסוגהשירותשלמבקשהרישיוןובעל

בסעיף35)א(המוצע;

ביתהמשפטלאמינהלמבקשהרישיוןכונסנכסים )6(
ולאציווהעלפירוקווהמבקשלאהחליטעלפירוקומרצוןע

היתר לקבלת התנאים השליטה בבעל מתקיימים )7(
שליטהלפיסעיף9המוצעלהלןע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיהרשותתוכללסרבלתתרישיון,אף
שהתקיימוכלהתנאיםשבסעיףקטן)א(,מטעמיםשבטובת
הציבוראובשלטעמיםהנוגעיםלמהימנותושלמבקש
נושא של למהימנותו או בו, שליטה בעל של הרישיון,
משרהבכירהבואובבעלהשליטהבו,וזאתבלבדשנתנה
למבקשהרשיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכך,בדרךשהורתהע

יובהרכיהעילהלסירובלמתןרישיוןלפיסעיףזה
היארחבהונוגעתלטעמיםשבטובתהציבור,וליכולתושל
מבקשהרישיוןלעמודבדרישותהחוקהשונות,ובפרטאלה
הנוגעותלאבטחתמידעפיננסיפרטישללקוחות,הגנה
עלפרטיותםופעילותלטובתלקוחותיועכךלמשליישקלו
שיקוליםהנוגעיםלעברפלילירלוונטישלמבקשהרישיון

אוהיסטוריהשלהפרתדיניהפרטיותע

לסעיף 5 לחוק המוצע

מידע שירות למתן רישיון בקשת כי לקבוע מוצע
השירותים מסוגי אחד כל לעניין לרשות תוגש פיננסי,
מידע "שירות להגדרה )3( עד )1( בפסקאות המנויים
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קיום על המעידים מסמכים יצורפו לרישיון לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהרישיוןכאמורבסעיף4,ובכללזההצהרה
והתוכנית הרישיון מבקש של הכספיים האמצעים בדבר
העסקיתשלו;הרשותרשאיתלקבועבתקנותאתהפרטים
וכןמסמכים כאמור בהצהרהובתוכניתהעסקית שייכללו

ודוחותנוספיםשיצורפולבקשהע

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ג(
אודוחות הרישיוןפרטים,מסמכים ממבקש רשאילדרוש
נוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אםנראהלוכי

הדברדרושלצורךקבלתהחלטהבבקשהע

פרטיהרישיון
ותנאיו

6ע
ע

ברישיוןיפורט,ביןהשאר,סוגשירותהמידעהפיננסי )א(
לקבוע הרשות ורשאית בו, לעסוק הרישיון בעל שרשאי

ברישיוןפרטיםנוספיםותנאיםשיחולועלבעלהרישיוןע

הרשותרשאיתלשנותאתהתנאיםשקבעהברישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהודיעהלבעלהרישיוןאת
נימוקיהונתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכך,בדרהשהורתהע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהחלטה7ע להתלותו, או רישיון לבטל רשאית הרשות )א(
מנומקתבכתב,אםמצאהכימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מהתנאים תנאי הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א(אושהואהפרתנאי

מהתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף6;

שירות סוג את הרישיון מבקש יפרט בבקשה פיננסי"ע
המידעהפיננסישבוהואמבקשלעסוק,מביןהשירותים
רשאית תהיה והרשות האמורות, בפסקאות המפורטים
לקבועבתקנותפרטיםנוספיםשייכללובבקשהעלבקשה
לרישיוןיצורפומסמכיםהמעידיםעלקיוםהתנאיםלקבלת
רישיוןובכללזההצהרהבדברהאמצעיםהכספייםשל

מבקשהרישיוןוהתכניתהעסקיתשלוע

גםלענייןזה,הרשותתהיהרשאיתלקבועבתקנות
אתהפרטיםשייכללובהצהרהובתכניתהעסקיתכאמור
וכןלקבועמסמכיםודוחותשיצורפולבקשהעבנוסף,כדי
לאפשרלרשותלקבלהחלטותמבוססותומנומקותבבקשות
הרישיוןשיוגשואליה,מוצעלקבועכייושבראשהרשות
אועובדהרשותשהואהסמיכולכךיהיהרשאילדרוש
באופןפרטניממבקשהרישיוןפרטים,מסמכיםאודוחות

נוספיםע

לסעיף 6 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיברישיוןיפורט,ביןהשאר,סוגשירות
המפורטים השירותים לסוגי בהתאם הפיננסי, המידע
בפסקאות)1(עד)3(להגדרה"שירותמידעפיננסי",ורשאית
הרשותלקבועברישיוןפרטיםנוספיםותנאיםשיחולועל

בעלהרישיון,וכןלשנותתנאיםאלהובלבדשלאתשנה
אתהתנאיםכאמוראלאלאחרהודעהמנומקתומתןזכות

טיעוןלבעלהרישיוןע

לסעיף 7 לחוק המוצע

ההסדרהמוצעלענייןביטולהרישיוןדומהבמהותו
להסדרהקבועהיוםבחקיקהלגביגופיםאחריםהמפוקחים
ערך ניירות לחוק 45ה סעיף למשל כך הרשותע ידי על
הקובעאתההסדרלביטולרישיוןשלבורסה,סעיף44כג
לחוקניירותערךהקובעאתההסדרלביטולרישיוןשלזירת
סוחרוסעיף10לחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעותהתשנ"ה-1995
)להלן-חוקהייעוץ(,הקובעאתההסדרלביטולרישיון

לבעלרישיוןלפיחוקהייעוץע

לסעיף קטן )א(

הרשות רשאית שלפיהן העילות את לקבוע מוצע
לבטלרישיוןאולהתלותו,בהחלטהמנומקתבכתבובכפוף
לחובתשימוע,כלהלן:הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב
אושגוי;אםחדללהתקייםבבעלהרישיוןתנאימהתנאים
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א()1(עד)7(המוצעאושהוא
הפרתנאימהתנאיםשנקבעוברישיונולפיסעיף6המוצע;
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בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראהשלהרשות;

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )4(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
בעלהרישיון;נסיבותכאמורייבחנולגביבעלהרישיון,
בעלשליטהבוונושאמשרהבכירהבבעלהרישיוןאו

בבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
הרישיוןאואתהתלייתוע

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעידעל )ב(
פגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושלנושא
משרהבכירהבואובבעלשליטהבו;רשימהכאמורתפורסם
באתרהאינטרנטשלהרשותותיכנסלתוקףבתום30ימיםמיום
הפרסום,ואולםשינויברשימהלאיחולעלהליךתלויועומד
לפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימהלפיסעיףקטן

זהועלכלשינוישלהומועדתחילתם,תפורסםברשומותע

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)5(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
סעיףקטן,ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהרישיוןלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלפה
התקופהשהורהיושבראשהרשותוהפגםלאתוקןלהנחת

דעתו,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיףקטן)א(ע

הרשותלאתבטלרישיוןאותתלהאותוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(אלאלאחרשנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעון
אתטענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכך,בדרך
שהורתה,ואולםיושבראשהרשותרשאילהתלותרישיון
באופןמיידי,אםקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,
ובלבדשייתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיולפני

הרשותכאמור,סמוךככלהאפשרלאחרהתלייתהרישיוןע

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראהשלהרשות;

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )4(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
בעלהרישיון;נסיבותכאמורייבחנולגביבעלהרישיון,
בעלשליטהבוונושאמשרהבכירהבבעלהרישיוןאו

בבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
הרישיוןאואתהתלייתוע

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעידעל )ב(
פגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושלנושא
משרהבכירהבואובבעלשליטהבו;רשימהכאמורתפורסם
באתרהאינטרנטשלהרשותותיכנסלתוקףבתום30ימיםמיום
הפרסום,ואולםשינויברשימהלאיחולעלהליךתלויועומד
לפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימהלפיסעיףקטן

זהועלכלשינוישלהומועדתחילתם,תפורסםברשומותע

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)5(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
סעיףקטן,ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהרישיוןלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלפה
התקופהשהורהיושבראשהרשותוהפגםלאתוקןלהנחת

דעתו,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיףקטן)א(ע

הרשותלאתבטלרישיוןאותתלהאותוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(אלאלאחרשנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעון
אתטענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכך,בדרך
שהורתה,ואולםיושבראשהרשותרשאילהתלותרישיון
באופןמיידי,אםקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,
ובלבדשייתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיולפני

הרשותכאמור,סמוךככלהאפשרלאחרהתלייתהרישיוןע

לפי מההוראות הוראה הפר רישיון בעל שבו במקרה
החוקאוהוראהשלהרשות;מתקיימתנסיבהמהנסיבות
המנויותברשימהשנקבעההמעידהעלפגםבמהימנות
בעלהרישיוןענסיבותאלהייבחנולגביבעלהרישיון,בעל
שליטהבוונושאמשרהבכירהבבעלהרישיוןאובבעל
והאם הרישיון בעל בראי ייבחנו הנסיבות בוע שליטה
הפגםבמהימנותאצלאחדמהגורמיםהמצויניםבסעיף
גורעממהימנותבעלהרישיון;אובהתקיימםשלטעמים
את הרישיוןאו ביטול את המצדיקים הציבור שבטובת

התלייתוע

לסעיף קטן )ב(

שיש נסיבות רשימת לקבוע לרשות לאפשר מוצע
בהןכדילהעידעלפגםבמהימנותשלבעלרישיון,של
בעלשליטהבואושלנושאמשרהבכירהבואובבעל
שליטהבוערשימהכאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשל

בה שינוי כל ועל הרשימה פרסום על והודעה הרשות
ומועדתחילתם,תפורסםברשומותע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיאםסבריושבראשהרשותכיפגם
)5(ניתןלתיקון,רשאיהוא כאמורבסעיףקטן)א()1(עד
התיקון אופן על ולהורות לתקנו רישיון לבעל להורות
והמועדלתיקוןעחלפההתקופהוהפגםלאתוקןלהנחת
דעתיושבראשהרשות,רשאיתהרשותלבטלאולהתלות

רישיוןכאמורבסעיףקטן)א(ע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועאתזכותהשימועשלבעלרישיוןבפני
הרשותבטרםביטלהאוהתלתהאתהרישיון,אלאאםכן
קיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםהתלייתרישיוןבאופן
מיידי,שכןאזמוצעלאפשרליושבראשהרשותלנקוט

ר ב ס ה י  ר ב ד
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פיקוחעלמי
שרישיונובוטל

מישרישיונובוטלחייבלמלאאחריכלההוראותהחלות8ע )א(
עלבעלרישיוןלפיחוקזה,כלעודקיימותהתחייבויותשנתן

ללקוחותלפניביטולהרישיוןע

יושבראשהרשות,אועובדשהואהסמיכולכך,רשאי )ב(
לתתלמישרישיונובוטלהוראותבדברניהולעסקיוככל
שהדברייראהלונחוץכדילהגןעללקוחותיושהתקשרועמו
לפניביטולהרישיון;איןבהוראהכאמורכדילפטוראתמי
שרישיונובוטלמאחריותולמילויהתחייבותשנתןלפניביטול

הרישיוןע

סימן ג': היתר לשליטה בבעל רישיון

היתרשליטה
בבעלרישיון

לאישלוטאדםבבעלרישיוןאלאעלפיהיתרשליטה9ע )א(
מאתהרשותע

הרשותרשאיתשלאלתתהיתרשליטהלפיסעיףזה, )ב(
מטעמיםאלהבלבד:

ניתןלגבימבקשההיתרצולפתיחתהליכיםלפי )1(
חוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-1232018,

אושמתקייםלגביואחדמאלה,לפיהעניין:

הוכרז הוא - יחיד שהוא מבקש לעניין )א(
פסולדין;

צו ניתן - תאגיד שהוא מבקש לעניין )ב(
לפירוקואומונהכונסנכסיםלנכסיואולחלק

מהותימהםבשלאיתשלוםחובע

אמצעישלהתלייתרישיוןבאופןמיידי,ובלבדשתינתן
ככל סמוך טענותיו את לטעון הזדמנות הרישיון לבעל

האפשרלאחרהתלייתהרישיוןע

מטרתהשלסמכותזוהיאלהפסיקבאופןמיידיאת
העברתהמידעהפיננסיהפרטישללקוחותלבעלרישיון
נותןשירותבמקריםשבהםמתעוררחששמצדיושבהראש
לאבטחתהמידע,הגנהעלפרטיותהלקוחות,אומעשי

רמייהשלבעלהרישיוןע

לסעיף 8 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיגםמישרישיונובוטל,חייבלמלא
החוק לפי רישיון בעל על החלות ההוראות כל אחרי
המוצע,כלעודקיימותהתחייבויותשנתןללקוחותלפני
עובד או הרשות, ראש יושב זה, לעניין הרישיוןע ביטול
שהואהסמיכולכך,רשאילתתלמישרישיונובוטלהוראות
בדברניהולעסקיוככלשהדברייראהלונחוץכדילהגןעל
לקוחותשהתקשרועמולפניביטולהרישיוןעעםזאתיובהר
כיאיןבכךכדילפטוראתמישרישיונובוטלמאחריותו

למילויהתחייבותשנתןלפניביטולהרישיוןע

הוראהדומה,שתכליתהלהבטיחללקוחותאתהמשך
עמידתנותניהשירותבהתחייבויותכלפיהםשניתנולפני
לחוק 24 בסעיף קיימת השירות, נותני רישיון שבוטל

הפיקוחעלשירותיםפיננסייםע

לסעיפים 9 עד 12 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהמבקשלשלוטבבעלרישיוןיידרש
רשאית תהיה הרשות הרשותע מאת שליטה להיתר
לסרבלהעניקהיתרשליטהבבעלרישיון,בשלמתןצו
לפתיחתהליכיםלפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,
התשע"ח-2018,נגדמבקשההיתראוהכרזתוכפסולדין,
ואםמבקשההיתרהואתאגיד-גםאםניתןצולפירוקו
אומונהכונסנכסיםלנכסיואולחלקמהותימהםבשל
אי–תשלוםחוב,אומטעמיםהנוגעיםלטובתהציבוראו
למהימנותושלמבקשההיתראושלנושאמשרהבכירהבוע

בהמשךלכךגםמוצעלקבועאיסורלמחזיקבאמצעי
שליטהבבעלרישיוןלהעביראותולאחרביודעוכיהנעבר

זקוקלהיתרשליטהואיןבידוהיתרכאמורע

הרשותתוסמךגםלבטלאתהיתרהשליטהמאותן
סיבותשבעטייןהיאמוסמכתשלאלהעניקומלכתחילה
ראש יושב סבר כן אם אלא בכתב, מנומקת בהחלטה

ס"חהתשע"ח,בעמ'310ע 123
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מטעמיםהנוגעיםלטובתהציבוראולמהימנותו )2(
שלמבקשההיתראושלנושאמשרהבכירהבוע

לבעל שהיה מי על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ג(
שליטהכאמורבאותוסעיףקטן,מכוחהעברתאמצעישליטה

עלפידיןע

העברתאמצעי
שליטה

מישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןלאיעביראותולאחר10ע
הזקוקלהיתרשליטהשאיןבידוהיתרכאמורע

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת11ע )א(
בכתב,אםמצאהכיהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף9)ב()1(; )1(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה התקיימה )2(
פגם על המעידה 7)ב(, סעיף לפי הרשות שקבעה

במהימנותבעלההיתראונושאמשרהבכירהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ההיתרע

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ב(
השליטה, היתר את לבטל הרשות רשאית שבשלו )3( עד
ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהרישיוןלתקנו,ורשאי
הואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלפההתקופה
דעתו, להנחת תוקן לא והפגם הרשות ראש יושב שהורה

רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהע

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבעל12ע )א(
רישיוןבלאהיתרשליטה,רשאיהוא,לאחרשנתןלאותואדם

הזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיהעוד

בעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםע

מטעמיםהנוגעיםלטובתהציבוראולמהימנותו )2(
שלמבקשההיתראושלנושאמשרהבכירהבוע

לבעל שהיה מי על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ג(
שליטהכאמורבאותוסעיףקטן,מכוחהעברתאמצעישליטה

עלפידיןע

העברתאמצעי
שליטה

מישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןלאיעביראותולאחר10ע
הזקוקלהיתרשליטהשאיןבידוהיתרכאמורע

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת11ע )א(
בכתב,אםמצאהכיהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף9)ב()1(; )1(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה התקיימה )2(
פגם על המעידה 7)ב(, סעיף לפי הרשות שקבעה

במהימנותבעלההיתראונושאמשרהבכירהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ההיתרע

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ב(
השליטה, היתר את לבטל הרשות רשאית שבשלו )3( עד
ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהרישיוןלתקנו,ורשאי
הואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלפההתקופה
דעתו, להנחת תוקן לא והפגם הרשות ראש יושב שהורה

רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהע

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבעל12ע )א(
רישיוןבלאהיתרשליטה,רשאיהוא,לאחרשנתןלאותואדם

הזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיהעוד

בעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםע



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1030

העברת מכוח רישיון בבעל שליטה בעל אדם היה )ב(
שנתנה לאחר הרשות, רשאית דין, פי על שליטה אמצעי
לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורותלולמכור
אתאמצעיהשליטההאמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופה

שתורה,כךשלאיהיהעודבעלשליטהכאמורע

הורתההרשותלפיהוראותסעיףקטן)ב(למכוראמצעי )ג(
שליטה,רשאיתהיאלתתהוראהכאמורבסעיףקטן)א()2(

עד)4(,בשינוייםהמחויביםע

בהתאם השליטה אמצעי את שליטה בעל מכר לא )ד(
להוראותיושבראשהרשותאוהרשותלפיסעיפיםקטנים)א(
או)ב(,רשאיביתהמשפט,לבקשתהרשות,למנותכונסנכסים

למכירתאמצעיהשליטהכאמורע

סימן ד': אישור מאת מאסדר

תנאיםלקבלת
אישור

בסימןזה,"מאסדר"-מאסדרכמפורטלהלן,לפיהעניין:13ע )א(

)7( )1(עד לענייןמקורמידעכאמורבפסקאות )1(
להגדרה"מקורמידע"-מאסדרמקורהמידע;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים- )2(
הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

לענייןגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(-מאסדר )3(
הגוףהאמורע

הרשותכיפגםשבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתר
השליטה,ניתןלתיקון,שכןאזרשאיהואלהורותעלאופן
התיקוןוהמועדלתיקוןעאםחלפההתקופהשהורהיושב
ראשהרשותוהפגםלאתוקןלהנחתדעתו,רשאיתהרשות

לבטלאתהיתרהשליטהע

שקיבל בלא רישיון בבעל שליטה לבעל אדם היה
אתהיתרהרשותלכך,תהיההרשותרשאיתלהטילעליו
אמצעי את להחזיק להפסיק הוראה כדוגמת סנקציות
השליטהאו"הרדמתאמצעיהשליטה"באמצעותאיסור
למנותדירקטוריםאופיטורידירקטוריםשמונועלידיבעל

השליטה,איסורעלהצבעהבאסיפותהכלליותועודע

שליטה לבעל הורתה והרשות במקרה מכך, יתרה
שאינומחזיקבהיתרשליטהלמכוראתאמצעיהשליטה,
אךבעלהשליטהלאפעלכאמור,יהיהרשאיביתהמשפט,
אמצעי למכירת נכסים כונס למנות הרשות, לבקשת

השליטהע

לסעיף 13 לחוק המוצע

לענייןמקור המידע מאסדרמקור כי מוצעלקבוע
מידעכאמורבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקורמידע",

הממונהעלשיתוףבנתוניאשראילענייןלשכתאשראי
ולשכתמידעעלעוסקיםאומאסדרגוףאחרשנקבעלפי
2)ג(המוצעלעיל,יהיהרשאילתתלמקורהמידע סעיף
האמור,ללשכתהאשראיאולגוףאחרשנקבעלפיסעיף
2)ג(,שביקשוזאת,אישורלמתןשירותמידעפיננסי,ובלבד
בנוגע המוצע 4)א()3( בסעיף האמור לגביהם שמתקיים
לעמידהבתנאיהמיומנותהטכניתוהאמצעיםהמתאימים

לשםמתןשירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתע

יובהרכיאישורכאמוריוכללהינתןגםבדרךשל
מתןתעודהחתומהדיגיטלית)סרטיפיקט(שהנפיקמאסדר
נותןהשירותלנותןהשירות,לצורךקבלתגישהלמידע

לפיהחוקהמוצעע

שמבקש המאסדר מצא אם כי לקבוע מוצע עוד
פיננסי, מידע שירות במתן לעסוק ראוי אינו האישור
מטעמיםשבטובתהציבור,רשאיהואשלאלתתלואישור
אףאםמתקייםלגביוהתנאיהאמורבסעיף4)א()3(המוצע,
ובלבדשניתנהלוזכותשימועעבמסגרתזו,רשאיהמאסדר
המותרים האחרים הנוגעיםלעיסוקים שיקולים לשקול
לפידיןלגוףהפיננסיהמפוקחולהשפעתהעיסוקבשירות

מידעפיננסיעליהםע
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מאסדררשאילתתלמקורמידעכאמורבפסקאות)1( )ב(
עד)7(להגדרה"מקורמידע",ללשכתאשראי,ללשכתמידע
עלעוסקיםאולגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(,לפיהעניין,
ובלבד פיננסי, מידע שירות למתן אישור זאת, שביקשו

שמתקייםלגביהםהאמורבסעיף4)א()3(ע

מצאמאסדרכימבקשהאישוראינוראוילעסוקבמתן )ג(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבור,רשאיהוא
שלאלתתלואישוראףאםמתקייםלגביוהתנאיהאמור
בסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו

לפניואולפנימישהואהסמיכולכך,בדרךשהורהע

מבקש14עבקשהלאישור יפרט בבקשה למאסדר; תוגש לאישור בקשה )א(
מבקש הוא שבו הפיננסי המידע שירות סוג את האישור
פרטים מאסדר, בהוראות לקבוע, המאסדר ורשאי לעסוק,

נוספיםשייכללובבקשהכאמורע

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לאישור לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהאישורובכללזהתוכניתעסקיתשלמבקש
האישור;המאסדררשאילקבוע,בהוראותמאסדר,אתהפרטים
שייכללובתוכניתהעסקיתכאמורוכןמסמכיםודוחותנוספים

שיצורפולבקשהע

המאסדררשאילדרושממבקשהאישורפרטים,מסמכים )ג(
אודוחותנוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אם

נראהלוכיהדברדרושלצורךקבלתהחלטהבבקשהע

פרטיהאישור
ותנאיו

פרטי15ע לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, 6 סעיף הוראות
האישורותנאיוע

ביטולאוהתליה
שלאישור

בהחלטה16ע להתלותו, או אישור לבטל רשאי מאסדר )א(
מנומקתבכתב,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מאסדררשאילתתלמקורמידעכאמורבפסקאות)1( )ב(
עד)7(להגדרה"מקורמידע",ללשכתאשראי,ללשכתמידע
עלעוסקיםאולגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(,לפיהעניין,
ובלבד פיננסי, מידע שירות למתן אישור זאת, שביקשו

שמתקייםלגביהםהאמורבסעיף4)א()3(ע

מצאמאסדרכימבקשהאישוראינוראוילעסוקבמתן )ג(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבור,רשאיהוא
שלאלתתלואישוראףאםמתקייםלגביוהתנאיהאמור
בסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו

לפניואולפנימישהואהסמיכולכך,בדרךשהורהע

מבקש14עבקשהלאישור יפרט בבקשה למאסדר; תוגש לאישור בקשה )א(
מבקש הוא שבו הפיננסי המידע שירות סוג את האישור
פרטים מאסדר, בהוראות לקבוע, המאסדר ורשאי לעסוק,

נוספיםשייכללובבקשהכאמורע

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לאישור לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהאישורובכללזהתוכניתעסקיתשלמבקש
האישור;המאסדררשאילקבוע,בהוראותמאסדר,אתהפרטים
שייכללובתוכניתהעסקיתכאמורוכןמסמכיםודוחותנוספים

שיצורפולבקשהע

המאסדררשאילדרושממבקשהאישורפרטים,מסמכים )ג(
אודוחותנוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אם

נראהלוכיהדברדרושלצורךקבלתהחלטהבבקשהע

פרטיהאישור
ותנאיו

פרטי15ע לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, 6 סעיף הוראות
האישורותנאיוע

ביטולאוהתליה
שלאישור

בהחלטה16ע להתלותו, או אישור לבטל רשאי מאסדר )א(
מנומקתבכתב,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

לסעיף 14 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיבקשהלאישורתוגשלמאסדרובה
יפורטסוגשירותהמידעהפיננסישבוהוארוצהלעסוק
ובתוךכךהמאסדריהיהרשאילקבועבהוראותמאסדר
פרטיםנוספיםשייכללובבקשהעלבקשהיצורפומסמכים
זה ובכלל האישור לקבלת התנאים קיום על המעידים

תכניתעסקיתשלמבקשהאישורע

גםלענייןזה,המאסדריהיהרשאילקבועבהוראות
וכן כאמור העסקית בתכנית שייכללו פרטים מאסדר
לאפשר כדי בנוסף, אליהע שיצורפו ודוחות מסמכים
בבקשות ומנומקות מבוססות החלטות לקבל למאסדר
האישורשיוגשואליו,מוצעלקבועכיהמאסדריהיהרשאי
לדרושבאופןפרטניממבקשהאישורפרטים,מסמכיםאו

דוחותנוספיםע

לסעיף 15 לחוק המוצע

שמכוחו המוצע 6 סעיף הוראות כי לקבוע מוצע
יפורטברישיוןסוגהשירותשרשאיבעלהרישיוןלעסוק
בוותהיההרשותרשאיתלקבועפרטיםותנאיםנוספים
שיחולועליו,יחולו,בשינוייםהמחוייבים,גםלענייןפרטי

האישורותנאיוע

לסעיף 16 לחוק המוצע

מאסדר רשאי שלפיהן העילות את לקבוע מוצע
לבטלאישוראולהתלותו,בהחלטהמנומקתבכתבובכפוף
עליסוד האישורניתן כדלקמן: במקרים שימוע, לחובת
מידעכוזבאושגוי;חדללהתקייםבבעלהאישורהתנאי
למתןהאישורכאמורבסעיף13)ב(המוצעאושהואהפר
המוצע; 15 סעיף לפי באישור שנקבעו מהתנאים תנאי
לפי מההוראות הוראה הפר האישור בעל שבו במקרה
החוקאוהוראתמאסדר;המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתן
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למתן התנאי האישור בבעל להתקיים חדל )2(
תנאי הפר שהוא או 13)ב( בסעיף כאמור האישור

מהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף15;

בעלהאישורהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראתמאסדר;

המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתןלפידיןאחר )4(
לבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,ולעניין
גוףשנקבעלפיסעיף2)ג(ושאינובעלרישיוןכאמור
-הפיקוחעלפעילותוהפיננסיתלפידיןכאמורבאותו

סעיף,הושההבידיהמאסדר;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
האישוראואתהתלייתוע

הוראותסעיף7)ד(יחולולענייןביטולאוהתליהשל )ב(
אישור,בשינוייםהמחויביםע

פיקוחעלמי
שאישורובוטל

הוראותסעיף8יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלמישאישורו17ע
בוטלע

סימן ה': הוראות שונות

מחוץ18עתאגידחוץ שהתאגד תאגיד - חוץ" "תאגיד זה, בסעיף )א(
לישראל,העוסקבמתןשירותמידעפיננסימחוץלישראל

מכוחדיןזרהמסדיראתהעיסוקבמתןשירותכאמורע

לפידיןאחרלבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,
ולענייןגוףשנקבעבסעיף2)ג(המוצעושאינובעלרישיון
כאמור-הפיקוחעלפעילותוהפיננסיתלפידיןהושהה
בידיהמאסדר;אובהתקיימםשלטעמיםשבטובתהציבור

המצדיקיםאתביטולהאישוראואתהתלייתוע

לבעל אחר דין לפי שניתן הרישיון התליית לעניין
האישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסיאוהשהייתפעילותו
הפיננסיתשלגוףשנקבעלפיסעיף2)ג(המוצע,יובהרכי
מלכתחילהההצדקהלחייבגופיםאלהבחובתהאישור
חלףחובתהרישוי,היתהכיפעילותםמפוקחתמכוחדין
אחרעלידימאסדרעלפיכך,אךנכוןכיאםבוטלהרישיון
העיקריאוחדלהפיקוחעלפעילותםהעיקריתשלגופים
אלה,חדלהלהתקייםההצדקהכאמורוהדברמהווהסיבה

לביטולהאישורע

עודמוצעכיהוראותסעיף7)ד(המוצעיחולולעניין
ביטולאוהתליהשלאישור,כךשלבעלאישורתהיהזכות
שימועבפניהמאסדרבטרםביטלאוהתלהאתהאישורע
קיימים אם כי לקבוע גם מוצע האמור לסעיף בהתאם
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםהתלייתאישורבאופןמיידי,

יהיההמאסדררשאילנקוטאמצעישלהתלייתהאישור
באופןמיידי,ובלבדשתינתןלבעלהאישורהזדמנותלטעון

אתטענותיוסמוךככלהאפשרלאחרהתלייתהאישורע

לסעיף 17 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהוראותסעיף8לענייןחובותופיקוח
עלמישרישיונובוטל,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעל
מישאישורובוטלוזאתכדילהבטיחללקוחותאתהמשך
עמידתנותניהשירותבהתחייבויותיהםכלפיהםשניתנו

לפנישבוטלאישורנותןהשירותע

לסעיף 18 לחוק המוצע

או הסדירו באירופה, בעיקר בעולם, רבות מדינות
מסדירותבעתהזואתפעילותםשלנותנישירותמידע
פיננסי,וזאתעלבסיסעקרונותה–PSD2שעליהםמתבססת
גםהאסדרההמוצעתעכדילעודדכניסתםשלשחקנים
לאפשר מוצע הפיננסי, המידע שירותי לתחום שונים
לגופיםזריםהעוסקיםבמתןשירותמידעפיננסימכוחדין
זר,אשרפעילותםמוסדרתומפוקחתבאופןמספקעלידי
רשותפיקוחזרה,לקבלרישיוןלפעולגםבישראלבמסגרת

"מסלולירוק"ע
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לתת הרשות רשאית ו־9, 4 סעיפים הוראות אף על )ב(
רישיוןלתאגידחוץגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(,)4(,)5(או)7(וכןלפטורבעלשליטהבתאגיד
כי שוכנעה אם ,9 סעיף לפי שליטה היתר מחובת כאמור
הדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלתאגידהחוץבמתןשירות
מידעפיננסיוהפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכול
תוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשות

טעמיםשבטובתהציבורע

הרשותתנהלמרשםשלנותנישירותשיכלולאתאלה:19עמרשםנותנישירות )א(

רשימתבעליהרישיוןופרטיהם; )1(

רשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה )2(
כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורע

במרשםייכללוביןהשארפרטיםאלה: )ב(

פרטינותןהשירות; )1(

סוגשירותהמידעהפיננסישרשאינותןהשירות )2(
לתתעלפיהרישיוןאוהאישור;

זהותהמאסדרשלנותןהשירותע )3(

חובתהודעה
לרשות

בעלרישיוןוכןבעלהיתרשליטהבו,יודיעולרשות,20ע )א(
באופןמיידי,עלהמפורטלהלן,לפיהעניין-

אםחדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיון )1(
אוהיתרהשליטה,לפיהעניין;

לתת הרשות רשאית ו־9, 4 סעיפים הוראות אף על )ב(
רישיוןלתאגידחוץגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(,)4(,)5(או)7(וכןלפטורבעלשליטהבתאגיד
כי שוכנעה אם ,9 סעיף לפי שליטה היתר מחובת כאמור
הדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלתאגידהחוץבמתןשירות
מידעפיננסיוהפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכול
תוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשות

טעמיםשבטובתהציבורע

הרשותתנהלמרשםשלנותנישירותשיכלולאתאלה:19עמרשםנותנישירות )א(

רשימתבעליהרישיוןופרטיהם; )1(

רשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה )2(
כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורע

במרשםייכללוביןהשארפרטיםאלה: )ב(

פרטינותןהשירות; )1(

סוגשירותהמידעהפיננסישרשאינותןהשירות )2(
לתתעלפיהרישיוןאוהאישור;

זהותהמאסדרשלנותןהשירותע )3(

חובתהודעה
לרשות

בעלרישיוןוכןבעלהיתרשליטהבו,יודיעולרשות,20ע )א(
באופןמיידי,עלהמפורטלהלן,לפיהעניין-

אםחדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיון )1(
אוהיתרהשליטה,לפיהעניין;

כתאגיד חוץ" "תאגיד להגדיר מוצע כך, לשם
שהתאגדמחוץלישראלועוסקבמתןשירותמידעפיננסי
מחוץלישראל,מכוחדיןזרהמסדירעיסוקבמתןשירות
כאמור,דוגמתה–PSD2באירופהעכמוכן,מוצעלאפשר
לרשותלתתרישיוןלתאגידיחוץ,גםאםלאמתקיימים
הקבועים רישיון, לקבלת הדרושים התנאים מן חלק בו
בפסקאות)1(,)4(,)5(או)7(לסעיף4)א(המוצע,שעניינם
עמידהבתנאיהתאגדות,הגשתתכניתעסקיתוהצהרה
עלאמצעיםכספיים,עמידהבדרישותלענייןביטוח,הון
עצמימזעריאובטוחהאחרתכפישקבעההרשות,וכן
מוצעלפטורבעלשליטהבתאגידכאמורמחובתקבלת

היתרשליטהלפיסעיף9המוצעע

הדין כי שוכנעה שהרשות בתנאי היתר, בין זאת,
הזרשמכוחוהואפועלמחוץלישראלוהפיקוחשחלעליו
נותניםמענהמספקבכלהנוגעלאותםתנאים,והכולתוך
שמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרשהרשותשקלה

טעמיםשבטובתהציבורע

סעיף 19 לחוק המוצע

נותני של מרשם תנהל הרשות כי לקבוע מוצע
שירותמידעפיננסיאשריכלולאתרשימתבעליהרישיון

ופרטיהםורשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעביר
להכלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורעעודמוצעכי
במרשםייכללו,ביןהשאר,פרטינותניהשירות,סוגשירות
המידעהפיננסישרשאינותןהשירותלתתעלפיהרישיון
אוהאישור,בהתאםלאחדמהסוגיםהמנוייםבפסקאות
)1(עד)3(להגדרה"שירותמידעפיננסי",וזהותהמאסדר
שלנותןהשירותעמרשםזהנועדלשרתאתלקוחותנותני
פרטים שנדרשים במקרה המידע מקורות ואת השירות

בעניינםע

סעיף 20 לחוק המוצע

בעל של הרישיון בתנאי עמידה על פיקוח לשם
בעל של השליטה היתר בתנאי עמידה על הרישיון,
השליטה,אועלמהימנותושלבעלרישיוןושלבעלהיתר
היתר ובעל הרישיון בעל את לחייב מוצע בו, שליטה
השליטהלהביאלידיעתהרשות,מידכשנודעלהםעל
כך,אםחדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיוןאו
היתרהשליטה,לפיהעניין,אועלאודותאירועיםהעלולים
לבססעילהלשלילתרישיוןאוהיתרכאמור,אשרהתקיימו

בהםאובנושאימשרהבכירהבהםע
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אםהתקייםתנאישבשלורשאיתהרשותלבטל )2(
רישיוןאולהתלותואולבטלאתהיתרהשליטה,לפי
העניין,ולענייןבחינתמהימנותכאמורבסעיפים7)א()4(
נסיבה התקיימות על לרשות יודיעו 11)א()2( או
מהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקהייעוץ
לגביהםאולגבינושאמשרהבכירהבהם,בארץאו

בחו"לע

נושאמשרהבכירהבבעלרישיוןאובבעלהיתרשליטה )ב(
יודיעלבעלהרישיוןאולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,
עלהתקיימותנסיבהמהנסיבותהמנוייותבסעיף27)ג(לחוק
הייעוץ,לגביו,כאמורבסעיףקטן)א()2(,באופןמיידי;הודעה
לפיסעיףקטןזהתכלולאתהפרטיםהדרושיםלבעלהרישיון
אולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,כדילמלאאתחובתולפי

סעיףקטן)א(ע

פרק ג': נותן שירות מידע פיננסי

נותןשירותיפעללטובתלקוחותיובאמונהובשקידה,לא21עחובתאמון )א(
יעדיףאתענייניוהאישייםאוענייניושלאחרעלפניטובת
לקוחותיו,ולאיעדיףאתעניינושללקוחאחדעלפנילקוח

אחרע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןשימושעצמי )ב(
במידעפיננסיבידינותןהשירות;לענייןזה,"שימושעצמי",

במידעפיננסי-כלאחדמאלה:

נותן מטעם הצעה מתן לשם במידע שימוש )1(
השירותלהתקשרותעםהלקוחכאמורבסעיף25)א()6(;

שימושבמידעלשםהבטחתקיוםתנאיעסקת )2(
אשראיעםהלקוח;

שימושאחרשקבעמאסדרנותןהשירותבהוראות )3(
מאסדרע

נותןשירותינהגבזהירותוברמתמיומנותשנותןשירותסביר22עחובתזהירות
האמצעים כל את וינקוט דומות, בנסיבות בהן נוהג היה

הסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיוע

לענייןבחינתמהימנותכאמורבסעיפים7)א()4(או
11)א()2(המוצעים,עלבעלהרישיוןאובעלהיתרשליטה
בו,להודיעלרשות,מידכשנודעלהםעלכך,עלהתקיימות
הייעוץ לחוק 27)ג( בסעיף המנויות מהנסיבות נסיבה
לגביהםאולגבינושאמשרהבכירהבהם,בארץאובחו"לע
הכוונהלאירועיםכגוןפתיחהבחקירהמינהלית,הגשת
כתבאישוםאוהרשעהעעודמוצעלקבועכילשםעמידה
בבעלרישיון עלנושאמשרהבכירה זו,חובה בדרישה
אובבעלשליטהבו,למסורלהםאתהפרטיםהנדרשים
לשםעמידהבחובתםעכאמור,סעיףדומהלסעיףהמוצע,
קייםלגביבעלרישיוןלפיחוקהייעוץ,כקבועבסעיף27)ג(

לחוקהאמור,ולגבירכזהצעה,זירתסוחרובורסה,כקבוע
בסעיפים35מב)ד(,44כחו–45ולחוקניירותערךע

סעיפים 21 עד 22 לחוק המוצע

מוצעלהחילעלנותןשירותמידעפיננסיחובותכלפי
הלקוחהכוללותחובתאמוןוחובתזהירותעכלומר,נותן
שירותמידעפיננסייהיהחייבלפעוללטובתלקוחותיו
זהירות פעילותו במהלך ולנקוט ובשקידה, באמונה
מוצע עוד בהןע נוהג היה סביר שירות שנותן ומיומנות
- עצמי' 'שימוש שהוא בשימוש מדובר אם כי לקבוע
הצעהלהתקשרותמטעםנותןהשירותאושימושבמידע
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נותןשירותישמורבסודכלמידעעלאודותהלקוח,לרבות23עחובתסודיות
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחס
נותן נתןשירותללקוח;עלאףהאמור, לפעולותשלגביהן
שירותרשאילגלותמידעלפיהוראותחוקזה,לפיצובית
משפטאולפידרישהשקיבלמכוחסמכותאחרתהנתונהלפי

דין,אואםראהכיהדברנדרשלצורכיהליךפליליע

איסורקבלתטובות
הנאה

נותןשירותלאיקבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשר24ע
עםמתןשירותמידעפיננסי;הוראותסעיףזהלאיחולו-

לענייןתמורהוהחזרהוצאותהמשולמיםישירותמאת )1(
הלקוח;

לענייןתמורההמתקבלתמאחר,בקשרעםמתןהשירות )2(
השירות, נותן מאסדר שקבע להוראות בהתאם ללקוח,

בהוראותמאסדר,כדילמנועחששלניגודענייניםע

הגבלותעלאיסוף
אוקבלהשלמידע
פיננסיושימושבו

מידע25ע יקבל לא פיננסי, מידע יאסוף לא שירות נותן )א(
פיננסישנאסףבידיאחר,ולאיעשהשימושבמידעשנאסף
עלידואועלידיאחר,אלאלשםמתןשירותללקוחהנוגע

להתנהלותוהכלכלית,עלבסיסאותומידע,ובכללזה-

נותןשירותישמורבסודכלמידעעלאודותהלקוח,לרבות23עחובתסודיות
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחס
נותן נתןשירותללקוח;עלאףהאמור, לפעולותשלגביהן
שירותרשאילגלותמידעלפיהוראותחוקזה,לפיצובית
משפטאולפידרישהשקיבלמכוחסמכותאחרתהנתונהלפי

דין,אואםראהכיהדברנדרשלצורכיהליךפליליע

איסורקבלתטובות
הנאה

נותןשירותלאיקבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשר24ע
עםמתןשירותמידעפיננסי;הוראותסעיףזהלאיחולו-

לענייןתמורהוהחזרהוצאותהמשולמיםישירותמאת )1(
הלקוח;

לענייןתמורההמתקבלתמאחר,בקשרעםמתןהשירות )2(
השירות, נותן מאסדר שקבע להוראות בהתאם ללקוח,

בהוראותמאסדר,כדילמנועחששלניגודענייניםע

הגבלותעלאיסוף
אוקבלהשלמידע
פיננסיושימושבו

מידע25ע יקבל לא פיננסי, מידע יאסוף לא שירות נותן )א(
פיננסישנאסףבידיאחר,ולאיעשהשימושבמידעשנאסף
עלידואועלידיאחר,אלאלשםמתןשירותללקוחהנוגע

להתנהלותוהכלכלית,עלבסיסאותומידע,ובכללזה-

לצורךהבטחתקיוםתנאיעסקתאשראי-החובההאמורה
לאתחולע

כמוכןמוצעכימאסדרנותןהשירותיוכללקבוע
בהוראותמאסדרשימושנוסףשהואשימושעצמי,שעליו

לאתחולהחובההאמורהע

סעיף 23 לחוק המוצע

מידע שירות נותן של סודיות חובת לקבוע מוצע
פיננסיכלפילקוח,הכוללתחובהלשמורבסודכלמידע
עלאודותהלקוח,לרבותמסמכיםשהועברולנותןהשירות
ותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחסלפעולותשלגביהןנתן

שירותללקוחע

יובהרכיחובתהסודיותלאתחולעלהעברתמידע
לפיהוראותהחוקהמוצע,לפיפעילותהמוסדרתבסעיף29
המוצע,אולפיצוביתמשפטאוסמכותאחרתהנתונהלפי
דיןלדרושמידעמנותןהשירות,אואםהדברנדרשלצורכי
הליךפליליעעודיובהרכיאיןבהוראותהסעיףהמוצעכדי
לגרועמסמכותהנתונהלפיחוקזהאולפידיןאחרלדרוש

מידעמנותןהשירותע

סעיף 24 לחוק המוצע

מוצעלקבועכינותןשירותמידעפיננסילאיוכל
מתן עם בקשר בעקיפין או במישרין הנאה טובת לקבל
השירותעלצדזאת,מוצעלקבועכיאיסורזהלאיחוללגבי
תמורהוהחזרהוצאותשמקבלנותןהשירותמהלקוח,וכן
לאיחוללענייןתמורהשמקבלנותןהשירותמגוףאחר-
כדוגמתגוףפיננסישאליומעבירנותןהשירותמידעלצורך
וזאת ללקוח, שירות מתן עם בקשר ערך הצעות קבלת
בהתאםלהוראותשקבעמאסדרנותןהשירותבהוראות

מאסדרכדילמנועחששלניגודענייניםע

טובות בשל שבו מצב למנוע זה סעיף של מטרתו
הנאהשיקבלנותןשירותמצדדיםשלישיים,הואיימצא
במצבשלניגודענייניםבינולביןהלקוחשהואחבלוחובת
אמוניםעלפיסעיף21המוצע,באופןהעלוללפגועבטובת
הלקוחובטיבהשירותעבהקשרזהיצויןכיהסדרדומהאשר
מטרותיודומותקייםבסעיף17לחוקהייעוץ,אשרנועד
להבטיחאתאובייקטיביותיועץההשקעותבשעהשהוא

מעניקייעוץללקוחכיצדלפעולע

סעיף 25 לחוק המוצע

בבסיסהחוקעומדתהתפיסהכיהמידעהפיננסישייך
ללקוחועלכןזכותולפעולבוכרצונוולאפשרלגורמים
שוניםגישהאליו,כלעודהדברנעשהבהסכמתועיחדעם
זאת,כיווןשמדוברבמידעפיננסירגישבהיקףרחב,שעובר
ג'-שניהםגופיםבעליאינטרסים ביןמקורמידעלצד
עסקיים-ישצורךלתחוםולהגדיראתהתכליתשבשלה
מקורמידעחייבלהעביראתהמידע,לשםמתןשירות

ללקוחובקשרעםהתנהלותוהכלכליתע

תכליתזונמצאתבלבהחקיקההמוצעתעמורכבותם
להשוות לקוחות על מקשה הפיננסיים המוצרים של
ולהעריךאתהשירותיםהמוצעיםלהם,ולכןשירותמידע
פיננסיהואבעליתרונותרביםבעבורםעהעיקרוןהמוצע
נועדלהבטיחכיהגורםשמקבלאתהמידעלאינצלאת
פעריהמידעשללקוחותואתהצורךשלהםבשירותזה,
בלקוחות לפגוע עלול אשר שימוש במידע לעשות כדי

ולהשיאאתרווחיוע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכינותןשירותמידעפיננסישנותןשירות
פיננסיבהתאםלסוגיהשירותיםהמפורטיםבפסקאות)1(
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ריכוזמידעפיננסיבעבורהלקוח; )1(

ריכוזמידעפיננסיוהעברתולגוףשניתןלהעביר )2(
לומידעלפיסעיף29,לשםשימושבמידעעלידיאותו

גוף,בעבורהלקוח,למטרהכאמורבאותוסעיף;

השוואתעלויות; )3(

תיווך; )4(

ייעוץבדברהתנהלותכלכלית; )5(

מתןהצעהמטעםנותןהשירותלהתקשרותעם )6(
הלקוחע

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסי,לאיקבלוולאיעשה )ב(
בושימוש,כאמורבסעיףקטן)א(,אלאלאחרשהלקוחנתןאת

הסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעמוכאמורבסעיף26ע

נותןשירותלאיאסוףולאיקבלמאחראלאמידעפיננסי )ג(
הדרושלולשםמתןהשירותללקוחכאמורבסעיףקטן)א(ע

או)2(להגדרה"שירותמידעפיננסי",לאיוכללאסוףמידע
פיננסיאולעשותבושימוש,וכינותןשירותמידעפיננסי
בפסקה המפורט השירות סוג לפי פיננסי שירות שנותן
)3(להגדרההאמורה,לאיוכללקבלמידעפיננסישנאסף
בידיאחראולעשותבושימוש,אלארקלשםמתןשירות
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,ולא,למשל,שימוש
שלאכרוךבושירותללקוח,כמומכירתהמידעעלאודות
הנוגע אחרות למטרות או שיווק למטרות לאחר הלקוח

להתנהלותוהכלכלית,עלבסיסאותומידעע

יובהרכיהכוונהב'התנהלותוהכלכליתשלהלקוח'
היאלכלולאפשרותלמתןשירותרחבאשראינומוכוון
רקלעלויותותשואותהכרוכותבמוצריםפיננסייםשהוא
צורך)כמועמלותאוריביות(,אלאגםלהתנהלותכלכלית
במובנההרחב,כדוגמתסיועבניהולהתזריםשלהלקוח

ושירותיםאחריםע

עודכוללסעיףקטןזהרשימהשלסוגיהשימושים
לדוגמהובהנמניםכלאלה:

ריכוזמידעפיננסיבעבורהלקוח-במסגרתונאסף )1(
מידעפיננסישלהלקוחמכללמקורותהמידעומוצגלו

באופןמאוחדעלידינותןהשירות;

ריכוזמידעפיננסיוהעברתולגוףשניתןלהעבירלו )2(
מידעלפיסעיף29המוצע,לשםשימושבמידעעלידיאותו

גוף,בעבורהלקוח,למטרהכאמורבאותוסעיף;

השירות נותן מציע במסגרתו - עלויות השוואת )3(
השוואתעלויות,מחיריםאותשואותבעבורהלקוח;

תיווך-במסגרתומעבירנותןשירותמידעפיננסישל )4(
לקוחלגוףפיננסי,בהתאםלהוראותסעיף29המוצע,לשם

קבלתהצעהמגוףכאמורלהתקשרותעםהלקוח;

ייעוץבדברהתנהלותכלכלית-במסגרתומציענותן )5(
הכלכליתשלהלקוח, פעילותו שוטףשל השירותליווי
הפיננסית בפעילותו הן באופןנבון להתנהל לו ומסייע
והןבפעילותוהכלכלית,שבהיכוללהיכללניהולהתזרים

החודשי,ניהולמשקהביתוהתנהלותוהצרכנית,ועוד;

מתןהצעהמטעםנותןהשירותלהתקשרותעםהלקוח )6(
-נותןשירותשהואגםגוףפיננסיהמציעמוצריםפיננסיים
אושירותיםפיננסייםיוכללהציעללקוחותבאופןישיר
הצעותמטעמו,עלבסיסהמידעהפיננסישלהםשקיבל

לפיהחוקע

כדילאפשרגמישותוהתפתחותשלשירותיםנוספים
שיכוליםלסייעללקוח,יודגשכירשימהזואינהרשימה
סגורהאוממצהומתאפשריםשירותיםנוספים,ובלבדשהם
בתוךהמסגרתשלמתןשירותללקוחבקשרעםההתנהלות
הכלכליתעכךלמשלשימושעצמישלנותןהשירותבמידע
יכוללהיותרחביותרממתןהצעהלהתקשרותעםהלקוח
ולשמש,ביןהשאר,גםלצורךניטוראחרהחזריהלוואה

שניתנהאולצורךביצועחיתוםע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכינותןשירותלאיפעלכאמורבסעיף
קטן)א(,כלומרלאיאסוףמידע,יקבלמידעשנאסףבידי
אחראויעשהשימושבמידעכאמור,אלאלאחרשהלקוח
נתןאתהסכמתוהמפורשתלכךבמסגרתההסכםכאמור
בסעיף26המוצעעהדרישהלהסכמהמפורשתשלהלקוח
נמצאתבלבהאסדרההמוצעת,והיאתנאיהכרחילקיומה

שלגישהלמידעעלאודותהלקוחע

לסעיף קטן )ג( 

עודמוצעכינותןשירותלאיאסוףולאיקבלמאחר,
אלאמידעפיננסיהדרושלולשםמתןהשירותללקוחע
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ד(

נותןשירותשהואמקורמידעלאיאסוףמידע )1(
פיננסי,לאיקבלוולאיעשהבושימוש,כאמורבסעיף
עם להתקשרות מטעמו הצעה מתן לשם )א(, קטן
בכל סעיףקטן, )6(שלאותו בפסקה כאמור הלקוח,
הנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסישמתקיימים

לגביושנייםאלה:

המידעלגביהמוצראוהשירותאינוכלול )א(
באחדמסליהמידעהפיננסיהחליםלענייןאותו

מקורמידע;

או למוצר דומה שירות או מוצר הוא )ב(
לשירותאחרשהמידעלגביוכלולבאחדמסלי
המידעהפיננסיהחליםלענייןמקורמידעאחר;
לענייןזה,"מוצראושירותדומה",למוצראו
לאותו השייך שירות או מוצר - אחר שירות
סוגמוצריםאושירותיםשנועדולתכליתדומה,
המנויבתוספתהרביעיתשאליושייךגםהמוצר

אוהשירותהאחר;

נותןשירותרשאילעשותשימושבמידעפיננסי )2(
שאסףאושהתקבלמאחר,כאמורבסעיףקטן)א(,גם
מידע שירות למתן הקשורים סטטיסטיים לצרכים
פיננסילכלללקוחותיו,ובלבדשניתנהלכךהסכמה
מפורשתשלהלקוחושהמידעשיוצגללקוחותיהיה

מידעסטטיסטישהואמידעלאמזוהה;

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם )3(
מאסדרנותןהשירות,רשאילקבועשימושיםשנותן
שירותלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיולאיהיה
רשאילאסוףאולקבלמידעלצורךעשייתם,לפיסעיף
קטן)א(,אםמצאכיהדברדרושלשםשמירהעלעניינם

שללקוחותנותןהשירותע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ד(

נותןשירותשהואמקורמידעלאיאסוףמידע )1(
פיננסי,לאיקבלוולאיעשהבושימוש,כאמורבסעיף
עם להתקשרות מטעמו הצעה מתן לשם )א(, קטן
בכל סעיףקטן, )6(שלאותו בפסקה כאמור הלקוח,
הנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסישמתקיימים

לגביושנייםאלה:

המידעלגביהמוצראוהשירותאינוכלול )א(
באחדמסליהמידעהפיננסיהחליםלענייןאותו

מקורמידע;

או למוצר דומה שירות או מוצר הוא )ב(
לשירותאחרשהמידעלגביוכלולבאחדמסלי
המידעהפיננסיהחליםלענייןמקורמידעאחר;
לענייןזה,"מוצראושירותדומה",למוצראו
לאותו השייך שירות או מוצר - אחר שירות
סוגמוצריםאושירותיםשנועדולתכליתדומה,
המנויבתוספתהרביעיתשאליושייךגםהמוצר

אוהשירותהאחר;

נותןשירותרשאילעשותשימושבמידעפיננסי )2(
שאסףאושהתקבלמאחר,כאמורבסעיףקטן)א(,גם
מידע שירות למתן הקשורים סטטיסטיים לצרכים
פיננסילכלללקוחותיו,ובלבדשניתנהלכךהסכמה
מפורשתשלהלקוחושהמידעשיוצגללקוחותיהיה

מידעסטטיסטישהואמידעלאמזוהה;

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם )3(
מאסדרנותןהשירות,רשאילקבועשימושיםשנותן
שירותלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיולאיהיה
רשאילאסוףאולקבלמידעלצורךעשייתם,לפיסעיף
קטן)א(,אםמצאכיהדברדרושלשםשמירהעלעניינם

שללקוחותנותןהשירותע

המידעהפיננסישניתנתלוגישהמכוחהחוקהמוצעהוא
מידעפיננסיפרטניהחושףפרטיםרביםעלמצבוהפיננסי
שללקוחועלהתנהלותובחייוהפרטייםעכדילמזעראת
בפרטיות הפגיעה סיכוני ואת המידע אבטחת סיכוני
הלקוח,מוצעלקבועהוראהכינותןהשירותלאיאסוף
הוא כן אם אלא כאמור, מידע מאחר יקבל ולא בעצמו
בהכרחנדרשלצורךמתןהשירותשהואנותןללקוח,גם
אםהלקוחנתןלוהסכמהלכךעלדוגמה,אםלצורךהשוואת
עלויותדילנותןהשירותיםבמידעמסוים)הןמבחינתהיקף
המידעוהןמבחינתסוגהמידע(,אזינותןהשירותיםלא

יבקשמהלקוחגישהלמידענוסףעלהמידעהאמורע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה( ולתוספת הרביעית לחוק המוצע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מוצעבסעיףקטן)ד(לקבוע
כינותןשירותשהואמקורמידעלאיאסוףמידעפיננסי,לא
יקבלמידעשנאסף,ולאיהיהרשאילעשותשימושבמידע
פיננסילשםמתןהצעהמטעמולהתקשרותעםהלקוח,
וזאתבכלהנוגעלמוצריםפיננסייםאושירותיםפיננסיים
אשרמתקיימיםלגביהםשניתנאיםמצטברים:)1(המידע
לגביהםאינוכלולבאחדמסליהמידעהפיננסיהחלים
בעניינושלמקורהמידע;)2(מדוברבמוצריםפיננסייםאו
שירותיםפיננסייםשתכליתםדומהלתכליתםשלמוצרים
אושירותיםכאמורשהמידעלגביהםכלולבאחדמסלי
המידעהפיננסיהאחרים,והםשייכיםלאותוסוגמוצרים

אושירותיםהמנוייםבתוספתהרביעיתהמוצעתע
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השררשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלתחרותבמערכת )ה(
הפיננסית,כיהוראותסעיףקטן)ד()1(לאיחולועלנותןשירות
שהואמקורמידעבעלהיקףפעילותקטןושמתקיימיםלגביו

תנאיםשיקבעע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןאחר, )ו(
ובכללזהמחובתרישוילפידיןאחר,החלותלענייןשימוש

במידעפיננסיכאמורבסעיףקטן)א(ע

מטרתושלתנאיזהלהבטיחתחרותהוגנתושוויונית,
שבמסגרתההמידעאינומועברבאופןחד–סטריביןגופים
המתחריםעלשיווקמוצרפיננסיאושירותפיננסישתכליתם
דומה,בזמןשעלאחדמאותםגופיםלאמוטלתחובהלאפשר
גישהלמידעבענייןמוצראושירותהפיננסידומהשהוא
מציעעלשםכך,מוצעכיגוףפיננסישהמידעלגבימוצרים
אושירותיםפיננסייםשהואמציעללקוחותלאכלולבסלי
המידע,לאיוכללקבלמידעולעשותשימושבמידעבעניין
מוצראושירותפיננסיהמוצעעלידיגוףפיננסיאחרשכלול
בסליהמידע,כדילהציעללקוחותהצעהמטעמובכלהנוגע

למוצריםאושירותיםפיננסייםאלהע

בהתאםלכך,בתוספתהרביעיתמוצעלפרטרשימה
מוצרים שהם והשקעה חיסכון שירותי או מוצרי של
דומיםזהלזה,והיאכוללתכלמוצרפיננסיהעשוילשמש
להשקעהלטווחקצרובינוני,לרבותפיקדונותהנושאים
ריבית,קופותגמללהשקעה,קרנותהשתלמות,ניירותערך
כהגדרתםבסעיף52לחוקניירותערך,קרנותנאמנות,מוצרי

מדדיםותוכניותחיסכוןלסוגיהןע

בהקשרזהיובהרכיהגדרת'מוצראושירותדומה'
היאלתכליותהחוקהמוצעבלבד,ואיןבהכדילהשליך

עלחוקיםאחריםע

עודמוצעבסעיףקטן)ד(,לאפשרלנותןשירותמידע
פיננסילעשותשימושבמידעפיננסישללקוחלשםצרכים
סטטיסטייםלטובתלקוחותיוהאחריםענותןשירותמידע
פיננסימחזיקבמידעפיננסירבשללקוחות,דברהמאפשר
בסיסו על ולגבש זה מידע של וניתוח עיבוד לבצע לו
מודליםסטטיסטייםעבתחוםהשירותיםהפיננסייםקיים
שוניביןמחירים,והםמתומחריםלרובבהתאםלמאפיינים

הייחודייםשלהלקוחע

מידעעלאודותלקוחותבעלימאפייניםדומיםיכול
מודלסטטיסטי פיננסילפתח מידע לסייעלנותןשירות
שבאמצעותויהיהניתןלקבועאםהתיקהפיננסישללקוח
לסייע וכן אתמאפייניו, שהולם מתומחרבאופן מסוים
לבחוןכיצדניתןלשפראתמצבועבנוסף,עלבסיסמידעזה
יוכלנותןהשירותלהתריעלפנילקוחותאםהוצאותיהם
עלשירותמסויםגבוהותלעומתהוצאותשללקוחותבעלי

מאפייניםדומיםע

לבצע השירות לנותן לאפשר מוצע זאת, לאור
שימושבמידעפיננסישאסףאושהתקבלמאחר,כאמור
בסעיףקטן)א(,לארקלטובתושללקוחמסוים,אלאגם
לצרכיםסטטיסטייםהקשוריםלמתןשירותמידעפיננסי
לכלללקוחותיו,ובלבדשניתנהלכךהסכמהמפורשתשל
פיננסישל אותולקוח,וזאתכדילמנועשימושבמידע
לקוחשלאעלדעתושלאותולקוחעכדילהבטיחשלא
יהיהניתןלזהותאתהלקוחותשעלבסיסםגובשותובנות
סטטיסטיות,מוצעלקבועכימידעסטטיסטייוצגבאופן

שאינומאפשרזיהויע

כיווןשהשימושבמידעהפיננסיהוגדרבאופןרחב,
במטרהלאפשרגמישותוהתפתחותבשוק,מוצעגםלהסמיך
אתשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
מאסדרנותןהשירות,לקבועסוגישימושיםשנותןשירות
מידעפיננסילאיוכללספקללקוח,אםמצאכיהדברדרוש
לשםשמירהעלעניינםשללקוחותנותןהשירותעזאתכדי
למנועשימושבמידעפיננסיבאופןהמעלהחששלטובת

הציבוראושאינועולהבקנהאחדעםהדיןהישראליע

לצדזאת,מוצעבסעיףקטן)ה(לקבועכילשרהאוצר
תהיהסמכותלפטורנותןשירותשהואמקורמידעבעל
היקףפעילותקטן,שמתקיימיםבותנאיםשיקבע,מהוראות
סעיףקטן)ד()1(,וזאתמשיקוליםהנוגעיםלתחרותבמערכת
הפיננסית,מאחרשלגוףכאמוראיןכמעטיכולתלהשפיע

באופןשליליעלרמתהתחרותבמערכתע

לסעיף קטן )ו( 

מוצעלהבהירכיאיןבהוראותסעיףזהכדילגרוע
מהוראותכלדיןאחראומחובתרישוילפידיןאחר,החלות
לענייןשימושבמידעפיננסיכאמורבסעיףקטן)א(הדורש
רישוילפידיןאחרעהכוונהלהבהירכיסעיףזהלאפוטר
נותןשירותמידעפיננסימחובתקבלתרישיוןהמוסדרת
בדיןאחר,בכלהנוגעלשימושבמידעפיננסיהעולהלכדי
כך, להסדרהבדיןאחרע רישויואשרכפוף עיסוקהטעון
לדוגמה,לשםמתןייעוץהשקעותעלבסיסהמידעהפיננסי
-שהואשירותהטעוןרישיון-יידרשנותןהשירותלהיות

בעלרישיוןלייעוץהשקעותע
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הסכםלמתןשירות
מידעפיננסי

למתן26ע בכתב בהסכם הלקוח עם יתקשר שירות נותן )א(
שירותמידעפיננסי)בסעיףזה-ההסכם(;במסגרתההסכם

יאפשרנותןהשירותללקוח-

שייתן הפיננסי המידע שירות סוג את לבחור )1(
נותןהשירותללקוחובכללזהאתהשימושיםשיעשה

במידעכאמורבסעיף25;

וסלי החשבונות המידע, מקורות את לבחור )2(
המידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותןהשירות

גישהלמידעפיננסי;

לבחוראםהגישהשלנותןהשירותלמידעפיננסי )3(
)2(תהיהגישהחד–פעמיתאוגישה כאמורבפסקה
מתמשכתלתקופהקצובה,ובלבדשהתקופהכאמור
לאתעלהעלשלוששניםאועלתקופהאחרתשקבע
השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר

נותןהשירותע

הסכםלמתןשירות
מידעפיננסי

למתן26ע בכתב בהסכם הלקוח עם יתקשר שירות נותן )א(
שירותמידעפיננסי)בסעיףזה-ההסכם(;במסגרתההסכם

יאפשרנותןהשירותללקוח-

שייתן הפיננסי המידע שירות סוג את לבחור )1(
נותןהשירותללקוחובכללזהאתהשימושיםשיעשה

במידעכאמורבסעיף25;

וסלי החשבונות המידע, מקורות את לבחור )2(
המידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותןהשירות

גישהלמידעפיננסי;

לבחוראםהגישהשלנותןהשירותלמידעפיננסי )3(
)2(תהיהגישהחד–פעמיתאוגישה כאמורבפסקה
מתמשכתלתקופהקצובה,ובלבדשהתקופהכאמור
לאתעלהעלשלוששניםאועלתקופהאחרתשקבע
השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר

נותןהשירותע

לסעיף 26 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

יתקשר פיננסי מידע שירות נותן כי לקבוע מוצע
עםהלקוחבהסכםבכתבלמתןשירותמידעפיננסי,אשר

במסגרתויאפשרללקוחלבחוראתכלאלה:

השירות נותן שייתן הפיננסי המידע שירות סוג -
25 בסעיף כמפורט במידע שיעשה השימושים ללקוח,

המוצעע

-מקורותהמידעשמהםייאסףהמידעהפיננסי,ולגבי
כלמקורמידע-אתהחשבונותוסליהמידעהרלוונטיים
לאותומקורמידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותן

השירותגישהלמידעפיננסיע

למידע השירות נותן של הגישה אם לבחור וכן -
לתקופה מתמשכת או חד–פעמית גישה תהיה פיננסי
קצובה,ובלבדשהתקופהכאמורלאתעלהעלשלוששנים
אועלתקופהאחרתשקבעהשר,בהסכמתשרהמשפטים
ובהתייעצותעםמאסדרנותןהשירותעיוסברכיהגבלת
התקופההמרביתלמתןהגישהלשלוששניםמאזנתבין
יידרש שלא השירות וקלות לנוחות הנוגעים שיקולים
על להגנה הנוגעים שיקולים לבין תכופים, לחידושים

פרטיותהלקוחע

במתן משמעותי נדבך מהווה זה סעיף כי יצוין
ולמתן לקבלתהשירות הלקוח של המפורשת ההסכמה
הרשאתהגישהלמידעעלאודותיועהסעיףנותןללקוח
הוא מידע איזה ולבחור שלו במידע לשלוט הכוח את
מעונייןשיעבורלנותןהשירות,מאיזהמקורמידע,לגבי
אילוחשבונות,איזהשימושייעשהבמידעהפיננסיכאמור,
וככלשהלקוחיהיהמעונייןבכך,גםלאילוגופיםפיננסיים

כדילקבלהצעותלהתקשרותבעבורהלקוחע

כלומר,מתוךכללהמידעהפיננסיהמצויבידימקור
המידעעלאודותהלקוח,נותןהשירותיוכללקבלרקאת
המידעהנדרשלצורךמתןהשירותשאותוביקשהלקוחע
עםזאת,יובהרכינותןהשירותלאיהיהחייבלספקשירות
מסויםשהלקוחבחרבו,אםהלקוחלאבחרבסליהמידע

הנדרשיםלשםמתןהשירותהנבחרע

לסעיף קטן )ב(

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבובחרהלקוחלתת
אחת קצובה, לתקופה מתמשכת גישה השירות לנותן
לשישהחודשיםיוודאנותןשירותמידעפיננסיכיהלקוח
מודעלמתןהשירותולכךשניתנתלנותןהשירותגישה
שלעתים היא לכך הסיבה אודותיוע על פיננסי למידע
ולכן הגישה, למתן הסכימו כי לשכוח עשויים לקוחות
ישלמנועמצבשבונמשכתהעברתהמידעבלישהלקוח

זוכרומודעלכךע

נותן אצל חיווי או ניטור לדוגמה, זה, עיקרון לפי
השירותבדברשימוששללקוחבשירותהמקוון)למשל:
כניסהלאתרנותןהשירותאולאפליקציהשלו(,תיחשב

כאילווידאנותןהשירותשהלקוחמודעלשירותע

עודמוצעלקבוע,כיאםלאהצליחנותןהשירות
לוודאכיהלקוחמודעכאמור,אףשנקטאמצעיםהדרושים
לכך,יראואתהלקוחכאילוביטלאתההסכםלפיסעיף

28המוצעע

מוצעלהבהירכימאסדרנותןהשירותיקבעבהוראות
מאסדר,הוראותלנותןהשירותלגביהפעולותשעליולנקוט

כדילקייםאתהחובההאמורהבסעיףקטןזהע
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הסכיםהלקוחלאפשרלנותןהשירותגישהמתמשכת )ב(
לתקופהקצובה,כאמורבסעיףקטן)א()3(,ינקוטנותןהשירות,
בפעולות תקופה, אותה במהלך חודשים, לשישה אחת
הדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה
נותן הצליח לא כאמור; להסכמתו בהתאם בעינה עומדת
השירותלוודאכיהלקוחמודעלאפשרותהגישהכאמוראף
שנקטאתהאמצעיםהדרושיםלכך,יראואתהלקוחכאילו
ביטלאתההסכםלפיסעיף28;מאסדרנותןהשירותיקבע,
בהוראותמאסדר,הוראותלגביהפעולותשעלנותןהשירות

לנקוטכדילקייםאתהחובהלפיסעיףקטןזהע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,ובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,
בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,רשאילקבועהוראותלעניין
ההסכםלפיסעיףזהובכללזהלענייןאופןבחירתהפרטים
כאמורבסעיףקטן)א(ולענייןפרטיםנוספיםשייכללובהסכםע

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, )ד(
ופרטיו, השירות נותן בידי ההסכם עריכת לעניין הוראות
)ג(,אםהתקין בכפוףלתקנותשהתקיןהשרלפיסעיףקטן

תקנותכאמורע

החזקתמידע
פיננסיומחיקתו

או27ע ידו על שנאסף פיננסי במידע יחזיק שירות נותן )א(
המזערית התקופה למשך לו, והועבר אחר בידי שנאסף
הנדרשתלשםמתןשירותהמידעהפיננסיללקוחולאיותר
משבעשניםמיוםשהגיעהמידעלידיו;השר,בהתייעצות
עםמאסדרנותןהשירות,רשאילקצראתהתקופההאמורה
בסעיףקטןזה,ולענייןנותןשירותשהואתאגידחוץכהגדרתו
בסעיף18)א(רשאיהשר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצות
עםהרשות,לקבועתקופהשונהמהאמורבסעיףקטןזה,אם
במתן התאגיד של עיסוקו את המסדיר הזר הדין כי מצא
שירותמידעפיננסיקובעתקופהשונהכאמורוכיהוראות
הדיןהזרוהפיקוחהחליםעלעיסוקושלתאגידהחוץנותנים

הגנהמספקתללקוחותבענייןזהע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים
לגופים ובנוגע השירות, נותן מאסדר עם ובהתייעצות
הוראות לקבוע הנגיד, בהסכמת - ישראל בנק בפיקוח
לענייןההסכםכאמורבסעיףזה,ובכללזהלענייןאופן
נוספים ופרטים )א( קטן בסעיף כאמור הפרטים בחירת

שייכללובהסכםע

לסעיף קטן )ד(

עודמוצעלהסמיךאתמאסדרנותןהשירותלקבוע
הוראותלענייןעריכתההסכםופרטיוכאמורבסעיףזה,
בכפוף אזי )ג(, קטן סעיף לפי תקנות השר התקין ואם

לתקנותשהתקיןהשרכאמורע

סעיף 27 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכינותןשירותמידעפיננסייחזיקבמידע
פיננסיעלאודותהלקוחשנאסףעלידואושנאסףבידי
אחרוהועברלו,למשךתקופהההכרחיתלשםמתןהשירות
ללקוח,ולאיותרמשבעשניםמיוםשהמידעהגיעלידיוע
שרהאוצר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי

לקצראתהתקופההאמורהבסעיףקטןזהע

לענייןנותןשירותשהואתאגידחוץכהגדרתובסעיף
18לחוקהמוצע,רשאישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים
מהאמור שונה תקופה הרשות,לקבוע ובהתייעצותעם
בסעיףקטןזה,אםמצאכיהדיןהזרהחלעלעיסוקושל
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בסעיף כאמור הנדרשת המזערית התקופה בתום )ב(
קטן)א(,ימחקנותןהשירותאתהמידעהפיננסיעלאודות
הלקוחבהקדםהאפשריולאיאוחרמשבעהימיעסקיםלאחר

תוםהתקופהכאמורע

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולגבימידעפיננסיהנדרש )ג(
לנותןהשירותלצורךהליךמשפטיאולצורךהליךבקרהאו

פיקוחלפידין,ויחולולגביוהוראותאלה:

המידעיישמרבמאגרמידענפרדמכלמאגרמידע )1(
בהוראות לקבוע, רשאי השירות נותן מאסדר אחר;

מאסדר,הוראותבנוגעלאופןשמירתהמידעכאמור;

המידעישמשרקלצורךהליכיםכאמורברישה, )2(
הנוגעיםלשירותשנתןנותןהשירותללקוחותיו;

נותןהשירותיבטיחכילאתתאפשרכלגישה )3(
למידע,אלאאםכןנפתחהליךכאמורברישההנוגע

ללקוחמסוים,והמידעדרושלשםניהולההליך;

שבע  בתום המידע את ימחק השירות נותן )4(
שניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,למעטמידעהדרוש
לשםניהולהליךשנפתחכאמורבפסקה)3(לפניתום

התקופההאמורהע

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעסטטיסטישהוא )ד(
מידעלאמזוההכאמורבסעיף25)ד()2(ע

בסעיף כאמור הנדרשת המזערית התקופה בתום )ב(
קטן)א(,ימחקנותןהשירותאתהמידעהפיננסיעלאודות
הלקוחבהקדםהאפשריולאיאוחרמשבעהימיעסקיםלאחר

תוםהתקופהכאמורע

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולגבימידעפיננסיהנדרש )ג(
לנותןהשירותלצורךהליךמשפטיאולצורךהליךבקרהאו

פיקוחלפידין,ויחולולגביוהוראותאלה:

המידעיישמרבמאגרמידענפרדמכלמאגרמידע )1(
בהוראות לקבוע, רשאי השירות נותן מאסדר אחר;

מאסדר,הוראותבנוגעלאופןשמירתהמידעכאמור;

המידעישמשרקלצורךהליכיםכאמורברישה, )2(
הנוגעיםלשירותשנתןנותןהשירותללקוחותיו;

נותןהשירותיבטיחכילאתתאפשרכלגישה )3(
למידע,אלאאםכןנפתחהליךכאמורברישההנוגע

ללקוחמסוים,והמידעדרושלשםניהולההליך;

שבע  בתום המידע את ימחק השירות נותן )4(
שניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,למעטמידעהדרוש
לשםניהולהליךשנפתחכאמורבפסקה)3(לפניתום

התקופההאמורהע

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעסטטיסטישהוא )ד(
מידעלאמזוההכאמורבסעיף25)ד()2(ע

שונה תקופה קובע פיננסי, מידע שירות במתן התאגיד
עיסוקו על החלים והפיקוח הזר הדין והוראות כאמור
שלתאגידהחוץנותניםהגנהמספקתללקוחותבעניין
זהעהוראהזונועדהלאפשרגמישותביחסלתאגידיחוץ
שאופןהפעילותשלהםבחו"לשונהמאשרבארץבעניין
זהולעודדאתכניסתםשלשחקניםאלהלשוקהישראלי

בלישייאלצולערוךהתאמותבהקשרזהע

לסעיף קטן )ב(

בתוםהתקופההמוצעתבסעיףקטן)א(,ימחקנותן
בהקדם הלקוח אודות הפיננסיעל המידע את השירות
תום לאחר עסקים ימי משבעה יאוחר ולא האפשרי,

התקופהכאמורע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיבנוגעלמידעפיננסיהנדרשלנותן
השירותלצורךהליכיםמשפטייםאולצורךהליךבקרהאו

פיקוחלפידין,לאיחולהאמורבסעיףקטן)ב(ע

עודמוצעכימידעכאמוריישמרבמאגרמידענפרד
מכלמאגרמידעאחר,וכןכימאסדרנותןהשירותיהיה
לאופן בנוגע הוראות מאסדר, בהוראות לקבוע, רשאי
שמירתהמידעכאמורעעודמוצעכימידעכאמורישמש
רקלצורךהליכיםהנוגעיםלשירותשנתןנותןהשירות

ללקוחותיו;כינותןהשירותיבטיחכילאתתאפשרכל
גישהאליואלאאםכןייפתחהליךמשפטיאוהליךבקרה
אופיקוחעלפידיןכאמורשנוגעלשירותשניתןללקוח
כי וכן כאמור; הליך ניהול לשם דרוש והמידע מסוים
המידעיימחקמידעםתוםהצורךבובעבורשימושים
אלה,ולכלהמאוחרבתוםשבעשניםמיוםקבלתו,אלא
אםכןהחלהליךמשפטיאומינהליהנוגעלשירותשניתן
ללקוחשהמידעעלאודותיווהמידענדרשלשםניהול

ההליךכאמורע

לסעיף קטן )ד( 

מוצעכינותןהשירותלאיהיהחייבלמחוקמידע
שמבוססגםעלנתוניושלהלקוחע סטטיסטילאמזוהה
כלומר,במקרהשבועבודתהניתוחהסטטיסטימבוססתגם
עלמידעשללקוחהחייבבמחיקה,איןחובהלמחוקאת
עבודתהניתוחהסטטיסטיתכלעודמופיעבהמידעלא
מזוההבלבד,ובכפוףלכךשמלכתחילההשימושבמידע
הסטטיסטינעשהבהתאםלהוראותסעיף25)ד()2(המוצעע

סיכוני את ולמזער להמשיך היא הסעיף תכלית
אבטחתהמידעוסיכוניהפרטיותהעוליםממתןהגישה
למידעעלאודותהלקוחואחזקתועהתקופההמקסימלית
פיננסי מידע כי תפיסה מתוך נקבעה שנים שבע של
מתקופהמוקדמתיותראינורלוונטילצורךמתןהשירות,
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ביטולאוצמצום
הסכםלמתןשירות

מידעפיננסיבידי
הלקוח

לקוחשלנותןשירותרשאי,בכלעת,לבטלאתההסכם28ע )א(
היקף את לצמצם ,26 סעיף לפי שנערך השירות נותן עם
השירותאוהשימושיםשבהםבחרכאמורבסעיף26)א()1(,
המידע סלי החשבונות, המידע, מקורות את לצמצם וכן
אותקופתהגישהשבהםבחרכאמורבסעיף26)א()2(ו–)3(
ובלבדשיהיהדיבהםכדילאפשרלנותןהשירותלתתאת
סוגהשירותוהשימושיםשעליהםהוסכם,והכולבאמצעות

הודעהשימסורהלקוחלנותןהשירותע

את לצמצם או לבטל ללקוח יאפשר השירות נותן )ב(
ההסכםעמוכאמורבסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכלל

זהבאמצעותהודעהשתימסרבאופןמקווןע

מסרהלקוחלנותןהשירותהודעהעלביטולההסכםאו )ג(
צמצומובהתאםלהוראותסעיףקטן)א(יחולוהוראותאלה:

נותןהשירותיפעלבהתאםלהודעתהלקוח,ואם )1(
הואנותןשירותעלבסיסמידעפיננסישנאסףבידינותן
שירותאחרוהועברלולפיסעיף29)א()3(-יודיעעלכך
לנותןהשירותשהעביראליואתהמידעונותןהשירות

האמוריפעלבהתאםלהודעתהלקוח;

את כאמור, ההודעה במסגרת הלקוח, ביטל )2(
הסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלמידעפיננסי
עלאודותיוהנמצאאצלמקורמידעמסוים-יודיע
עלכךנותןהשירותלמקורהמידע,בהקדםהאפשרי

ולכלהמאוחרבתוךשניימים;

שכןהואאינומייצגבהכרחאתמצבוהפיננסישללקוח
נצבר לא יותר קצרה בתקופה וכי השירות, קבלת בעת
בהכרחדימידעשיאפשרלנותןהשירותלהעניקשירותים

איכותייםע

יחדעםזאת,כדילאפשרלנותןשירותלנהלהליכים
משפטיים,אולהיענותלדרישותבקרהופיקוחמצדמאסדר
נותןהשירות,יותרלולשמורמידעפיננסיעלאודותלקוח
הקבועים אלהבלבדובהתאםלתנאים הנדרשלצרכים

בחוקע

יצויןכיכדילהבטיחכישמירתהמידעלצרכיםאלה
תהיהמבוקרתומוגבלת,מוצעלהסמיךאתמאסדרנותן
השירותבסעיף37)א()7(המוצעלתתהוראותבנוגעלאופן

שמירתהמידעהנדרשכאמורע

לסעיף 28 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

מוצעלקבועכיהלקוחיהיהרשאילבטלאתההסכם
עםנותןשירותמידעפיננסיאולצמצםאתהיקףהשירות
אוהשימושים,שבהםבחרכאמורבפסקה)1(לסעיף26)א(
סלי החשבונות, המידע, מקורות את לצמצם המוצע,
המידעאותקופתהגישהשבהםבחרכאמורבפסקאות

ו–)3(לסעיףכאמור,וזאתבכלעת,ובלבדשיהיהדי )2(
לאפשר כדי כאמור, הלקוח של המצומצמות בבחירות
לנותןהשירותלתתאתסוגהשירותוהשימושיםשעליהם
הוסכםעעודיובהר,כיביטולההסכםאוצמצומוכאמור
ייעשובצורהפשוטהונוחהבהודעהלנותןהשירות,לרבות

באופןמקווןע

סעיףזה,בהמשךלסעיפיםהקודמיםנועדלתתהגנה
ללקוחולשלוטעלהעברתהמידעלגביועלמעןהסרספק
יובהרכינוכחהחובהלאפשרביטול,נותןהשירותלאיוכל

להתנותובתשלוםע

לסעיף קטן )ג(

ביטול על השירות לנותן הלקוח שהודיע לאחר
ההסכםאוצמצומוכאמור,מוצעלקבועכינותןהשירות
יפעלבהתאםלבקשתהלקוח,ואםהואנותןשירותמידע
מידע שירות "נותן להגדרה )3( בפסקה כאמור פיננסי
פיננסי",קרי,שהמידעשמצויאצלוהואמידעשהועבר
אליועלידינותןשירותמידעפיננסיאחרלפיסעיף29)א()3(
המוצע-הואיודיעעלכךלנותןהשירותשהעביראליו
אתהמידע,ונותןהשירותהאמוריפעלבהתאםלהודעת

הלקוחע
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נותןהשירותימחקאתהמידעהפיננסישאינו )3(
נדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירות

ללקוח,בהתאםלהוראותסעיף27ע

הלקוח מאפשרות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ד(
לבטלאתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידע
באמצעות מידע, מקור אצל הנמצא אודותיו על הפיננסי
בהתאם המידע, למקור בהודעה הגישה הרשאת ביטול
להוראותסעיף44;קיבלנותןהשירותהודעהממקורמידע
עלביטולהרשאתהגישהכאמור,בהתאםלהוראותסעיף44)ג(,

צמצום על זה סעיף לפי הודעה קיבל כאילו אותו יראו
לתת הסכמתו את הלקוח ביטל עימושבמסגרתה ההסכם
לנותןהשירותגישהלכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצא

אצלמקורהמידעע

העברתמידע
לאחר

נותןשירותרשאילהעבירמידעפיננסישנאסףעלידו29ע )א(
אועלידיאחר,לכלאחדמהמנוייםלהלן,ולהםבלבד,למטרה
כמפורטלצידםובהתאםלהוראותשיקבעמאסדרנותןהשירות
לענייןזהלפיסעיףקטן)ז(,ובלבדשהלקוחנתןהסכמהמפורשת

לכךושהמידעהמועברנדרשלצורךאותהמטרה:

לגוףפיננסי-לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרות )1(
עםאותולקוח,ביןשההצעהניתנתבאמצעותנותן
השירותבמסגרתתיווך,וביןשהיאניתנתישירותללקוח;

נותןהשירותימחקאתהמידעהפיננסישאינו )3(
נדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירות

ללקוח,בהתאםלהוראותסעיף27ע

הלקוח מאפשרות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ד(
לבטלאתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידע
באמצעות מידע, מקור אצל הנמצא אודותיו על הפיננסי
בהתאם המידע, למקור בהודעה הגישה הרשאת ביטול
להוראותסעיף44;קיבלנותןהשירותהודעהממקורמידע
עלביטולהרשאתהגישהכאמור,בהתאםלהוראותסעיף44)ג(,

צמצום על זה סעיף לפי הודעה קיבל כאילו אותו יראו
לתת הסכמתו את הלקוח ביטל ההסכםעימושבמסגרתה
לנותןהשירותגישהלכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצא

אצלמקורהמידעע

העברתמידע
לאחר

נותןשירותרשאילהעבירמידעפיננסישנאסףעלידו29ע )א(
אועלידיאחר,לכלאחדמהמנוייםלהלן,ולהםבלבד,למטרה
כמפורטלצידםובהתאםלהוראותשיקבעמאסדרנותןהשירות
לענייןזהלפיסעיףקטן)ז(,ובלבדשהלקוחנתןהסכמהמפורשת

לכךושהמידעהמועברנדרשלצורךאותהמטרה:

לגוףפיננסי-לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרות )1(
עםאותולקוח,ביןשההצעהניתנתבאמצעותנותן
השירותבמסגרתתיווך,וביןשהיאניתנתישירותללקוח;

עודמוצעלקבועכינותןהשירותנדרש,לכלהמאוחר
בתוךיומיים,לעדכןאתמקורהמידעבדברבקשתהלקוח
לביטולההסכםאולצמצומו,ושעלפיההלקוחאינומסכים
עודלתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסיעל

אודותיוהנמצאאצלמקורמידעמסויםע

עודמוצעלקבועכינותןהשירותימחקאתהמידע
מתן לשם עוד נדרש שאינו הלקוח אודות על הפיננסי
השירותללקוח,בעקבותהודעתהלקוח,בהתאםלהוראות

סעיף27המוצעע

לסעיף קטן )ד(

עודמוצעלהבהירכילקוחרשאילבטלאתהסכמתו
לתתגישהלנותןהשירותלכלמידעפיננסיעלאודותיו
הנמצאאצלמקורמידע,באמצעותביטולהרשאתגישה
בהודעהלמקורהמידעבהתאםלהוראותסעיף44המוצע,

ואיןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותזוע

מידע ממקור הודעה שירות נותן קיבל אם לפיכך,
עלביטולהרשאתגישהכאמור,יראואותוכאילוקיבל
הודעהלפיסעיףזהעלצמצוםההסכםעימושבמסגרתה
ביטלהלקוחאתהסכמתולתתלנותןהשירותגישהלכל
המידעהפיננסיעלאודותיוהנמצאאצלמקורהמידעעכך
שאםקיבלנותןהשירותהודעהממקורהמידעבדברביטול
הרשאתהגישהלפיסעיף44המוצע,ימחקנותןהשירות

אתהמידעגםבהתאםלאמורבסעיףזהע

סעיףזהבאלהבטיחכילאתינתןגישהלמידעפיננסי
החושףאתמצבושלהלקוח,בלאהסכמתו,וכיללקוח
תהיהשליטהעלהמידעהפיננסישברצונולחשוףבפני
נותןשירות,כוללאפשרותלבטלבקלותאתהגישהכאמורע

לסעיף 29 לחוק המוצע

לסעיף )א( המוצע

כדילשמורעלפרטיותושלהלקוחועלהמידעהרגיש
שלומחד,לאפשרללקוחלקבלשירותיםשנועדולהגביר
אתהתחרותבשוקהפיננסימאידך,מוצעלאפשרלנותן
שירותמידעפיננסילהעבירמידעפיננסישאסףאושקיבל

מאחרעלאודותהלקוחע

לקוח של הפרטני הפיננסי שהמידע להבטיח כדי
אינוחשוףלסיכוניאבטחתמידעוהעברתולאתסכןאת
פרטיותםשלהלקוחות,מוצעלקבועכיהעברהכאמור
הלקוח של המפורשת הסכמתו לקבלת בכפוף תיעשה
לשם ורק בלבד ולהם זה קטן בסעיף המנויים לגופים
המטרההמפורטתלצדכלאחדמהםבסעיףהקטןהאמור
ובהתאםלהוראותמאסדרנותןהשירותלפיסעיףקטן)ז(

המוצעע

עודמוצעלקבועכיהגופיםשניתןלהעביראליהם
מידעכאמורלעילהםאלה:)1(גופיםפיננסייםמפוקחים
ידי על דין פי על המפוקח בנק שאינו בורסה חבר או
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למייצג-לשםמתןשירותבתחוםעיסוקוכמייצג, )2(
השירות לנותן מסר שהמייצג ולאחר לקוח, לאותו
התחייבותלמלאאחרההוראותלפיסעיףזההחלות

לגביו;

מידע שירות מתן לשם -  אחר שירות לנותן )3(
פיננסילאותולקוחבידינותןהשירותהאחרלפיחוק

זהע

נותןשירותלאיעבירמידעפיננסילאחרלפיהוראות )ב(
סעיףקטן)א(אלאלאחרשהודיעלו,במסגרתההתקשרות
עימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכת

הממשקלמידעפיננסיע

גוףפיננסי,שקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()1(- )ג(

לאיעבירולאחר; )1(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןהצעהמטעמו )2(
להתקשרותעםהלקוחכאמורבסעיףקטן)א()1(ולשם

ההתקשרותכאמור;

ישמוראתהמידעבאופןנאותומאובטח,לפיכל )3(
דיןובהתאםלהוראותלענייןזהשיקבעמאסדרהגוף

הפיננסי,בהוראותמאסדר;

ימחקאתהמידעבתוםהשימושבוכאמורבפסקה)2( )4(
ולאיאוחרמ־30ימיםלאחרשקיבלאתהמידעכאמור,
אלאאםכןהתקשרעםהלקוחשלגביונתןאתהצעת
רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, ההתקשרות;

לקבועתקופהאחרתלמחיקתהמידעע

נותן )3( מייצגים; )2( אביב; בתל ערך לניירות הבורסה
שירותמידעפיננסיאחרעהגופיםהמנוייםב)1(ו–)3(הם
גופיםאשרמפוקחיםבידיאחדמהמאסדריםהפיננסיים,

ביןהשארלענייןאבטחתמידעע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכינותןשירותלאיעבירמידעפיננסי
לו, שהודיע לאחר אלא זה סעיף הוראות לפי לאחר
ממקור התקבל המידע כי עימו, ההתקשרות במסגרת
המידעבאמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,וזאת
כדילהבטיחכימקבלהמידעמנותןהשירותיהיהמודע
לכךשהמידעמתקבללפיהחוקהמוצעועלכןהואכפוף

להוראותהקבועותבוע

לסעיף קטן )ג(

לגופים הלקוח אודות על המידע העברת מטרת
אלה מגופים לקבל כדי היא שונים מפוקחים פיננסיים
הצעותלמתןשירותיםפיננסייםבעבורהלקוח,כגון:מתן
הלוואה,מתןשירותימסחרבניירותערך)ברוקראז'(,מתן
שירותיחשבוןעוברושבועודעבדרךזויוכלוספקיםאלה

על עלבסיסמידעפיננסימלא אתהצעותיהם לתמחר
אודותהלקוחהכוללאתמאפייניוהספציפיים,ולהציעלו
מוצריםושירותיםשוניםהתואמיםאתצרכיוהייחודייםע
קבלתהמידעהמלאעלאודותמצבוהפיננסישלהלקוח,
בגופים להתחרות פיננסיים גופים לאותם תאפשר
הפיננסייםשמהםמקבלהלקוחשירותיםבמועדקבלת

שירותהמידעהפיננסיע

זה,מוטלות סעיף לפי מידע שקיבל פיננסי גוף על
לעשות לא לאחר, המידע את להעביר לא אלה: חובות
בושימושאלאלשםמתןהצעהמטעמולהתקשרותעם
הלקוחולשםהתקשרותכאמורבסעיףקטן)א()1(,לשמור
אתהמידעבאופןנאותומאובטח,לפיכלדיןובהתאם
להוראותשקבעמאסדרהגוףהפיננסיהמפקחעלפעילותו
בהוראותמאסדרולמחוקאתהמידעבתוםהשימושבוולא
יאוחרמ–30ימיםלאחרשקיבלאתהמידעכאמור,אלאאם
כןהתקשרעםהלקוחעשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,

רשאילקבועתקופהאחרתלמחיקתהמידעע
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מייצגשקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()2(- )ד(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןשירותללקוח )1(
בתחוםעיסוקוכמייצג,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ולא
יעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

ולאחרשקיבלאתהסכמתהלקוחלכך;

ישמוראתהמידעבאופןנאותומאובטחולפיכל )2(
דין;

27 סעיף להוראות בהתאם המידע את יחזיק )3(
וימחקאותובהתאםלהוראותהסעיףהאמור;

יודיעלנותןהשירותאםחדללתתשירותללקוח )4(
כאמורבפסקה)1(ע

נותןשירותלאיעשהשימושבמידעשקיבללפיסעיף )ה(
בהתאם פיננסי מידע שירות מתן לצורך אלא )א()3( קטן

להוראותחוקזהע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א()1(ו–)2(,)ג(ו–)ד(- )ו(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוע,דרך )1(
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגים,סוגישימושים
שמייצגלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםנותןהשירותלא
בהתאם למייצג פיננסי מידע להעביר רשאי יהיה
דרוש הדבר כי מצא אם קטן, סעיף אותו להוראות

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצג;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,ובהתייעצותעם )2(
מאסדרנותןהשירות,רשאילקבוע-

מייצגשקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()2(- )ד(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןשירותללקוח )1(
בתחוםעיסוקוכמייצג,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ולא
יעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

ולאחרשקיבלאתהסכמתהלקוחלכך;

ישמוראתהמידעבאופןנאותומאובטחולפיכל )2(
דין;

27 סעיף להוראות בהתאם המידע את יחזיק )3(
וימחקאותובהתאםלהוראותהסעיףהאמור;

יודיעלנותןהשירותאםחדללתתשירותללקוח )4(
כאמורבפסקה)1(ע

נותןשירותלאיעשהשימושבמידעשקיבללפיסעיף )ה(
בהתאם פיננסי מידע שירות מתן לצורך אלא )א()3( קטן

להוראותחוקזהע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א()1(ו–)2(,)ג(ו–)ד(- )ו(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוע,דרך )1(
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגים,סוגישימושים
שמייצגלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםנותןהשירותלא
בהתאם למייצג פיננסי מידע להעביר רשאי יהיה
דרוש הדבר כי מצא אם קטן, סעיף אותו להוראות

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצג;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,ובהתייעצותעם )2(
מאסדרנותןהשירות,רשאילקבוע-

לסעיף קטן )ד(

כיום,גםמייצגיםעוסקיםבמתןשירותיםללקוחות
המידע על בהתבסס הכלכלית להתנהלותם הנוגעים
בהסכמת המידע, מקורות בידי המצוי שלהם הפיננסי
הלקוחותעהשירותיםהניתניםעלידימייצגיםהםחיוניים
למשק)ביןהשארלצורךהכנתדוחותכספייםאודוחות
לרשויותהמסבהתבססעלהמידעהפיננסישלהלקוח(ע
קבלתהמידעהפיננסיבאמצעותמערכתהממשקלמידע
פיננסיעשויהלהביאלשיפורולייעולהשירותשיינתןעל
ידםעיודגשכימייצגיםשהםרואיחשבוןאויועצימס,
הםבעלירישיוןלפיחוקרואיחשבוןוחוקיועצימס,לפי
העניין,וחלותעליהםחובותמתחוםהאתיקההמקצועית

לצדחובותמתחוםדיניהגנתהפרטיותע

עלכן,מוצעלאפשרלמייצגיםלקבלמידעפיננסי
מנותןשירותמידעפיננסי,בכפוףלכלאלה:התחייבות
המייצגכמפורטבסעיףקטן)א(שלאלעשותשימושבמידע
אלאלשםמתןשירותללקוחבתחוםעיסוקוכמייצג,לא
להעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

המידע את לשמור לכך, הלקוח הסכמת קבלת ולאחר
באופןנאותומאובטחולפיכלדין,לרבותלפיתקנותהגנת
הפרטיות)אבטחתמידע(,התשע"ז-2017,החלותעליהם
כאמור,להחזיקאתהמידעולמחקובהתאםלהוראותסעיף
לתת חדל אם השירות לנותן ולהודיע לעיל המוצע 27

שירותללקוחע

לסעיף קטן )ה(

עלנותןשירותהמקבלמידעמנותןשירותאחרלפי
סעיףזהמוטלשלאלעשותשימושבמידעאלאלצורך

מתןשירותמידעפיננסיבהתאםלהוראותהחוקהמוצעע

לסעיף קטן )ו(

מוצעלקבועכישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,
של מסוים סוג לגבי או כלל דרך לקבוע, רשאי יהיה
מייצגים,סוגישימושיםשמייצגלאיהיהרשאילעשות
ושלשם )א( קטן בסעיף כאמור שהתקבל פיננסי במידע
עשייתםנותןהשירותלאיהיהרשאילהעבירמידעפיננסי
למייצגבהתאםלהוראותאותוסעיףקטן,אםהדברדרוש

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצגע
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סוגיםנוספיםשלשימושיםשגוףפיננסי )א(
אומייצגיהיורשאיםלעשותבמידעהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםיהיהרשאי
נותןהשירותלהעבירמידעפיננסילגוףפיננסי
קטן; סעיף למייצגבהתאםלהוראותאותו או
זויכולשייקבעודרך תקנותלפיפסקתמשנה
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגיםאוגופים

פיננסיים;

נותן רשאי יהיה שלהם נוספים גופים )ב(
השירותלהעבירמידעפיננסילפיסעיףקטן)א(,
ותנאיםשיחולועלגופיםכאמורלענייןהשימוש

במידעהמועברלהםע

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, )ז(
הוראותלענייןהעברתמידעלאחרלפיסעיףזה,ובכללזה

תנאיםלביצועההעברהע

אירועאבטחה
חמור

אירעאירועאבטחהחמורכהגדרתובתקנותלפיחוק30ע )א(
הגנתהפרטיותשעניינןאבטחתמידע,יודיענותןהשירות
עלכךבאופןמיידילמאסדרנותןהשירותהנוגעבדבר,למקור
המידעשאירועהאבטחהאירעלגבימידעשהתקבלממנו,
ולרשםכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות)בסעיףזה-
הרשם(,וכןידווחלמאסדרנותןהשירותולרשםעלהצעדים
שנקטבעקבותהאירוע;קיבלנותןהשירותאתהמידעמנותן
שירותאחרשאסףאותו,בהתאםלהוראותסעיף29)א()3(-
יודיעעלכךלפיסעיףקטןזהגםלנותןהשירותשממנוקיבל
אתהמידע;קיבלמקורהמידעהודעהלפיסעיףקטןזה,ידווח

עלכךלמאסדרמקורהמידעע

עודמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע,בהסכמת
שרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,דרך
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגיםאוגופיםפיננסיים,
לעשות רשאים יהיו שהם שימושים של נוספים סוגים
במידעשהתקבללפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםיהיה
רשאינותןהשירותלהעבירמידעפיננסיאליהם,אוגופים
נוספיםשלגביהםיהיהרשאינותןהשירותלהעבירמידע
פיננסיותנאיםשיחולועלגופיםכאמורלענייןהשימוש

במידעהמועברלהםע

לשוק אפשרות מתן לטובת היא כאמור הסמכה
שירותים לפיתוח חסמים מהעמדת ולהימנע להתפתח
נוספיםאשרבכוחםלשפראתמצבםהפיננסישללקוחות

ולהגביראתהתחרותבמערכתהפיננסיתע

לסעיף קטן )ז(

לקבוע רשאי יהיה השירות נותן שמאסדר מוצע
בהוראותמאסדר,הוראותלענייןהעברתמידעלאחרלפי
ניתן יהיה זהכוללתנאיםלביצועהעכך,לדוגמה, סעיף

לקבועכיהעברתהמידעתהיהרקלאחרשנותןהשירות
וידאשלמקבלהמידעישמנגנוניאבטחהנאותיםע

לסעיף 30 לחוק המוצע

שירות לנותן גישה ניתנת שאליו הפיננסי המידע
מכוחהחוקהמוצעהואמידעפרטניהחושףפרטיםרבים
עלמצבוהפיננסישללקוחועלהתנהלותוהפרטיתעאירוע
)אבטחת הפרטיות הגנת בתקנות מוגדר חמור אבטחה
מידע(,התשע"ז-2017)בפרקזה-תקנותהגנתהפרטיות(,
כלאחדמאלה:)1(במאגרמידעשחלהעליורמתאבטחה
גבוהה-אירועשנעשהבושימושבמידעמןהמאגר,בלא
הרשאהאובחריגהמהרשאהאושנעשתהפגיעהבשלמות
המידע;)2(במאגרמידעשחלהעליורמתאבטחהבינונית
-אירועשנעשהבושימושבחלקמהותימןהמאגר,בלא
הרשאהאובחריגהמהרשאהאושנעשתהפגיעהבשלמות
המידעלגביחלקמהותימןהמאגר,כהגדרתמונחיםאלה
בתקנותהאמורותובחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981

)בפרקזה-חוקהגנתהפרטיות(ע
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הרשםרשאילהורותלנותןהשירות,לאחרשנועץבראש )ב(
מערךהסייברהלאומיובמאסדרנותןהשירות,להודיעעל
שעלול ללקוח גם )א( קטן בסעיף כאמור האבטחה אירוע
להיפגעמןהאירועאולמקורותמידענוספיםהנותניםלנותן
השירותגישהלמידעפיננסי;מקורמידעשקיבלהודעהלפי
סעיףקטןזה,ידווחעלכךלמאסדרמקורהמידע;לענייןזה,
"מערךהסייברהלאומי"-מערךהסייברהלאומישהוקםעל

פיהחלטותהממשלהופועלבהתאםלהחלטותיהע

צד31עניגודעניינים בין או בינו עניינים ניגוד על שירות לנותן נודע )א(
קשורלו,לביןהלקוח,יימנעמלבצעכלפעולהשישבהניגוד

ענייניםכאמורע

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

השררשאילקבוערשימתנסיבותשיראואותן )1(
כניגודענייניםלפיסעיףקטן)א(;

נותןשירותלאייתןשירותשלהשוואתעלויות )2(
אותיווך-

בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי )א(
שהואאוצדקשוראליומספקללקוחותיו;

דומה שירות או למוצר הנוגע בכל )ב(
שירות או למוצר 25)ד()1()ב( בסעיף כהגדרתו

כאמורבפסקתמשנה)א(ע

הרשםרשאילהורותלנותןהשירות,לאחרשנועץבראש )ב(
מערךהסייברהלאומיובמאסדרנותןהשירות,להודיעעל
שעלול ללקוח גם )א( קטן בסעיף כאמור האבטחה אירוע
להיפגעמןהאירועאולמקורותמידענוספיםהנותניםלנותן
השירותגישהלמידעפיננסי;מקורמידעשקיבלהודעהלפי
סעיףקטןזה,ידווחעלכךלמאסדרמקורהמידע;לענייןזה,
"מערךהסייברהלאומי"-מערךהסייברהלאומישהוקםעל

פיהחלטותהממשלהופועלבהתאםלהחלטותיהע

צד31עניגודעניינים בין או בינו עניינים ניגוד על שירות לנותן נודע )א(
קשורלו,לביןהלקוח,יימנעמלבצעכלפעולהשישבהניגוד

ענייניםכאמורע

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

השררשאילקבוערשימתנסיבותשיראואותן )1(
כניגודענייניםלפיסעיףקטן)א(;

נותןשירותלאייתןשירותשלהשוואתעלויות )2(
אותיווך-

בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי )א(
שהואאוצדקשוראליומספקללקוחותיו;

דומה שירות או למוצר הנוגע בכל )ב(
שירות או למוצר 25)ד()1()ב( בסעיף כהגדרתו

כאמורבפסקתמשנה)א(ע

כאמור אירוע מתרחש שאם קובע המוצע הסעיף
ועולהחששכינחשףמידעפיננסיעלאודותלקוחאו
לקוחותלגורמיםחיצוניים,יחויבנותןהשירותלדווחעל
כךבאופןמיידילמאסדרנותןהשירות,למקוראולמקורות
המידעהרלוונטייםשאירועהאבטחהאירעלגבימידע
שמקורומהםולרשםהמנהלאתפנקסמאגריהמידעעל
פיחוקהגנתהפרטיותעקיבלמקורהמידעהודעהכאמור
-עליולדווחעלכךלמאסדרמקורהמידעעואםקיבלנותן
השירותאתהמידעמנותןשירותאחר-יודיעגםלנותן

השירותשממנוקיבלאתהמידעע

נותן למאסדר ידווח השירות נותן כי מוצע עוד
השירותולרשםעלהצעדיםשנקטבעקבותהאירועעהרשם
יהיהרשאילהורותלנותןהשירות,לאחרשנועץבראש
השירות,להודיע ובמאסדרנותן הלאומי הסייבר מערך
עלאירועהאבטחהגםללקוחשעלוללהיפגעמןהאירוע
אולמקורותמידענוספיםשנותניםגישהלמידעלנותן
השירותעיצויןכיהסדרזהדומהלהסדרהקייםלגביאירוע
הפרטיותעמקורמידע הגנת 11לתקנות בתקנה אבטחה
שקיבלהודעהכאמור,ידווחעלכךלמאסדרמקורהמידעע

לסעיף 31 לחוק המוצע

על מקשה הפיננסיים המוצרים של מורכבותם
לקוחותלהשוותולהעריךאתהשירותיםהמוצעיםלהםע

לאורזאת,לנותןשירותמידעפיננסיתפקידמשמעותי
בהתאמת ובסיוע ללקוח הפיננסיים השירותים בתיווך
התיקהפיננסילצרכיועישערךגדולבהתפתחותשלשוק
ייעוץפיננסיאובייקטיביוזהורכיבמשמעותיבהגשמת
תכליותהחוקהמוצעובהגברתהתחרותבשוקהפיננסיעאם
נותןהשירותיפעלבניגודעניינים,הואעלוללנצללרעה
אתפעריהמידעשלהלקוחולפעולבניגודלטובתושלזה,
כאשרללקוחאיןלרובאתהכליםלזהותזאתאולהעריך

אתחומרתהפגיעהבוע

לסעיף קטן )א(

לאורהאמורישנהחשיבותגדולהלטיפולבניגודי
ענייניםשלנותןשירותמידעפיננסיועלכןמוצעלאסור

עלנותןשירותלבצעכלפעולהשישבהניגודענייניםע

לסעיף קטן )ב(

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,מוצעכי
השריהיהרשאילקבועבתקנותרשימתנסיבותשיראו

אותןכניגודענייניםלפיסעיףקטן)א(ע

הנובעים מובנים עניינים בניגודי לטפל מוצע עוד
מפעילותעסקיתאחרתשלנותןהשירותאוצדהקשור
אליו,ולקבועכינותןשירותמידעפיננסי,לאיוכללתת
שירותשלהשוואתעלויותאושירותתיווך,בכלהנוגע
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עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב()1(ובלילגרוע )ג(
מהוראותסעיףקטן)ב()2(-

השררשאילקבוענסיבותשבהתקיימןנותןשירות )1(
יוכללבצעפעולהשישבהניגודענייניםוכןלקבוע
כאמור בנסיבות פעולה ביצוע על שיחולו תנאים
במטרהלצמצםאתהחששלהשפעתניגודענייניםעל

ביצועאותהפעולה;

בהוראות לקבוע, רשאי השירות נותן מאסדר )2(
)1(,בכפוף מאסדר,הוראותבענייניםכאמורבפסקה
לתקנותשהתקיןהשרלפיהפסקההאמור,אםהתקין

תקנותכאמורע

בסעיףזה,"צדקשור",לנותןשירות-כלאחדמאלה: )ד(

של מסוים מסוג יותר או ב־20% שמחזיק מי )1(
אמצעישליטהבנותןהשירות;

מישנותןהשירותמחזיקבו20%אויותרמסוג )2(
מסויםשלאמצעישליטה;

מישהשולטבנותןהשירותמחזיקבו20%אויותרע )3(
מסוגמסויםשלאמצעישליטה;

מישמאסדרנותןהשירותקבע,בהוראותמאסדר, )4(
כייהווהצדקשורבשלזיקהעסקיתלנותןשירותע

למוצרפיננסיאולשירותפיננסישהואאוצדקשוראליו,
מספקללקוחות,אובכלהנוגעלמוצראולשירותפיננסי
דומה,כהגדרתובסעיף25)ד()1()ב(המוצע,שהואאוצד

קשוראליומספקללקוחותע

שירות עםזאתיובהרכיאיןמניעהכיאותונותן
יספקללקוחשירותשלריכוזמידעפיננסיוהצגתו,ייעוץ
בדברהתנהלותכלכלית)שאינוכוללהשוואתעלויותאו
תיווך(,וכןיציעללקוחלהתקשרעימולגביהתחוםהפיננסי
שבוהואאוצדקשוראליומציעשירותללקוחות,כיוון

שפעילויותאלהאינןמעוררותחששלניגודענייניםע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבוע,כיעלאףהמוצעבסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב()1(,ובלילגרועמהאיסורעלנותןשירותלתתשירות
בסעיף למוצע בהתאם תיווך או עלויות השוואת של

קטן)ב()2(,שרהאוצריהיהרשאילקבוענסיבותשבהתקיימן
נותןשירותמידעפיננסייוכללבצעפעולהשישבהניגוד
פעולה ביצוע על שיחולו תנאים לקבוע וכן עניינים,
בנסיבותכאמורבמטרהלצמצםאתהחששלהשפעתניגוד
ענייניםעלביצועאותהפעולהעלמאסדרנותןהשירות
תהיהסמכותלקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבעניינים

)ג()1( אלה,ואםהתקיןשרהאוצרתקנותלפיסעיףקטן
המוצע-בכפוףלתקנותכאמורע

כיווןשמדוברבשוקשטרםהתפתחולאניתןלצפות
מראשאילושירותיםאומוצריםשיכוליםלסייעללקוח
יתפתחו,מוצעלהעניקסמכותזושתאפשראתהגמישות
הנדרשתעכמוכןמתןהסמכותהאמורהלשרהאוצרנדרשת
למקרהשבומתעוררהצורךליצוראחידותביןהמאסדרים
השוניםהעתידיםלפקחעלנותניהשירותאולקבועתנאים

נוספיםלענייןזהע

לסעיף קטן )ד(

כאחד זה סעיף לעניין קשור" "צד להגדיר מוצע
מאלה:מישמחזיקבעשריםאחוזיםאויותרמסוגמסוים
שלאמצעישליטהבנותןהשירות;מישנותןהשירותמחזיק
בועשריםאחוזיםאויותרמסוגמסויםשלאמצעישליטה;
מישהשולטבנותןהשירותמחזיקבועשריםאחוזיםאו
יותרמסוגמסויםשלאמצעישליטהאומישמאסדרנותן
השירותקבעבהוראותמאסדרכיהואיהווהצדקשורבשל

זיקהעסקיתלנותןשירותע
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נותןשירותחייבלגלותללקוחכלפרטמהותילגביתוכנו,32עגילוינאות
נותן שהוא הפיננסי המידע שירות של ותנאיו היקפו

והסיכוניםהכרוכיםבו,לרבותאתאלה:

התמורהשעלהלקוחלשלםבקשרלשירות; )1(

האפשרותלבטלאולצמצםאתהסכםההתקשרותעימו )2(
כאמורבסעיף28,והדרכיםלעשותכן;

מתן לצורך התקשר הוא שאיתם הפיננסיים הגופים )3(
שירותשלתיווך;

פעולהשהואמבצעבמסגרתהשירותשהואנותןללקוח )4(
שישבהניגודענייניםכאמורבסעיף31)ג(ע

לאיעשהנותןשירותדברהעלוללהטעותלקוחבכל33עאיסורהטעיה )א(
והכול הפיננסי, המידע שירות למתן בעסקה מהותי עניין
במעשהאובמחדל,בכתבאובעלפהאובכלדרךאחרת,
לרבותלאחרמועדההתקשרותבעסקה;בלילגרועמכלליות

האמור,יראואתהענייניםכמפורטלהלןכמהותייםבעסקה:

זהותנותןהשירות; )1(

מהותוטיבשירותהמידעהפיננסי; )2(

חידושה דרכי בעסקה, ההתקשרות תקופת )3(
וביטולה;

כלענייןאחרהמנויבסעיף32ע )4(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלפרסוםושיווקמטעמו )ב(
שלנותןשירותע

מנגנוניאבטחת
מידע,ניהול

סיכוניםוהגנת
סייבר

בלילגרועמהוראותכלדין,נותןהשירותידאגלקיומם34ע )א(
שלמנגנוניאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייברנאותים,
ובכללזהיקבלאתהמידעהפיננסי,יחזיקאותווימסוראותו-

נותןשירותחייבלגלותללקוחכלפרטמהותילגביתוכנו,32עגילוינאות
נותן שהוא הפיננסי המידע שירות של ותנאיו היקפו

והסיכוניםהכרוכיםבו,לרבותאתאלה:

התמורהשעלהלקוחלשלםבקשרלשירות; )1(

האפשרותלבטלאולצמצםאתהסכםההתקשרותעימו )2(
כאמורבסעיף28,והדרכיםלעשותכן;

מתן לצורך התקשר הוא שאיתם הפיננסיים הגופים )3(
שירותשלתיווך;

פעולהשהואמבצעבמסגרתהשירותשהואנותןללקוח )4(
שישבהניגודענייניםכאמורבסעיף31)ג(ע

לאיעשהנותןשירותדברהעלוללהטעותלקוחבכל33עאיסורהטעיה )א(
והכול הפיננסי, המידע שירות למתן בעסקה מהותי עניין
במעשהאובמחדל,בכתבאובעלפהאובכלדרךאחרת,
לרבותלאחרמועדההתקשרותבעסקה;בלילגרועמכלליות

האמור,יראואתהענייניםכמפורטלהלןכמהותייםבעסקה:

זהותנותןהשירות; )1(

מהותוטיבשירותהמידעהפיננסי; )2(

חידושה דרכי בעסקה, ההתקשרות תקופת )3(
וביטולה;

כלענייןאחרהמנויבסעיף32ע )4(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלפרסוםושיווקמטעמו )ב(
שלנותןשירותע

מנגנוניאבטחת
מידע,ניהול

סיכוניםוהגנת
סייבר

בלילגרועמהוראותכלדין,נותןהשירותידאגלקיומם34ע )א(
שלמנגנוניאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייברנאותים,
ובכללזהיקבלאתהמידעהפיננסי,יחזיקאותווימסוראותו-

לסעיף 32 לחוק המוצע

כחלקמההגנותהצרכניותשלהלקוח,מוצעלקבוע
חובתגילוינאותשלנותןשירותמידעפיננסיעגילויזה
יכלול,ביןהשאר,חובהלידעאתהלקוחבתמורהשעל
הלקוחלשלםבקשרלשירות,באפשרותביטולאוצמצום
הסכםההתקשרותעםנותןשירותוהדרכיםלעשותכן,
הגופיםאיתםהתקשרנותןהשירותלצורךקבלתהצעות
פעולה בדבר גילוי וחובת הלקוח, בעבור להתקשרות
שמבצענותןהשירותבמסגרתהשירותשהואנותןללקוח
שישבהניגודענייניםכאמורבסעיף31)ג(המוצע,בדגש

עלגילויבדברניגודהענייניםהכרוךבביצועהפעולהע

לסעיף 33 לחוק המוצע

פיננסי מידע שירות נותן על איסור לקבוע מוצע
לעשותכלדברהעלוללהטעותלקוחבכלענייןמהותי
בעסקהלמתןשירותהמידעהפיננסי,והכלבמעשהאו
במחדל,בכתבאובעלפהאובכלדרךאחרת,לרבותלאחר

מועדההתקשרותבעסקהע

רשימת לקבוע מוצע האיסור, מכלליות לגרוע בלי
ענייניםכמהותייםבעסקההכוללתאתזהותנותןהשירות,
ההתקשרות הפיננסי,תקופת שירותהמידע וטיב מהות
המנוי אחר עניין וכל וביטולה, חידושה דרכי בעסקה,
32המוצעמכוחחובתהגילויהנאותשחללגבי בסעיף
נותןהשירותעמוצעלקבועכיהאיסורהאמוריחולעלנותן
שירותמידעפיננסיוגםעלפרסוםושיווקמטעמועעיקרון
זהנועדלהגןעלזכויותהלקוחותולהבטיחאתיכולתם
לקבלהחלטהברורהלגביהשירותשהםמקבליםמנותן
השירות,וכןלגביהחלטותפיננסיותעלבסיסמלואהמידע

הרלוונטיוהנכוןע

לסעיף 34 לחוק המוצע

מקוונת גישה במתן הוא המוצע החוק של עיקרו
מוצע כן, על ללקוחע ומהותי פרטני מידע של למסות
לקבועחובהעלנותןשירותמידעפיננסילדאוגלקיומם
שלמנגנוניםנאותיםלצורךאבטחתמידע,ניהולסיכונים
המידע קבלת כי לדאוג השירות נותן על סייברע והגנת
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בדרךשתבטיחהגנהמפנידליפתמידע,וכןמפני )1(
העברה,חשיפה,מחיקה,שימוש,שינויאוהעתקהבלא

רשותכדין;

בדרךשתמנעשימושבמידעבניגודלהוראותלפי )2(
חוקזוע

מאסדרנותןהשירותיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ב(
בענייניםכאמורבסעיףקטן)א(לרבותבענייניםאלה:

השירות נותן אצל תפקידים בעלי מינוי חובת )1(
הסיכונים ניהול המידע, אבטחת על ממונים שיהיו

והגנתהסייבר;

אופןההזדהותשלהלקוחבפנינותןהשירות; )2(

אופןהחזקתהמידעהפיננסיבידינותןהשירות, )3(
לרבותלענייןחובותתיעודשיחולועליוע

הוראותמיוחדות
לענייןנותןשירות
שהואבעלרישיון

בעלרישיוןיעמודבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמי35ע )א(
בהוראות הרשות  שתקבע כפי  אחרת, בטוחה או מזערי
מאסדר,ורשאיתהרשותלקבועדרישותשונות,לפיהיקף
השירות וסוג הרישיון בעל שנותן הפיננסי המידע שירות

שהואנותןע

בעלרישיוןיגישלרשותדוחותוהודעותעלפעילותו )ב(
בהוראות הרשות שתקבע להוראות בהתאם זה חוק לפי

מאסדרע

בעלרישיוןימסורלרשות,בכתב,לפידרישתהאולפי )ג(
דרישתושלעובדהרשותשהוסמךלכך,בתוךהמועדשייקבע
לפרטים בקשר ומסמכים ידיעות פירוט, הסבר, בדרישה,

הכלוליםבדוחאובהודעהשמסרלפיסעיףקטן)ב(ע

הפיננסי,החזקתוומסירתוייעשובדרךשתבטיחאתהגנת
המידעותמנעשימושבובניגודלהסכמתהלקוחע

מאסדר את להסמיך מוצע האמור, הבטחת לצורך
נותןהשירותלקבועהוראותמאסדרבענייניםאלה,לרבות
חובתמינויבעליתפקידיםשיהיוממוניםעלאבטחתמידע,
ניהולסיכוניםוהגנתסייבראצלנותןהשירותעעודמוצע
להסמיךאתמאסדרנותןהשירותלקבועהוראותמאסדר
בענייןאופןההזדהותשלהלקוחבפנינותןהשירותובעניין
אופןהחזקתהמידעהפיננסיבידינותןהשירות,לרבות

לענייןחובותתיעודשיחולועלנותןהשירותע

לסעיף 35 לחוק המוצע

מוצעלקבועכמההוראותמיוחדותשיחולולעניין
נותןשירותשהואבעלרישיון,המפוקחבידיהרשותע

לסעיף קטן )א(

מוצעכיבעלרישיוןיידרשלעמודבדרישותשתקבע
הרשותלענייןביטוח,הוןעצמימזעריאובטוחהאחרתע

הרשותתהיהרשאיתלקבועדרישותשונות,לפיהיקף
שירותהמידעהפיננסישנותןבעלהרישיוןוסוגהשירות
שהואנותן,וזאתכדילהתאיםאתהבטוחההאמורהלהיקף

ולסוגפעילותושלבעלהרישיוןע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

רישיון בעל שהוא שירות נותן כי לקבוע מוצע
יגישלרשותדוחותוהודעותעלפעילותו,וזאתבהתאם
להוראותשתקבעהרשות,וזאתכדילאפשרלרשותלקיים
פיקוחאפקטיביעלבעלרישיוןנותןהשירותעיובהרכי
פיקוחכאמורעלנותנישירותבעליאישוריוכללהיעשות

מכוחקביעת'הוראותמאסדר'כהגדרתםהמוצעתע

עודמוצעכיבדוחאובהודעהשנמסרולפיסעיף
ימסורבעלרישיוןלרשות,בכתב,הסבר,פירוט, )ב( קטן
ידיעותומסמכיםבקשרלפרטיםהכלוליםבדוחאובהודעה

כאמורע
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לאיכללועע לרישיון, בקשה מישהגיש או רישיון בעל )ד(
בבקשה,בדיווחאובמידעאחרשהםמוסריםלרשות,פרט
מטעה;לענייןזה,"פרטמטעה"-לרבותדברהעלוללהטעות

אתהרשותוכלדברחסרשהעדרועלוללהטעותהע

כלמסמךשבעלרישיוןאומישמבקשלקבלרישיוןחייב )ה(
להגישולרשות,יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירותערךע

הוראותמאסדר
נותןהשירות

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר,36ע )א(
הוראותשיחולועלנותןהשירותלשםיישוםחובותיולפי

פרקזה,לרבותבענייניםאלה:

טיפולבתלונותלקוחותותיעודו; )1(

שמירתמסמכים; )2(

היערכותלחירוםוהמשכיותעסקית; )3(

דוחותשנותןשירותיהיהחייבלהגישללקוחותיו; )4(

לאופן בנוגע השירות נותן על שיחולו חובות )5(
שימושובמערכתהממשקלמידעפיננסיע

הרשותלאתיתןהוראותלפיפרקזהלגבישימושכאמור )ב(
בסעיף25הטעוןרישוילפידיןאחראוהטעוןרישוםלפי

סעיף67)א()4(לחוקנתוניאשראי;

הוראותמאסדרנותןהשירותלפיפרקזהיכולשייקבעו )ג(
דרךכללאולפיסוגשירותהמידעהפיננסיוהיקפוע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמשארסמכויות )ד(
מאסדרנותןהשירות,לפיחוקזה,לקבועהוראותנוספות

במסגרתהוראותמאסדרשהואנותןע

לאיכללוע לרישיון, בקשה מישהגיש או רישיון בעל )ד(
בבקשה,בדיווחאובמידעאחרשהםמוסריםלרשות,פרט
מטעה;לענייןזה,"פרטמטעה"-לרבותדברהעלוללהטעות

אתהרשותוכלדברחסרשהעדרועלוללהטעותהע

ע

כלמסמךשבעלרישיוןאומישמבקשלקבלרישיוןחייב )ה(
להגישולרשות,יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירותערךע

הוראותמאסדר
נותןהשירות

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר,36ע )א(
הוראותשיחולועלנותןהשירותלשםיישוםחובותיולפי

פרקזה,לרבותבענייניםאלה:

טיפולבתלונותלקוחותותיעודו; )1(

שמירתמסמכים; )2(

היערכותלחירוםוהמשכיותעסקית; )3(

דוחותשנותןשירותיהיהחייבלהגישללקוחותיו; )4(

לאופן בנוגע השירות נותן על שיחולו חובות )5(
שימושובמערכתהממשקלמידעפיננסיע

הרשותלאתיתןהוראותלפיפרקזהלגבישימושכאמור )ב(
בסעיף25הטעוןרישוילפידיןאחראוהטעוןרישוםלפי

סעיף67)א()4(לחוקנתוניאשראי;

הוראותמאסדרנותןהשירותלפיפרקזהיכולשייקבעו )ג(
דרךכללאולפיסוגשירותהמידעהפיננסיוהיקפוע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמשארסמכויות )ד(
מאסדרנותןהשירות,לפיחוקזה,לקבועהוראותנוספות

במסגרתהוראותמאסדרשהואנותןע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועאיסורעלהטעייתהרשותכברמשלב
בקשתהרישיון,כךשייאסרעלמבקשרישיוןנותןשירות
מידעפיננסיוכןעלבעלרישיון,לכלולבבקשה,בדיווח
אובמידעאחרשהםמוסריםלרשותפרטמטעהעיוסבר
כיהגדרתפרטמטעהכוללתגםדברהעלוללהטעותאת
את להטעות עלול שהיעדרו חסר דבר כל וגם הרשות
פיקוח לבצע לרשות לאפשר מיועד זה איסור הרשותע

אפקטיביעלנותניהשירותע

לסעיף קטן )ה(

מוצעכיכלמסמךשבעלרישיוןאומישמבקשלקבל
רישיוןנותןשירותחייבלהגישולרשות,יוגשבאופןהקבוע

לפיפרקז'1לחוקניירותערךע

לסעיף 36 לחוק המוצע
לסעיף קטן )א(

לקבוע השירות נותן מאסדר את להסמיך מוצע
הוראותליישוםחובותיושלנותןשירותמידעפיננסילפי
פרקג'לחוקהמוצע)סעיפים21עד35לחוקהמוצע(ענוסף
עלכךיוסמךמאסדרנותןהשירותלתתהוראותבעניינים

נוספיםהנוגעיםלהתנהלותושלנותןהשירות,בנושאים
כגון:טיפולותיעודשלתלונותלקוחות,שמירתמסמכים,
היערכותלחירוםוהמשכיותעסקית,דוחותשנותןשירות
מידעפיננסייהיהחייבלהגישללקוחותיו,וחובותשיחולו
עלנותןהשירותבנוגעלאופןשימושובמערכתהממשק

למידעפיננסיע

לסעיף קטן )ב(

עודמוצעלהבהירכיהרשותלאתיתןהוראותלפי
הטעון המוצע 25 בסעיף כאמור שימוש לגבי זה סעיף
לחוק 67)א()4( סעיף לפי רישום או אחר דין לפי רישוי

נתוניאשראיע

לסעיף קטן )ג(

מוצעכיהוראותלפיסעיףזהיכולשיהיודרךכלל
אולפיסוגישירותמידעפיננסי,בהתאםלסוגיםהמנויים

בהגדרה"שירותמידעפיננסי"והיקפםע

לסעיף קטן )ד(

כדי )א( קטן סעיף בהוראות אין כי להבהיר מוצע
לגרועמסמכותמאסדרנותןהשירותלפיחוקזהלקבוע

הוראותנוספותבמסגרתהוראותמאסדרשהואנותןע
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סייגלתחולת
הוראותפרקג'

הוראותפרקזהלאיחולועליועץהשקעות,משווק37ע )א(
לגבי ביטוח, וסוכן פנסיוני סוכן פנסיוני, יועץ השקעות,
שימושבמידעפיננסישאסףאושנאסףבידיאחרוהועבר
לאותו שמכוחוניתן כאמורמוסדרבחוק לו,אםהשימוש
גורםהרישיוןלעיסוקוכאמור,ואולםעלגורםכאמוריחולו
הוראותפרקזהלענייןאיסוףהמידעוקבלתומאחרלצורך

השימושכאמורע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(הוראותסעיפים24ו־31 )ב(
קטן סעיף באותו כאמור פיננסי במידע שימוש על יחולו
הנעשהעלידימשווקהשקעות,סוכןפנסיוניאוסוכןביטוח,
ואולםמאסדרנותןהשירותלענייןהסעיפיםהאמוריםיהיה
-לגבימשווקהשקעות-הרשות,ולגביסוכןפנסיוניוסוכן
ביטוח-הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון;הוראותסעיף
קטןזהבאותלהוסיףעלחובותיושלמשווקהשקעות,סוכן

פנסיוניוסוכןביטוחעלפיכלדיןולאלגרועמהןע

סעיף 37 לחוק המוצע

כוללת פיננסי" מידע "שירות להגדרת )3( פסקה
כאמור אחר, בידי שנאסף פיננסי במידע מקוון שימוש
השימושע לעושה והועבר כאמור, להגדרה )1( בפסקה
שירותכאמור,עשוילהוותפעילותשכיוםאינהמפוקחת
ואינהטעונהרישוימלבדהמוצעבחוקזה,אךמנגדהוא
עשוילהתלוותלפעילותמפוקחתהטעונהרישויומוסדרת
מכוחדיןאחר,שדומהבמהותהלפעילותהמוסדרתבחוק
זה-מתןשירותללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,על

בסיסמידעבעניינושלאותולקוחע

כך,לדוגמה,הצגתמידעפיננסיבאופןמרוכזללקוחות
אינהטעונהרישויואינהמפוקחת,נכוןלהיום,וכךגם
השוואת או בנקאות, שירותי קבלת לגבי ייעוץ שירותי
עלויותוקבלתהצעותערךמגורמיםאחריםבשוקהפיננסיע
עםזאת,פעילויותייעוץהשקעות,ייעוץאושיווקפנסיוני
ותיווךלרכישתמוצריביטוחהןפעילויותהמבוססותעל
קבלתמידעבענייןהלקוחומתןשירותעלבסיסוהנוגע
לפי ומפוקחות רישוי הטעונות הכלכלית, להתנהלותו

דיניםשוניםע

המצבהמתוארעלוללהביאלכפילותאולסתירה
ביןהוראותהחוקהמוצעלביןהוראותהחוקיםהחלים
לגביהפעילויותהאמורותהקובעותמגבלותבנוגעלאופן
סעיף לדוגמה כך, במסגרתןע הפיננסי במידע השימוש
המחייבעריכתהסכםביןנותןשירותיםלביןלקוח,הוא
סעיףהחוזרעלעצמובחוקיפיקוחאחריםוכןבחוקהמוצעע

לסעיף קטן )א(

כדילמנועסתירהוכפילותביןהוראותהחוקהמוצע
הפעילויות את המסדירים הפיקוח חוקי הוראות לבין
המוצע לחוק ג' פרק הוראות כי לקבוע מוצע שצוינו,
37לחוקהמוצע(לאיחולולגבישימוש 21עד )סעיפים
במידעפיננסישנאסףלפיחוקזה,בידיהגורמיםהמפוקחים
האלה:יועץהשקעות,משווקהשקעות,יועץפנסיוני,סוכן
פנסיוניוסוכןביטוח,אםהשימושכאמורמוסדרבחוקים

שמכוחםהתקבלהרישיוןשלאותםגופיםע

יחולו זה פרק הוראות כי להבהיר מוצע זאת, עם
לענייןאיסוףהמידעלצורךהשימושכאמור,גםאםאותו

שימושמפוקחמכוחדיןאחרע

לסעיף קטן )ב(

את להגשים וכדי )א(, קטן בסעיף האמור אף על
מוצע הלקוחות, ציבור לטובת המוצע החוק תכליות
לקבועכיבכלהנוגעלשימושבמידעפיננסיעלידימשווק
השקעות,סוכןפנסיוניוסוכןביטוח,הוראותסעיפים24
ניגוד הנאה טובות קבלת איסור בעניין המוצעים, ו–31
עניינים,בהתאמה,יחולולנוכחהעובדהכיההסדרהקבוע

בעניינםבחוקיםשמכוחםניתןלהםהרישיוןאינומיטביע

עודמוצעכילענייןהסעיפיםהאמוריםמאסדרנותן
הסמכות דין לפי מוענקת שלו המאסדר יהיה השירות
להסדיראתהפעילותבחוקהאמור:לגבימשווקהשקעות
-הרשות;לגביסוכןפנסיוניולגביסוכןביטוח-הממונה

עלשוקההוןע

ר ב ס ה י  ר ב ד



1053 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

פרק ד': מקור מידע

חובתמתןגישה
למידעפיננסי

מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיעל38ע )א(
אודותלקוח,הנמצאאצלו,בהתאםלהרשאתהגישהשנתן
הלקוחלפיסעיף39,והכולבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסיע

מקורמידעלאיתנהמתןגישהלפיסעיףקטן)א(בקיומו )ב(
שלהסכםבינולביןנותןהשירותע

של39עהרשאתגישה לגישה הרשאה לתת ללקוח יאפשר מידע מקור )א(
נותןשירות,למידעפיננסיעלאודותהלקוחהנמצאאצל
מקורהמידע,באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי;מקור
המידעיאפשרללקוחבהרשאתהגישהכאמורלכלול,בין

השאר,פרטיםאלה:

למידע גישה לו שתינתן השירות נותן פרטי )1(
הפיננסי;

חשבונותהלקוחאצלמקורהמידעוסליהמידע )2(
בכלחשבון,שלגביהםתינתןהגישהלנותןהשירות;

התקופהשלגביהניתנתהרשאתהגישהכאמור )3(
בסעיף26)א()3(ע

פרק ד': מקור מידע

חובתמתןגישה
למידעפיננסי

מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיעל38ע )א(
אודותלקוח,הנמצאאצלו,בהתאםלהרשאתהגישהשנתן
הלקוחלפיסעיף39,והכולבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסיע

מקורמידעלאיתנהמתןגישהלפיסעיףקטן)א(בקיומו )ב(
שלהסכםבינולביןנותןהשירותע

של39עהרשאתגישה לגישה הרשאה לתת ללקוח יאפשר מידע מקור )א(
נותןשירות,למידעפיננסיעלאודותהלקוחהנמצאאצל
מקורהמידע,באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי;מקור
המידעיאפשרללקוחבהרשאתהגישהכאמורלכלול,בין

השאר,פרטיםאלה:

למידע גישה לו שתינתן השירות נותן פרטי )1(
הפיננסי;

חשבונותהלקוחאצלמקורהמידעוסליהמידע )2(
בכלחשבון,שלגביהםתינתןהגישהלנותןהשירות;

התקופהשלגביהניתנתהרשאתהגישהכאמור )3(
בסעיף26)א()3(ע

כמוכן,יובהרכיהוראותסעיףקטןזהבאותלהוסיף
עלחובותיושלמשווקהשקעות,סוכןפנסיוניוסוכןביטוח

עלפיכלדין,לפיהעניין,ולאלגרועמהןע

לסעיף 38 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

כדילאפשרמתןשירותמידעפיננסי,מוצעלהטיל
עלמקורותהמידע,המחזיקיםבמידעפיננסיעלאודות
מלקוח שקיבל שירות לנותן לתת חובה לקוחותיהם,
הרשאתגישהלפיסעיף39המוצע,גישהלמידעפיננסי
עלאודותהלקוחהנמצאאצלו,והכולבאמצעותמערכת

הממשקלמידעפיננסיע

סעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכימקורמידעלאיוכללדרושכתנאי
יהיה כי פיננסי, מידע שירות לנותן למידע גישה למתן

הסכםבינולביןנותןהשירותע

מקורותהמידע,לרבותבנקיםוחברותכרטיסיאשראי,
הםבעליכוחמיקוחמשמעותיביחסלגופיםשיקבלואת
המידע,ובפרטלחברותהפינטקהצפויותלהציעשירות
מידעפיננסיעהאפשרותלחייבקיוםשלהסכםלצורךמתן
השירות,עלולהלפגועבמתןהשירות,לעכבאותוולהביא
בפועללכךשמקורותהמידעלאינגישואתהמידעשל
לפיכך, החוקע לפי עליהם החלה לחובה בניגוד הלקוח,
קביעהזונועדהלמנועמצבבועצםהדרישהלהסכםאו
תנאיההסכםיהווחסםבפניפעילותמתןשירותמידע

פיננסיעיוערכיהסדרדומהקייםב–PSD2ע

של קיומו מונע אינו זה סעיף כי יודגש זאת, עם
הסכםביןנותןשירותלביןמקורהמידע,אםשניהצדדים
מעונייניםבו,למשלכדילהסדירפעילויותאושירותים

שאינםחלקהחוקהמוצעאומהמידעעליוהואחלע

סעיף 39 לחוק המוצע

מטרתוהמרכזיתשלהחוקהמוצעהיאלחייבאת
מקורותהמידעלתתגישהלמידעהפיננסיהמצויבידיהם
לנותנישירותמידעפיננסי,שכןכיוםמידעזהמוחזקעל
ידםוללקוחאיןדרךפשוטהונוחהלהעבירולגורםאחר
באופןמעודכןושוטף,כדישאותוגורםיעניקלושירותים
עלבסיסמידעזהעהדברפוגעבתחרותבמערכתהפיננסית

ופוגעביכולתםשלהלקוחותלשפראתמצבםהפיננסיע

לסעיף קטן )א(

לאורזאת,מוצעלקבועחובהעלמקורמידעלאפשר
ללקוחלתתלוהרשאהלגישהשלנותןשירותמידעפיננסי
למידעפיננסיעלאודותיוהנמצאאצלו,כאשרהגישה
למידעזהתינתןבאמצעותמערכתהממשקלמדעפיננסיע

עודמוצעלקבועכיבהרשאתהגישהשנותןהלקוח
למקורהמידע,ייכללופרטיםשוניםהמעגניםאתהסכמתו
השירות נותן פרטי )1( כגון: הגישה, למתן הלקוח של
הלקוח חשבונות )2( הפיננסי; למידע גישה לו שתינתן
אצלמקורהמידעשלגביהםתינתןהגישהלנותןהשירות,
וסליהמידעשלהםתינתןגישהבכלאחדמהחשבונות;
)3(התקופהשלגביהניתנתהרשאתהגישהכאמורבסעיף

26)א()3(המוצעע
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מקורמידעיאפשרללקוחלתתהרשאתגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוחע

סייגיםלחובתמתן
הגישה

עלאףהאמורבסעיף38,מקורמידערשאישלא)א(40ע )1(
בהתקיים שירות פיננסילנותן גישהלמידע לאפשר

אחדמאלה:

מורשית לא מגישה ממשי חשש קיים )א(
למידעאומהפרתחובתהסודיותביחסלמידע;

קייםאיסורעלפידיןלמסוראתהמידע )ב(
ללקוח;

הרשאתהגישהניתנהבידיאחדמבעלי )ג(
החשבוןבחשבוןמשותף,בהתאםלהוראותסעיף42)ב(,

והואהפסיקלהיותבעליםבחשבון;

השר, שקבע נוספות נסיבות מתקיימות )ד(
בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידעומאסדר
לאפשר שלא מוצדק שבשלהן השירות, נותן
של עניינם על שמירה לשם כאמור גישה

הלקוחותע

בהקשרזהיוסברכיהדרישהשהלקוחימלאפרטים
אלהבעצמודרךנותןהשירותבלבד,עלולהלהוותחסם
לקבלתהשירות,זאת,מאחרשלקוחותלאתמידזוכריםאת
פרטיהחשבון,לרבותמספרהחשבוןעומשכךיודגשכיעל
מקורהמידעלאפשרכיהבחירהשללקוחלגביחשבונותיו
אצלמקורהמידעשאליהםתינתןגישהלנותןשירותמידע
פיננסי,תוכללהתבצעגםבצדמקורהמידע,ולארקבצד

נותןהשירותע

יובהרכיבמסגרתמתןהרשאתגישהמתבצעתהליך
שבומזההמקורהמידעאתהלקוחעתהליךזהיבטיחכי
של הפיננסי מצבו את החושף למידע גישה תינתן לא
הלקוחופרטיםעלהתנהלותוהפרטית,בלישהלקוחעצמו
מעונייןבכךעכמוכן,יובהרכיאםלקוחסוגראתחשבונו
שלואצלמקורהמידע,אזגםהרשאתהגישהלמידעלנותן

שירות,בטלהע

לסעיף קטן )ב(

לתת ללקוח יאפשר מידע מקור כי לקבוע מוצע
הרשאתגישהכאמורבסעיףקטן)א(,באופןפשוטונוחע
תכליתהשלהוראהזוהיאלמנועממקורהמידעלהקשות
עלהלקוחלתתגישהלמידעעלאודותיואצלמקורהמידע
לנותןשירותמידעפיננסי,לדוגמה-באמצעותתהליך
ארוךומסורבל,דרישהלמתןהסכמותרבותוהצגתמסמכים
שוניםאודרישהלהגעהבאופןפיזילמשרדיאולסניפי
מקורהמידעעעלכן,מוצעלהבהירכיהתהליךיתבצע
באופןפשוטונוח,כאשרהכוונהלתהליךמקוון,קצר,קל
ושאינומכבידעלהלקוחעיובהרכיהתהליךיתאםככל
מקור מול להזדהות נוהג הלקוח שבו האופן את הניתן

המידעלצרכיםדומיםאחריםע

לסעיף 40 לחוק המוצע

החובההחלהעלמקורותמידעלתתגישהלמידע
פיננסילנותנישירותהיאכאמורהחובההמרכזיתבחוק
ישנה שבהן נסיבות קיימות לעיתים זאת עם המוצעע

הצדקהלאפשרלמקורמידעלמנועגישהכאמורע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבוענסיבותשבהן,עלאףהאמורבסעיפים38
ו–39המוצעים,מקורמידעיהיהרשאישלאלאפשרגישה

למידעפיננסילנותןשירותמידעפיננסיכמפורטלהלן:

במקריםשלחששממשימגישהלאמורשיתלמידע )א(
עלול לעיתים למידעע ביחס הסודיות חובת מהפרת או
להתעוררחששממשיכיאצלנותןהשירותקיימתפרצת
אבטחהאוקייםחששממשיביחסלקבילותהשלהרשאת
הגישהשנתןהלקוחלמקורהמידעלתתגישהלמידעלנותן
שירותעמאחרשמקורהמידענמצאבאינטראקציהשוטפת
עםנותןהשירות,ייתכןכיהואיזההחששותאלהמוקדם

יותרמאשרמאסדרנותןהשירותע

ממשי חשש מתעורר בהם אלה חריגים במקרים לכן,
לסודיותהמידעשלהלקוחותולאבטחתהמידעהפיננסי
גישה לאפשר שלא מידע למקור להתיר מוצע שלהם,
החובה למרות וזאת פיננסי, מידע שירות לנותן למידע
יש שבהן לנסיבות הכוונה אין כי יובהר עליוע המוטלת
חששכינותןהשירותניגשלמידעלשםשימוששאסור

לפיהחוק;

את למסור דין פי על איסור קיים שבהם במקרים )ב(
המידעללקוחעכךלדוגמהאםנקבעבצושלביתמשפט

כיישלמנועמהלקוחגישהלמידעכאמור;
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לאאיפשרמקורהמידעגישהלמידעלפיהוראות )2(
פסקה)1(,יודיעעלכךלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,
אלאאםכןגילוימידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיע
עלכךלמאסדרמקורהמידע;מקורהמידעיתעדאת
את וישמור לכך והנימוקים כאמור הגישה מניעת

התיעודע

כאמור למידע הגישה למתן המניעה הוסרה )3(
בפסקה)1(,יודיעעלכךמקורהמידעבהקדםהאפשרי
לנותןהשירותוכןיודיעעלכךלמאסדרמקורהמידע,
ויחזורויאפשרגישהלמידעבהתאםלהוראותסעיף38ע

מאסדר, בהוראות יקבע, המידע מקור מאסדר )4(
הוראותלענייןמסירתהודעהמאתמקורהמידעלפי
לעניין הוראות לתת הוא ורשאי ו–)3( )2( פסקאות

התיעודושמירתוכאמורבפסקה)2(ע

מקור)ב( ולעניין המידע, מקור מאסדר עם בהתייעצות השר,
מידעהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,
ביישום הכרוכה לעלות משיקוליםהנוגעים רשאילקבוע,
הוראותחוקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כימקורמידע
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

למידעפיננסיהנמצאאצלולפיהוראותסעיף38ע

לאאיפשרמקורהמידעגישהלמידעלפיהוראות )2(
פסקה)1(,יודיעעלכךלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,
אלאאםכןגילוימידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיע
עלכךלמאסדרמקורהמידע;מקורהמידעיתעדאת
את וישמור לכך והנימוקים כאמור הגישה מניעת

התיעודע

כאמור למידע הגישה למתן המניעה הוסרה )3(
בפסקה)1(,יודיעעלכךמקורהמידעבהקדםהאפשרי
לנותןהשירותוכןיודיעעלכךלמאסדרמקורהמידע,
ויחזורויאפשרגישהלמידעבהתאםלהוראותסעיף38ע

מאסדר, בהוראות יקבע, המידע מקור מאסדר )4(
הוראותלענייןמסירתהודעהמאתמקורהמידעלפי
לעניין הוראות לתת הוא ורשאי ו–)3( )2( פסקאות

התיעודושמירתוכאמורבפסקה)2(ע

מקור)ב( ולעניין המידע, מקור מאסדר עם בהתייעצות השר,
מידעהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,
ביישום הכרוכה משיקוליםהנוגעיםלעלות רשאילקבוע,
הוראותחוקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כימקורמידע
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

למידעפיננסיהנמצאאצלולפיהוראותסעיף38ע

אחד בידי ניתנה הגישה הרשאת שבהם במקרים )ג(
בעלים להיות הפסיק והוא משותף, בחשבון מהבעלים
בחשבון,מוצעלקבועכימקורהמידעיהיהרשאילהפסיק
חשש שקיים מהטעם כאמור לקבוע מוצע גישהע לתת
שהלקוחשלנותןהשירות,שאינועודבעליםבחשבוןואין
סיבהשיהיהחשוףלמידעלגביחשבוןזה,ימשיךלקבל
גישהעלאודותמידעפיננסישאינושלוושמצויבחשבון;

מוצעכיהשריוכללקבוענסיבותנוספות,בהתייעצות )ד(
עםמאסדרמקורהמידעומאסדרנותןהשירות,שבשלהן
מוצדקשלאלאפשרגישהכאמור,וזאתלשםשמירהעל

עניינםשלהלקוחותע

בתוךכך,מוצעלהטילחובהעלמקורהמידעלהודיע
להודיע וכן המידע, מקור למאסדר הגישה מניעת על
דין לפי איסור אין אם השירות לנותן האפשרי בהקדם
למסורהודעהכאמורעעודמוצעכיעלמקורהמידעתוטל
ואת כאמור גישה נמנעה שבו מקרה כל לתעד החובה
הנימוקיםלכך,וזאתלצורכיפיקוחוביקורתעלאחרשהוסרה
המניעהמכוחהטעמיםהמפורטיםלעיל,יהיהמקורהמידע
חייבלשובולאפשרגישהלמידעלנותןהשירות,ולהודיע
עלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות,וכןיודיעלמאסדר

מקורהמידעע

יצויןכיכדילהבטיחשלאיעשהשימושלרעהבידי
מוצע למידע, גישה לתת שלא באפשרות המידע מקור

להסמיךאתמאסדרמקורהמידעלקבועהוראותמאסדר
לענייןמסירתההודעותמאתמקורהמידעלפיסעיףזהע
מאסדרמקורהמידעיוכלגםלתתהוראותלענייןהתיעוד

שבוחייבמקורהמידעושמירתוע

לסעיף קטן )ב(

כרוך פיננסי למידע גישה לאפשר החובה יישום
על להקשות עשויה אשר ותפעולית, כספית בעלות
מקורות מסוימים,דוגמת מקורותמידעבעלימאפיינים
מידעשהיקףפעילותםקטןיחסית,וכךלהשפיעלרעהעל
התחרותבמערכתהפיננסיתעכךלדוגמה,יישוםהחובה
עלוללפגועביכולתםשלבנקיםקטניםלהיתחרותעלמתן
שירותיםללקוחותמולבנקיםגדולים,אולפגועביכולתם
שלנותניאשראיחוץ–בנקאיםלהיתחרותעלשוקהאשראי

מולהבנקיםע

לאורההשלכותהאפשריותעלהיכולתהתחרותית
שלמקורמידעבעלהיקףפעילותקטן,ובדומהלחקיקות
הנוגעותלמערכתהבנקאיתשאושרובשניםהאחרונות,
מוצעלהסמיךאתשרהאוצרבהתייעצותעםמאסדרמקור
המידע,ולענייןמקורמידעהמפוקחבידיבנקישראל-
להסמיךאתנגידבנקישראל,בהסכמתשרהאוצר,לקבוע
כיאםמתקיימיםבמקורמידעתנאיםמסוימיםשיקבע,
החובהלתתגישהלמידעלפיסעיף38המוצעלאתחול

עלמקורמידעכאמורע
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בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)ב(,השר,לפיהצעת)ג( )1(
מאסדרמקורהמידעהנוגעבדבראובהתייעצותעימו,
ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,
בהסכמתהשר,רשאילהורות,משיקוליםהנוגעיםלעלות
הכרוכהביישוםהוראותחוקזהאולתחרותבמערכת
הפיננסית,לבקשתושלמקורמידעבעלהיקףפעילות
קטן,כיהחובהלתתגישהלמידעפיננסיהנמצאאצלו
לפיסעיף38)בסעיףקטןזה-חובתהגישה(,לאתחול

עליואושתחולבתוםתקופהשיורהכאמורע

כאמור לגביו הורה שהשר מידע מקור הפסיק )2(
בפסקה)1(,להיותמקורמידעבעלהיקףפעילותקטן,
תחולעליוחובתהגישהבמועדהמפורטלהלן,לפי
העניין,אובתוםתקופהאחרתשיורההשראוהנגיד,

לפיהעניין,כאמורבפסקה)1(:

לענייןמקורמידעשהשרהורהכיחובתהגישה )א(
לאתחולעליו-בתוםשנתייםמהמועדשבוהפסיק

להיותמקורמידעבעלהיקףפעילותקטן;

לענייןמקורמידעשהשרהורהכיחובת )ב(
- שהורה תקופה בתום עליו תחול הגישה
בתוםהתקופהשהורהכאמוראובתוםשנתיים
מהמועדשבוהפסיקמקורהמידעלהיותמקור

מידעבעלהיקףפעילותקטן,לפיהמוקדםע

הזדהותנותן
שירותבפנימקור

המידע

מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיבאמצעות41ע
38,לאחרשנותן מערכתהממשקלמידעפיננסי,לפיסעיף
השירותהזדההבפניוכנותןשירות,בהתאםלהוראותשקבע

מאסדרמקורהמידעלפיסעיף47)א()3(ע

מקורמידעלאיאפשרלנותןשירותגישהלמידעפיננסי42עחשבוןמשותף )א(
הנוגעלחשבוןמשותףאלאאםכןהרשאתהגישהניתנהבידי

כלבעליהחשבוןע

לסעיף קטן )ג(

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)ב(,מוצעלקבועכי
השר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידעאובהתייעצותעימו,
רשאילהורותמשיקוליםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישום
הוראותחוקמוצעזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כי
החובהלתתגישהלמידעפיננסילנותןשירותמידעלפי
סעיף38המוצעלאתחולעלמקורמידעבעלהיקףפעילות
קטן,אםמקורמידעכאמורמבקשזאת,אושתחולבתום
תקופהשיורההשרעלענייןמקורמידעהמפוקחבידיבנק
ישראל,האמורבסעיףזהיהיהבסמכותהנגיד,בהסכמת

שרהאוצרע

כמוכן,מוצעלקבועכיאםפעילותושלמקורמידע
הפסיקהלעמודבתנאיםהמפורטיםבהגדרה"היקףפעילות
קטן",תחולעלמקורמידעכאמורחובתהגישה,בתום

תקופהמסוימתכקבועבסעיףע

לסעיף 41 לחוק המוצע

כדילאפשרמתןשירותמידעפיננסי,מוצעלקבוע
כימקורותהמידעייתנולנותןשירותגישהלמידעפיננסי
38 באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,לפיסעיף
המוצע,ולאחרשנותןהשירותהזדההבפנימקורהמידע,
לפיהוראותמאסדרשיקבעמאסדרמקורהמידעבענייןזהע

לסעיף 42 לחוק המוצע

כפישמובאלעיל,עיקרוןמרכזיבחוקהמוצעהוא
בקבלת תותנה לקוח אודות על פיננסי למידע שגישה
הסכמהמפורשתשלאותולקוחלמתןהגישהעעםזאת,
בישראלשיעורגבוהמאודמהחשבונותהקיימים,ביןאם
הםחשבונותעוברושב,חשבונותהלוואה,חשבונותניירות

ערךאוחשבונותאחרים,הםחשבונותמשותפיםע
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מקורמידעיאפשרלבעליחשבוןמשותףלהסכים,בכל )ב(
עת,כיהרשאתגישהשייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאת
גישהשניתנהבידיכולםכאמורבסעיףקטן)א(;מקורמידע
יציעלבעליחשבוןמשותף,בשלבפתיחתהחשבון,לתתאת

הסכמתםכאמורבסעיףקטןזהע

מקורמידעיאפשרלבעליחשבוןמשותףלהסכים,בכל )ב(
עת,כיהרשאתגישהשייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאת
גישהשניתנהבידיכולםכאמורבסעיףקטן)א(;מקורמידע
יציעלבעליחשבוןמשותף,בשלבפתיחתהחשבון,לתתאת

הסכמתםכאמורבסעיףקטןזהע

לפימחקריםשנעשובתחוםהכלכלהההתנהגותית,
אםתהליךהרישוםלמוצרכרוךבחיכוךרביותר,קרי-
מדוברבתהליךארוךהדרושפעולותרבותמצדהלקוח,
מספרהלקוחותשינטשואתהתהליךטרםהשלמתויגדלע
שלקוחות בכך השוניםתומכים המחקרים יתרהמזאת,
מעונייניםלקבלשירותבאופןמיידי,וכאשרקבלתהשירות
לוותר נוטים הם פרוצדורליות דרישות בשל מתעכבת
עליולגמריעלפיכך,הצורךלקבלהסכמהפוזיטיביתמכלל
השותפיםצפויליצורחסמיםרביםלהצלחתהשירותועלול
לגרוםלאובדןחלקניכרמהתועלתהפוטנציאליתהנובעת
משירותמידעפיננסיכילקוחותרביםעלוליםלוותרעל

השירותע

כמוכן,בחלקגדולמהחשבונותהמשותפים,ביןאם
מדוברבחשבוןשלמשקביתאובחשבוןעסקי,רקאחד
השותף החשבוןע של הפיננסי בניהול עוסק מהשותפים
השניהואבמקריםרבים"שותףרדום"שאינוצופהבפרטי
ולעיתים המקוונת בפלטפורמה הפיננסיים החשבונות

קרובותאינוזוכראתהפרטיםלצורךכניסהאליהע

לרוב,היותושלהשותףהשני"רדום"נובעתמהאמון
שהואנותןבשותףהראשוןבניהולהפיננסישלמשקהבית
אוהשותפותהעסקיתעבמקריםאלה,השותףהרדוםכלל
לאיוכללתתהסכמהלמתןגישהלמידע,אלארקלאחר
שייזכרבפרטיםובמקריםמסוימיםאףיאלץלבצעתהליך
המידע מקור של מקוונת לפלטפורמה ראשוני הרשמה
שבאמצעותההואיוכללתתהסכמהכאמורעהדבריעכב
משמעותיתאתתהליךההרשמהוקבלתהשירות,וכאמור
בשלהעיכובייתכןשהשותףשנרשםלשירותיוותרעליו

כלילע

ניתן שיהיה לכך רבה חשיבות ישנה זאת, לאור
להסתפקבאישורשלאחדמבעליהחשבוןהמשותףלשם
מתןגישהלמידעפיננסילנותןשירותמידעפיננסי,כדי
להבטיחכילקוחותבחשבונותמשותפיםיוכלולקבלאת

השירותבאופןמהיר,פשוטונוחע

מנגד,בהתאםלחוקהגנתהפרטיות,לאניתןלפגוע
בפרטיותושלאדםבלאהסכמתועכמוכן,מתןגישהלמידע
בלאהסכמתכללהשותפיםעשוילייצרסיכונים,ובהם
הסיכוןשהמידעידלוףבלישאחדמהשותפיםמודעלכךע
שירות לקבלת חסמים מניעת בין לאזן צורך יש לפיכך,
מידעפיננסיהמחייבתכיקבלתהשירותתהיהפשוטה
ונוחה,לביןהחששמפגיעהבפרטיותושללקוחומניעת
מצבשבומידעפרטייועברבלישאחדהשותפיםבחשבון

מודעומסכיםלכךע

לפיכך,האסדרההמוצעתקובעתהסדרמיוחדהשומר
עלאיזוןזהעמחד,המתווההמוצעמונע"חיכוכים"הפוגעים
באיכותהשירות,ומנגדהואמבטיחמנגנוניהגנהרבים
לכללהשותפיםבחשבון-חובתרישויופיקוחעלנותני
שמועבר, המידע לעניין מגבלות פיננסי; מידע שירות
לעניין הוראות וכן בו; המותר והשימוש שלו השמירה

יידועשותפיםאחרים-כךשהסיכוןשנותרהואנמוךע

לסעיף קטן )א(

במסגרתהאיזוןהאמור,לקבועכי,ככלל,מקורמידע
לאיאפשרלנותןשירותגישהלמידעפיננסיהנוגעלחשבון
משותף,אלאאםכןהרשאתהגישהניתנהבהסכמתכל

בעליהחשבוןע

לסעיף קטן )ב(

בתוךכך,כדיליצוראתהאיזוןהאמור,מוצעלקבועכי
מקורמידעיאפשרלבעליחשבוןמשותףלהסכים,בכלעת,
כיהרשאתגישהשייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאת
גישהשניתנהבהסכמתכולם,כךשלאתידרשהסכמתם
הנפרדתשלכלאחדמבעליהחשבוןבכלהרשאתגישה
ספציפיתכאמורבסעיףקטן)א(עעודמצויןכימקורמידע

יציעאפשרותזולבעליהחשבוןבשלבפתיחתהחשבוןע

יובהרכימקורמידעלאיגדירברירתמחדלבהסכם
ההתקשרותלענייןהאמור,אלאיאפשרללקוחותלבחור
באופןפוזיטיביאםהסכמתהשותפיםלכךשגישהשייתן
כלאחדמהםתיחשבכהרשאתגישהשניתנהבהסכמת
כולםאואםלאו,וזאתגםבשיםלבלאיסורהחלעליו
46 סעיף לפי לקוחות על הוגנת בלתי השפעה להפעיל

המוצעע

הסכם על וחתימה החשבון פתיחת בעת כלומר,
אתהתייחסותם לקבל המידע מקור יידרש ההתקשרות
המפורשתשלבעליהחשבוןלענייןזה)למעשה-לאפשר
להםלבחורביןדרישהלהסכמהמפורשתשלכלהבעלים
בעתהקמתכלהרשאהספציפית,לביןהסכמהמפורשת
מראשכיניתןלהסתפקבהסכמהשלאחדמבעליהחשבון

בעתהקמתהרשאהספציפית(ע

עודיובהרכיאםאחדהבעליםבחשבוןנתןהרשאת
גישהלנותןשירותמסוים,חדללהיותבעליםבאותוחשבון,

הרשאתהגישהשנתן,בטלהע
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הסכימובעליחשבוןמשותףכאמורבסעיףקטן)ב(- )ג(

יודיעמקורמידעלכלבעליהחשבוןהמשותףעל )1(
הרשאתגישהשנתןאחדמהם,ועלזכותםלבטלאת

אותההרשאהבהתאםלסעיף44;

יאפשרמקורהמידעלכלאחדמבעליהחשבון )2(
המשותף,בכלעת,לחזורבומהסכמתוכאמורע

מקורהמידעיאפשרלבעליחשבוןמשותףלתתהרשאת )ד(
גישהבידיכלבעליהחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(ולהסכים
כאמורבסעיףקטן)ב(אולחזורמאותההסכמהכאמורבסעיף

קטן)ג()2(,באופןפשוטונוחע

תאגיד43עחשבוןשלתאגיד של בחשבון חשבון לבעל יאפשר מידע מקור )א(
להסמיך,בכלעת,מורשהחתימהשיהיהרשאילתתהרשאת
גישהלמידעפיננסיעלאודותהתאגידהנוגעלאותוחשבון;
מקורמידעיציעלבעלהחשבוןבחשבוןשלתאגיד,בשלב

פתיחתהחשבון,להסמיךמורשהחתימהכאמורע

מקורהמידעיאפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגיד )ב(
להסמיךמורשהחתימהכאמורבסעיףקטן)א(,באופןפשוטונוחע

ביטולהרשאת
גישה

לקוחשלמקורמידע,רשאי,בכלעת,לבטלאתהרשאת44ע )א(
הגישהשנתן,באמצעותהודעהשימסורלמקורהמידע;היה
החשבוןחשבוןמשותף,רשאיכלאחדמבעליהחשבוןלבטל
אתהרשאתהגישהלגביאותוחשבוןלפיסעיףקטןזה;היה
כאמור חתימה מורשה רשאי תאגיד, של חשבון החשבון
בסעיף43)א(לבטלאתהרשאתהגישהלגביאותוחשבוןלפי

סעיףקטןזהע

לסעיף קטן )ג(

בעליחשבון הסכימו שבו במקרה כי לקבוע מוצע
כאמורבסעיףקטן)ב(,מקורהמידעיודיעלכלבעליהחשבון
בעתמתןהרשאתגישהספציפיתשלאחדהשותפיםלנותן
שירותמידעפיננסיועלזכותםלבטלאתההרשאהלפי
סעיף44המוצע,וכןיאפשרלכלאחדמבעליהחשבון,בכל
עת,לחזורבומהסכמהשנתןלפיסעיףקטן)ב(עיובהרכי
מקורהמידעאינוחייבלהודיעלכלהבעליםבחשבוןבכל
פעםשניתנתלנותןשירותגישהלמידעבהתאםלהרשאת
הגישהשניתנהלכך,אלאבמקריםשבהםאחדמהבעלים
בחשבוןשינהאוחידשאתההרשאהלמתןהגישהלמידעע

לסעיף קטן )ד(

כל את לאפשר המידע מקור על כי לקבוע מוצע
ונוח, פשוט באופן )ג( עד )א( קטנים בסעיפים האמור

שמשמעו,ביןהשאר,באופןמקווןע

סעיף 43 לחוק המוצע

שירותמידעפיננסיהואשירותאשריוכללסייערבות
גםלבתיעסקהמאוגדיםבמסגרתתאגיד,ולכןישחשיבות

רבהכיגםהםיוכלולקבלשירותמידעפיננסיע

לפיכך,גםלגביחשבוןשלתאגידיחויבמקורהמידע
לאפשרלבעלהחשבוןבחשבוןשלתאגידלהסמיך,בכלעת,
מורשהחתימהשיהיהרשאילתתהרשאתגישהלמידע
בדומה כן, כמו לבטלהע או התאגיד, אודות על פיננסי
לסעיף42המוצע,מקורמידעיציעלבעלהחשבוןבחשבון
שלתאגידלהסמיךמורשהחתימהכאמורבשלבפתיחת
החשבון,ויאפשרלבצעהסמכהכאמורבאופןפשוטונוח,
שמשמעוביןהשאר,באופןמקווןככלשניתןעכךלמשל,מקום
שבומקורמידעמאפשרלתאגידלהגדירמורשהחתימה
במסגרתשירותמקוון,יהיהעליולאפשרלתאגידלהגדיר

מורשהחתימהגםלצורךחוקזהבאמצעיםמקווניםע

סעיף 44 לחוק המוצע

המידעהפיננסיעלאודותהלקוחשאליומקבלנותן
שירותמידעפיננסיגישההוא,כאמור,מידעפרטניהחושף
פרטיםרביםעלמצבוהפיננסישללקוחועלהתנהלותו
הפרטיתעכדיליצוראסדרההמגנהבאופןמיטביעלפרטיות
זכותו את לקבוע מוצע הפיננסי, המידע ועל הלקוחות
שללקוחשלמקורמידעלבטלאתהרשאתהגישהשנתן
לנותןשירותמידעפיננסי,וזאתנוסףעללזכותולבטלאת

הרשאתומולנותןהשירותע
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מקורהמידעיאפשרלבטלאתהרשאתהגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכללזהבאמצעותהודעה

שתימסרבאופןמקווןע

נמסרהלמקורהמידעהודעהעלביטולהרשאתגישה, )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלמקורהמידעבהתאםלהודעה
ויודיעעלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות;ניתנההודעת
ביטולכאמורעלידיאחדמבעליחשבוןבחשבוןמשותף,
החשבון בעלי לשאר גם הביטול על המידע מקור  יודיע

המשותףבהקדםהאפשריע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהלקוחלבטל )ד(
אתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסי
עלאודותיוהנמצאאצלמקורמידע,באמצעותביטולאו
צמצוםההסכםעםנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28;
קיבלמקורהמידעהודעהמנותןהשירותלפיסעיף28)ב()2(על
כךשהלקוחביטלאתהסכמתוכאמור,יראואתמקורהמידע

כאילוקיבלהודעהלפיסעיףזהעלביטולהרשאתהגישהע

הגבלותעלגביית
תמורהבידימקור

מידע

מקורמידעלאיגבהתמורהמהלקוחבעדמתןהרשאת45ע )א(
גישהאוביטולהובעדמתןהגישהלנותןהשירותבהתאם

להרשאתהגישהע

מקורהמידעיאפשרלבטלאתהרשאתהגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכללזהבאמצעותהודעה

שתימסרבאופןמקווןע

נמסרהלמקורהמידעהודעהעלביטולהרשאתגישה, )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלמקורהמידעבהתאםלהודעה
ויודיעעלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות;ניתנההודעת
ביטולכאמורעלידיאחדמבעליחשבוןבחשבוןמשותף,
החשבון בעלי לשאר גם הביטול על המידע מקור  יודיע

המשותףבהקדםהאפשריע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהלקוחלבטל )ד(
אתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסי
עלאודותיוהנמצאאצלמקורמידע,באמצעותביטולאו
צמצוםההסכםעםנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28;
קיבלמקורהמידעהודעהמנותןהשירותלפיסעיף28)ב()2(על
כךשהלקוחביטלאתהסכמתוכאמור,יראואתמקורהמידע

כאילוקיבלהודעהלפיסעיףזהעלביטולהרשאתהגישהע

הגבלותעלגביית
תמורהבידימקור

מידע

מקורמידעלאיגבהתמורהמהלקוחבעדמתןהרשאת45ע )א(
גישהאוביטולהובעדמתןהגישהלנותןהשירותבהתאם

להרשאתהגישהע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

לבטל רשאי יהיה לקוח כי לקבוע מוצע לפיכך
הרשאתגישהכאמור,בכלעת,באמצעותמסירתהודעה
למקורהמידע,באופןפשוטונוחובכללזהבאופןמקווןע
במקרהשבוהחשבוןשלגביוניתנההרשאתגישההוא
חשבוןמשותף,מוצעלקבועכיכלאחדמבעליהחשבון
יהיהרשאילבטלאתהרשאתהגישהלגביאותוחשבון

לפיסעיףקטן)א(ע

יובהר,כאמורבסעיף45)א(המוצע,כימקורמידעלא
יוכללגבותתמורהמלקוחעלביטולהרשאתגישהכאמורע
כמוכן,במקרהשבוהחשבוןשלגביוניתנההרשאתגישה
הואחשבוןשלתאגיד,מורשהחתימהכאמורבסעיף43)א(
המוצעיהיהרשאילבטלאתהרשאתהגישהלגביאותו

חשבוןלפיסעיףקטןזהע

סעיף קטן )ג(

במקרהשבוהודעתהביטולהאמורהנמסרהלמקור
הלקוח, לבקשת בהתאם המידע מקור יפעל המידע,
ויעדכןאתנותןהשירותבדברהביטולבהקדםהאפשריע
כאשרמדוברעלחשבוןמשותף-מקורהמידעגםיודיע
בהקדםהאפשרילכלהבעליםבחשבוןהמשותףעלביטול

ההסכמהע

סעיף קטן )ד(

של זכותו לגבי הוראות נקבעו המוצע 28 בסעיף
השירות נותן עם ההסכם את לצמצם או לבטל הלקוח

בכלעתוכמפורטבסעיףהאמורעמוצעאםכןלהבהירכי
סעיףזהאינוגורעמזכותושלהלקוחלפיסעיף28המוצע
לבטלאתההסכמהלתתגישהלכלהמידעעלאודותיו

המצויאצלמקורהמידעע

בהקשרזהיובהר,כיאםהלקוחמבקשלשנותאת
היקףסליהמידעאואתהיקףהחשבונותאצלמקורהמידע
שלגביהםתינתןגישהלנותןשירות,הריששינויכאמור
צריךלהתבצעבאמצעותעדכוןהרשאתהגישהשנתןלפי

סעיף39המוצעע

כמוכןמוצעלקבועכיבמקרהשבומקורמידעקיבל
הודעהמנותןהשירותעלביטולאוצמצוםההסכםעימו,
באופןשהלקוחאינומסכיםעודלתתגישהלנותןהשירות
לכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצאאצלמקורמידע
מסוים,בהתאםלהוראותסעיף28)ב()2(המוצע,יראואת
מקורהמידעכאילוקיבלהודעהלפיסעיףזהעלביטול

הרשאתגישהועלמקורהמידעלפעולבהתאםע

לסעיף 45 והתוספת החמישית לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכימקורמידעלאיגבהתמורהמהלקוח
הגישה מתן ובעד ביטולה או גישה הרשאת מתן בעד
לנותןשירותמידעפיננסיבהתאםלהרשאתהגישה,וזאת
בהתאםלתפיסהכיהמידעשייךללקוחולאלמקורהמידעע
נוסףעלכך,גבייתתשלוםמהלקוחתהווהחסםמשמעותי
בפניפעילותמתןשירותמידעפיננסיוכפועליוצאתפגע

בעידודהתחרותבשוקהפיננסיע
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מקורמידערשאילגבותתמורהסבירהמנותןשירות )ב(
בעדמתןגישהלמידעפיננסיהנמצאאצלו,בכפוףלהוראות
השירות מנותן ייגבה שלא ובלבד החמישית, שבתוספת

תשלוםבעדמתןהרשאתגישהאוביטולהע

איסורהשפעה
בלתיהוגנת

לאיעשהמקורמידע-במעשהאובמחדל,בכתבאו46ע )א(
בעלפהאובכלדרךאחרת-דברשישבומשוםהפעלת
השפעהבלתיהוגנתעללקוחבכלענייןהקשורלמתןהרשאת

גישהפיפרקזהע

לענייןסעיףקטן)א(- )ב(

הצגת השאר בין הוגנת בלתי כהשפעה יראו )1(
עמדהאואזהרהלגבימתןהגישהלמידעפיננסילנותן

השירותאולגביטיבהשירותהניתןעלידו;

לסעיף קטן )ב(

בהמשךלאמורבסעיףקטן)א(ולתפיסהכיהמידעשל
הלקוחשייךלו,מוצעלקבועכימקורמידעיהיהרשאי
פיננסי, מידע שירות מנותן בלבד סבירה תמורה לגבות
בעדמתןגישהלמידעעלאודותהלקוח,ובכפוףלהוראות
שבתוספתהחמישיתהמוצעת,ובלבדשלאייגבהמנותן

השירותתשלוםבעדמתןהרשאתגישהאוביטולהע

פיננסי מידע שירות מתן פעילות את לעודד כדי
ובשים לציבור, השירות במתן שיפגעו חסמים ולמנוע
לבלתפיסההעקרוניתשלפיההמידעשייךללקוחולא
למקורהמידע,מוצעלקבועבתוספתהחמישיתכיחלק
מהגישהלמידעיהיהבלאתשלוםלמקורהמידעעעםזאת,
מכיווןשמדוברבשירותשדורשהשקעתמשאביםעלידי
מקורותהמידע,וכדילמנועמצבשבויהיהניצוללרעהשל
הגישהלמידעלשליחתבקשותמידערבותאשריצרועומס
וקשייםתפעולייםוטכנולוגיםעלמקורותהמידע,מוצע
להגבילאתמספרהבקשותשנותןשירותמידעפיננסייוכל

להעבירלמקורמידעבלאתשלוםע

עלכן,מוצעלאזןביןתכליותאלהולקבועבתוספת
החמישית,בדומהלקייםבאיחודהאירופי,כימקורמידע
יוכללגבותתמורהמנותןשירותמידעפיננסירקבעבור
פניותלקבלתמידע,החלמהפנייההחמישיתבאותוהיום
הרשאותהגישה שירותוזאתביחסלכל נותן אותו של
שנתןהלקוחלמקורהמידעביחסלאותונותןשירותעלעניין
זה,כלבקשותהגישהשהגישנתןהשירותלמקורהמידע

בפרקזמןשל10דקות,ייראוכפנייהאחתע

כמוכן,פנייהשלנותןשירותלמקורהמידעהמוגשת
בזמןשהלקוחמקושרישירותלנותןהשירותבאופןמקוון
)online(לשםקבלתשירותממנוהכרוךבגישהלמידע
שלשמהנעשיתהפנייהכאמור,לאתובאבמנייןהפניות
היומיותעכלומר,במשךכלפרקהזמןשבוהלקוחמשתמש
השירות את מקבל הוא דרכו ביישומון אקטיבי שימוש
מנותןהשירותונדרשתפנייהלקבלתמידעפיננסי,פניות
שלנותןשירותלמקורהמידעלקבלתגישהלמידעכאמור,

לאיובאובמנייןהפניותשנעשובמיוםמסויםעלידינותן
השירותלמקורהמידעע

כמוכן,מוצעלקבועכימקורמידעלאיגבהתמורה
פיננסי למידע גישה בעד שונים שירות מנותני שונה
הניתנתבתנאיםדומים,כךלמשל,כאשרהיקףתעבורת
המידעממקורהמידעלכמהנותנישירותשוניםהואדומהע
יובהרכיבמסגרתהאמוריתאפשר,לדוגמה,תעריפוןמדורג

לפיכמותהפניותע

מידע מקור שיגבה התמורה כי לקבוע מוצע עוד
מנותןשירותבעדמתןגישהלמידעתהיהתמורהסבירה,
כדילמנועמצבשבומקורהמידעמנצללרעהאתשליטתו
המלאהבמידעהדרושלנותןשירותיהמידעכדילהציע
שירותיםללקוחותיועלענייןזה,סבירותהתמורהתיבחן,בין
השארבהתחשבבעלויותשבהןכרוךמתןהגישהלמידע

מצדמקורמידעע

לגבות מידע מקור על אוסר אינו החוק כי יובהר
תשלוםמנותןשירותמידעפיננסיבעבורשירותיםנוספים,
שאינםגישהלמידעהקבועבאחדמסליהמידעעכלומר,
הצעהשלשירותי"פרימיום"עלידימקורותהמידעלנותני
השירות,כדוגמתשירותניתוחנתוניםעלידימקורהמידע
אוקשריםעסקייםאחריםשיתקיימוביןהצדדים,יוכלו

להיעשותבתשלוםלמקורותהמידעע

סעיף 46 לחוק המוצע

אחדהחסמיםלהגברתהתחרותבשוקהפיננסיהוא
העובדהכיהמידעהפיננסישללקוחותמוחזקכיוםבידי
כמהגופיםפיננסיים,ובעיקרםבנקיםעדברזהמעניקלהם
הפיננסיים השירותים תמחור לעניין הן רבים, יתרונות
הניתניםללקוח,והןלענייןנוחותהשירותעמשכך,למקורות
המידעקייםאינטרסעסקילהניאלקוחותמלתתלנותן
בהתאם הפיננסי למידע גישה פיננסי מידע שירות
להוראותחוקזה,שכןמתןהגישהלנותןהשירות,מבטל
במידהרבהאתהיתרונותשקיימיםלהםכיום)גישהכמעט

בלעדיתלמידעשבידם(ע
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השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )2(
ומאסדרמקורהמידע,רשאילקבוערשימתפעולות
מקור של הוגנת בלתי השפעה בהן שיראו נוספות

המידעעללקוחע

הוראותמאסדר
מקורהמידע

עםמאסדרינותני47ע מאסדרמקורהמידע,בהתייעצות )א(
השירות,ולענייןפסקה)3(בהסכמתמאסדרינותניהשירות,

יקבעהוראותבענייניםאלה:

אופןזיהויהלקוחעלידימקורהמידעלצורךמתן )1(
לרבות הגישה, הרשאת מתן ואופן הגישה, הרשאת
זיהויושלהלקוחוקבלתהרשאתוכאמורבאמצעות

גורםאחר;

אופןמתןהגישהלמידעהפיננסיעלידימקור )2(
המידעלנותןשירותבאמצעותמערכתהממשקלמידע
פרטיות, על הגנה לגבי הוראות זה ובכלל פיננסי,
אבטחתמידע,מנגנוןטכנולוגימאובטחוחובותתיעוד;

השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )2(
ומאסדרמקורהמידע,רשאילקבוערשימתפעולות
מקור של הוגנת בלתי השפעה בהן שיראו נוספות

המידעעללקוחע

הוראותמאסדר
מקורהמידע

עםמאסדרינותני47ע מאסדרמקורהמידע,בהתייעצות )א(
השירות,ולענייןפסקה)3(בהסכמתמאסדרינותניהשירות,

יקבעהוראותבענייניםאלה:

אופןזיהויהלקוחעלידימקורהמידעלצורךמתן )1(
לרבות הגישה, הרשאת מתן ואופן הגישה, הרשאת
זיהויושלהלקוחוקבלתהרשאתוכאמורבאמצעות

גורםאחר;

אופןמתןהגישהלמידעהפיננסיעלידימקור )2(
המידעלנותןשירותבאמצעותמערכתהממשקלמידע
פרטיות, על הגנה לגבי הוראות זה ובכלל פיננסי,
אבטחתמידע,מנגנוןטכנולוגימאובטחוחובותתיעוד;

להניא מידע ממקורות למנוע ובמטרה זאת, לאור
לקוחותמקבלתשירותמידעפיננסי,מוצעלקבועהוראה
האוסרתעלמקורותמידעלהפעילהשפעהבלתיהוגנת
עללקוחותבכלענייןהקשורלמתןהרשאתגישהלמידע
על יאסר השאר, בין פיננסיע מידע שירות לנותן פיננסי
מקורותמידעלהציגללקוחעמדהאואזהרהלגבימתן
הגישהלמידעלנותןשירותאולגביטיבהשירותשלנותן
שלא ללקוח לגרום שעשויים מסרים אלה שכן שירות,
להתקשרעםנותןשירותמידעפיננסישלאבצדקעאיסור
כאמוריחולעלמקורהמידעהןבעתתהליךקבלתהסכמת
לקוחלמתןגישהלמידעפיננסי,הןבתקופתמתןגישה

למידעפיננסיוהןבכלשלבאחרע

כמוכן,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהתייעצות
עםמאסדרנותןהשירותומאסדרמקורהמידע,להורותעל
פעולותנוספותשיראובהןהשפעהבלתיהוגנתשלמקור
המידעעללקוחעמתןסמכותלשרכאמורתאפשרגמישות
והטלתאיסורלתופעותהשפעהבלתיהוגנתשיתגלובשוק,
אםיתגלו,לאחרשתחלבוהפעילותשלמתןשירותמידע

פיננסיולאחרכניסתהחוקהמוצעלתוקףע

לסעיף 47 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

המידע, מקור מאסדר את ולחייב להסמיך מוצע
הוראות לקבוע השירות, נותן מאסדר עם בהתייעצות
בענייניםשוניםכדילאפשראתמתןהגישהלמידעפיננסי
ממקורותהמידעלנותנישירותמידעפיננסיבאופןמהיר,
זמין,נוחובטוח,תוךהסרתחסמיםבפנילקוחותלצרוך

שירותזהבקלותויעילותע

ניתנת כאמור הוראות לקבוע והחובה הסמכות
למאסדרמקורהמידע,המפקחבאופןשוטףעלמקורות
המידעשבפיקוחווישלוהיכרותמעמיקהעםהמערכות
וההתנהלותשלמקורותהמידעעיצויןכיקיימתחשיבות

לכל דומותביחס המהותיותיהיו לכךשההוראות רבה
ייווצרארביטראז'רגולטורי מקורותהמידע,באופןשלא
ביןמקורותמידעשוניםעלשםכךתידרשעבודתתיאום
אשר השונים הפיננסיים הרגולטורים בין והתייעצות
יפקחועלמקורותהמידעועלנותנישירותמידעפיננסיע
יודגשכילשםכךגםניתנהלשרהאוצר,במקריםשבהם
נדרשלעשותכן,סמכותלקביעתתקנות,כמפורטבסעיף

67המוצעע

הוראותכאמוריינתנולגבינושאיםאלה:

אופןזיהויהלקוחעלידימקורהמידעלצורךמתן )1(
הרשאתהגישהעלידו,ואופןמתןהרשאתהגישה,לרבות
זיהויווקבלתהרשאתוכאמורבאמצעותגורםאחרעבסעיף
39המוצענקבעכימקורמידענדרשלאפשרללקוחלתת
הפרטים ואת פיננסי מידע שירות לנותן גישה הרשאת
במסגרת ונוחע פשוט באופן וזאת זו, בהרשאה שייכללו
סעיףזהמוצעלקבועכימאסדרמקורהמידעיקבעאת
אופןהזיהוישלהלקוחלצורךמתןההרשאהכךשיהיה
ברורשמישנתןאתהרשאתהגישההואהלקוחעבהקשר
זה,וכדילאפשרהתפתחויותטכנולוגיות,מוצעלקבועכי
מאסדרמקורהמידעיוכללקבועהוראותשמאפשרותאת

מתןההרשאהוהזיהויבאמצעותגורםאחר;

אופןמתןהגישהלמידעהפיננסיעלידימקורהמידע )2(
לנותןשירותבאמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,
ובכללזההוראותלגביהגנהעלפרטיות,אבטחתמידע,
מנגנוןטכנולוגימאובטחוחובותתיעודעבשלרגישותושל
המידעהפרטיעלאודותלקוחאשרמועברממקורהמידע
לנותןהשירות,קיימתחשיבותלהבטיחכימתןהגישה
פרטיות על תוךשמירה מאובטח, באופן ייעשה למידע

הלקוח;

אופןהזדהותנותןשירותמידעפיננסיאלמולמקור )3(
המידעעכחלקמאבטחתהמידעהפיננסישלהלקוח,על

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1062

מקור מול אל  שירות נותן של הזדהות אופן )3(
המידע;

לרמת בנוגע מידע מקור על שיחולו חובות )4(
השירותשהואנותןלנותניהשירותע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמשארסמכויותמאסדר )ב(
במסגרת נוספות הוראות לקבוע זה, חוק לפי מידע, מקור

הוראותמאסדרשהואנותןע

פרק ה': עיצום כספי

הגדרתהסכום
הבסיסי

בפרקזה,"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטבתוספתהשישיתע48ע

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור49עעיצוםכספי )א(
מידע",לשכתאשראי,לשכתמידעעלעוסקיםאוגוףשנקבע
לפיסעיף2)ג(שעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידו
אישורלכךאובניגודלתנאיהאישור,בניגודלהוראותסעיף2)ב(,
רשאימאסדרכהגדרתובסעיף13)א(,להטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

מקורהמידעלוודאכיהואמאפשרגישהלמידעלנותן
שירותמידעפיננסי)בעלרישיוןאובעלאישורלפיהחוק

המוצע(ולובלבד,ולכןעליולזהותובאופןודאיע

המידע, מקור מאסדר את להסמיך מוצע לפיכך
בהסכמתמאסדרנותןהשירות,לתתהוראותבענייןאופן
מידע, מקור מול אל פיננסי מידע שירות נותן הזדהות
שלאחריהיאפשרמקורהמידעלנותןהשירותגישהלמידע
שקיבלע גישה להרשאת בהתאם לקוחותיו אודות על
מאחרשמדוברבהוראותשמשפיעותבאופןישירעלנותן
השירות,הוראותלענייןזהייקבעובהסכמהעםמאסדר
נותןהשירותעיובהר,כילצדהצורךבאבטחתהמידעשל
הלקוחות,ישחשיבותגדולהבמניעתחסמיםבפניקבלת
מהירה להיות כאמור, ההזדהות, על כן ועל השירות,

ויעילה;

חובותשיחולועלמקורמידעבנוגעלרמתהשירות )4(
שהואנותןלנותןשירותמידעפיננסיעמתןשירותמידע
פיננסיללקוחעלידינותןשירותתלויבמידהרבהבכך
שהגישהלמידעמתאפשרתבאופןשוטףובלאתקלות,גם
בעתעומס,בכךשהמידעאמין,ובכךשתקלות,אםישנן,

מטופלותבתוךזמןסבירע

חשיבותרבהישגםלעיקרוןשלפיומקורמידעלא
יפלהבמתןהגישהלמידעביןנותנישירותשוניםויאפשר
להםגישהזההובאיכותזההעלאורזאת,מוצעלהסמיךאת
מאסדרמקורהמידע,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,
לקבועהוראותהנוגעותלרמתהשירותשבהיידרשלעמוד
מידע שירות נותן של המידע ספק בהיותו מידע מקור
כאמורלעניין הוראות במסגרתקביעת לדוגמה, פיננסיע
רמותמתןשירות)SLA(יהיהניתןלקצובפרקיזמןלטיפול

בתקלותובתלונותושמקורותהמידעיחויבולעמודבהםע

מאחרשישסבירותכילמקורותהמידעישתמריץ
שלילילהעברתהמידעהמצויאצלם,בעיקרמשיקולים
תחרותיים,וכןבשלהעלויותהכרוכותבמתןשירותברמה
גבוהה,ישנהחשיבותרבהלכךשמאסדרמקורהמידע
יחייבאתמקורותהמידעלעמודבסטנדרטשירותגבוה

בהעברתהמידעלנותנישירותמידעפיננסיע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהבהירכיאיןבהוראותסעיףקטן)א(המוצע
כדילגרועמסמכותמאסדרמקורהמידעלפיחוקזהלקבוע

הוראותנוספותבמסגרתהוראותמאסדרשהואנותןע

לסעיפים 48 ו–49 והתוספות השישית עד התשיעית לחוק 
המוצע

לצורךאכיפתהוראותהחוקמוצעבמסגרתהסעיף
לתתסמכותלמאסדריםהשוניםלהטילעיצוםכספיבגין
הפרותשלהוראותהחוקהמוצע,וזאתבסכומיםשונים
בהתאםלחומרתההפרה,וכמפורטלהלןעלשםכך,בתוספת
השישיתהמוצעתמוגדר"הסכוםהבסיסי"שלהעיצום
הגופים מסוגי אחד כל לעניין המפורט כסכום הכספי
השונים,וכןלגופיםמאותוסוגשהםבעליהיקפיפעילות
כדי וזאת הכספיים, העיצומים יוטלו שעליהם שונים,

להבטיחאכיפהאפקטיביתע

כך,מוצעלקבועעיצוםכספילגביהגורמיםשנדרשים
2)ב(המוצע,אםעסקו )ולאברישיון(לפיסעיף באישור
במתןשירותמידעפיננסיבלאאישוראובניגודלתנאיוע
עודמוצעלקבועכייהיהרשאימאסדרנותןשירותמידע
פיננסילהטילעלנותןהשירותשהפרהוראהמהוראות
לפיהחוקכפישיפורטובתוספתהשביעיתהמוצעתעיצום
כספי,בסכוםהבסיסיאםמדוברבהפרההמפורטתבחלק
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הפרנותןשירותהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ב(
בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאימאסדרנותןהשירותלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרנותןהשירותלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

הפרמקורמידעהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ג(
בחלקא'לתוספתהשמינית,רשאימאסדרמקורהמידעלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרמקורהמידעלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

הפרגוףפיננסי,למעטחברבורסה,הוראהמהוראות )ד(
סעיף29)ג(כמפורטבתוספתהתשיעית,רשאימאסדרהגוף
זה, פרק הוראות לפי כספי, עיצום עליו להטיל הפיננסי

בשיעורשלכפלסכוםהבסיסיע

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ה(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקהייעוץ,
להוראות בניגוד בו, בכירה משרה נושא לגבי או לגביו

סעיף20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצוםכספי,לפי
הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיע

החלתמנגנון
העיצוםהכספי

עלמפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף49לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,50ע
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

הפרנותןשירותהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ב(
בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאימאסדרנותןהשירותלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרנותןהשירותלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

הפרמקורמידעהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ג(
בחלקא'לתוספתהשמינית,רשאימאסדרמקורהמידעלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרמקורהמידעלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

הפרגוףפיננסי,למעטחברבורסה,הוראהמהוראות )ד(
סעיף29)ג(כמפורטבתוספתהתשיעית,רשאימאסדרהגוף
זה, פרק הוראות לפי כספי, עיצום עליו להטיל הפיננסי

בשיעורשלכפלסכוםהבסיסיע

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ה(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקהייעוץ,
להוראות בניגוד בו, בכירה משרה נושא לגבי או לגביו

סעיף20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצוםכספי,לפי
הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיע

החלתמנגנון
העיצוםהכספי

עלמפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף49לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,50ע
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

א'לתוספתכאמור,אובכפלהסכוםהבסיסיאםמדובר
בהפרההמפורטתבחלקב'לאותההתוספתע

מוצעלקבועהוראותדומותלגבימקורמידעשהפר
הוראהמהוראותלפיהחוקכפישיפורטובתוספתהשמינית
המוצעתושמאסדרמקורהמידעיהיהרשאילהטילעליו
עיצוםכספיבשלכךבסכוםהבסיסיאםמדוברבהפרה
הסכום בכפל או כאמור, לתוספת א' בחלק המפורטת
לאותה ב' בחלק המפורטת בהפרה מדובר אם הבסיסי

התוספתע

חולקו המוצעות והשמינית השביעית התוספות
להפרותקלותיותרהקבועותבחלקא'לתוספות,והפרות
חמורותיותרהקבועותבחלקב'לתוספותשעליהןכאמור
יוטלעיצוםבגובהכפלהסכוםהבסיסי,באופןשיבטאאת

חומרתההפרהע

עודמוצעלקבועלגביגוףפיננסישמקבלמידעפיננסי
עלהלקוחמנותןשירותושהפרהוראהמהוראותסעיף
הגוף שמאסדר התשיעית, בתוספת כמפורט המוצע, 29
כך בשל כספי עיצום עליו להטיל רשאי יהיה הפיננסי

בסכוםכפלהסכוםהבסיסיע

נוסףעלכך,מוצעלקבועעיצוםכספיעלבעלהיתר
שליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימותנסיבהמהנסיבות

נסיבות הייעוץ, לחוק )6( עד 27)ג()1( בסעיף המנויות
העוסקותבענייניםכגוןהרשעהבעבירהאוהגשתכתב
אישום,לגביואולגבינושאמשרהבכירהבו,עיצוםאותו

תאכוףהרשותע

כאמור תיעשה כספיים עיצומים הטלת כי יודגש 
עלידיהמאסדרהקייםשלכלגוףוגוף,עםזאתקביעת
ההפרותלפיהחוקשבשלהןיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
תהיהמשותפתלכלסוגשלגופים-נותנישירות,מקורות

מידעאוגופיםפיננסייםע

לסעיף 50 והתוספת העשירית לחוק המוצע

את הכספיים העיצומים הטלת על להחיל מוצע
המפוקחים הגופים על זה בהקשר החלים המנגנונים
השוניםכברהיוםעכלומר,אותםמנגנוניעיצומיםכספיים
מידעאו מידעפיננסי,מקורות החליםעלנותנישירות
גופיםפיננסייםבחוקיהאסדרההשונים,כגופיםמפוקחים,
יחולוגםלענייןהטלתעיצומיםכספייםלפיחוקזהעזאת
לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונת
להגיש אפשרות על הודעה או מינהלית התראה חיוב,

התחייבותועירבוןע

כךלדוגמהעלבנקיםהמפוקחיםעלידיבנקישראל,יחול
מנגנוןהעיצוםהכספיהקבועבפקודתהבנקאותבשינויים
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לגביבעלרישיון,בעלרישיוןמנהלתיקיםובעלהיתר )1(
שליטה-ההוראותלפיסעיף56חוסעיפים52טזעד52כט

לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויבים;

לגביבנק,תאגידעזרוסולק-ההוראותלפיסעיפים14ט )2(
עד14טולפקודתהבנקאות,בשינוייםהמחויבים;

בעל ואשראי, פיקדון שירותי למתן רישיון בעל לגבי )3(
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
לחוק 93 עד ו־74 72)ד( סעיפים לפי ההוראות - באשראי
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינוייםהמחויבים;

- עוסקים על מידע ולשכת אשראי לשכת לגבי )4(
ההוראותלפיסעיפים93עד105לחוקנתוניאשראי,בשינויים

המחויבים;

92יב, עד 92א1 סעיפים לפי ההוראות - מבטח לגבי )5(
92יד,92טזעד92כו–92כבעד92כגלחוקהפיקוחעלהביטוח,

בשינוייםהמחויבים;

לחוק 47 סעיף לפי ההוראות - מנהלת חברה לגבי )6(
הפיקוחעלקופותהגמל,בשינוייםהמחויבים;

לגביגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסישנקבעלפיסעיף )7(
2)ג(,לפיפסקה)8(להגדרה"מקורמידע"אולפיפסקה)10(
להגדרה"גוףפיננסי"-הוראותבענייןעיצוםכספיבהתאם
לסמכויותיושלמאסדרהגוףהאמורלפיהדיןשמכוחוהוא
שמפורט כפי גוף, אותו של הפיננסית פעילותו על מפקח

בתוספתהעשיריתע

 פרק ו': הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת
האכיפה המינהלית

בפרקזה-51עפרקו'-הגדרות

לפי שמונתה המינהלית האכיפה ועדת - "הוועדה"
סעיף52לב)א(לחוקניירותערך;

המחויבים,ואילועלבעלירישיוןלפיחוקזה,המפוקחיםעל
ידיהרשות,ובעליהיתרשליטהבהםיחולמנגנוןהעיצום
הכספיהקבועבסעיפיםהרלוונטייםבחוקניירותערךוחלעל

הגופיםהשוניםהמפוקחיםעלידיהרשותע

עלגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסישנקבעלפיסעיף2)ג(
המוצע,מקורמידעשנקבעלפיפסקה)8(להגדרה"מקור
)10( פסקה לפי שנקבע פיננסי גוף או המוצעת מידע"
בעניין הוראות יחולו - המוצעת פיננסי" "גוף להגדרה
עיצוםכספיבהתאםלסמכויותיושלמאסדרהגוףהאמור
לפיהדיןשמכוחוהואמפקחעלפעילותוהפיננסיתשל

אותוגוף,כפישיפורטבתוספתהעשיריתהמוצעתע

לסעיפים 51 עד 52 והתוספת האחת עשרה לחוק המוצע

ידירשות על המפוקחים הגופים על להחיל מוצע
ניירותערךאתפרקח'4לחוקניירותערך,שעניינוהטלת

אמצעיאכיפהמינהלייםבידיועדתהאכיפההמינהלית,
ההפרות את המוצעת עשרה האחת בתוספת ולקבוע

המהוותעילהלהטלתאמצעיאכיפהמינהלייםע

מגנוןהטלתאמצעיאכיפהמינהלייםעלידיועדת
האכיפההמינהליתחלעלכלהגופיםהמפוקחיםעלידי
הרשות,כגון:בעלירישיוןלפיחוקהייעוץ,מנהליקרנות
ונאמניםלקרןלפיחוקהשקעותמשותפות,וגופיםשונים

שפעילותםמוסדרתבמסגרתחוקניירותערךע

לענייןסכומיהעיצוםהכספיאשריושתועלמישיפר
כמפורט מוצע כאמור, בתוספת הקבועות ההוראות את
בסעיףלעשותהבחנהביןמפרשהואעובדשלבעלרישיון

ואינונושאמשרהבכירהבו,ליחידאחרולתאגידע
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"הפרה"-הפרהשלהוראותחוקזה,המנויהבתוספתהאחת
עשרהע

סמכויותועדת
האכיפההמינהלית

ביצעאדםהפרה,יחולולענייןהמפרולענייןההפרההוראות52ע
פרקח'4לחוקניירותערךהחלותלענייןמפרולענייןהפרה
שלהוראההמנויהבחלקג'בתוספתהשביעיתלחוקהאמור,
בשינוייםהמחויבים,ואולםהוועדהתהיהרשאיתלהטילעל
מפרעיצוםכספילפיפרקזה,בהתאםלהוראותסעיף52נג)א(

לחוקניירותערך,בסכוםמרביכמפורטלהלן,לפיהעניין:

רישיון בעל לענייןמפרשהואיחידשהואעובדשל )1(
ואינונושאמשרהבכירהבו-בסכוםמרבישל25,000שקלים

חדשים;

לענייןמפרשהואיחידאחר-בסכוםמרבישל1,000,000 )2(
שקליםחדשים;

לענייןמפרשהואתאגיד-בסכוםמרבישל5,000,000 )3(
שקליםחדשיםע

סמכותיושבראש
הרשותלהתקשר

בהסדרלהימנעות
מנקיטתהליכיםאו

להפסקתהליכים,
המותניתבתנאים

סמכותהנתונהליושבראשהרשותלהתקשרבהסדר53ע )א(
להימנעותמנקיטתהליכיםאולהפסקתהליכים,לפיהעניין,
המותניתבתנאים,בהתאםלהוראותפרקט'1לחוקניירות
ערך,תהיהנתונהלולענייןהפרה,ויחולולענייןזההוראות

הפרקהאמורבשינוייםהמחויביםע

הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל

בסעיף52ע

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי54ע
פרקזהע

סייגלתחולת
הוראותפרקו'

הוראותפרקזהלאיחולולענייןמישחלהעליוחובתהאישור55ע
לפיסעיף2)ב(או)ג(ועלבעלאישורכאמורע

פרק ז': עונשין

מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי56עעונשין )א(
שנייםוחצימןהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימןהקנסכאמורבאותוסעיף:

"הפרה"-הפרהשלהוראותחוקזה,המנויהבתוספתהאחת
עשרהע

סמכויותועדת
האכיפההמינהלית

ביצעאדםהפרה,יחולולענייןהמפרולענייןההפרההוראות52ע
פרקח'4לחוקניירותערךהחלותלענייןמפרולענייןהפרה
שלהוראההמנויהבחלקג'בתוספתהשביעיתלחוקהאמור,
בשינוייםהמחויבים,ואולםהוועדהתהיהרשאיתלהטילעל
מפרעיצוםכספילפיפרקזה,בהתאםלהוראותסעיף52נג)א(

לחוקניירותערך,בסכוםמרביכמפורטלהלן,לפיהעניין:

רישיון בעל לענייןמפרשהואיחידשהואעובדשל )1(
ואינונושאמשרהבכירהבו-בסכוםמרבישל25,000שקלים

חדשים;

לענייןמפרשהואיחידאחר-בסכוםמרבישל1,000,000 )2(
שקליםחדשים;

לענייןמפרשהואתאגיד-בסכוםמרבישל5,000,000 )3(
שקליםחדשיםע

סמכותיושבראש
הרשותלהתקשר

בהסדרלהימנעות
מנקיטתהליכיםאו

להפסקתהליכים,
המותניתבתנאים

סמכותהנתונהליושבראשהרשותלהתקשרבהסדר53ע )א(
להימנעותמנקיטתהליכיםאולהפסקתהליכים,לפיהעניין,
המותניתבתנאים,בהתאםלהוראותפרקט'1לחוקניירות
ערך,תהיהנתונהלולענייןהפרה,ויחולולענייןזההוראות

הפרקהאמורבשינוייםהמחויביםע

הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל

בסעיף52ע

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי54ע
פרקזהע

סייגלתחולת
הוראותפרקו'

הוראותפרקזהלאיחולולענייןמישחלהעליוחובתהאישור55ע
לפיסעיף2)ב(או)ג(ועלבעלאישורכאמורע

פרק ז': עונשין

מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי56עעונשין )א(
שנייםוחצימןהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימןהקנסכאמורבאותוסעיף:

לסעיף 53 לחוק המוצע

מוצעלהחיללענייןהחוקהמוצעאתפרקט'1לחוק
ניירותערך,שעניינוסמכותיושבראשהרשותלהתקשר
בהסדרלהימנעותמנקיטתהליכיםאולהפסקתהליכים

המותניתבתנאים,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 54 לחוק המוצע

מוצעלהחילאתסעיף56חלחוקניירותערךלעניין
איסורשיפויוביטוח,גםעלהליכיאכיפהמינהליתלפי
פרקזה,וזאתכדילהבטיחאתאפקטיביותהליכיהאכיפה

כאמורע

לסעיף 55 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהוראותפרקו'לחוקהמוצע)סעיפים
51עד55המוצעים(לאיחולולענייןמישחלהעליוחובת
האישורלפיסעיף2)ב(או)ג(המוצעועלבעלאישורכאמורע

לסעיף 56 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיעיסוקבפעילותמתןשירותמידע
תיחשב הרישיון לתנאי בניגוד או רישיון בלא פיננסי
בשוק אחרות לפעילויות בדומה זאת פלילית, כעבירה
ההוןאשרמוגדרותכעבירותפליליותאםהןנעשותבלא
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עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידורישיון )1(
להוראות בניגוד  הרישיון, לתנאי בניגוד או לכך

סעיף2)א(;

כללבבקשהבדיווחאובמידעאחרשהואמסר )2(
לרשותפרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף35)ד(ע

מישניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח )ב(
תוך מקוונת, מערכת באמצעות מידע, מקור אצל הנמצא
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמת
אתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראותסעיף59,דינו-מאסר
שנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהוא

תאגיד-כפלהקנסהאמורע

פרק ח': הוראות שונות

מניעתכפלאמצעי
אכיפהמינהליים

ותיאוםהליכים
להטלתם

בסעיףזה,"אמצעיאכיפהמינהלי"-כלאחדמאלה:57ע )א(

עיצוםכספי; )1(
התראהמינהליתאודרישתהתחייבותלהימנע )2(

מהפרה,חלףעיצוםכספי;

אמצעיאכיפהמינהלייםלפיסימןג'בפרקח'4 )3(
לחוקניירותערךע

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראות )ב(
לפיחוקזהכאמורבסעיף49ושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפהמינהליאחדע

רישיוןאוהיתרהנדרשבדין,כדוגמתפתיחהוניהולשל
בורסהאוזירתסוחרבלארישיוןע

כמוכן,מוצעלקבועכיהכללתפרטמטעהבבקשה
תהיה לרשות רישיון בעל של בדיווח או רישיון לקבל
עבירהפליליתבדומהלקבועלגביגורמיםאחריםשבפיקוח

הרשותע

לסעיף קטן )ב(

דרך הגישה, על פלילית עבירה לקבוע מוצע עוד
עיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוחהנמצאאצלמקור
בפרטי שימוש ותוך מקוונת מערכת באמצעות מידע,
הגישהשלהלקוחאלחשבונו,והכוללשםמתןשירות
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראותסעיף

59המוצעע

סעיף 57 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיבמקרהשבוהרשותמבקשתלפתוח
בהליךלהטלתאמצעיאכיפהמינהליכנגדבעלרישיון
נותןשירותבהתאםלהוראותהחוקהמוצע,ונותןהשירות
מחזיקברישיוןפיננסילפידיןאחרלשםעיסוקבפעילותו
הפיננסיתאושרשוםלפיסעיף67)א()4(לחוקנתוניאשראי,
תפנה כאמור, האמצעים להטלת ההליך פתיחת בטרם

הרשותלמאסדרשלאותוגוף,תיידעאותוותיוועץבו
בענייןהפתיחהבהליךע

חובהזההלזוהמתוארת,תוטלעלמאסדרשלאותו
גוף,לפנותלרשותטרםפתיחתהליךלהטלתאמצעיאכיפה
מינהליעלגוףכאמורמכוחהדיןהאחר,ולהיוועץברשות

בענייןפתיחתההליךע

או הרשות אם לבחון היא זו פנייה של מטרתה
המאסדרהנוסףשלאותוגוףמתכווניםלהטילעלהגוף
וכן מעשה, אותו בגין מינהלי אכיפה אמצעי האמור
המאסדרים שני על בה המיטבית לדרך בנוגע להיוועץ

לפעולמבחינהאכיפתיתע

עודמוצעלהבהירכילאיוטליותרמעיצוםכספי
אחדומאמצעיאכיפהמינהליאחדבעבורמעשהאחד
המהווההפרהשלהוראותחוקאחרוהפרהשלהוראה
נדרשת זו הוראה המוצעיםע ו–52 49 סעיפים מהוראות
כדילמנועמצבשלכפלאכיפהביחסלגופיםשעיסוקיהם
השוניםמוסדריםמכוחדיניםשונים,בעיקרבמצבשבויש

להםפיקוחעלידייותרממאסדראחדע

עםזאתיובהרכיאיןבהוראהזוכדילגרועמסמכותה
שלועדתהאכיפההמינהליתלהטילעלמפר,אחדאויותר
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ביקשההרשותלפתוחבהליךלהטלתאמצעיאכיפה )ג(
רישיון בעל שהוא שירות נותן נגד זה חוק לפי מינהלי
ואשרמחזיקגםברישיוןלפידיןאחרלשםעיסוקבפעילותו
נתוני 67)א()4(לחוק לפיסעיף רשום הפיננסיתאושהוא
אשראי,תיידעהרשותאתהמאסדרשנתןאתהרישיוןהאחר
כאמוראושאחראיעלניהולהרישוםכאמור,לפיהעניין,
בטרםתפתחבהליךכאמורותתייעץעימובענייןהפתיחה
בהליך;ביקשמאסדרכאמורלפתוחבהליךלהטלתאמצעי
אכיפהמינהלילפידיןאחרנגדנותןשירותכאמור,יידעאת

הרשותבטרםיפתחבהליךויתייעץעמהבענייןפתיחתוע

השר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובאישורועדת58עאגרות
הכספיםשלהכנסת,רשאילקבועאגרותשיחולועלהגשת
בקשהלרישיוןלפיסעיף5ועלבעלרישיון,וכןהוראותבדבר
הפרשיהצמדהוריביתשישולמובשלפיגורבתשלוםאגרות
לפיסעיףזה,ובדברהחלתפקודתהמסים)גבייה(עלגביית

אגרותוהפרשיהצמדהוריביתכאמורע

איסורגישה
באמצעותפרטי

הגישהשלהלקוח

לאייגשאדםובכללזהנותןשירות,דרךעיסוק,אלמידע59ע
פיננסיעלאודותלקוח,הנמצאאצלמקורמידע,באמצעות
מערכתמקוונת,תוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחאל
חשבונושנועדולאמתאתזהותובפנימקורהמידעלצורך
להתנהלותו הנוגע ללקוח שירות מתן לשם כאמור, גישה

הכלכליתע

בסעיףזה,"פגםבמידע"-פגםבמידעפיננסי,לרבות60עפגםבמידע )א(
פגםבאבטחתהמידעשהוביללחשיפהשלמידעעלאודות

הלקוחאופגםבמהימנותהמידעע

ביקשההרשותלפתוחבהליךלהטלתאמצעיאכיפה )ג(
רישיון בעל שהוא שירות נותן נגד זה חוק לפי מינהלי
ואשרמחזיקגםברישיוןלפידיןאחרלשםעיסוקבפעילותו
נתוני 67)א()4(לחוק לפיסעיף רשום הפיננסיתאושהוא
אשראי,תיידעהרשותאתהמאסדרשנתןאתהרישיוןהאחר
כאמוראושאחראיעלניהולהרישוםכאמור,לפיהעניין,
בטרםתפתחבהליךכאמורותתייעץעימובענייןהפתיחה
בהליך;ביקשמאסדרכאמורלפתוחבהליךלהטלתאמצעי
אכיפהמינהלילפידיןאחרנגדנותןשירותכאמור,יידעאת

הרשותבטרםיפתחבהליךויתייעץעמהבענייןפתיחתוע

השר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובאישורועדת58עאגרות
הכספיםשלהכנסת,רשאילקבועאגרותשיחולועלהגשת
בקשהלרישיוןלפיסעיף5ועלבעלרישיון,וכןהוראותבדבר
הפרשיהצמדהוריביתשישולמובשלפיגורבתשלוםאגרות
לפיסעיףזה,ובדברהחלתפקודתהמסים)גבייה(עלגביית

אגרותוהפרשיהצמדהוריביתכאמורע

איסורגישה
באמצעותפרטי

הגישהשלהלקוח

לאייגשאדםובכללזהנותןשירות,דרךעיסוק,אלמידע59ע
פיננסיעלאודותלקוח,הנמצאאצלמקורמידע,באמצעות
מערכתמקוונת,תוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחאל
חשבונושנועדולאמתאתזהותובפנימקורהמידעלצורך
להתנהלותו הנוגע ללקוח שירות מתן לשם כאמור, גישה

הכלכליתע

בסעיףזה,"פגםבמידע"-פגםבמידעפיננסי,לרבות60עפגםבמידע )א(
פגםבאבטחתהמידעשהוביללחשיפהשלמידעעלאודות

הלקוחאופגםבמהימנותהמידעע

מאמצעיהאכיפההמינהלייםהקבועיםבסימןג'בפרקח'4
לחוקניירותערך,כאמורבסעיף52נבלחוקניירותערךע

סעיף 58 לחוק המוצע

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,עלפיהצעתהרשות
אובהתייעצותעימהובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
לקבועאגרהלהגשתבקשהלרישיוןואגרהשנתיתעלבעל
רישיון,וכןלקבועהוראותבדברהפרשיהצמדהוריבית
שישולמובשלפיגורבתשלוםאגרותלפיסעיףזה,ובדבר
אגרותוהפרשי עלגביית )גבייה( פקודתהמסים החלת

הצמדהוריביתכאמורע

סעיף 59 לחוק המוצע

כאמורלעיל,האמצעיםהטכנולוגייםהקיימיםהיום,
מתן לצורך ליישם תאפשר המוצעת האסדרה שאותם
מתן פעילות את לקיים מאפשרים פיננסי, מידע שירות
ורגיששל פרטי מידע החזקת בלא פיננסי מידע שירות
הלקוחעלידינותןהשירות,דוגמתסיסמהאושםמשתמש

שלהלקוחאצלמקורהמידעע

החזקתמידערגישזהשלהלקוחעלידימישמבקש
לתתשירותמקווןללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכליתעל
בסיסהמידעהאמור,עלולהלחשוףאתהלקוחלסיכונים
ביצוע לחשבונו, מורשת לא גישה כגון משמעותיים,

פעולותבחשבוןועודע

עלכן,מוצעלקבועאיסוראשריוטלעלכלאדם,
ובכללזהנותןשירות,לגשת,דרךעיסוק,אלמידעפיננסי
באמצעות מידע, מקור אצל הנמצא לקוח, אודות על
לכמויות אוטומטית גישה )המאפשרת מקוונת מערכת
גדולות)מסות(שלמידע(,תוךשימושבפרטיהגישהשל
הלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותובפנימקור
המידעלצורךגישהכאמור,לשםמתןשירותללקוחהנוגע

להתנהלותוהכלכליתע

סעיף 60 לחוק המוצע

הטיפול אופן את יסדיר אשר סעיף לקבוע מוצע
במקריםשבהםפנהלקוחלנותןשירותאולמקורמידע,
לנותן גישה ניתנה שלגביו פיננסי במידע פגם בעניין
פגם לרבות המוצע, החוק לפי הפיננסי המידע שירותי
על פיננסי מידע של לחשיפה שהוביל מידע באבטחת
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פנהלקוחלנותןשירותשעימוהתקשרבהסכםאולמקור )ב(
מידע,בענייןפגםבמידעשלגביוניתנהגישהלנותןשירות
לפיחוקזה,יבררנותןהשירותאומקורהמידעאתהעניין
סביר זמן בתוך הבירור, לתוצאות בנוגע לקוחו את ויידע

בנסיבותהענייןע

נודעלנותןשירותאולמקורהמידע,בעקבותבירורלפי )ג(
סעיףקטן)ב(אובדרךאחרת,כינפלפגםכאמורבאותוסעיף
קטןוכיהואאחראילפגם,יודיעללקוחויפעללתיקוןהפגם
ולצמצוםהפגיעהבלקוחבמועדשבונודעלועליו;לאהיה
נותןהשירותאומקורהמידעאחראילפגםינקוטאמצעים
סביריםכדילבררמיהגורםהאחראילפגם,ולכךשאותוגורם

יתקנוכאמורע

נותןשירותאומקורמידעיפצהאוישפהאתלקוחו )ד(
לפידרישתובשלנזקאוהוצאהשנגרמולובשלפגםכאמור
בסעיףקטן)ב(שהואאחראילו;לאהיהנותןהשירותאומקור
המידעאחראילפגם,ינקוטאמצעיםסביריםכדישהגורם

האחראילפגםישפהאויפצהאתהלקוחכאמורע

סמכויותהנתונות
למאסדר

בסעיףזה-61ע )א(

מקור מאסדר - מפוקח פיננסי גוף של "המאסדר",
המידע,מאסדרנותןהשירותאומאסדרהגוף

הפיננסי,לפיהעניין;

אודותלקוחאופגםבמהימנותהמידעהנוגעללקוח,בין
אםמדוברבמידעגולמיאובמידעשעובדכברעלידי
השירותעההסדרהאמוריחולגםאםנודעכאמור נותן
לנותןהשירותאומקורהמידעבדרךאחרתולאעקבפניית

הלקוחע

או השירות נותן על חובה לקבוע מוצע זה לעניין
מקורהמידעשפנהאליוהלקוחבענייןכאמור,לברראת
הענייןוליידעאתהלקוחבנוגעלתוצאותהבירורבתוך
חובתו את לקבוע מוצע עוד הענייןע בנסיבות סביר זמן
שלנותןשירותמידעפיננסיאומקורמידע,אםנודעלו
בעקבותהבירורהאמור,אובדרךאחרת,כיהואהאחראי
לפגםשנפל,להודיעעלכךללקוחולתקןאתהפגםבאופן
מיידיעאםלאהואהיהאחראילפגם,מוצעלקבועהוראה
שלפיהיהיהעליולנקוטאמצעיםסביריםכדילברראת
מקורהפגםולכךשנותןהשירותאומקורהמידעהאחראים

לפגםבמידע,יתקנואותובאופןמיידיע

מאחרשללקוחאיןאתהידעאואתהיכולתלברר
מהמקורהפגםבמידעומיאחראילו,מוצעלהטילאת
החובהעלנותןהשירותאומקורהמידע)שאיתםהתקשר
הלקוח(לערוךאתהבירורבעבורוולעדכנובנוגעלתוצאות
הבדיקה,בהיותםהגורםהמתאים,בעלהידעוהאמצעים
לתיקון סבירים אמצעים ולנקיטת הפגם ואיתור לבירור

הפגםע

במטרהלהגביראתאמוןהציבורולעודדאתהשימוש
בשירותמידעפיננסי,מוצעלקבועכינותןשירותמידע
פגם בעניין הלקוח פנה שאליו מידע מקור או פיננסי
במידע,יפצהאוישפהאתלקוחו,לפידרישתו,בשלנזק
אוהוצאהשנגרמולובשלהפגםבמידע,אםאותוגורם
הואהאחראילפגםעבמקרהשבונותןהשירותאומקור
המידעשאליהםפנההלקוחאינםאחראיםלפגם,מוצע
להטילעליהםחובהלנקוטאמצעיםסביריםכדישהגורם

האחראילפגםבמידעישפהאויפצהאתהלקוחע

סעיף 61 לחוק המוצע

החוקהמוצעקובעהוראותשחלותעלגופיםפיננסיים
מפוקחיםלענייןפעילויותשונותשלהםכנותנישירות,
כמקורותמידעוכגופיםפיננסייםשמועבראליהםמידע
לפיסעיף29המוצעעסעיףזהנועדלהבהיראתסמכויות
סמכויותיו את להבהיר וכן הוראות, לקביעת המאסדר

לענייןפיקוחואכיפהלפיהחוקהמוצעע

לסעיף קטן )א(

סעיףקטןזהמגדירלצורךהסעיףאתה"מאסדרים"
מקור מאסדר השירות, נותן מאסדר הם שאלה וקובע
המידעומאסדרהגוףהפיננסיעעודמוגדרבולצורךאותו
הסעיף"גוףפיננסימפוקח"כנותןשירותמידעפיננסי,מקור

מידעוגוףפיננסיע
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"גוףפיננסימפוקח"-מקורמידע,נותןשירותאוגוף
פיננסי;

או זה חוק לפי למאסדר הנתונות סמכויות על נוסף )ב(
סמכותו מכוח מאסדר, רשאי מסוים, לעניין אחר, דין לפי
לפידיןלקבועהוראותמאסדר,לקבועהוראותגםבעניינים
נוספיםלפיחוקזה,שיחולועלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוף

להוראותחוקזהע

קבעהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלותעל )ג(
גוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,בהוראות

מאסדר,לקבועהוראותמפורטותבאותוענייןע

לצורךפיקוח,בירורמינהליואכיפתהוראותחוקזה, )ד(
יהיונתונותלמאסדרהסמכויותהנתונותלועלפידיןביחס
בעלי לגבי הרשות, לעניין ואולם המפוקח, הפיננסי לגוף

הרישיונותשבפיקוחה,יחולוהוראותסעיף62ע

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותביחס
לבעלירישיונות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעליהרישיונות62ע )א(
נתוניםלפיקוחהרשותע

"גוףפיננסימפוקח"-מקורמידע,נותןשירותאוגוף
פיננסי;

או זה חוק לפי למאסדר הנתונות סמכויות על נוסף )ב(
סמכותו מכוח מאסדר, רשאי מסוים, לעניין אחר, דין לפי
לפידיןלקבועהוראותמאסדר,לקבועהוראותגםבעניינים
נוספיםלפיחוקזה,שיחולועלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוף

להוראותחוקזהע

קבעהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלותעל )ג(
גוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,בהוראות

מאסדר,לקבועהוראותמפורטותבאותוענייןע

לצורךפיקוח,בירורמינהליואכיפתהוראותחוקזה, )ד(
יהיונתונותלמאסדרהסמכויותהנתונותלועלפידיןביחס
בעלי לגבי הרשות, לעניין ואולם המפוקח, הפיננסי לגוף

הרישיונותשבפיקוחה,יחולוהוראותסעיף62ע

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותביחס
לבעלירישיונות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעליהרישיונות62ע )א(
נתוניםלפיקוחהרשותע

לסעיף קטן )ב(

של המאסדרים את מסמיך זה חוק לעיל, כאמור
הגופיםהמפוקחיםלקבועהוראותבענייניםשוניםעסעיף
קטןזהנועדלחדדכיסמכויותהמאסדריםלקביעתהוראות
לגביהגופיםבפיקוחםשנתונותלהםבחוקשמכוחוהם
מפקחיםעלגופיםאלה,יהיונתונותלהםגםלצורךמתן
הוראותלענייןחוקזהלגביהגופיםהמפוקחיםעלידםעיש
להדגישכיהסמכויותהאמורותכפופותלהוראותהחוקוהן

אינןיכולותלסתוראותןע

יצויןכיהוראותהמאסדריםשיינתנועלידםלפיהחוק
המוצע,יינתנובהתאםלמנגנוןהקבועבחוקיהפיקוחשל
כלמאסדר,כמפורטבהגדרה"הוראותהמאסדר"המוצעת,
ומכוחאותומנגנוןעעודיובהר,כיבכלמקוםבחוקשבו
ניתנהלמאסדרסמכותלקבועהוראות,הואיעשהזאת

במסגרת"הוראותהמאסדר",כהגדרתןכאמורע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיאםקבעשרהאוצרתקנותלפיחוקזה
בענייןמסוים,החלותגםעלהגוףפיננסימפוקח,המאסדר

רשאילקבועהוראותמאסדרמפורטותבאותוענייןע

לסעיף קטן )ד(

מוצעכילצורךפיקוח,בירורמינהליואכיפתהוראות
החוקהמוצע,יהיונתונותלמאסדריםהשוניםהסמכויות
הנתונותלהםעלפיהדיניםהמסדיריםאתפעילותהגופים
הפיננסיםהמפוקחיםענוסףעלכך,לענייןהרשותכמאסדרת
שלפעילותבעלירישיוןלפיהחוקהמוצע,יחולוהוראות
סעיף62המוצעהעוסקבסמכויותהרשותלענייןפיקוח,

בירורמינהליואכיפהכלפיבעלירישיוןכאמורע

יובהרכיסמכויותפיקוחכוללות,לדוגמה,דרישת
ידיעותומסמכיםוכןדרישתהזדהות,וזאתשלאעלבסיס
חשדלעבירהפליליתעסמכויותלבירורמינהלימעניקות
לרגולטורכליאכיפהמינהליבמקריםשבהםישיסודסביר
להניחשבוצעההפרהמינהליתעכךלמשל,לרשותנתונות
להפרה הנוגעות ידיעות לו שיש אדם לזימון סמכויות
לאסוףראיות וסמכות שאלות לשאול סמכות מינהלית,
ברףמינהליעסמכויותאכיפהכוללותסמכויות,כדוגמת
בסיס על והכול ומעצר עיכוב חיפוש, חקירה, סמכויות
קיומושלחשדלעבירהפלילית,כלמאסדרכפיהסמכויות

הנתונותלוע

עודיובהרכיהמאסדריםהשוניםיסבירובמסגרת
נהליםאתהיחסוההבחנהשביןהוראותמאסדרהניתנות
מכוחהחוקהמוצע,לביןהוראותמאסדרהניתנותמכוח
דיןאחרעזאתכדישהגופיםהמפוקחיםיוכלולהבחיןבין
ההוראותהשונות,וכפועליוצאלדעתמכוחאיזהחוק
חלותעליהםהפרות,כבסיסלהטלתעיצוםכספי,ביחס

לאותןהוראותע

לסעיף 62 לחוק המוצע

של פעילותם על תפקח הרשות כי לקבוע מוצע
סמכות לרשות להקנות מוצע כך, לשם רישיונותע בעלי
דומהלזאתהקיימתבחוקיםאחריםשעליהםהיאאמונה,
בנאמנות משותפות השקעות לחוק סעיף97)ב( כגון:
סעיף משותפות(, השקעות חוק - )להלן התשנ"ד-1994
בעניין ערך ניירות לחוק 44כ וסעיף הייעוץ לחוק 28)ב(
זירתסוחרעהסעיפיםהאמוריםמסמיכיםאתהרשותלתת
הוראותהנוגעותלדרכיפעולתווניהולושלבעלרישיון,
נושאמשרהבכירהבוומישמועסקעלידו,כדילהבטיח
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הרשותרשאית,לצורךפיקוחכאמורבסעיףקטן)א(,)ב( )1(
בעלי של פעולתם לדרכי הנוגעות הוראות לתת
רישיונות,שלנושאימשרהבכירהבהםושלכלמי
שמועסקעלידם,והכולכדילהבטיחאתניהולםהתקין
שלבעליהרישיוןואתהשמירהעלענייניהלקוחות;
הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהרישיוןאו

לסוגמסויםבהםע

לפרסמן חובה אין )1( פסקה לפי הוראות )2(
ברשומות,ואולםהרשותתפרסםברשומותהודעהעל
מתןהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראותכאמור
וכלשינויבהן,יועמדולעיוןהציבורבמשרדיהרשות
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,ורשאיתהרשות

להורותבדברדרכיםנוספותלפרסומןע

הסמכויותהנתונותלפיסעיפים52מג,56א,56א56,2ב, )ג(
56דו־56הלחוקניירותערך,יהיונתונות 56ג1, 56ג, 56ב1,
לרשותלצורךפיקוחעלביצועהוראותחוקזה,אולצורך
בירורמינהליאואכיפתהוראותחוקזהביחסלהפרהאו

עבירה,הכוללפיהענייןובשינוייםהמחויבים,לענייןזה-

"הפרה"-כהגדרתהבסעיף51;

"עבירה"-כלאחתמאלה:

עבירהלפיחוקזה; )1(

עבירהלפיסעיפים424,423,415,291,290,284, )2(
424או־425לחוקהעונשין,שנעברהבקשרלעבירהלפי

פסקה)1(;

עבירהלפיסעיפים3ו־4לחוקאיסורהלבנתהון, )3(
התש"ס-1242000,שנעברהבקשרלעבירהלפיפסקאות

)1(או)2(;

246 245או ,244 ,242 ,240 סעיפים לפי עבירה )4(
להליך או לחקירה בקשר שנעברה העונשין, לחוק

שיפוטיבשלעבירהלפיפסקאות)1(עד)3(ע

אתניהולוהתקיןשלבעלרישיוןואתהשמירהעלעניינם
שלהלקוחותע

עודמוצעלקבועשהרשותתוכללקבועהוראותאלה
באופןזההלכללבעליהרישיונותאובאופןשונהלסוגים

שוניםשלבעלירשיונותע

כמוכן,מוצעלקבועכיהוראותמכוחסעיףזהיועמדו
לעיוןהציבורבמשרדיהרשותויפורסמובאתרהאינטרנט
שלהרשות,וכיהודעהעלפרסומןומועדתחילתןתפורסם

ברשומותע

עודמוצעלקבועאתהסמכויותשיהיונתונותלרשות
לצורךפיקוחעלביצועהוראותחוקזהאולצורךבירור
מינהליאואכיפתהוראותהחוק,כוללחקירהפלילית,
בחוק אלההקבועות סמכויות עבירהע ביחסלהפרהאו
ניירותערךקיימותגםבחוקיםהשוניםשבסמכותהרשות,
29 97אלחוקהשקעותמשותפותאוסעיף דוגמתסעיף

לחוקהייעוץע

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'440ע 124
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המצאתמסמכים
בידיהרשות

עלהודעה,הוראה,דרישהוכלמסמךאחרשהרשותאועובד63ע
שהיאהסמיכהלכךרשאיםלהמציאלפיחוקזה,לבעלרישיון
אולמישהגישבקשהלקבלתרישיוןכאמור,יחולוההוראות

לפיפרקז'2לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויביםע

סייגלתחולת
הוראותהחוק

הוראותחוקזהלאיחולועלסוגיחשבונותהמנויים64ע )א(
בתוספתהשתיםעשרהלגביהמידעהפיננסיהכלולבהםע

ההוראותלפיחוקזהלאיחולולגביסוגיהמידעכמפורט )ב(
להלן:

מידעפיננסיהמועברלפיהוראותסעיפים5ב1, )1(
7ה)א(ו־7ז)א(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

מידעפיננסיהמועברלמאגרנתוניאשראילפי )2(
חוקנתוניאשראיוכלמידעשמקורובמאגרהמועבר

לאחרלפיהחוקהאמור;

הפנסיוניתלפי מידעפיננסיהמועברלמסלקה )3(
הוראותפרקה'1לחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה

פנסיוניים,והמועברעלידהלאחרלפיהחוקהאמור;

המצאתמסמכים
בידיהרשות

עלהודעה,הוראה,דרישהוכלמסמךאחרשהרשותאועובד63ע
שהיאהסמיכהלכךרשאיםלהמציאלפיחוקזה,לבעלרישיון
אולמישהגישבקשהלקבלתרישיוןכאמור,יחולוההוראות

לפיפרקז'2לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויביםע

סייגלתחולת
הוראותהחוק

הוראותחוקזהלאיחולועלסוגיחשבונותהמנויים64ע )א(
בתוספתהשתיםעשרהלגביהמידעהפיננסיהכלולבהםע

ההוראותלפיחוקזהלאיחולולגביסוגיהמידעכמפורט )ב(
להלן:

מידעפיננסיהמועברלפיהוראותסעיפים5ב1, )1(
7ה)א(ו־7ז)א(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

מידעפיננסיהמועברלמאגרנתוניאשראילפי )2(
חוקנתוניאשראיוכלמידעשמקורובמאגרהמועבר

לאחרלפיהחוקהאמור;

הפנסיוניתלפי מידעפיננסיהמועברלמסלקה )3(
הוראותפרקה'1לחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה

פנסיוניים,והמועברעלידהלאחרלפיהחוקהאמור;

לסעיף 63 לחוק המוצע

ידי על המפוקחים הגורמים לכל בדומה כי מוצע
הרשות,מסמכיםוהודעותשהרשותממציאהלבעלרישיון
פרק לפי יומצאו רישיון, לקבלת בקשה שהגיש למי או
ז'2לחוקניירותערךשעניינוהעברתמסמכיםבאמצעות

מערכתיע"לע

לסעיף 64 והתוספת השתים עשרה לחוק המוצע

מטרתושלהסעיףהמוצעלאפשר,בנסיבותמיוחדות
שבהןיתעוררצורך,הגבלהשלסוגיהחשבונותשאליהם
תינתןגישהלנותןשירותמידעפיננסיעלכןמוצעלקבוע
כיהוראותחוקזהלאיחולועלסוגיחשבונותהמנויים
בתוספתהשתיםעשרההמוצעתלגבימידעפיננסיהכלול
בהם,ומקורהמידעלאיהיהחייבלתתגישהלמידעכאמור

המצויבהםלנותןשירותמידעפיננסיע

עשרה השתים בתוספת מפורטים החשבונות סוגי
בעייתיות להיות שעלולה חשבונות כוללים המוצעת
מסוימתעםמתןגישהאליהםבשלזהותהבעליםאומיופי

הכוחבחשבוןאובשלמטרתהחשבוןע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכיהוראותהחוקהמוצעלאיחלולגביסוגים
מסוימיםשלמידעפיננסי,גםאםמידעזהיועברבאמצעות

מערכתהממשקלמידעפיננסי,כמפורטלהלן:

סעיפים הוראות לפי המועבר פיננסי מידע לגבי )1(
ללקוח(, )שירות הבנקאות לחוק ו–7ז)א( 7ה)א( 5ב1,
ללקוח(( )שירות הבנקאות חוק - )להלן התשמ"א-1981

בנקאי בהעברתמידעמתאגיד אלהעוסקים סעיפים -
פיננסי לגוף לקוח של ושב העובר בחשבון יתרה בדבר
לעסקאות הנוגע ללקוח מידע הצגת אשראי, מתן לשם
תאגיד ידי על הלקוח שוניםשל שנעשובכרטיסיחיוב
בנקאיוהעברתמידעבמסגרתהעברתפעילותפיננסית

שללקוחביןבנקיםע

סעיפיםאלהמטיליםחובהלגביהעברתהמידעכאמורועל
כןאיןצורךלכלולמידעזהבגדרהחוקהמוצע;

מידעפיננסיהמועברלמאגרנתוניאשראילפיחוק )2(
נתוניאשראי,וכלמידעשמקורובמאגרהמועברלאחר
לפיהחוקהאמורעמוצעלפטוראתהוראותהחוקהמוצע
לגבימידעזהשכןחוקנתוניאשראימסדיראתהנושאים

הקשוריםלמידעזה,העברתווקבלתו;

מידעפיננסיהמועברלמסלקההפנסיוניתלפיחוק )3(
ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח
סליקהפנסיוניים(,התשס"ה-2005,ומועברעלידהלאחר
האמור החוק ב–)2(, לאמור בדומה - האמור החוק לפי
מסדיראתהנושאיםהקשוריםלמידעזה,העברתווקבלתו;

מידעפיננסישמועברמסולקלמאגדכהגדרתובסעיף7ב )4(
ללקוח(בהתאםלהוראותאותו לחוקהבנקאות)שירות
המבוצעים ספקים של וזיכויים חיובים בעניין סעיף,
מכוח למאגד מועבר זה מידע חיובע כרטיסי באמצעות
חובהשבחוקועלכןאיןצורךלכלולאותוזהבגדרהחוק

המוצעע
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מידעפיננסישהואחיוביםוזיכוייםשלספקים )4(
המבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיוב,המועברלמאגד
ללקוח( )שירות הבנקאות לחוק 7ב בסעיף כהגדרתו

בהתאםלהוראותהסעיףהאמורע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות )ג(
והנגיד,רשאילקבועכיהוראותחוקזהלאיחולועלסוגמידע
פיננסינוסףעלהאמורבסעיףקטן)ב(המועברלפיהוראות

חוקאחרע

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפידין65עשמירתסמכויות
לרשותציבורית,ובכללזהללשכההמרכזיתלסטטיסטיקה

ולרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורע

השררשאי,בצו,לתקןאתהתוספתהראשונהע66עשינויהתוספות )א(

השר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידעאובהתייעצות )ב(
הוא ורשאי השנייה, התוספת את לתקן בצו, רשאי, עימו,
לקבועבצוכאמורמאפיינימערכתשתשמשאתכלמקורות
המידעאוסוגמסויםשלמקורותמידע;ובלבדשצוכאמור
ייקבע ישראל בנק ידי על המפוקחים מידע מקורות לגבי
בהתייעצותעםהנגיד,ולענייןמערכתשבמועדקביעתהצו
אינהנמצאתבשימושבידיאחדממקורותהמידעהמפוקחים

כאמור-בהסכמתהנגידע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכישרהאוצרבהסכמתשרהמשפטים,
בהתייעצותעםהנגידוהרשות,יהיהרשאילקבוע,במקרים
המתאימים,כיהוראותחוקזהלאיחולועלסוגמידע
)ב(,שמועברלפי פיננסינוסף,מעברלאמורבסעיףקטן

הוראותחוקאחרע

לסעיף 65 לחוק המוצע

מסמכויות גורע אינו זה חוק כי להבהיר מוצע
הנתונותלרשותציבוריתלפידין,ובכללזההרשותלאיסור
הלבנתהוןאוהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,והואנועד
האוספות ציבוריות רשויות על החוק של החלה למנוע

מידעממקורותמידעע

לסעיף 66 לחוק המוצע

מוצעלקבועמנגנוןלשינויהתוספותהמוצעותלחוק
כמפורטלהלן:

לסעיף קטן )א(

גופים להוסיף השר רשאי המוצע החוק במסגרת
נוספיםכנותנישירות,מקורותמידעאוגופיםפיננסיים,
כהגדרתםבחוקזהעהיהונוסףגוףכאמור,מוצעכישר
הראשונה, התוספת את בצו, לתקן, רשאי יהיה האוצר
הקובעתאתהמנגנוןשלפיוייתןהמאסדרשלאותוגוף

"הוראותמאסדר",בהתאםלקבועבחוקיהפיקוחשלאותו
מאסדר,כמפורטבפסקה)6(להגדרה"הוראותמאסדר"ע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכישרהאוצר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידע
אובהתייעצותעימו,יהיהרשאילתקן,בצו,אתהתוספת
השנייההמוצעת,שעניינהמערכתהממשקלמידעפיננסי
כאמור בתוספת לקבוע רשאי יהיה השר כהגדרתהע
מאפייניםשלמערכתמקוונתשבאמצעותהתינתןגישה
בידיכלמקורותהמידעאובידיסוגשלמקורותמידע
)ייתכןשמערכתתתאיםלסוגאחדשלמקורותמידעולא

לכללמקורותהמידע(ע

סמכותזותאפשרלשרהןלהתאיםאתהחוקהמוצע
המידע של הנגשה שיאפשרו טכנולוגיות להתפתחויות
והן חדשניות, טכנולוגיות באמצעות המידע ממקורות
למנועמצבלארצוישלניסיוןלעקוףאתהוראותהחוק
באמצעותדרךמתןגישהלמידעפיננסיבאמצעותמערכת
טכנולוגיתשמאפייניהמעטשוניםמהמאפייניםהקבועים

כעתבתוספתהמוצעתע

עודמוצעכיצוכאמורלגבימקורותמידעהמפוקחים
בידיבנקישראלייקבעבהתייעצותעםהנגיד,ואםהמערכת
אינהנמצאתבשימושבמועדקביעתהצובידימקורמידע

המפוקחכאמור-בהסמכתהנגידע
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המידע, מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
מקור ולעניין השלישית, התוספת את לתקן בצו, רשאי,
מידעהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגידבהסכמתהשר

ובהתייעצותעםהרשות,רשאילקבועצוכאמורע

השרבהתייעצותעםמאסדרנותןהשירותרשאי,בצו, )ד(
לשנותאתהתוספתהרביעיתע

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ה(
מקורהמידע,רשאי,בצו,לתקןאתהתוספתהחמישית,ולעניין
מקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,בהסכמת
רשאי השירות, נותן מאסדר עם התייעצות ולאחר הנגיד

לקבועצוכאמורע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגידובהתייעצותעם )ו(
המאסדרהנוגעבדבר,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספותהשישית,
השביעית,השמינית,והתשיעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפי

התוספתהשישיתלאיעלהעל300,000שקליםחדשיםע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ז(
התוספתהעשיריתע

עימה בהתייעצות או הרשות הצעת פי על השר, )ח(
ובהסכמתמשרדהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת

האחתעשרהע

המידע, מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
מקור ולעניין השלישית, התוספת את לתקן בצו, רשאי,
מידעהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגידבהסכמתהשר

ובהתייעצותעםהרשות,רשאילקבועצוכאמורע

השרבהתייעצותעםמאסדרנותןהשירותרשאי,בצו, )ד(
לשנותאתהתוספתהרביעיתע

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ה(
מקורהמידע,רשאי,בצו,לתקןאתהתוספתהחמישית,ולעניין
מקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,בהסכמת
רשאי השירות, נותן מאסדר עם התייעצות ולאחר הנגיד

לקבועצוכאמורע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגידובהתייעצותעם )ו(
המאסדרהנוגעבדבר,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספותהשישית,
השביעית,השמינית,והתשיעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפי

התוספתהשישיתלאיעלהעל300,000שקליםחדשיםע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ז(
התוספתהעשיריתע

עימה בהתייעצות או הרשות הצעת פי על השר, )ח(
ובהסכמתמשרדהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת

האחתעשרהע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלתקןבצואתהתוספת
השלישיתשמונהאתסלימידע,בהתייעצותעםהרשות
ומאסדרמקורהמידע,כאשרבעבורמקורמידעהמפוקח
עלידיבנקישראל,תיקוןהתוספתיהיהבסמכותנגידבנק

ישראל,בהסכמתהשרובהתייעצותעםהרשותע

לסעיף קטן )ד(

ועם הרשות עם בהתייעצות האוצר, שר כי מוצע
התוספת את לתקן רשאי יהיה השירות, נותן מאסדר
הרביעית,שעניינה"מוצראושירותדומה",כאמורבסעיף

25)ד()1()ב(ע

לסעיף קטן )ה( 

סעיף45)ב(המוצעקובעכימקורמידעיהיהרשאי
לגבותתמורהסבירהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידע

פיננסי,בכפוףלהוראותהתוספתהחמישיתע

מוצעלקבועכיהשר,בהתייעצותעםמאסדרנותן
השירותומאסדרמקורהמידע,יהיהרשאילתקןבצואת
התוספתהחמישית;לענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנק
ישראל,סמכותזותהיהבהסכמתנגידבנקישראלולאחר

התייעצותעםמאסדרנותןהשירותע

לסעיף קטן )ו( 

מוצעלקבועכישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים
והנגידולאחרהתייעצותעםהמאסדרהנוגעבדבר,רשאי

לשנות,בצו,אתהתוספותהשישית,השביעית,השמינית
לפי הבסיסי שהסכום ובלבד המוצעות, והתשיעית
300,000 התוספתהשישיתהמוצעתבחוקלאיעלהעל
שקליםחדשיםעהתוספותהשביעית,השמיניתוהתשיעית
המוצעותמשמשותלשםקביעתהפרותשלנותןשירות,
מקורמידעוגוףפיננסיבהתאמה,לפיסעיף49)ב(עד)ד(

המוצעע

לסעיף קטן )ז(

הפטורים גופים של הוספה בעתיד לאפשר כדי
מרישיוןלפיסעיף2)א(המוצעאךחייביםבאישורלפיסעיף2)ב(
מידע מקורות ושל המוצע, 2)ג( בסעיף כאמור המוצע,
נוספיםוגופיםפיננסיים,וזאתבלאצורךבתיקוןהחוק,
מוצעלקבועכיעלאותםגופיםיחולומנגנוניהעיצום
הרלוונטי, המאסדר ידי על לגביהם שמופעלים הכספי
שייקבעובתוספתהעשיריתהמוצעת,כאמורבסעיף50)7(
המוצעעבהתאם,מוצעלקבועכישרהאוצר,בהסכמתשר
המשפטיםובהתייעצותעםהמאסדרהנוגעבדבר,יהיה

רשאילשנותבצואתהתוספתהעשיריתע

לסעיף קטן )ח(

מוצעכישרהאוצריוסמךלשנותבצואתהתוספת
האחתעשרההמוצעת,שעניינההפרותלוועדתהאכיפה
על המוצע, 51 שבסעיף "הפרה" כהגדרת המינהלית,
שר בהסכמת עמה, בהתייעצות או הרשות הצעת פי

המשפטיםובאישורועדתהכספיםשלהכנסתע
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רשאי, המידע, מקור מאסדר עם בהתייעצות השר, )ט(
בצו,לשנותאתהתוספתהשתיםעשרה,ולענייןמקורמידע
המפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,רשאי

לקבועצוכאמורע

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנות67עביצועותקנות )א(
לביצועוע

תקנותלפיחוקזהלענייןנותנישירותאומקורותמידע, )ב(
יכולשיינתנודרךכללאולסוגיםשלנותנישירותאומקורות
מידע;נקבעבחוקכיתקנותכאמוריותקנובהתייעצותעם
תיעשה המידע, מקור מאסדר או השירות נותן מאסדר
ההתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,

הנוגעבדברע

תיאוםביןמאסדרים
ושמירהעלאחידות

זה68ע חוק לפי מאסדר הוראות לקבוע הרשות ביקשה )א(
שיחולולגבינותנישירותשהםגםגופיםהמפוקחיםעלידי
המפקח ידי על או וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה
עלנותנישירותיםפיננסיים,תעשהכןלאחרהתייעצותעם
הממונהאוהמפקחכאמוראומישהםהסמיכולכך;הממונה,
המפקחאומישהםהסמיכולכךכאמור,יגישאתעמדתו
בתוךעשרהימיםממועדפנייתהרשותלקיוםההתייעצות;
לאהוגשההעמדהכאמורבמועד,רשאיתהרשותלקבועאת

הוראותהמאסדרבלאהתייעצותעםהרשותע

לסעיף קטן )ט(

מוצעכישרהאוצר,בהתייעצותעםמאסדרמקור
המידע,יהיהרשאילשנותבצואתהתוספתהשתיםעשרה
לענייןחשבונותשעליהםלאיחולוהוראותהחוקהמוצע
כאמורבסעיף64)א(המוצע,לרבותהחובהשלמקורמידע
לתתגישהלמידעכאמורהמצויבהםלנותןשירותמידע
ישראל, בנק ידי על המפוקח מידע מקור לעניין פיננסיע
ישראל, בנק נגיד בסמכות יהיה כאמור התוספת תיקון

בהסכמתשרהאוצרע

לסעיף 67 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

המוצעקובעכישרהאוצריהיההממונהעלביצוע
חוקזהוהואיהיהרשאילהתקיןתקנותלביצועוע

לסעיף קטן )ב( מוצע

כיהשריהיהרשאילקבועתקנותלפיחוקזהדרך
כללאולסוגיםשלנותנישירותאומקורותמידעעכמוכן,
מוצעלקבועהוראהכלליתשלפיהבכלמקוםשבונקבע
בחוקשתקנותיותקנובהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות
זותיעשהעםנותן אומאסדרמקורהמידע,התייעצות

השירותאומקורהמידעהנוגעבדברע

לסעיף 68 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

הוראות לקבוע מבקשת הרשות כאשר כי מוצע
מאסדרלפיחוקזהשיחולולגבינותנישירותשהםגם
גופיםהמפוקחיםעלידיהממונהעלשוקההון,ביטוח
וחיסכון)בפסקהזו-הממונה(אועלידיהמפקחעלנותני
חוקים מכוח המפקח(, - זו )בפסקה פיננסיים שירותים
אחרים,היאתיוועץבטרםקביעתןעםהממונהאוהמפקח
אומישהםהסמיכולכך,כדישזהיוכללהעבירלרשות
אתעמדתובתוךעשרהימיםממועדפנייתהרשותלקיום

התייעצותע

עודמוצעכיאםלאהוגשהעמדהכאמורעדלמועד
המאסדר הוראות את לקבוע הרשות רשאית הקבוע,
זונדרשתכדיליצורתיאוםבין בלאהתייעצותעהוראה
מאסדריםוכדילמנועמצבשלסתירהבהוראותהחלות
עלגופיםכאמורשמפוקחיםהןעלידיהרשותוהןעלידי

הממונהאוהמפקחע
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השררשאי,אםמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )ב(
אחידותבהוראותהחלותעלגופיםשוניםהמפוקחיםעלידי
מאסדריםשוניםאוהחלותעלגוףאחדהמפוקחעלידייותר
ממאסדראחד,להתקיןתקנותבענייניםשבהםניתנהסמכות
למאסדרלקבועהוראותמאסדרלפיסעיפים21)ב(24)2(,29)ז(,
האמור, הסעיף של ו–)2( )1( פסקאות למעט 34)ב( 31)ד()4(,
)4(;תקנותלפיסעיףקטןזהיותקנו 36)א()5(,ו־47)א()3(או
בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,
לפיהעניין,ולענייןתקנותלפיסעיף24)ב(-גםבהתייעצות
עםשרהמשפטים,ותקנותלפיסעיפים29)ז(ו–34)ב(-גם
בהסכמתשרהמשפטים;קבעהשרתקנותבענייניםכאמור
רשאיהמאסדרלתתהוראותבאותםענייניםבכפוףלתקנות

שקבעהשרע

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקוןחוק
ניירותערך

בחוקניירותערךהתשכ"ח-69-1251968ע

בסעיף1,בהגדרה"גורםמפוקח",אחריפסקה)11(יבוא: )1(

")11א(בעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסילפיחוק
שירותמידעפיננסי,התשפ"א-2021;";

בסעיף52לא,בהגדרה"הפרה",אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מידע שירות לחוק 51 בסעיף כהגדרתה הפרה )4("
מידע שירות חוק - )להלן התשפ"א-2021 פיננסי,

פיננסי(;";

בסעיף52נו)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )3(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )8("
מידעפיננסי;";

בסעיף52נז)1(,אחרי"שניתנולמפרלפיחוקהשקעות )4(
משותפות"יבוא"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסיאוהיתר
שליטהבבעלרישיוןכאמורשניתנולמפרלפיחוקשירות

מידעפיננסי";

השררשאי,אםמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )ב(
אחידותבהוראותהחלותעלגופיםשוניםהמפוקחיםעלידי
מאסדריםשוניםאוהחלותעלגוףאחדהמפוקחעלידייותר
ממאסדראחד,להתקיןתקנותבענייניםשבהםניתנהסמכות
למאסדרלקבועהוראותמאסדרלפיסעיפים21)ב(24)2(,29)ז(,
האמור, הסעיף של ו–)2( )1( פסקאות למעט 34)ב( 31)ד()4(,
)4(;תקנותלפיסעיףקטןזהיותקנו 36)א()5(,ו־47)א()3(או
בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,
לפיהעניין,ולענייןתקנותלפיסעיף24)ב(-גםבהתייעצות
עםשרהמשפטים,ותקנותלפיסעיפים29)ז(ו–34)ב(-גם
בהסכמתשרהמשפטים;קבעהשרתקנותבענייניםכאמור
רשאיהמאסדרלתתהוראותבאותםענייניםבכפוףלתקנות

שקבעהשרע

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקוןחוק
ניירותערך

בחוקניירותערךהתשכ"ח-69-1251968ע

בסעיף1,בהגדרה"גורםמפוקח",אחריפסקה)11(יבוא: )1(

")11א(בעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסילפיחוק
שירותמידעפיננסי,התשפ"א-2021;";

בסעיף52לא,בהגדרה"הפרה",אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מידע שירות לחוק 51 בסעיף כהגדרתה הפרה )4("
מידע שירות חוק - )להלן התשפ"א-2021 פיננסי,

פיננסי(;";

בסעיף52נו)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )3(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )8("
מידעפיננסי;";

בסעיף52נז)1(,אחרי"שניתנולמפרלפיחוקהשקעות )4(
משותפות"יבוא"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסיאוהיתר
שליטהבבעלרישיוןכאמורשניתנולמפרלפיחוקשירות

מידעפיננסי";

לסעיף קטן )ב( 

תקנות להתקין רשאי יהיה השר כי לקבוע מוצע
בנושאיםספציפייםשבהםניתנהסמכותלמאסדרלקבוע
הוראותמאסדר,כמפורטבסעיףהמוצע,וזאתכדילהבטיח
שונים גופים על החלות בהוראות אחידות על שמירה

שמפוקחיםעלידימאסדריםשוניםע

מאסדר עם התייעצות לאחר יותקנו אלה תקנות
נותןהשירותאועםמאסדרמקורהמידע,ולענייןחלקן-
בהסכמהאובהתייעצותעםשרהמשפטיםעבדרךזויהיה
ניתןלהבטיחכיבנושאיםבהםיעלההצורךלייצראחידות

ביןהמאסדריםהשוניםבנוגעלהוראותשייקבעומכוח
החוק,יוכלשרהאוצרלייצראחידותזוע

יובהרכיאםהשרקבעתקנותכאמורבענייןמסוים,
המאסדרהרלוונטייהיהרשאילתתהוראותבאותועניין,

בכפוףלתקנותשקבעהשרע

סעיף 69 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקניירותערךבכמהענייניםאשר
יאפשרולרשותלהחילעלבעלירישיוןלמתןשירותמידע
מינהליות הפרות אכיפת בעניין סמכויותיה את פיננסי

ועבירותפליליותע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ט,עמ'63ע 125
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בסעיף52סה)ב(,אחרי"עבירהכהגדרתהבסעיף29לחוק )5(
62)ג(לחוקשירות הייעוץ"יבוא"עבירהכהגדרתהבסעיף

מידעפיננסי"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסייםמוסדרים

התשע"ו-70ע מוסדרים, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
-1262016

פרקי"א1-בטל; )1(

בסעיף71- )2(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",פסקה)5(-תימחק; )א(

- עלויות" להשוואת שירות "נותן ההגדרה )ב(
תימחק;

המילים פיננסיים" שירותים "נותן בהגדרה )ג(
"ולענייןסעיף72)ב()1(,)29(,)31(,)32(,)34(עד)36(,ו–)ג()4(

להשוואת שירות נותן גם - ו־92 73 וסעיפים ו–)6(
עלויותע"-יימחקו;

בסעיף72)ב(,פסקאות)35א(עד)35ו(-יימחקו; )3(

סעיף114א-בטלע )4(

תיקוןחוקנתוני
אשראי

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-71-1272016ע

בסעיף4)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

לסעיף 70 לחוק המוצע

בהמשךלאמורבחלקהכללישלדבריההסברלפרק
נועד מוסדרים, פיננסיים שירותים לחוק י"א1 פרק זה,
להסדיראתהחובהשלגופיםפיננסייםשהוגדרובחוק
לאפשרלגופיםשקיבלוייפויכוחמאתלקוח,והרשומים
במרשםשלנותנישירותלהשוואתעלויות,לצפותבאופן
מקווןבמידעפיננסיהנוגעללקוח,ולתתעלבסיסושירותי

השוואתעלויותע

לפיסעיף114)ב2(לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,
כניסתפרקי"א1לתוקףתלויהבהתקנתתקנותבעניינים
המפורטיםבועבמהלךעבודתהצוותלגיבושתקנותאלה
התחוורכאמורלעילכילצורךהשגתתכליותהפרקויצירת
ועל הלקוחות פרטיות על מיטבי באופן המגנה אסדרה

המידעהפיננסי,נדרשיםתיקוניםלחקיקההקיימתע

החוקהמוצעמבקשלתתמענהלקשייםשעלובעת
אסדרה וליצור כאמור התקנות לגיבוש הצוות עבודת
פיננסיים שירותים בחוק החלקים את שתחליף חדשה
מוסדריםהמתייחסיםלשירותלהשוואתעלויותפיננסיות
ולהסדיראתכללהפעילותהכלולהבמתןשירותמידע
מצד והן השירות את שייתנו הגופים מצד הן פיננסי,

הגופיםהמחזיקיםבמידעהפיננסישללקוחותע

שירותים לחוק י"א1 פרק את לבטל מוצע לפיכך,
פיננסייםמוסדרים-שנוסחומובאכנספחלדבריההסבר

החוק לאותו ו–72 71 סעיפים את להתאים זה, לפרק
החדשה לאסדרה עלויות השוואת בשירות העוסקים
ולבטלאתסעיף114אלחוקהאמורשעניינותקנותוהוראות
ראשונותלענייןנותןשירותלהשוואתעלויותוזהנוסחו

שלסעיף114אשמוצעלבטלו:

והוראות 70ה, סעיף לפי ראשונות תקנות )א( "114אע
ראשונותלפיסעיף70ו)ב(,ייקבעואויינתנו,לפיהעניין,
לאיאוחרמשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקלהגברת
בישראל הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות

)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2017ע

תקנות ו–103א, 70ה בסעיפים האמור אף על )ב(
ראשונותוצוראשוןלפיהסעיפיםהאמוריםאינםטעונים

אישורשלועדתהכלכלהשלהכנסתע"

לסעיף 71 לחוק המוצע

4)א(לחוקנתוניאשראיקבועאיסורעלמי בסעיף
שאינובנקישראללאסוףנתוניאשראילשםמסירתםלאחר,
להחזיקבנתוניאשראילשםמסירתםלאחרולמסוראותם
לאחר,דרךעיסוקעאיסוףוהחזקתנתוניאשראישללקוחות
ושיתופםעםגופיםפיננסייםמפוקחיםכדישאלהיוכלו
טובים תנאים או מתחרות מחיר הצעות ללקוח להציע
יותרלקבלתשירותיםפיננסיים,הםבעליחשיבותמרכזית
לפעילותושלנותןשירותמידעפיננסיעעלכןמוצעלתקן
אתחוקנתוניאשראיכךשנותןשירותיהיהרשאילאסוף,

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ט,עמ'255ע 126

ס"חהתשע"ו,עמ'838;התשע"ט,עמ'254ע 127
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נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )3("
מידעפיננסי,התשפ"א-2021,רשאילאסוףאולהחזיק
נתוני למסור או לאחר, מסירתם לשם אשראי נתוני
כנותן פעילותו במסגרת עיסוק, דרך לאחר, אשראי

שירותמידעפיננסילפיהחוקהאמורע";

הפיננסית"יבוא "ההתנהלות 13)2()ב(,במקום בסעיף )2(
"ההתנהלותהכלכלית"ע

פרק י': תחילה תחולה והוראות מעבר

תחילתושלחוקזהביוםט"ובסיווןהתשפ"ב)14ביוני72עתחילהותחולה )א(
2022()להלן-יוםהתחילה(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לענייןמקורמידעשהואבנקאותאגידעזר,יחולו )1(
הוראותחוקזהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורט
כמפורט התחילה, מיום מאוחר ממועד החל להלן,

לצידם:

לגביסליהמידעהקבועיםבפרטים)4(ו–)5( )א(
בחלקא'לתוספתהשלישית-מיוםכ'בכסלו

התשפ"ג)14בדצמבר2022(;

לגביסלהמידעהקבועבפרט)6(בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישית-מיוםכ"הבסיווןהתשפ"ג

)14ביוני2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ג(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקא'
שבתוספתהשלישית-מיוםב'בטבתהתשפ"ד

)14בדצמבר2023(;

לענייןמקורמידעשהואסולק,יחולוהוראותחוק )2(
זהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

ממועדמאוחרמיוםהתחילה,כמפורטלצידם:

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )3("
מידעפיננסי,התשפ"א-2021,רשאילאסוףאולהחזיק
נתוני למסור או לאחר, מסירתם לשם אשראי נתוני
כנותן פעילותו במסגרת עיסוק, דרך לאחר, אשראי

שירותמידעפיננסילפיהחוקהאמורע";

הפיננסית"יבוא "ההתנהלות 13)2()ב(,במקום בסעיף )2(
"ההתנהלותהכלכלית"ע

פרק י': תחילה תחולה והוראות מעבר

תחילתושלחוקזהביוםט"ובסיווןהתשפ"ב)14ביוני72עתחילהותחולה )א(
2022()להלן-יוםהתחילה(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לענייןמקורמידעשהואבנקאותאגידעזר,יחולו )1(
הוראותחוקזהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורט
כמפורט התחילה, מיום מאוחר ממועד החל להלן,

לצידם:

לגביסליהמידעהקבועיםבפרטים)4(ו–)5( )א(
בחלקא'לתוספתהשלישית-מיוםכ'בכסלו

התשפ"ג)14בדצמבר2022(;

לגביסלהמידעהקבועבפרט)6(בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישית-מיוםכ"הבסיווןהתשפ"ג

)14ביוני2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ג(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקא'
שבתוספתהשלישית-מיוםב'בטבתהתשפ"ד

)14בדצמבר2023(;

לענייןמקורמידעשהואסולק,יחולוהוראותחוק )2(
זהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

ממועדמאוחרמיוםהתחילה,כמפורטלצידם:

להחזיקולמסורנתוניאשראילאחר,במסגרתפעילותולפי
החוקהמוצעע

כמוכןמוצעליצוראחידותבמונחיםביןחוקנתוני
אשראילחוקהמוצעביחסבהקשרשלהשירותיםשלשכת
אשראירשאיתלספק,ולהחליףאתהמילה"הפיננסית"

שבסעיף13)2()ב(לחוקהאמורלמילה"כלכלית"ע

סעיף 72 לחוק המוצע

לסעיףקטן)א(מוצעכיתחילתושלהחוקתהיהביום
ט"ובסיווןהתשפ"ב)14ביוני2022(ע

לסעיף קטן )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(מוצעכיתהיהתחילה
מדורגתלענייןמקורותהמידעהמפורטיםבסעיף,לפיסלי
המידעוסוגיהחשבונותכמפורטלצידםבהתאםלמוכנות

הטכנולוגיתשלמקורותהמידעלספקאתהמידעהנדרש
לשםמתןשירותמידעפיננסיללקוחותע

חשבונותיהם על יחול המוצע החוק כי יובהר
בשוק תחרות לעודד כדי וזאת ותאגידים, יחידים של
השירותיםהפיננסיםהמיועדיםגםלתאגידיםעבהקשרזה,
מוצעכימועדהתחולהלגביחשבונותשלתאגידים,ביחס
לחלקממקורותהמידע,יהיהמאוחריותרוזאתבהתאם

למוכנותםהטכנולוגיתע

מוצעכיהעבירההקבועהבסעיף59המוצע,שעניינה
אצל לקוח של למידע מקוונת מערכת באמצעות גישה
מקורמידעתוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחבמטרה
לתתלושירותהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,וכןפרט)19(
בחלקב'לתוספתהשביעיתהקובעהפרהמקבילהבעיצום
כהגדרתה המעבר תקופת בתום לתוקפם ייכנסו כספי,
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)4( בפרט המפורטים המידע סלי לגבי )א(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(

בכסלו כ' מיום - האמורה לתוספת ב' בחלק
התשפ"ג)14בדצמבר2022(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקב'
שבתוספתהשלישית-מיוםב'בטבתהתשפ"ד

)14בדצמבר2023(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותי )3(
פיקדוןואשראייחולוהוראותחוקזהלגביסליהמידע
והחשבונותכמפורטלהלן,החלממועדמאוחרמיום

התחילה,כמפורטלצידם:

לגביסלהמידעהמפורטבפרט)1(בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(בחלקג'
לתוספתהאמורה-ביוםז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לגביסלהמידעהמפורטבפרט)2(בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(בחלק
ז'באיירהתשפ"ד ג'לתוספתהאמורה-ביום

)15במאי2024(;

לגביסלהמידעהמפורטבפרט)3(בחלקא' )ג(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(בחלקג'
לתוספתהאמורה-ביוםז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)4(בחלק )ד(
א'לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(בחלק
ג'לתוספתהאמורה-ביוםז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)5(בחלק )ה(
א'לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(בחלק
ג'לתוספתהאמורה-ביוםז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)6(בחלק )ו(
א'לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט)1(בחלק
ג'לתוספתהאמורה-ביוםז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ז(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקג'
שבתוספתהשלישית-ביוםז'באיירהתשפ"ד

)15במאי2024(;
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לענייןמקורמידעשהואגוףמוסדייחולוהוראות )4(
חוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

ממועדמאוחרמיוםהתחילה,כמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)4(בחלק )א(
)1( בפרט שהוחל כפי השלישית לתוספת א'
בכסלו א' ביום - האמורה לתוספת ד' בחלק

התשפ"ד)14בנובמבר2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקד'
שבתוספתהשלישית-ביוםז'באיירהתשפ"ד

)15במאי2024(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )5(
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולו
הוראותחוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורט
להלן,החלממועדמאוחרמיוםהתחילה,כמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)4(בחלק )א(
)1( בפרט שהוחל כפי השלישית לתוספת א'
בחלקד'לתוספתהאמורה-ביוםי"גבחשוון

התשפ"ה)14בנובמבר2024(;

כל לעניין תאגידים, של חשבונות לגבי )ב(
סליהמידעהחליםלגביאותומקורמידעלפי
חלקד'שבתוספתהשלישית-ביוםי"גבחשוון

התשפ"ה)14בנובמבר2024(;

בחלק )19( פרט ושל 56)ב( סעיף של תחילתם )6(
כאמור המעבר תקופת בתום השביעית, לתוספת ב'

בפסקה)2(להגדרה"תקופתהמעבר"שבסעיף74ע

השררשאי,בצו,לדחותאתהמועדיםהאמוריםבסעיפים )ג(
קטנים)א(ו–)ב(,ובלבדשלאידחהכלאחדמהמועדיםכאמור
ליותרמשתיתקופותשלעדשישהחודשים,כלאחת;דחיית
המועדכאמורלענייןחשבונותשלתאגידיםיכולשתהיה

לגביכללהתאגידיםאוסוגיםמהםע

לענייןמקורמידעשהואגוףמוסדייחולוהוראות )4(
חוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

ממועדמאוחרמיוםהתחילה,כמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)4(בחלק )א(
)1( בפרט שהוחל כפי השלישית לתוספת א'
בכסלו א' ביום - האמורה לתוספת ד' בחלק

התשפ"ד)14בנובמבר2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקד'
שבתוספתהשלישית-ביוםז'באיירהתשפ"ד

)15במאי2024(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )5(
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולו
הוראותחוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורט
להלן,החלממועדמאוחרמיוםהתחילה,כמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעהמפורטבפרט)4(בחלק )א(
)1( בפרט שהוחל כפי השלישית לתוספת א'
בחלקד'לתוספתהאמורה-ביוםי"גבחשוון

התשפ"ה)14בנובמבר2024(;

כל לעניין תאגידים, של חשבונות לגבי )ב(
סליהמידעהחליםלגביאותומקורמידעלפי
חלקד'שבתוספתהשלישית-ביוםי"גבחשוון

התשפ"ה)14בנובמבר2024(;

בחלק )19( פרט ושל 56)ב( סעיף של תחילתם )6(
כאמור המעבר תקופת בתום השביעית, לתוספת ב'

בפסקה)2(להגדרה"תקופתהמעבר"שבסעיף74ע

השררשאי,בצו,לדחותאתהמועדיםהאמוריםבסעיפים )ג(
קטנים)א(ו–)ב(,ובלבדשלאידחהכלאחדמהמועדיםכאמור
ליותרמשתיתקופותשלעדשישהחודשים,כלאחת;דחיית
המועדכאמורלענייןחשבונותשלתאגידיםיכולשתהיה

לגביכללהתאגידיםאוסוגיםמהםע

המוצע, 74 בסעיף מעבר" "תקופת להגדרה )2( בפסקה
כלומרעדתוםשנהממועדתחולתושלהחוק,עלחשבונות
שנה אועדתום כלמקורותהמידע אצל שלתאגידים
ממועדתחולתושלהחוקעלסלהמידעהמפורטבפרט
)6(בחלקא'לתוספתהשלישיתוהמוחלבחלקג'לתוספת

האמורה,והכוללפיהמאוחרע

לסעיף קטן )ג( 

מוצעלקבועכישרהאוצריהיהרשאילהאריךאת
המועדיםהקבועיםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(בשתיתקופות

שלעדשישהחודשיםלכלהיותר,כלאחתע
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הוראתמעבר
לענייןחשבון

משותףיחדולחוד

חשבון73ע - ולחוד" ביחד משותף "חשבון זה, בסעיף )א(
משותףאשרעלפיהסכםההתקשרותעםמקורהמידעכל
אחדמבעליהחשבוןרשאילתתהוראותבחשבוןבלאצורך

בהסכמתבעלהחשבוןהאחרע

ביחד משותף בחשבון 42)א(, בסעיף האמור אף על )ב(
ולחודשהסכםההתקשרותלגביונכרתלפנייוםהתחילה,
יראואתכלבעליהחשבוןכאילוהסכימוכיהרשאתהגישה
שייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאתגישהשניתנהבידי
כולם,כאמורבסעיף42)ב(,אלאאםכןהודיעאחדמבעלי
החשבוןלמקורהמידעכיהואאינומסכיםלכך)בסעיףזה

-הודעתסירוב(ע

מקורהמידעיאפשר,בכלעת,לכלאחדמבעליהחשבון )ג(
לתתהודעתסירובכאמורבסעיףקטן)ב(,ויאפשרלעשותזאת

באופןפשוטונוחע

משותף בחשבון החשבון בעלי את יידע מידע מקור )ד(
כאמורבסעיףקטן)א(עלכךשיראואותםכאילוהסכימו
להרשאתהגישהשייתןכלאחדמהםלפיאותוסעיףקטן,
וכןעלזכותושלכלאחדמהםלתתהודעתסירוב;הודעת
מקורהמידעלפיסעיףקטןזהתישלח21ימיםלפחותלפני

יוםהתחילהע

לסעיף 73 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

חשבונותמשותפיםשללקוחותבישראלמתחלקים
הפעולות כלל שבהם חשבונות הראשון, - סוגים לשני
מבוצעותבהסכמהפוזיטיביתומפורשתשלכללהשותפים
לבצע שותף כל יכול שבהם חשבונות והשני, לחשבון;
הסכמה ובלא עצמאי באופן בחשבון שוטפות פעולות
)קרי,חשבונות השותפים שאר של ומפורשת פוזיטיבית

"ביחדולחוד"(ע

בסעיףקטןזהמוצעלהגדיר"חשבוןמשותףביחד
ולחוד",בהתאםלאמורלעיל,כחשבוןאשרעלפיהסכם
החשבון מבעלי אחד כל המידע, מקור עם ההתקשרות
רשאילתתהוראותולפעולבאופןעצמאיבחשבוןבלא

צורךבהסכמתבעלהחשבוןהאחרע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מלאי לעניין שלפיה מעבר, הוראת לקבוע מוצע
בלבד ולחוד" "ביחד חשבונות שהם הקיים החשבונות
)היינוכללהחשבונות"ביחדולחוד"שהסכםההתקשרות
לגביהםנכרתלפנייוםתחילתושלהחוקהמוצע(,כלאחד
מהבעליםבחשבוןיוכללתתהרשאתגישהלמידעהפיננסי
בחשבוןלנותןשירותמידעפיננסי,אףבלאהסכמהמראש
שלכלהבעליםבחשבוןלכךשהרשאתגישהשייתןכל

אחדמהםתיחשבכהרשאתגישהשניתנהבהסכמתכולם,
זאתאלאאםכן,הודיעאחדמבעליהחשבוןלמקורהמידע

כיהואאינומסכיםלכךע

למעשה,מוצעלקבועכילקוחותשהסכימולפעול
ייחשבו בחשבון, פעולות ביצוע לעניין ולחוד ביחד
הרשאת מתן לעניין גם ולחוד ביחד לפעול כמסכימים
גישהעהוראתמעברזונקבעהכאיזוןשביןהחשיבותשניתן
יהיהלהסתפקבאישורשלאחדמבעליהחשבוןאלמול
החששמפגיעהבפרטיותהלקוחותוכפישהובהרבהרחבה

לעילבסעיף42ע

לצדזאתמוצעלקבועכימקורהמידעיאפשרלכל
אחדמבעליהחשבוןכאמורלמסורהודעהכאמור-היינו:

הודעתסירוב-בכלזמן,ובאופןפשוטונוחע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועחובהלמקורהמידעלהודיעלבעלים
בחשבוןמשותףשסעיףזהחללגביו,21ימיםלפחותטרם
כל המוצע,עלכךשיראואת החוק של לתוקף כניסתו
בעליהחשבוןכאילוהסכימולכךשהרשאתגישהשייתן
אחדמהםתיחשבכהרשאתגישהשניתנהבהסכמתכולם
)מנגנוןהסכמהבדרךשלOPT-OUT(עועלזכותושלכל

אחדמהםלתתלמקורהמידעהודעתסירובע
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מאסדרמקורהמידעיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ה(
זה ובכלל )ד( קטן סעיף לפי המידע מקור הודעת לעניין
הפרטיםשייכללובהואופןהמשלוחשלה;הוראותכאמור

ייקבעועדהמועדהאמורבסעיף75)ב(ע

הוראותמעבר
לענייןעוסקותיק

בסעיףזה-74ע )א(

"גישהבאמצעותפרטיהלקוח"-גישהלמידעפיננסי
מידע, מקור אצל הנמצא לקוח אודות על
באמצעותמערכתמקוונת,תוךשימושבפרטי

הגישהשלהלקוחכאמורבסעיף59;

"מגישבקשה"-מישהגישבקשהלרישיוןאולאישור
לפנייוםהתחילה,וביוםהתחילהטרםניתנה
העניין, לפי המאסדר, או הרשות החלטת
בבקשתו,ובלבדשקיבלמהרשותאוהמאסדר

אישורעלהגשתבקשהכאמור;

"מידעשמקורובפרטילקוח"-מידעפיננסיעלאודות
הלקוחהמתקבלממקורמידע,בדרךשלגישה

באמצעותפרטיהלקוח;

"עוסקותיק"-מגישבקשהאונותןשירות,שעסק,ערב
פרסומושלחוקזה,במתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,כאמורבסעיף25)א(,על

בסיסמידעשמקורובפרטיהלקוח;

"תקופתהמעבר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקותיקשהואמגישבקשה-עדלמתן )1(
החלטהבידיהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,בבקשתו;

מאסדרמקורהמידעיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ה(
זה ובכלל )ד( קטן סעיף לפי המידע מקור הודעת לעניין
הפרטיםשייכללובהואופןהמשלוחשלה;הוראותכאמור

ייקבעועדהמועדהאמורבסעיף75)ב(ע

הוראותמעבר
לענייןעוסקותיק

בסעיףזה-74ע )א(

"גישהבאמצעותפרטיהלקוח"-גישהלמידעפיננסי
מידע, מקור אצל הנמצא לקוח אודות על
באמצעותמערכתמקוונת,תוךשימושבפרטי

הגישהשלהלקוחכאמורבסעיף59;

"מגישבקשה"-מישהגישבקשהלרישיוןאולאישור
לפנייוםהתחילה,וביוםהתחילהטרםניתנה
העניין, לפי המאסדר, או הרשות החלטת
בבקשתו,ובלבדשקיבלמהרשותאוהמאסדר

אישורעלהגשתבקשהכאמור;

"מידעשמקורובפרטילקוח"-מידעפיננסיעלאודות
הלקוחהמתקבלממקורמידע,בדרךשלגישה

באמצעותפרטיהלקוח;

"עוסקותיק"-מגישבקשהאונותןשירות,שעסק,ערב
פרסומושלחוקזה,במתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,כאמורבסעיף25)א(,על

בסיסמידעשמקורובפרטיהלקוח;

"תקופתהמעבר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקותיקשהואמגישבקשה-עדלמתן )1(
החלטהבידיהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,בבקשתו;

לסעיף קטן )ה(

נוכחהחשיבותשביידועהלקוחותעלאודותההסדר
זו,מוצעלקבועכימאסדרמקור הקבועבהוראתמעבר
מידעיקבעהוראותלגביאופןהודעתמקורמידעלבעלים
בחשבוןמשותףבהתאםלסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,ובכלל

זהאתהפרטיםשייכללובהואופןהמשלוחשלהע

סעיף 74 לחוק המוצע

בארץקיימותהיוםחברותשונותאשרנותנותשירות
מידעפיננסיללקוחות-יחידיםובתיעסק-באמצעות
טכנולוגיהשל"קריאתמסך"עהטכנולוגיהכאמורמבוססת
עלכךשהלקוחהרוצהלקבלאתהשירות,מעבירלנותן
השירותאתשםהמשתמשוהסיסמהשלו-קרי,פרטי
הגישהשבאמצעותםניגשהלקוחלמידעשלואצללמקור
המידע-כדישנותןהשירותיוכללגשתלמידעהפיננסי
עלאודותיוולהציעלושירותיםעלבסיסו)בפרקזה-

הטכנולוגיההקיימת(ע

שלפיו המוצע 59 בסעיף הקבוע האיסור לנוכח
ייאסרהשימושבטכנולוגיההקיימתומאחרשהטכנולוגיה

מהמידע לחלק רק גישה לייצר מאפשרת לא הקיימת
הפיננסישלהלקוחאצלמקורהמידע,חברהשפועלתעל

בסיסהלאתוכללעמודבכלהוראותהחוקע

במטרהלמנועמצבשבוחברותכאמוראשרכיום
הקיימת הטכנולוגיה באמצעות המידע את מקבלות
באחתאתפעילותן לעצור עוסקותיק(ייאלצו )להלן-
בשלהאסדרההחדשהתוךחששלפגיעהבשירותקיים
תחומה מעבר הוראת לקבוע מוצע ללקוחותיהן, שניתן
בזמןאשרתאפשרלחברותהקיימותהיוםלהמשיךולתת
שירותללקוחותיהןהקיימיםוללקוחותחדשיםבאמצעות

הטכנולוגיההקיימת,כמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועהגדרותוביניהןמוצעלהגדירעוסקותיק
כמישהגישבקשהלרישיוןאואישורלפנייוםהתחילה
אוכמישהואבעלרישיוןאואישורלפיהחוק,ושערב
פרסוםהחוקעסקבמתןשירותללקוחהנוגעלהתנהלותו
הפיננסיתעלבסיסמידעשמקורובטכנולוגיההקיימת;כמו
כןמוצעלהגדירתקופתמעבר,תחומהבזמן,שבמסגרתה
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לגביעוסקותיקשהואנותןשירות-עדתוםשנה )2(
ממועדתחולתושלהחוק,לפיסעיף72)ב(,עלחשבונות
שלתאגידיםאצלכלמקורותהמידעאועדתוםשנה
ממועדתחולתושלהחוקעלסלהמידעהמפורטבפרט)6(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכאמורבסעיף72)ב()1()ב(

או)3()ו(,הכוללפיהמאוחרע

קיבלעוסקותיק,ערבפרסומושלחוקזה,מידעפיננסי, )ב(
ממקורמידע,בדרךשלגישהבאמצעותפרטילקוח,רשאי
במהלך ולגשת, להמשיך ,59 סעיף הוראות אף על הוא,
התקופההקובעת,למידעפיננסיעלאודותלקוחותיוהנמצא
אצלאותומקורמידע,בדרךשלגישהבאמצעותפרטיהלקוח;
עלעוסקותיקכאמוריחולו,לגבימידעשמקורובפרטילקוח,
מידע לגבי שירות נותן על החלות זה חוק לפי ההוראות
פיננסי, למידע הממשק מערכת באמצעות הנאסף פיננסי
ז',והכולבשינוייםהמחויבים, למעטהוראותפרקיםה'עד

ובשינוייםאלה:

סעיף25)ג(לאיחול; )1(

לענייןסעיף26- )2(

באותו כאמור בהסכם להתקשר החובה )א(
סעיףלאתחוללגבילקוחשהתקשרעםהעוסק
שישה תום עד התחילה, יום לפני הוותיק
למידע בנוגע והכול התחילה, מיום חודשים

שמקורובפרטיהלקוח;

הסעיף של )א()2(, קטן סעיף לפי החובה )ב(
האמור,לאפשרללקוח,במסגרתההסכם,לבחור
אתסליהמידעשלגביהםהואמסכיםכיתינתן
ביחס תחול לא השירות, לנותן אליהם גישה

למידעשמקורובפרטיהלקוח;

יחולוהוראותמיוחדותלגביעוסקותיק,כמפורטלהלן:
החוק תחילת ליום עד בקשה שהגיש ותיק עוסק לגבי
-תקופתהמעברתהיהעדלמועדקבלתהחלטהבעניין
בקשתהרישיוןשהגיש;ולגביעוסקותיקשהואנותןשירות,
היינושקיבלרישיוןאואישורלפיחוקזה-תקופתהמעבר
תהיהעדלתוםשנהממועדתחולתהחוקעלחשבונותשל
תאגידיםאועדכניסתולתוקףשלסלהמידעלענייןניירות

ערך,לפיהמאוחרע

לסעיף קטן )ב( 
מוצעלקבוע,מהנימוקיםשפורטולעיל,כיבתקופת
המעבר,ועלאףהוראתסעיף59המוצע,אםקיבלעוסק
ותיק,ערבפרסומושלחוקזה,מידעפיננסי,ממקורמידע,
בדרךשלגישהבאמצעותפרטילקוח,הואיוכללהמשיך
זאת לצד הקיימת; הטכנולוגיה באמצעות גישה לקבל
יחולועליו,לגבימידעשהתקבלבאמצעותהטכנולוגיה

הקיימת,הוראותהחוקשחלותלגבימידעפיננסיהנאסף
באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,לרבותהוראות
הקשורות מסוימות הוראות מלבד וזאת המאסדרים,
נותן שלפיה כמוהחובה בטכנולוגיההקיימת, לשימוש
שירותלאיאסוףולאיקבלמאחראלאמידעפיננסיהדרוש
ללקוחאוהחובהלאפשרללקוח לולשםמתןהשירות
שלנותן מסכים הוא שלגביהם המידע סלי את לבחור

השירותתינתןגישהע
תקופת ותיקים לעוסקים לאפשר כדי כן, כמו
לקוחותיהם עם שחתמו ההסכם להתאמת היערכות
הקיימיםלדרישותחוקזה,מוצעכיהחובותלענייןהסכם
הקבועותבסעיף26המוצעלאיחולוביחסלמידעשהתקבל
בטכנולוגיההקיימתלגבילקוחותקיימיםעדתוםשישה

חודשיםמיוםהתחילהע
עםזאת,הוראותפרקיםו'עדח')סעיפים51עד68
אמצעי הטלת כספיים, בעיצומים העוסקים המוצעים(

ר ב ס ה י  ר ב ד
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לענייןסעיף28- )3(

בסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמור,המילים )א(
"סליהמידע"-לאייקראו;

הסעיף של ו–)ד( )ג()2( קטנים סעיפים )ב(
האמור,לאיחולוע

גוףפיננסי,מייצג,נותןשירותאוגוףאחרשנקבעלפי )ג(
29)ו()2()ב(שקיבלמעוסקותיקמידעשמקורובפרטי סעיף
לקוח,בהתאםלהוראותסעיף29,כפישהוחלבסעיףקטן)ב(,

יחולועליוהוראותהסעיףהאמורגםביחסלאותומידעע

ולקבל, להמשיך ותיק מעוסק ימנע לא מידע מקור )ד(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,מידעשמקורובפרטילקוח,
שהיו הטכנולוגיים באמצעים הקובעת, התקופה במהלך
נוהגיםערביוםפרסומושלחוקזה,מטעמיםבלתיסבירים,
ובלבדשלענייןעוסקותיקשהואמגישבקשה-אותועוסק
או הרשות מאת האישור את המידע למקור הציג ותיק

המאסדר,לפיהעניין,עלהגשתהבקשהלרישיוןאולאישורע

חובתקביעת
הוראותמאסדר

ראשונות

כמפורט75ע השירות נותן מאסדר של ראשונות הוראות )א(
בפסקאותשלהלן,ייקבעועדהמועדכמפורטבאותןפסקאות:

הוראותלפיסעיפים27)ג()1(,34)ב(ו–35)א(ו–)ב( )1(
ייקבעושלושהחודשיםלפחותלפנייוםהתחילה;

הוראותלפיסעיף29)ז(ייקבעוחודשייםלפחות )2(
לפנייוםהתחילה;

הוראותלפיסעיף24)2(ייקבעוחודשלפנייום )3(
התחילה;

הוראותלפיסעיף26)ב(ייקבעועדתוםשלושה )4(
חודשיםמיוםהתחילהע

לענייןסעיף28- )3(

בסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמור,המילים )א(
"סליהמידע"-לאייקראו;

הסעיף של ו–)ד( )ג()2( קטנים סעיפים )ב(
האמור,לאיחולוע

גוףפיננסי,מייצג,נותןשירותאוגוףאחרשנקבעלפי )ג(
29)ו()2()ב(שקיבלמעוסקותיקמידעשמקורובפרטי סעיף
לקוח,בהתאםלהוראותסעיף29,כפישהוחלבסעיףקטן)ב(,

יחולועליוהוראותהסעיףהאמורגםביחסלאותומידעע

ולקבל, להמשיך ותיק מעוסק ימנע לא מידע מקור )ד(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,מידעשמקורובפרטילקוח,
שהיו הטכנולוגיים באמצעים הקובעת, התקופה במהלך
נוהגיםערביוםפרסומושלחוקזה,מטעמיםבלתיסבירים,
ובלבדשלענייןעוסקותיקשהואמגישבקשה-אותועוסק
או הרשות מאת האישור את המידע למקור הציג ותיק

המאסדר,לפיהעניין,עלהגשתהבקשהלרישיוןאולאישורע

חובתקביעת
הוראותמאסדר

ראשונות

כמפורט75ע השירות נותן מאסדר של ראשונות הוראות )א(
בפסקאותשלהלן,ייקבעועדהמועדכמפורטבאותןפסקאות:

הוראותלפיסעיפים27)ג()1(,34)ב(ו–35)א(ו–)ב( )1(
ייקבעושלושהחודשיםלפחותלפנייוםהתחילה;

הוראותלפיסעיף29)ז(ייקבעוחודשייםלפחות )2(
לפנייוםהתחילה;

הוראותלפיסעיף24)2(ייקבעוחודשלפנייום )3(
התחילה;

הוראותלפיסעיף26)ב(ייקבעועדתוםשלושה )4(
חודשיםמיוםהתחילהע

אכיפהמינהלייםועונשיןלאיחולוביחסלמידעשהתקבל
בטכנולוגיההקיימתע

לסעיף קטן )ג(

כצעדמשליםלהוראהשנקבעהבסעיףקטן)ב(,בסעיף
קטןזהמוצעלקבועכילגביגוףפיננסי,מייצג,נותןשירות
מידע שקיבל 29)ו()2()ב(, סעיף לפי שנקבע אחר גוף או
בטכנולוגיה שמקורו המוצע, 29 סעיף לפי ותיק מעוסק

הקיימת,יחולו,ביחסלמידעזה,כלהוראותסעיף29ע

בהקשרזהיובהרכיהעיצומיםעלהפרהשלסעיף29
המוצעיחולוגםלענייןמידעשהתקבלבטכנולוגיההישנהע

לסעיף קטן )ד(

להמשיך יוכל ותיק שעוסק להבטיח כדי במקביל,
להציעשירותיםללקוחות,מוצעלקבועחובהעלמקורות
המידעשלאלמנועמעוסקיםותיקיםלהמשיךולקבלגישה

למידעפיננסיעלאודותלקוחותיהןבאמצעותהטכנולוגיה
תקופת תום עד וזאת סבירים, בלתי מטעמים הקיימת,
המעברעלגביעוסקותיקשהגישבקשהעדליוםתחילת
החוק,ואולםטרםקיבלרישיוןאואישור,החובההאמורה
בסעיףזהתחולבכפוףלכךשאותםעוסקיםותיקיםיציגו
למקורהמידעאישורמאתהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,

עלהגשתבקשתהרישיוןאוהאישור

לסעיף 75 לחוק המוצע

בסעיףזהמוצעלקבועכיהמאסדריםיקבעוהוראות
מסוימותבמועדיםהמפורטיםבסעיף;המדוברבהוראות
שנדרשכיהמאסדריםיקבעואותםבמועדיםהאמורים
לקובעם נדרש כן ועל החוק לקיום הכרחיות בהיותן
השירות נותני - השונים לגופים שיאפשרו במועדים

ומקורותהמידע-זמןמספקלהיערךליישומםע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הוראותראשונותשלמאסדרמקורהמידעלפיסעיפים )ב(
40)א()4(,47ו־73)ה(,ייקבעושלושהחודשיםלפחותלפנייום

התחילהע

תוספת ראשונה

)ההגדרה"הוראותמאסדר"שבסעיף1(

הוראות מאסדר לעניין מאסדר של גוף שנקבע בתקנות

תוספת שנייה

)ההגדרה"מערכתהממשקלמידעפיננסי"שבסעיף1(

מאפייני מערכת הממשק למידע פיננסי

תקשורתישירהביןמקורמידעלביןנותןשירותהנעשית )1(
Application(באמצעותטכנולוגייתממשקתכנותיישומים

ProgrammingInterface(בשכבתתעבורהמאובטחתע

בכל נדרשת המידע מקור בפני השירות נותן הזדהות )2(
פנייהשלנותןהשירותלמקורהמידעלשםגישהלמידעפיננסי
דיגיטלית חתומה תעודה באמצעות ונעשית אצלו, המצוי
)סרטיפיקט(שהנפיקמאסדרנותןהשירותלצורךקבלתגישה

כאמורע

רכיביהמערכתמאפשריםמתןהרשאתגישהבידילקוח, )3(
ביטולהרשאתהגישהומתןגישהשוטפתלמידעפיננסיעל

אודותהלקוחלנותןהשירותלפיהרשאתהגישהע

תוספת שלישית

)ההגדרה"סלימידע"שבסעיף1(

סלי מידע

חלק א' 

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר

מידעעלאודותחשבוןתשלום,כהגדרתובחוקשירותי )1(
תשלום,בשקליםחדשים-ובכללזהפירוטיתרותבחשבון

ופירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןע

מידעעלאודותחשבוןתשלום,כהגדרתובחוקשירותי )2(
תשלום,במטבעזר-ובכללזהפירוטיתרותבחשבוןופירוט

כללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןע

מידעעלאודותכרטיסחיובכהגדרתובסעיף11בלחוק )3(
והזיכויים החיובים פירוט זה ובכלל - )רישוי( הבנקאות

באמצעותהכרטיסוהעמלותבעדהשימושהכרטיסע

מידעעלאודותאשראי-ובכללזהפירוטלענייןיתרת )4(
האשראי,הריביתוהעמלותשהוסכמובקשרלאשראי,מועדי

הפירעוןוקיומםשלשעבודיםשניתנוכנגדהאשראי;
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מידעעלאודותחיסכונות-ובכללזהסךהחיסכון,ריבית, )5(
הצמדהועמלותשהוסכמובקשרעםהחיסכון,מועדיזכאות

לשחרורכספיהחיסכוןומועדסיוםהחיסכון;

מידעעלאודותניירותערך-ובכללזהסוגיניירותהערך, )6(
פעילותבניירותערך,ועמלותהמשולמותבקשרעםתיקניירות
הערך;לענייןזה,"ניירערך"-כהגדרתובסעיף52לחוקניירות
ערךלרבותנכסיםפיננסייםכהגדרתםבחוקהייעוץולמעט

קרנותהשתלמותע

חלק ב'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא סולק 

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים)3(ו–)4(לחלקא'ע )1(

חלק ג'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן 
שירותי פיקדון ואשראי

)6( עד )1( בפרטים המנויים המידע מסלי אחד כל )1(
לחלקא'ע

חלק ד'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא גוף מוסדי, בעל רישיון 
למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי 

סלהמידעהמנויבפרט)4(לחלקא'ע )1(

תוספת רביעית

)ההגדרה "מוצר או שירות דומה" שבסעיף 25)ד()1()ב((

סוגי מוצרים או שירותים

מוצריחיסכוןוהשקעה-כלמוצרפיננסיהעשוי )1(
לשמשלהשקעהלטווחקצרובינוני,לרבותפיקדונות
הנושאיםריבית,קופותגמללהשקעה,קרנותהשתלמות,
ניירותערךכהגדרתםבסעיף52לחוקניירותערך,קרנות

נאמנות,מוצרימדדיםותוכניותחיסכוןלסוגיהןע

תוספת חמישית
)סעיף 45(

הוראות לעניין גביית תמורה מנותן שירות בידי מקור מידע

מקורמידערשאילגבותתמורהמנותןהשירותבעד )1(
הפנייההחמישיתואילךשלאותונותןשירותלמקור
המידעלגישהלמידעפיננסיהמצויאצלו,באותוהיום
נותן לאותו הלקוח שנתן הגישה הרשאות כל ומכוח

שירות;לענייןזה-

מידעעלאודותחיסכונות-ובכללזהסךהחיסכון,ריבית, )5(
הצמדהועמלותשהוסכמובקשרעםהחיסכון,מועדיזכאות

לשחרורכספיהחיסכוןומועדסיוםהחיסכון;

מידעעלאודותניירותערך-ובכללזהסוגיניירותהערך, )6(
פעילותבניירותערך,ועמלותהמשולמותבקשרעםתיקניירות
הערך;לענייןזה,"ניירערך"-כהגדרתובסעיף52לחוקניירות
ערךלרבותנכסיםפיננסייםכהגדרתםבחוקהייעוץולמעט

קרנותהשתלמותע

חלק ב'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא סולק 

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים)3(ו–)4(לחלקא'ע )1(

חלק ג'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן 
שירותי פיקדון ואשראי

)6( עד )1( בפרטים המנויים המידע מסלי אחד כל )1(
לחלקא'ע

חלק ד'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא גוף מוסדי, בעל רישיון 
למתן אשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי 

סלהמידעהמנויבפרט)4(לחלקא'ע )1(

תוספת רביעית

)ההגדרה "מוצר או שירות דומה" שבסעיף 25)ד()1()ב((

סוגי מוצרים או שירותים

מוצריחיסכוןוהשקעה-כלמוצרפיננסיהעשוי )1(
לשמשלהשקעהלטווחקצרובינוני,לרבותפיקדונות
הנושאיםריבית,קופותגמללהשקעה,קרנותהשתלמות,
ניירותערךכהגדרתםבסעיף52לחוקניירותערך,קרנות

נאמנות,מוצרימדדיםותוכניותחיסכוןלסוגיהןע

תוספת חמישית
)סעיף 45(

הוראות לעניין גביית תמורה מנותן שירות בידי מקור מידע

מקורמידערשאילגבותתמורהמנותןהשירותבעד )1(
הפנייההחמישיתואילךשלאותונותןשירותלמקור
המידעלגישהלמידעפיננסיהמצויאצלו,באותוהיום
נותן לאותו הלקוח שנתן הגישה הרשאות כל ומכוח

שירות;לענייןזה-
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יראואתכלהבקשותשהגישנותןהשירות )א(
למקורהמידעבאמצעותמערכתהממשקלמידע
פיננסי,מכוחכלהרשאותהגישהשנתןהלקוח
לאותונותןשירות,בפרקזמןשל10דקות,כפנייה

אחת;

המידע למקור השירות נותן של פנייה )ב(
לנותן ישירות מקושר שהלקוח בזמן המוגשת
השירותבאופןמקוון)online(לשםקבלתשירות
ממנוהכרוךבגישהלמידעשלשמהנעשיתהפנייה

כאמור,לאתבואבמנייןהפניותלפיפסקהזו;

מקורמידעלאיגבהתמורהשונהמנותנישירות )2(
שוניםבעדגישהלמידעפיננסיהניתנתבתנאיםדומיםע

תוספת שישית

)הגדרת"הסכוםהבסיסי"שבסעיף48(

הסכום הבסיסי

לענייןבעלרישיון-25,000שקליםחדשים; )1(

לענייןבנק,תאגידעזראוסולק-100,000שקלים )2(
חדשים;

לענייןמבטח-100,000שקליםחדשים; )3(

לענייןחברהמנהלת-סכוםכמפורטלהלן,בהתאם )4(
להיקףנכסיקופותהגמל,כהגדרתםבחוקהפיקוחעל

קופותהגמל,שבניהולה:

היההיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהעד )א(
עשרהמיליארדשקליםחדשים-50,000שקלים

חדשים;

שבניהולה הגמל קופות נכסי היקף היה )ב(
גבוהמעשרהמיליארדשקליםחדשים-100,000

שקליםחדשים;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )5(
בעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכת

לתיווךבאשראי-50,000שקליםחדשים;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים- )6(
50,000שקליםחדשים;

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-סכוםכמפורט )7(
כהגדרתו שלו, הכולל הנכסים לשווי בהתאם להלן,

בתוספתראשונהא'לחוקהייעוץ:

היהשוויהנכסיםהכוללשלועדמיליארד )א(
שקליםחדשים-50,000שקליםחדשים;
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גבוה שלו הכולל הנכסים שווי היה )ב(
שקלים 100,000 - חדשים שקלים ממיליארד

חדשים;

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםע )8(

תוספת שביעית

)סעיף49)ב((

הפרות של נותן שירות

חלק א'

לאדיווחלרשותעלהתקיימותנסיבהמהנסיבות )1(
)6(לחוקהייעוץ,לגביואו המנויותבסעיף27)ג()1(עד
לגבינושאמשרהבכירהבו,בניגודלהוראותסעיף20)א(ע

שהתקבל או שאסף פיננסי במידע שימוש עשה )2(
מאחרלצרכיםסטטיסטייםבלאקבלתהסכמתוהמפורשת

שלהלקוחלכך,בניגודלהוראותסעיף25)ד()2(ע

שמרמידעפיננסיהנדרשלנותןהשירותלצורך )3(
הליךמשפטיאולצורךהליךבקרהאופיקוחלפידין,
שלאבהתאםלהוראותסעיף27)ג()1(אולהוראותשקבע
מאסדרנותןהשירותלפיהסעיףהאמור,עשהשימוש
במידעכאמורשלאלצרכיםהמנוייםבסעיף27)ג()2(או
לאהבטיחכיהגישהלמידעתהיהכאמורבסעיף27)ג()3(ע

נותן עם ההסכם את לבטל ללקוח איפשר לא )4(
בהתאם עת, בכל ההסכם, את לצמצם או השירות
להוראותסעיף28)א(,אולאאפשרלולבטלאולצמצם
מקוון, באופן הודעה מסירת באמצעות כאמור הסכם

בניגודלהוראותסעיף28)ב(ע

לאגילהללקוחאתהפרטיםהקבועיםבסעיף32)1( )5(
עד)4(בניגודלהוראותאותוסעיףע

לאעמדבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמימזערי )6(
אובטוחהאחרת,כפישקבעההרשותבהוראותמאסדר,

בניגודלהוראותסעיף35)א(ע

לפי השירות נותן מאסדר שקבע הוראות הפר )7(
סעיף36ע

חלק ב'

לרבות הלקוח, אודות על מידע בסוד שמר לא )1(
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,אוכלפרטאחר
המתייחסלפעולותשלגביהןנתןשירותללקוח,בניגוד

להוראותסעיף23ע

קיבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשרעם )2(
מתןשירות,בניגודלהוראותסעיף24ע

גבוה שלו הכולל הנכסים שווי היה )ב(
שקלים 100,000 - חדשים שקלים ממיליארד

חדשים;

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםע )8(

תוספת שביעית

)סעיף49)ב((

הפרות של נותן שירות

חלק א'

לאדיווחלרשותעלהתקיימותנסיבהמהנסיבות )1(
)6(לחוקהייעוץ,לגביואו המנויותבסעיף27)ג()1(עד
לגבינושאמשרהבכירהבו,בניגודלהוראותסעיף20)א(ע

שהתקבל או שאסף פיננסי במידע שימוש עשה )2(
מאחרלצרכיםסטטיסטייםבלאקבלתהסכמתוהמפורשת

שלהלקוחלכך,בניגודלהוראותסעיף25)ד()2(ע

שמרמידעפיננסיהנדרשלנותןהשירותלצורך )3(
הליךמשפטיאולצורךהליךבקרהאופיקוחלפידין,
שלאבהתאםלהוראותסעיף27)ג()1(אולהוראותשקבע
מאסדרנותןהשירותלפיהסעיףהאמור,עשהשימוש
במידעכאמורשלאלצרכיםהמנוייםבסעיף27)ג()2(או
לאהבטיחכיהגישהלמידעתהיהכאמורבסעיף27)ג()3(ע

נותן עם ההסכם את לבטל ללקוח איפשר לא )4(
בהתאם עת, בכל ההסכם, את לצמצם או השירות
להוראותסעיף28)א(,אולאאפשרלולבטלאולצמצם
מקוון, באופן הודעה מסירת באמצעות כאמור הסכם

בניגודלהוראותסעיף28)ב(ע

לאגילהללקוחאתהפרטיםהקבועיםבסעיף32)1( )5(
עד)4(בניגודלהוראותאותוסעיףע

לאעמדבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמימזערי )6(
אובטוחהאחרת,כפישקבעההרשותבהוראותמאסדר,

בניגודלהוראותסעיף35)א(ע

לפי השירות נותן מאסדר שקבע הוראות הפר )7(
סעיף36ע

חלק ב'

לרבות הלקוח, אודות על מידע בסוד שמר לא )1(
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,אוכלפרטאחר
המתייחסלפעולותשלגביהןנתןשירותללקוח,בניגוד

להוראותסעיף23ע

קיבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשרעם )2(
מתןשירות,בניגודלהוראותסעיף24ע
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אסףמידעפיננסי,קיבלמידעכאמוראועשהבו )3(
שימוששלאלשםמתןשירותללקוחהנוגעלהתנהלותו
הכלכלית,עלבסיסאותומידע,אובלאשהלקוחנתןאת
הסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעימו,בניגודלהוראות

סעיף25)א(,)ב(או)ד()3(ע

אסףמידעפיננסי,קיבלמידעכאמוראועשהבו )4(
שימוש,לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרותעםהלקוח,
בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסישמתקיים
לגביוהאמורבסעיף25)ד()1(,בניגודלהוראותאותוסעיףע

התקשרעםהלקוחלמתןשירותמידעפיננסיבלא )5(
הסכםבכתב,אולאאיפשרללקוחבמסגרתהסכםכאמור
)3(של )1(עד לבחוראתהענייניםהמנוייםבפסקאות
סעיף26)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף,אולאערךאת

ההסכםבהתאםלהוראותמאסדרלפיסעיף26)ד(ע

לאנקטפעולותשהורההמאסדרלפיסעיף26)ב( )6(
כדילקייםאתחובתהווידואלפיהסעיףהאמורע

החזיקמידעפיננסיעלאודותהלקוחלמשךתקופה )7(
העולהעלתקופתשבעשניםהקבועהבסעיף27)א(או

עלתקופהאחרתשנקבעהלפיהסעיףהאמורע

לאמחקמידעפיננסיעלאודותלקוחבתוםשבע )8(
שניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,בניגודלהוראותסעיף

27)ג()4(ע

או ההסכם ביטול על המידע למקור הודיע לא )9(
צמצומובתוךשניימים,בניגודלהוראותסעיף28)ג()2(ע

עוד, נדרש שאינו הפיננסי המידע את מחק לא )10(
בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירותללקוח,בניגוד

להוראותסעיף28)ג()3(ע

שאינו לאחר לקוח של פיננסי מידע העביר )11(
מהגופיםהמנוייםלפיסעיף29)א(או)ו()2()ב(אוהעביר
בניגוד כאמור הגופים לאחד לקוח של פיננסי מידע
לתנאיםולהוראותמאסדרנותןהשירותלפיסעיף29)א(

או)ו()2()ב(או)ז(ע

לו, שהודיע בלי לאחר, פיננסי מידע העביר )12(
ממקור התקבל המידע כי עימו, ההתקשרות במסגרת
המידעבאמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,בניגוד

להוראותסעיף29)ב(ע

לאהודיעעלאירועאבטחהחמורבאופןמיידי )13(
למאסדרנותןהשירות,למקורהמידעאולנותןהשירות

שממנוהתקבלהמידע,בניגודלהוראותסעיף30)א(ע
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כאמור עניינים ניגוד בה שיש פעולה ביצע )14(
שהשר 31)ב()1(, סעיף לפי בתקנות שנקבעה ברשימה
קבע,בהסכמתשרהמשפטים,בתקנותהאמורות,שניתן
להוראות בניגוד הפרתה, בשל כספי עיצום להטיל

סעיף31)א(ע

נתןשירותהשוואתעלויותאותיווךבכלהנוגע )15(
למוצרפיננסיאולשירותפיננסיכאמורבפסקאותמשנה
)א(או)ב(שלסעיף31)ב()2(,בניגודלהוראותאותוסעיףע

מהותי בעניין לקוח להטעות העלול דבר עשה )16(
להוראות בניגוד פיננסי, מידע שירות למתן בעסקה

סעיף33ע

לאדאגלקיומםשלמנגנוניאבטחתמידע,ניהול )17(
סיכוניםוהגנתסייברנאותיםבהתאםלהוראותשנתן

מאסדרנותןהשירותלפיסעיף34)ב(ע

לאהגישלרשותדוחאוהודעהבהתאםלהוראות )18(
שנתנההרשות,בניגודלהוראותסעיף35)ב(אולאמסר
לרשותהסבר,פירוט,ידיעותאומסמכיםבקשרלפרטים
לדרישת בהתאם כאמור בהודעה או בדוח הכלולים

הרשותאועובדהרשות,בניגודלהוראותסעיף35)ג(ע

ניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח )19(
הנמצאאצלמקורמידע,באמצעותמערכתמקוונת,תוך
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדו
לאמתאתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירות
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראות

סעיף59ע

בהתאם לו, אחראי שהוא במידע פגם תיקן לא )20(
להוראותסעיף60)ב(ע

הפרהוראהשקבעההרשותלפיסעיף62)ב(ע )21(

תוספת שמינית

)סעיף49)ג((

הפרות של מקור מידע

חלק א'

לאדיווחלמאסדרמקורהמידעעלאירועאבטחה )1(
חמורלאחרשקיבלהודעהעלכך,בניגודלהוראותסעיף

30)א(ע

התנהמתןגישהלמידעפיננסיעלאודותלקוח, )2(
הנמצאאצלו,באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,
בקיומושלהסכםבינולביןנותןהשירות,בניגודלהוראות

סעיף38)ב(ע

כאמור עניינים ניגוד בה שיש פעולה ביצע )14(
שהשר 31)ב()1(, סעיף לפי בתקנות שנקבעה ברשימה
קבע,בהסכמתשרהמשפטים,בתקנותהאמורות,שניתן
להוראות בניגוד הפרתה, בשל כספי עיצום להטיל

סעיף31)א(ע

נתןשירותהשוואתעלויותאותיווךבכלהנוגע )15(
למוצרפיננסיאולשירותפיננסיכאמורבפסקאותמשנה
)א(או)ב(שלסעיף31)ב()2(,בניגודלהוראותאותוסעיףע

מהותי בעניין לקוח להטעות העלול דבר עשה )16(
להוראות בניגוד פיננסי, מידע שירות למתן בעסקה

סעיף33ע

לאדאגלקיומםשלמנגנוניאבטחתמידע,ניהול )17(
סיכוניםוהגנתסייברנאותיםבהתאםלהוראותשנתן

מאסדרנותןהשירותלפיסעיף34)ב(ע

לאהגישלרשותדוחאוהודעהבהתאםלהוראות )18(
שנתנההרשות,בניגודלהוראותסעיף35)ב(אולאמסר
לרשותהסבר,פירוט,ידיעותאומסמכיםבקשרלפרטים
לדרישת בהתאם כאמור בהודעה או בדוח הכלולים

הרשותאועובדהרשות,בניגודלהוראותסעיף35)ג(ע

ניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח )19(
הנמצאאצלמקורמידע,באמצעותמערכתמקוונת,תוך
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדו
לאמתאתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירות
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראות

סעיף59ע

בהתאם לו, אחראי שהוא במידע פגם תיקן לא )20(
להוראותסעיף60)ב(ע

הפרהוראהשקבעההרשותלפיסעיף62)ב(ע )21(

תוספת שמינית

)סעיף49)ג((

הפרות של מקור מידע

חלק א'

לאדיווחלמאסדרמקורהמידעעלאירועאבטחה )1(
חמורלאחרשקיבלהודעהעלכך,בניגודלהוראותסעיף

30)א(ע

התנהמתןגישהלמידעפיננסיעלאודותלקוח, )2(
הנמצאאצלו,באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,
בקיומושלהסכםבינולביןנותןהשירות,בניגודלהוראות

סעיף38)ב(ע



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1090

לא או גישה, הרשאת לתת ללקוח איפשר לא )3(
איפשרלולכלולבהרשאתהגישהאתהפרטיםהמנויים
39)א(,בניגודלהוראות )3(שלסעיף )1(עד בפסקאות

אותוסעיףע

לאהודיעלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,עלכך )4(
שלאאיפשרלוגישהלמידעפיננסי,לאהודיעלמאסדר
מקורהמידעעלכך,לאתיעדאתמניעתהגישהוהנימוקים
להוראות בניגוד הכל התיעוד, את שמר לא או לכך

המאסדר להוראות בהתאם שלא או 40)א()2( סעיף
שנקבעובענייניםאלהלפיסעיף40)א()4(ע

נתןלנותןשירותגישהבאמצעותמערכתהממשק )5(
למידעפיננסי,בלאשנותןהשירותהזדההבפניוכנותן
שירותבהתאםלהוראותשקבעמאסדרמקורהמידע,

בניגודלהוראותסעיף41ע

לאאיפשרלבעליחשבוןמשותףלהסכים,בכלעת, )6(
כיהרשאתגישהשייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאת
בשלב להם הציע לא או כולם, בידי שניתנה גישה
פתיחתהחשבוןלתתהסכמתםכאמור,בניגודלהוראות

סעיף42)ב(ע

לאהודיעלכלבעליהחשבוןהמשותףעלהרשאת )7(
גישהשנתןאחדמהםועלזכותםלבטלאתההרשאה,
אולאאיפשרלכלאחדמבעליהחשבוןשנתנוהסכמה
כאמורבסעיף42)ב(לחזורבהםמהסכמתםכאמור,בניגוד

להוראותסעיף42)ג(ע

לאאיפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגידלהסמיך, )8(
בכלעת,מורשהחתימהאולאהציעלבעלחשבוןכאמור
בשלבפתיחתהחשבוןלהסמיךמורשהחתימה,בניגוד

להוראותסעיף43)א(ע

הציגעמדהאואזהרהלגבימתןהגישהלמידע )9(
פיננסילנותןהשירותאולגביטיבהשירותהניתןעל
46)ב()1(,אוביצעפעולהשישבה ידו,כאמורבסעיף
השפעהבלתיהוגנתעלהלקוחכאמורברשימהשנקבעה
46)ב()2(,שהשרקבע,בהסכמתשר בתקנותלפיסעיף
המשפטים,בתקנותהאמורות,שניתןלהטילעיצוםכספי

בשלביצועה,והכולבניגודלהוראותסעיף46)א(;

לפי המידע מקור מאסדר שקבע הוראות הפר )10(
סעיף47ע
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החשבון מבעלי אחד לכל עת, בכל איפשר, לא )11(
בחשבוןמשותףביחדולחודשהסכםההתקשרותלגביו
כאמור סירוב הודעת לתת התחילה, יום לפני נכרת

בסעיף73)ב(,בניגודלהוראותסעיף73)ג(ע

חלק ב'

לאנתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיעלאודות )1(
לקוח,הנמצאאצלו,באמצעותמערכתהממשקלמידע
פיננסיאףשניתנההרשאתגישהבידיהלקוח,אונתן
להרשאת בהתאם שלא כאמור גישה שירות לנותן

הלקוח,בניגודלהוראותסעיף38)א(;

איפשרלנותןשירותגישהלמידעבחשבוןמשותף )2(
בלישהרשאתהגישהניתנהבידיכלבעליהחשבון,

בניגודלהוראותסעיף42)א(;

לאאיפשרללקוחלבטלאתהרשאתהגישהשנתן, )3(
בכלעת,בהתאםלהוראותסעיף44)א(,אולאאיפשר
לולבטלהבאמצעותמסירתהודעהבאופןמקוון,בניגוד

להוראותסעיף44)ב(ע

גבהתמורהמהלקוחבעדמתןהרשאתגישהאו )4(
השירותבהתאם לנותן מתןהגישה אובעד ביטולה

להרשאתהגישה,בניגודלהוראותסעיף45)א(ע

גבהתמורהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידע )5(
פיננסיהנמצאאצלושלאבהתאםלהוראותשבתוספת
מתן בעד תשלום השירות מנותן גבה או החמישית,

הרשאתגישהאוביטולה,בניגודלהוראתסעיף45)ב(ע

תוספת תשיעית

)סעיף49)ד((

הפרות של גוף פיננסי

העבירמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותן )1(
שירות,לאחר,בניגודלהוראותסעיף29)ג()1(;

עשהשימושבמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבל )2(
מנותןשירות,שלאבהתאםלשימושיםשנקבעולפיסעיף

29)ג()2(או)ו()2()א(;

לקוח אודות על הפיננסי המידע את שמר לא )3(
הגוף מאסדר להוראות בהתאם שירות מנותן שקיבל

הפיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ג()3(;

לאמחקאתהמידעהפיננסיבתוך30ימיםמיום )4(
בניגוד שירות, מנותן לקוח אודות על המידע קבלת

להוראותסעיף29)ג()4(ע

החשבון מבעלי אחד לכל עת, בכל איפשר, לא )11(
בחשבוןמשותףביחדולחודשהסכםההתקשרותלגביו
כאמור סירוב הודעת לתת התחילה, יום לפני נכרת

בסעיף73)ב(,בניגודלהוראותסעיף73)ג(ע

חלק ב'

לאנתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיעלאודות )1(
לקוח,הנמצאאצלו,באמצעותמערכתהממשקלמידע
פיננסיאףשניתנההרשאתגישהבידיהלקוח,אונתן
להרשאת בהתאם שלא כאמור גישה שירות לנותן

הלקוח,בניגודלהוראותסעיף38)א(;

איפשרלנותןשירותגישהלמידעבחשבוןמשותף )2(
בלישהרשאתהגישהניתנהבידיכלבעליהחשבון,

בניגודלהוראותסעיף42)א(;

לאאיפשרללקוחלבטלאתהרשאתהגישהשנתן, )3(
בכלעת,בהתאםלהוראותסעיף44)א(,אולאאיפשר
לולבטלהבאמצעותמסירתהודעהבאופןמקוון,בניגוד

להוראותסעיף44)ב(ע

גבהתמורהמהלקוחבעדמתןהרשאתגישהאו )4(
השירותבהתאם לנותן מתןהגישה ביטולהאובעד

להרשאתהגישה,בניגודלהוראותסעיף45)א(ע

גבהתמורהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידע )5(
פיננסיהנמצאאצלושלאבהתאםלהוראותשבתוספת
מתן בעד תשלום השירות מנותן גבה או החמישית,

הרשאתגישהאוביטולה,בניגודלהוראתסעיף45)ב(ע

תוספת תשיעית

)סעיף49)ד((

הפרות של גוף פיננסי

העבירמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותן )1(
שירות,לאחר,בניגודלהוראותסעיף29)ג()1(;

עשהשימושבמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבל )2(
מנותןשירות,שלאבהתאםלשימושיםשנקבעולפיסעיף

29)ג()2(או)ו()2()א(;

לקוח אודות על הפיננסי המידע את שמר לא )3(
הגוף מאסדר להוראות בהתאם שירות מנותן שקיבל

הפיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ג()3(;

לאמחקאתהמידעהפיננסיבתוך30ימיםמיום )4(
בניגוד שירות, מנותן לקוח אודות על המידע קבלת

להוראותסעיף29)ג()4(ע
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תוספת עשירית

)סעיף50)7((

 מנגנון העיצום הכספי על מפר שהוא גוף
שנקבע בתקנות

תוספת אחת עשרה

)ההגדרה"הפרה"שבסעיף51(

הפרות לוועדת האכיפה המינהלית

מישעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלארישיוןאו )1(
בניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף2)א(ע

מיששלטבבעלרישיוןבלישבידוהיתרשליטה, )2(
בניגודלהוראותסעיף9)א(ע

לאחר רישיון בבעל שליטה אמצעי שהעביר מי )3(
והיהעליולדעתשהנעברזקוקלהיתרשליטהואיןבידו

היתרכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ע

מישניתנהלוהוראהלפיסעיף12)א(עד)ג(ולא )4(
מילאאחריהע

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלקבלתרישיון, )5(
מסר שהוא אחר במידע או בדיווח בבקשה, שכלל
לרשות,פרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף35)ד(,והיה

עליולדעתשישבכךכדילהטעותאתהרשותע

תוספת שתים עשרה

)סעיף64)א((

סוגי חשבונות שהוראות החוק לא יחולו לגביהם

חשבוןשבעליוהואקטיןע )1(

חשבוןהמנוהלבידיאפוטרופוסשלבעלהחשבוןע )2(

חשבוןשלגביובעלהחשבוןלאהסכים,במסגרת )3(
הסכםההתקשרותעםמקורהמידע,כייהיהניתןלתת

הרשאתגישהלמידעבאמצעיםמקווניםע

חשבוןשלגביובעלהחשבוןלאהסכים,במסגרת )4(
הסכםההתקשרותעםמקורהמידע,כייהיהניתןלצפות

במידעשלהלקוחבאמצעיםמקווניםע
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נספח לדברי ההסבר

וזהנוסחושלפרקי"א1לחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים,שמוצעלבטלובסעיף70לחוקהמוצע:

"פרק י"א1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות

הגדרות

בפרקזה- 70אע

"גוףפיננסי"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )2(

גוףאחרשעיסוקובתחוםהפיננסי,שקבעהשר, )3(
בהסכמתשרהמשפטים;

"ייפויכוח"-ייפויכוחמאתלקוחלצפותבמידעפיננסי
מקווןהנוגעאליו,באופןמקוון,בהתאםלהוראותסעיף

70ב,לשםמתןשירותלהשוואתעלויותלאותולקוח;

במרשם שרשום מי - עלויות" להשוואת שירות "נותן
המתנהללפיסעיף70ז;

"שירותלהשוואתעלויות"-כלאחדמהשירותיםהמנויים
בסעיף70ד)א(ע

צפייה במידע פיננסי שבידי גוף פיננסי, באופן מקוון

שירות לנותן או ללקוח יאפשר פיננסי גוף )א( 70בע
להשוואתעלויותשקיבלייפויכוחמאתהלקוח,לבקשת
הלקוחאונותןהשירות,לפיהעניין,לצפותבאופןמקוון

במידעפיננסיהנוגעללקוחוהנמצאבידיהגוףהפיננסיע

)א(, קטן סעיף לפי פיננסי במידע הצפייה )ב(
תיעשהבאמצעותמנגנוןטכנולוגימאובטחוכןבאמצעות
שימושבסיסמהייעודיתשתונפקללקוחלפיבקשתו,והכול
באופןהמאפשרצפייהבמידעבלבדבלאאפשרותלביצוע
לגרוע כדי זה קטן סעיף איןבהוראות בחשבון; פעולות
מהאפשרותשלגוףפיננסילהנפיקללקוחסיסמהייעודית

נוספתשתאפשרלולבצעפעולותבחשבונוע

בקשהלצפייהבמידעלפיסעיףזהיכולשתוגש )ג(
של זיהויו שיובטח ובלבד מקוון, באופן הפיננסי לגוף
הלקוח,אושלנותןהשירותאםהוגשההבקשהעלידו;
הנפקתסיסמהייעודיתללקוחלפיסעיףקטן)ב(תיעשה

באופןמקווןאובאופןאחר,לפיבקשתהלקוחע

הגבלת השימוש דרך עיסוק במידע פיננסי מקוון

אדםשאינוהלקוח,לאיעשה,דרךעיסוק,כלשימוש 70גע
במידעפיננסיהנוגעללקוחשהגיעלידיובאופןמקווןלפי
הוראותסעיף70ב)להלן-מידעפיננסימקוון(,אלאאםכן

הואנותןשירותלהשוואתעלויותע

שימושים מותרים במידע פיננסי מקוון

לעשות רשאי עלויות להשוואת שירות נותן )א( 70דע
שימושבמידעפיננסימקווןהנוגעללקוחרקלשםמתן

השירותיםהמפורטיםלהלן,בעבוראותולקוח:

פיננסיותכמפורטלהלן, השוואהשלעלויות )1(
ובכללזהפנייהלגופיםהעוסקיםבתחוםהפיננסי
והמפוקחיםלפידיןלשםקבלתהצעותלענייןעלויות

כאמור:

אשראי מסגרת על ריביות השוואת )א(
בחשבוןעוברושב;

פיקדונות על זכות ריביות השוואת )ב(
ותכניותחיסכון;

השוואתעמלותשאינןריבית; )ג(

ריכוזמידעפיננסיהנוגעללקוח; )2(

ייעוץבדברהתנהלותפיננסית,ובלבדשייעוץ )3(
כאמור-

עלויות השוואת על מתבסס אינו )א(
פיננסיות,למעטעלויותכאמורבפסקה)1(;

אינוכוללתיווךלענייןעסקאותפיננסיות, )ב(
למעטפנייהלשםקבלתהצעותלענייןעלויות

כאמורבפסקה)1(;

שר בהסכמת השר, שקבע נוסף שירות כל )4(
המשפטיםונגידבנקישראל,בהתייעצותעםהממונה

עלהתחרותובאישורועדתהכלכלהשלהכנסתע

שירות נותן )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
להשוואתעלויותלאיעשהשימושבמידעפיננסימקוון

לשםמתןשירותכמפורטלהלן:

אשראי, נתוני בחוק המוסדר שירות )1(
התשע"ו-2016,שעניינומתןאשראיאותיווךבעסקת

אשראי,למעטשירותכאמורבסעיףקטן)א()1()א(;

שירותהמוסדרבחוקהסדרתהעיסוקבייעוץ )2(
השקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,

התשנ"ה-1995ע

תקנות לעניין צפייה ושימוש במידע פיננסי מקוון

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעםנגיד 70הע
בנקישראלוהממונהעלהתחרותובאישורועדתהכלכלה

שלהכנסתיקבעהוראותבענייניםאלה:

הוראותלענייןצפייהבמידעפיננסימקווןלפיסעיף )1(
70ב,ובכללזה-

סוגהמידעהפיננסיהניתןלצפייהבידילקוח )א(
אובידינותןשירותלהשוואתעלויות;

אופןהגשתהבקשהלצפייהבמידע,ובכללזה )ב(
הפרטיםשייכללובהוהאפשרותשלהלקוחלהגביל
אתסוגהמידעאואתהיקףהמידעהמבוקשלצפייה;

להשוואת שירות לנותן כוח ייפוי מתן אופן )ג(
עלויותמאתהלקוח,הפרטיםשייכללובוואפשרות

ביטולובידיהלקוח;

ר ב ס ה י  ר ב ד
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לענייןצפייהבמידעבידינותןשירותלהשוואת )ד(
עלויות-אופןהוכחתקיומםשלהתנאיםלצפייה

במידעלפיפרקזה;

הגוף בידי לצפייה המידע להעמדת הדרך )ה(
הפיננסי;

הוראותלענייןאופןהחזקתהמידעהפיננסיהמקוון )2(
בידינותןשירותלהשוואתעלויות,תקופתהחזקתהמידע
המידע,ובלבדשנותןשירותלהשוואתעלויות ומחיקת
הלקוח, את לזהות כדי בו שיש כאמור במידע יחזיק
במישריןאובעקיפין,רקלתקופהההכרחיתהדרושהלשם
מיד המידע את וימחק עלויות להשוואת השירות מתן

לאחרמכן;

להשוואת שירות מנותן מידע העברת על הגבלות )3(
עלויותלאחר,ובכללזהעלהעברתנתוניםמזהיםלגבי

לקוחלגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסי;

הוראותהדרושותלשםאבטחתהמידעוהגנהעליו )4(
מפניחשיפה,שימושאוהעתקהבלארשותכדין,ולשם

הגנהעלפרטיותהלקוחע

הוראות המפקח לעניין שימוש במידע פיננסי מקוון

שירות לנותן הוראות לתת רשאי המפקח )א( 70וע
זה פרק לפי תפקידיו ביצוע לשם עלויות, להשוואת
ולשםהשמירהעלעניינםשללקוחות,הגנהעלהפרטיות
ואבטחתהמידע;הוראותכאמוריכולשיינתנולכללנותני

השירותלהשוואתעלויותאולסוגמסויםמהםע

נותן המפקחייתןהוראותשמטרתןלהבטיחכי )ב(
שירותלהשוואתעלויותיעשהשימושבמידעפיננסימקוון

בהתאםלהוראותלפיסעיפים70דו–70הע

מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות

המפקחינהלמרשםשלנותנישירותלהשוואת )א( 70זע
עלויות)בסעיףזה-המרשם(ע

הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור השר, )ב(
רשאילקבועתנאיםלרישוםבמרשם,למחיקהמהמרשם

ולהתלייתהרישוםע

חובות אמון וזהירות של נותן שירות להשוואת עלויות

לטובת יפעל עלויות להשוואת שירות נותן )א( 70חע
לקוחותיובאמונהובשקידה,לאיעדיףאתענייניוהאישיים
אוענייניושלאחרעלפניטובתלקוחותיו,ולאיעדיףאת

עניינושללקוחאחדעלפנילקוחאחרע

בעיסוקו ינהג עלויות להשוואת שירות נותן )ב(
בזהירותוברמתמיומנותסבירהשנותןשירותלהשוואת
עלויותסבירהיהנוהגבהםבנסיבותדומות,וינקוטאת

כלהאמצעיםהסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיוע

ויתר שבו הסכם או דין כל להוראות בכפוף )ג(
הלקוחבמפורשעלחובתהסודיותכלפיגוףהעוסקבתחום
לפי מההגבלות לגרוע ובלי דין, לפי והמפוקח הפיננסי
סעיף70ה)3(,נותןשירותלהשוואתעלויותישמורבסוד
מידעשהביאהלקוחלידיעתו,לרבותהמסמכיםשהועברו
לרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחסלפעולותשלגביהן

עסקבייעוץכלפיהלקוחע

נותןשירותלהשוואתעלויותלאיקבלטובת )ד(
הנאה,במישריןאובעקיפין,בקשרעםשירותלהשוואת
עלויות;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןשכרוהחזר
הוצאותהמשולמיםישירותמאתהלקוח,וכןלענייןתמורה
מגוףהעוסקבתחוםהפיננסיהניתנתבהתאםלהוראות

שנתןהמפקחע

דוחות והודעות

המפקחרשאילהורותלנותןשירותלהשוואתעלויות 70טע
הוא רשאי וכן שיורה, כפי והודעות דוחות לו להגיש
יכול זה סעיף לפי הוראה לציבור; פרסומם על להורות
שתינתןלכלנותניהשירותכאמור,לסוגמסויםמהםאו

לנותןשירותמסויםע

החלת הוראות על נותן שירות להשוואת עלויות פיננסיות

לענייןסימניםא'ו–בלפרקב',ופרקיםח',ט',י',י"א 70יע
נותן יראו ו–104, 103 ,100 עד 99א סעיפים למעט ו–י"ד
ואת פיננסיים שירותים להשוואתעלויותכנותן שירות

שירותהשוואתהעלויותשהואנותןכשירותפיננסיע"
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פרק י"ז: מס גודש
פרקזהיהיה"חוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"א-2021"ע86עהשם

ואלהסעיפיחוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"א-87:2021עסעיפיהחוק

"פרק א': פרשנות

בחוקזה-1עהגדרות

"בעלרכב"-הבעלהרשוםברישיוןהרכבבמועדהנסיעה
שבשלהנוצרחיובבמס;

"מס"-מסגודשכמשמעותולפיחוקזה;

"הודעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף35;

"ועדתיישום"-כמשמעותהלפיסעיף22;

"החברההממונה"-כמשמעותהלפיסעיף26;

"חייב"-בעלרכבהחבבתשלוםמס;

"טבעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף4;

"יוםעסקים"-יוםמימיהשבוע,למעטכלאלה:יוםשישי;
18א)א(לפקודתסדרי יוםמנוחהכמשמעותובסעיף
השלטוןוהמשפט,התש"ח-1281948,וערביוםמנוחה

כאמור;חולהמועדויוםשבתוןשנקבעבחיקוק;

פרק י"ז: מס גודש

השםפרקזהיהיה"חוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"א-2021"ע86ע

סעיפיהחוקואלהסעיפיחוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"א-87:2021ע

"פרק א': פרשנות

בחוקזה-1עהגדרות

"בעלרכב"-הבעלהרשוםברישיוןהרכבבמועדהנסיעה
שבשלהנוצרחיובבמס;

"מס"-מסגודשכמשמעותולפיחוקזה;

"הודעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף35;

"ועדתיישום"-כמשמעותהלפיסעיף22;

"החברההממונה"-כמשמעותהלפיסעיף26;

"חייב"-בעלרכבהחבבתשלוםמס;

"טבעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף4;

"יוםעסקים"-יוםמימיהשבוע,למעטכלאלה:יוםשישי;
18א)א(לפקודתסדרי יוםמנוחהכמשמעותובסעיף
השלטוןוהמשפט,התש"ח-1281948,וערביוםמנוחה

כאמור;חולהמועדויוםשבתוןשנקבעבחיקוק;

פרק י"ז

היוצרת חדשה מתכונת מוצעת המוצע, י"ז בפרק
דברחקיקהעצמאיעמניסיוןהעברעולהכיחקיקתפרקים
השנתיתאובחוקההתייעלות בחוקהתכניתהכלכלית
הכלכליתהשנתית,הקובעתהסדריםמשפטייםעצמאיים
וחדשיםואינהכוללתרקתיקוניחוקיםאחרים,מקשהעל
איתורםותיקונםבעתיד)למשלפרקכ״ולחוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים
עדיפות אזורי שעניינו התשס״ט-2009, ו־2010(, 2009
לאומית(עפרקיםאלהכולליםלאאחתהסדרמקיף,שלו
היהמוצעונקבעשלאבמסגרתחוקהתכניתהכלכליתאו

חוקההתייעלותהכלכלית,היהנחקקכחוקחדשונפרדע

ולפיההסעיף חדשה, מתכונת לקבוע מוצע עלכן
הראשוןבפרקי"ז)סעיף86להצעתהחוק(,יקיםאתהחוק
החדששייווצר-חוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,
והסעיףהשניבפרקהאמור)סעיף87להצעתהחוק(יביא

אתנוסחהחוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

במתכונתזונעשהשימושבפרקיםנוספיםבהצעתחוק
זוובהצעתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגת
יעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,

המתפרסמתעימה,היוצריםדברחקיקהעצמאיע

האסדרה, יסודות חוק לסעיפי ההסבר להלן
התשפ"א-2021)בפרקזה-החוקהמוצע(,כנוסחםבסעיף

87להצעתהחוק:

גודש את להפחית היא המוצע החוק מטרת  כללי
הגודש רמת בישראלע בכבישים התנועה 
הנובעת ובמרכזיהן, בישראל למטרופולינים בכניסות
משימושיתרברכבפרטיומנסיעהיחידניתברכב,מביאה
זו התנהגות הישראליתע בכלכלה משמעותית לפגיעה
ובראשם שונים, בין־לאומיים מדדים במגוון משוקפת
"מקדםהמילוי"-מספרהנוסעיםהממוצעברכבפרטי
-העומדבישראלעלשיעורשל2ע1)לעומת6ע1בערים
השימוש שיעור - הפיצול" ו"מקדם בעולם( מרכזיות
על העומד - הנסיעות מכלל ציבורית בתחבורה

לעומת בישראל, המרכזיות במטרופולינים 23%-10%
כ־40%במטרופוליניםמתקדמותבעולםעהפגיעההמשקית
בכ־40 הנאמד תוצר באובדן מתבטאת הגודש בעקבות
מיליארדשקליםחדשיםבשנהבעדאובדןשעותעבודה
ופנאי)כ־20מיליארדשקליםחדשיםבשנה(ובעדתאונות
ונקיטת הממשלה התערבות בלא אווירע וזיהום דרכים
צעדיםאקטיביים,הפגיעהבכלכלההישראליתאףצפויה
לגדולולהגיעלכדיאובדןתוצרבשיעורשנתישלכ־70

מיליארדשקליםחדשיםבשנת2030ע

מעורבותהממשלהבטיפולבבעייתהגודשכוללת
מקדמת הממשלה השאר, בין ההיצעע בצד ניכר טיפול
כמהמיזמיתשתיתעתירינוסעיםהנמצאיםבשלביביצוע
שונים,ואשרפיתוחםכרוךבעלותתקציביתשלמיליארדי
שקליםחדשיםעביןאותםפרוייקטיםניתןלמנותאתהקמת
הרכבתהמהירהביןירושליםותלאביב;הקמתכמהקווי

ע"ר1948,תוס'א',עמ'1;התשס"א,עמ'53ע 128



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1096

"כביש"-כהגדרתולפיפקודתהתעבורה;

"מוקדהגודש"-כמשמעותובסעיף6;

מס בפקודת כהגדרתו המנהל - המסים" רשות "מנהל
הכנסה129;

"מערכתהגבייה"-כמשמעותהבסעיף31;

"מפעילפרטי"-כמשמעותובסעיף27)ב(;

"סכוםהחיובהמרבי"-כמשמעותובסעיף18;

"רכב"-כהגדרתובפקודתהתעבורה130;

א' בטור המפורט הנסיעה שעות טווח - הגודש" "שעות
לתוספתהראשונה;

"שער"-מעברובומצלמהשבאמצעותהתתועדחצייתרכב
אתגבולטבעתהחיוב,וכלמיתקןאחרשיוקםלצורכי

הצבתהוהפעלתהוכןכלחיבורנלווהאליה;

"השרים"-שרהאוצרושרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע

פרק ב': כללי

מטרתהחוקהיאלהפחיתאתגודשהתנועהבכבישים,כדי2עמטרה
באיכות והפגיעה הגבוהה המשקית העלות את לצמצם
החייםובאיכותהסביבהשכרוכותבו,וזאתבאמצעותהטלת
ממנו,ברכב, ויציאה כניסהלאזורגושדן מסייעודיבעד

במהלךשעותהגודשבימיעסקיםע

רכבתקלהבגושדן;הארכהוהוספהשלקווירכבתקלה
בירושלים;קידוםרכבתקלהבאזורחיפה;הקמתנתיבים
מהיריםבכניסותלמטרופוליןגושדן;סלילתרשתנתיבי
רכבת מערכת הקמת הגודש; באזורי ציבורית תחבורה
תחתיתבמטרופוליןגושדןועודעעםזאת,הטיפולבצד
ההיצעבאמצעותקידוםמיזמיתשתיתהואאיטימטבעו,

ולפיכךיאפשרמענהבטווחהארוךבלבדע

מטרתהחוקהמוצעהיאלתתמענהלבעייתהגודש
בטווחהזמןהבינוני,וזאתבאמצעותטיפולבצדהביקוש
לנסיעהברכבפרטיבשעותובאזוריהגודש,ועידודהמעבר
לנסיעהבאמצעותתחבורהציבוריתעלפיההסדרהמוצע,
הטיפולבצדהביקושלנסיעהברכבפרטיבשעותובאזורי
הגודשייעשהבאמצעותטיובשיטתמיסויהרכבבישראל
עלידיקישורישירביןהמסהמשולםלביןתרומתהממוסה
לגודשהתנועהעבהתאםלעיקרוןהמנחהבהסדרהמוצע,
של ובשעות באזורים פרטי אלההבוחריםלנסועברכב
הגודשיישאובנטלהמסהמוצעלעומתמשתמשידרך
ייסעו שלא בתחבורהציבורית,או בנסיעה אשריבחרו
ברכבםהפרטיבאזוריםובשעותשלהגודשעיישוםהסדר
זהצפוילהפחיתאתהשימושברכבפרטי,להגביראת
מהירותהנסיעהשלרכביםפרטייםושלתחבורהציבורית

בתחבורה משמעותיות שירות תוספות לאפשר כאחד,
הציבורית)קוויםחדשיםוהגדלתתדירותקוויםקיימים(
ולבסוף,להגדילאתהצמיחהוהרווחההחברתיתלטובת

כללהציבורע

בכביש שנסיעה ההבנה עומדת התכנית בבסיס
כדי במחסורע משאב היא הגודש בשעות דן גוש באזור
להביאלייעולהשימושבמשאבזה,העיקרוןהמנחהשל
התכניתהואלגרוםלבעליהרכביםלהפניםככלהניתןאת
העלותהמלאהשלנסיעהברכבפרטיבשעותהגודש,ובכך
להכוויןאתהתנהגותםאלעברשימושבתחבורהציבורית
עיקרון ליישם כדי גדושותע שאינן בשעות לנסיעה או
בשעות הנסיעה את לתמחר מבקש המוצע ההסדר זה
הגודשובאזוריהגודשכךשמחירהנסיעההאמיתיהכולל
אתהנזק)העלויותהחיצוניותכדוגמתערךהזמן,זיהום
אוויר,רעש,בטיחותוכדומה(שהנסיעהגורמתלסביבה,
ישוקףבצורהטובהיותרלבעלהרכבמאשרבמצבהקייםע
תכניותדומותהולכותומיושמותבעולםוהביאולירידה
של15%-20%בהיקףהנסועהבעריםכגוןלונדון,סינגפור
מובילות בערים אלה בימים נבחן זה צעד וסטוקהולםע

נוספותכגוןסןפרנסיסקו,סיאטל,ונקוברוניויורקע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 129

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ע 130
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חצהרכבאתאחדמגבולותטבעותהחיובבשעותהגודש3עהטלתמסגודש
לפי במס בעליו יחויב מהשערים, אחד דרך עסקים, ביום
הוראותחוקזה,באופןמצטברועדלסכוםהיומיהמרבי;המס
ייגבהבידירשותהמסיםלרבותבאמצעותהחברההממונהע

פרק ג': טבעות חיוב ושערים

טבעותהחיוביהיושלושהתחומיםטבעתייםבאזורגושדן,4עטבעותחיוב
שגבולותיהםמסומניםבתוספתהראשונה,בהתאםלמידת
קרבתםאלמרכזהעירתל־אביב-יפו:טבעתחיובפנימית,

טבעתחיובאמצעיתוטבעתחיובחיצוניתע

שינויגבול
טבעותהחיוב

התחבורה5ע שר עם התייעצות לאחר האוצר, שר )א(
והבטיחותבדרכיםועםועדתהיישום,רשאי,בצו,לשנות
בתוספתהראשונהגבולשלטבעתחיוב,בכפוףלהוראות

אלה:

חצהרכבאתאחדמגבולותטבעותהחיובבשעותהגודש3עהטלתמסגודש
לפי במס בעליו יחויב מהשערים, אחד דרך עסקים, ביום
הוראותחוקזה,באופןמצטברועדלסכוםהיומיהמרבי;המס
ייגבהבידירשותהמסיםלרבותבאמצעותהחברההממונהע

פרק ג': טבעות חיוב ושערים

טבעותהחיוביהיושלושהתחומיםטבעתייםבאזורגושדן,4עטבעותחיוב
שגבולותיהםמסומניםבתוספתהראשונה,בהתאםלמידת
קרבתםאלמרכזהעירתל־אביב-יפו:טבעתחיובפנימית,

טבעתחיובאמצעיתוטבעתחיובחיצוניתע

שינויגבול
טבעותהחיוב

התחבורה5ע שר עם התייעצות לאחר האוצר, שר )א(
והבטיחותבדרכיםועםועדתהיישום,רשאי,בצו,לשנות
בתוספתהראשונהגבולשלטבעתחיוב,בכפוףלהוראות

אלה:



מרכז סביב טבעות שלוש לקבוע מוצע  סעיפים
מס תשלום ולחייב דן בגוש הראשי העסקים 11 ,3 
ככלל, הגודשע בשעות טבעת כל חציית בעת  ו־18

יחול שלגביהן והשעות התשלום, תעריפי 
החיצונית העלות לאומדן לב בשים נקבעו התשלום,
ובייחוד הנסיעה ובשעת באזור הגודש בשל המשקית
לאומדןאובדןהזמןכתוצאהמתוספתהרכבהשולילגודשע
סכוםמסהגודשהגבוהביותריוטלבשעותהבוקרובכיוון
הנסיעהאלמרכזהמטרופולין-שכןבשעותאלהובכיוון
על נוסף ביותרע החמורה היא הגודש בעיית זה נסיעה
כך,יוטלמסגודשגםבשעותאחרהצוהריים,הןבכיוון
וזאת המטרופולין, ממרכז היציאה בכיוון והן הכניסה
לנוכחנתוניםהמצביעיםעלכךכיגםבשעותאלהקיימת
בעייתגודשבשניכיווניהנסיעהעסכוםמסהגודשבשעות
גוש מטרופולין ממרכז היציאה בכיוון הצוהריים אחר
50%מסכוםמסהגודשהמוטלבשעותהבוקר דןיהיה
בכיווןהמרכז,וסכוםמסהגודשבשעותאחרהצוהריים
בכיווןהמרכזיהיה50%מסכוםמסהגודשהמוטלבשעות
הבוקרעהיחסביןסכומיהמסהמוטליםבזמניםהשונים
ביום,ובכיווניהנסיעההשונים,משקףאתהיחסביןחומרת
בעיית חומרת לבין מהמקרים אחד בכל הגודש בעיית
הגודשבשעותהבוקרבכיווןמוקדהגודשעחומרתבעיית
הגודשמוגדרתכזמןהנסיעההעודףבפרקהזמןהנבחן
ביחסלזמןהנסיעהבשעותהצוהרייםשבהןהתנועהזורמת

באופןיחסיע

בשל שיוטל המס סכום גובה לאמור, בהתאם
חצייתטבעתחיובבמהלךנסיעהלכיווןהגלעיןבשעות

10:00-6:30יעמודעל5שקליםלחצייתהטבעתהחיצונית,
10שקליםלחצייתהטבעתהאמצעיתו־10שקליםלחציית
חציית בשל שיוטל המס סכום גובה הפנימיתע הטבעת
מחצית על יעמוד 19:00-15:00 בשעות חיוב טבעות
מהסכומיםהאמורים,הןבנסיעהלכיווןהגלעיןוהןבנסיעה

מכיווןהגלעיןהחוצהע

הסכומיםיהיוצמודיםלמדד"שכרחודשיממוצע
כלפי ויעוגלו הלמ"ס ידי על המתפרסם שכיר" למשרת
מעלהברמתחצישקלחדשעייקבעסכוםמרבישל5ע37
שקליםחדשיםלמעבריםבטבעותביוםנתוןלכלרכבפרטי,
כדילמנועגידולמשמעותיבנטלהמסבתוךזמןקצר)להלן

-מגבלתתעריףיומי(ע

שרהאוצריהיהרשאילתקןאתתוואיהטבעות  סעיפים
בהתאםלעקרונותלקביעתהטבעותהמפורטים  4 עד 6

בהצעתהחוקענקודתהמוצאלקביעתהטבעות 
היאחלוקתמטרופוליןגושדןעלידיהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה)להלן-הלמ"ס(במפקדהאוכלוסיןשלשנת
2008עחלוקהזאתנקבעהלפיכמהפרמטרים,וביניהםהיחס
ביןמספרהתושביםלמספרמקומותהעבודהבכלאזור
גאוגרפי;צפיפותמקומותהעבודהבאזורהגאוגרפי;ומספר
מקומות לכלל ביחס הגאוגרפי באזור העבודה מקומות
העבודהבמטרופוליןעהפרמטריםהאמוריםנועדולוודא
שגבייתהמסתתבצעבאזורגאוגרפישבועיקרהחייבים
במסיהיויוממים,כלומראנשיםהמבצעיםנסיעותיומיות
לאותםאזוריםאמורים)למשללצורךעבודם(עמעברשל
אנשיםמסוגזהלתחבורהציבוריתצפוילהביאלתועלות

משקיותמשמעותיתע

של במס חיוב לאפשר היא החיוב טבעות מטרת
קביעת השיאע בשעות לגודש שגורמות התנועות עיקר
מוקדהגודשבמסגרתההסדרהמוצעמבוססתבעיקרה
כמוקד לקבוע כוונה מתוך הקרקע, שימושי ניתוח על
הגודשאתהאזורשבוהיחסשביןמספרהמועסקיםלבין
מספרהתושביםהואגבוהככלהאפשרעעלפינתונימפקד
האוכלוסיןשערךהלמ"ס,אלגלעיןהמטרופוליןמתקיימות
אחר שטח תא מכל נסיעות יותר הגודש שעות במהלך
מהגלעין שמתרחקים וככל מוחלט(, )באופן במטרופולין
מספרהנסיעותקטןובהתאםמידתהגודשיורדתעלפיכך,
מודלטבעתיהואמיטבילצורךמיסויהגודשהאמורעיתר
עלכן,המודלהטבעתיהואהמודלהמיטבילארקבשל
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גבולטבעתהחיובהפנימית-יהיהרציף,ככל )1(
הניתןעלגביכבישים,ויתחוםאתמוקדהגודששיקבע

שרהאוצרכאמורלפיהוראותסעיף7;

גבולטבעתהחיובהאמצעית-יהיהרציף,ככל )2(
אווירי בקו ומרחקו ראשיים, כבישים גבי על הניתן
מהנקודההקרובהביותרעלגביהטבעתהפנימיתאינו

חורגמטווחשלבין2ל־7קילומטרים;

גבולטבעתהחיובהחיצונית-יהיהרציף,ככל )3(
אווירי בקו ומרחקו ראשיים, כבישים גבי על הניתן
מהנקודההקרובהביותרעלגביהטבעתהפנימיתאינו

חורגמטווחשלבין5ל־13קילומטריםע

בסעיףזה,"כבישראשי"-כביששישבושנינתיבים )ב(
לפחותע

כאזור6עמוקדהגודש 7)א()1( בסעיף כאמור ייקבע הגודש מוקד )א(
שמתקיימיםבוכלאלה:

מטרופולין גלעין בגבולות ברובו מוכל האזור )1(
המרכזית הלשכה בהודעת כמשמעותו אביב, תל

לסטטיסטיקה;

מרובע קילומטר 8 של רציף שטח מכיל האזור )2(
לפחותשבומספרמקומותהעבודהעולהעל15,000

לקילומטרמרובע;

האזורכולל20%לפחותממספרמקומותהעבודה )3(
באזורגושדןע

בסעיףזה- )ב(

הודעת - לסטטיסטיקה" המרכזית הלשכה "הודעת
המגדירה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
מפקד בעקבות בישראל המטרופולינים את

האוכלוסיןשלשנת2008;

הודעת לנתוני בהתאם - העבודה" מקומות "מספר
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

לצורךחיובבמסלפיהוראותחוקזה,יוצבועלתוואיגבולות7עהשערים
טבעותחיוב,שעריםאשריתעדואתנסיעתכליהרכבהחוצים

אתגבולותטבעותהחיובע

הטעםהאמורלעיל,אלאגםמכיווןשהואמייצרקשרבין
אורךהנסיעהלביןגובההמסעככלשרכבנוסעקילומטרים
לכיוון מהמרכז או המטרופולין, מרכז אל יותר רבים
היציאהמהמטרופוליןבשעותהצוהריים,הואתורםיותר
לגודשומשיתנזקרביותרעלהסביבה,ועלכןהתשלום
שיושתעליוגבוהיותרעבאשרלטבעותהחיובהאמצעית
והחיצונית,קביעתןמבוססתעלמרחקמהטבעתהפנימית
כךשהמרחקביןהטבעתהפנימיתלביןהטבעתהאמצעית
הפנימית הטבעת בין והמרחק קילומטרים, כ־5 יהיה

לביןהטבעתהחיצוניתיהיהכ־10קילומטריםעעםזאת,
2 שבין המרחקים בטווח להיקבע עשויות אלה טבעות
ל־13קילומטריםמהטבעתהפנימיתמשיקוליםתפעוליים

ותחבורתייםע

כדילאפשרתקופתהיערכות,שרהאוצריקבע15  סעיפים
חודשיםלפחותלפנייוםהתחילהאתמיקומי  7 עד 9

השעריםשחצייתםתחייבבתשלוםמסגודשע  ו–60)1(
קביעתהשעריםתיעשהבצובהתאםלעקרונות 
שנקבעובחוקעהשריוכללקבועאתמיקוםהשעריםעד
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שרהאוצריקבע,בצו,עלגביגבולותטבעותהחיוב8עמיקומיהשערים )א(
המסומניםבתוספתהראשונה,אתהמקומותשבהםיוצבו

השעריםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,שרהאוצררשאי,מטעמים )ב(
טבעת מגבול בסטייה שער מקום לקבוע בלבד, תפעוליים
החיוב,ובלבדשמיקומולאירחקמ־700מטריםבקואווירי
שאת החיוב טבעת תוואי על ביותר הקרובה מהנקודה

חצייתההואנועדלתעדע

שרהאוצריקבע,בצו,רשימהשלקבוצותשעריםשחצייתם,9עקבוצתשערים
בתוךפרקזמןנתוןשיקבע,בשעותהגודש,לאתחויבבמס

אושתחויברקבעדחצייתחלקםע

פרק ד': קביעת סכום המס ושעות הגודש

בפרקזה-10עהגדרות-פרקד'

"מהירותנסיעהממוצעת"-מהירותנסיעתםהממוצעתשל
כלירכבבשעותהגודש,כפישתימדדמיום1בספטמבר
בשנהשאחריה, 31באוגוסט יום מסוימתעד בשנה

בהתאםלהוראותלפיסעיף16;

"שינויבמהירותהנסיעההממוצעת"-השינוישחלבמהירות
מהירות לעומת הבדיקה בשנת הממוצעת הנסיעה

הנסיעההממוצעתבשנתהבסיס;

"שנתהבדיקה"-השנהשהסתיימהביום31באוגוסטשקדם
למועדהודעתועדתהיישוםכאמורבסעיף13;

"שנתהבסיס"-השנהשהסתיימהביום31באוגוסטשקדם
למועדהקובעכמשמעותובסעיף59)א(ע

סכוםהמסושעות
הגודש

סכוםהמסיהיהכמפורטבטורד'שבתוספתהשנייהוזאת11ע
לכיוון שלצידו, א' בטור כאמור הגודש לשעות בהתאם
שגבולה החיוב ולטבעת שלצידו ב' בטור כאמור הנסיעה

נחצהכאמורבטורג'שלצידוע

תיקוןסכוםהמס
ושעותהגודש

שרהאוצריתקן,בצו,עדיום31בדצמברשלכלשנה,12ע )א(
אתהתוספתהשנייהבהתאםלאלה:

בנוגע 13 בסעיף כאמור היישום ועדת הודעת )1(
לסכומיהמסולשעותהגודש;

שרהאוצריקבע,בצו,עלגביגבולותטבעותהחיוב8עמיקומיהשערים )א(
המסומניםבתוספתהראשונה,אתהמקומותשבהםיוצבו

השעריםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,שרהאוצררשאי,מטעמים )ב(
טבעת מגבול בסטייה שער מקום לקבוע בלבד, תפעוליים
החיוב,ובלבדשמיקומולאירחקמ־700מטריםבקואווירי
שאת החיוב טבעת תוואי על ביותר הקרובה מהנקודה

חצייתההואנועדלתעדע

שרהאוצריקבע,בצו,רשימהשלקבוצותשעריםשחצייתם,9עקבוצתשערים
בתוךפרקזמןנתוןשיקבע,בשעותהגודש,לאתחויבבמס

אושתחויברקבעדחצייתחלקםע

פרק ד': קביעת סכום המס ושעות הגודש

בפרקזה-10עהגדרות-פרקד'

"מהירותנסיעהממוצעת"-מהירותנסיעתםהממוצעתשל
כלירכבבשעותהגודש,כפישתימדדמיום1בספטמבר
בשנהשאחריה, 31באוגוסט יום מסוימתעד בשנה

בהתאםלהוראותלפיסעיף16;

"שינויבמהירותהנסיעההממוצעת"-השינוישחלבמהירות
מהירות לעומת הבדיקה בשנת הממוצעת הנסיעה

הנסיעההממוצעתבשנתהבסיס;

"שנתהבדיקה"-השנהשהסתיימהביום31באוגוסטשקדם
למועדהודעתועדתהיישוםכאמורבסעיף13;

"שנתהבסיס"-השנהשהסתיימהביום31באוגוסטשקדם
למועדהקובעכמשמעותובסעיף59)א(ע

סכוםהמסושעות
הגודש

סכוםהמסיהיהכמפורטבטורד'שבתוספתהשנייהוזאת11ע
לכיוון שלצידו, א' בטור כאמור הגודש לשעות בהתאם
שגבולה החיוב ולטבעת שלצידו ב' בטור כאמור הנסיעה

נחצהכאמורבטורג'שלצידוע

תיקוןסכוםהמס
ושעותהגודש

שרהאוצריתקן,בצו,עדיום31בדצמברשלכלשנה,12ע )א(
אתהתוספתהשנייהבהתאםלאלה:

בנוגע 13 בסעיף כאמור היישום ועדת הודעת )1(
לסכומיהמסולשעותהגודש;

משיקולים החיוב, טבעות מתוואי מטר 700 של למרחק
תפעולייםהנגזריםבעיקרםמתוואיהשטחבנקודהשבה
יוקםהשערעהשעריםיוקמובכלהכניסותוהיציאותמאזורי
הגודש,באופןאשרלאיאפשרמעברשלרכביםבטבעות
החיובדרךכבישיםמוסדריםבלאזיהויוחיובבאגרתגודשע
נוסףעלכך,עדלאותומועד,יקבעשרהאוצררשימהשל
קבוצותשעריםשמעברבהםבתוךפרקזמןנתוןשיקבע,
אםנעשתהבשעותהגודש,תחויבבמסלניהולהביקוש
כאילונחצורקחלקם,אוכאילולאנחצוהשעריםכללע

זאת,כדילתתמענהלמקריםיוצאידופןשבהםנסיעתרכב
תצריךכמהחציותשלטבעתחיובאחת,אומקריםשבהם
תנאיהדרךמחייביםחצייהשלגבולותהטבעותלמשךזמן

קצרבלבד,באופןשאינותורםלגודשע

שעותהגודשכפישמוגדרותבחוקזה,ושיעורי  סעיפים
המסהמפורטיםבתוספתהראשונה,נקבעועל  12 עד 16

בסיסנתוניהנסיעההעדכנייםביותרשבנמצאע 
מטבעהדברים,נתוניםאלהצפוייםלהשתנותעםהשנים,
וכדילמלאאתתכליתהמסייתכןשיהיהצורךלהרחיב
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הצמדתסכוםהמסלמדדלפיהוראותסעיף17ע )2(

השנה של בינואר 1 ביום לתוקפו ייכנס כאמור צו )ב(
העוקבתע

מנהלרשותהמסיםיפרסםבאתרהאינטרנטשלרשות )ג(
בצו שתוקנו כפי הגודש ושעות המס סכומי את המסים

כאמורבסעיףקטן)א(ע

הודעתועדת
היישוםעלשינוי

סכוםהמסושעות
הגודש

בתקופהשמיום1בדצמברעדיום14בדצמברשלכלשנה,13ע
תודיעועדתהיישוםלשרהאוצרעלשינוייםשישלערוך,
בתוספת הקבועים הגודש ולשעות המס לסכומי ביחס
השנייה,בהתאםלשינויבמהירותהנסיעההממוצעתלפי

הוראותסעיפים14ו־15ע

שינוישעות
הגודשבהתאם

לשינויבמהירות
הנסיעההממוצעת

בסעיףזה,"שעותגודשמשניות"-30הדקותהקודמות14ע )א(
אוהעוקבותלשעותהגודשבשנתהבסיסע

שעותהגודשיורחבוויכללוגםאתפרקיהזמןשלשעות )ב(
הגודשהמשניות,אםהתקיימותנאיםאלה:

מהירותהנסיעההממוצעתבשנתהבדיקההייתה )1(
נמוכהמ־40קמ"ש;

הגודש בשעות הממוצעת הנסיעה מהירות )2(
קמ"ש ב־5 נמוכה הייתה הבדיקה בשנת המשניות
בשעות הממוצעת הנסיעה מהירות לעומת לפחות

הגודשהמשניותבשנתהבסיסע

שינויסכומיהמס
בהתאםלשינוי

מהירותהנסיעה
הממוצעת

סכומיהמסישתנובשיעוריםשלהלןבהתאםלשינויבמהירות15ע
הנסיעההממוצעתהמפורטלצידם:

נמוכה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )1(
המס סכומי יעלו - הבסיס בשנת הממוצעת מהמהירות

בשיעורשל15%;

הייתההמהירותהממוצעתבשנתהבדיקהגבוההב־5 )2(
קמ"שלכלהיותרמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל5%ע7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )3(
במעלל־5קמ"שועדל־10קמ"שלעומתהמהירותהממוצעת

בשנתהבסיס-לאיחולשינויבסכומיהמס;

אתשעותהגודשאולשנותאתשיעוריהמסעלצורךכך,
מוצעשוועדתהיישום)שתוקםכאמורלהלן(תלווהאת
ולשר האוצר לשר לשנה אחת ותמליץ ההסדר יישום
שעות בעדכון הצורך על בדרכים והבטיחות התחבורה
הגודשושיעוריהמסעמוצעלקבועכיאםמהירותהנסיעה
הממוצעתבשעותהגודשבתחוםהטבעותתהיהנמוכה
מ־40קמ"ש,ונוסףעלכךמהירותהנסיעהבחציהשעה
תחילת שאחרי בשנה ירדה הגודש לשעות הסמוכה
ההסדר,שעותהגודשיורחבולחציהשעההסמוכה,לפי

החלטתהשריםע

נוסףעלעדכוןשעותהגודש,גםשיעוריהמסיעודכנו
בהתייחסלשינוייםבמהירויותהנסיעההממוצעתלעומת
הנסיעה שמהירות ככל ההסדרע תחילת שלפני השנה
הממוצעתעלתה,יופחתהמסבעד15%וככלשמהירות
הנסיעההממוצעתירדה,יתייקרהמסבעד15%עהודעה
בדברשינוייםאלהוכןהצמדתגובההמסלמדדכאמור
בסעיף17,ייקבעובצושיפרסםשרהאוצרברשומותעכמו
כןיפורסמוסכומיהמסושעותהגודשבאתרהאינטרנט

שלרשותהמסיםע
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גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )4(
במעלל־10קמ"שועדל־15קמ"שלעומתהמהירותהממוצעת

בשנתהבסיס-יופחתוסכומיהמסבשיעור5%ע7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )5(
ביותרמ־15קמ"שלעומתהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס

-יופחתוסכומיהמסבשיעור15%ע

אופןמדידת
מהירותהנסיעה

הממוצעת

יקבעו16ע היישום, ועדת עם התייעצות לאחר השרים, )א(
הוראותבדבראופןהמדידהשלמהירותהנסיעההממוצעת

לרבותבענייניםאלה:

הגורםשיבצעאתהמדידה; )1(

אמצעיהמדידה; )2(

מקטעיהכבישיםשבהםתבוצעהמדידה; )3(

שקלולאירועיםחריגיםהמשפיעיםבאופןזמני )4(
עלמהירותהנסיעההממוצעתבפרקזמןנתוןע

המדידה כי יבטיחו )א( קטן בסעיף כאמור הוראות )ב(
תיעשהבאופןשאינוכרוךבזיהויכלירכבמסוימיםע

15בדצמברעדיום17עהצמדהלמדד ביוםמימיהתקופהשחלהמיום )א(
31בדצמבר)בסעיףזה-יוםהעדכון(,יעודכנוסכומיהמס,
ובכללזההסכומיםשוועדתהיישוםהודיעהעלשינויים
כאמורבסעיף13,אםהודיעה,לפישיעורשינויהמדדהחדש

לעומתהמדדהבסיסיע

בסעיףזה- )ב(

שכיר למשרת ממוצע חודשי שכר מדד - "המדד"
שמפרסמתהלשכה בלבד(, ישראלים )עובדים

המרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייום
העדכון;

לפני לאחרונה שפורסם המדד - הבסיסי" "המדד
המועדהקובעכמשמעותובסעיף59)ב(ע

שקל לחצי יעוגל זה בסעיף כאמור שהשתנה סכום )ג(
החדשהקרובוסכוםשל25אגורותאו75אגורותיעוגלכלפי

מעלה;

עדכוןהסכום,כאמורבסעיףקטן)א(,ייעשהעלבסיס )ד(
הסכוםשנקבעליוםהעדכוןהקודם,לפנישעוגללפיסעיף

קטן)ג(ע

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )4(
במעלל־10קמ"שועדל־15קמ"שלעומתהמהירותהממוצעת

בשנתהבסיס-יופחתוסכומיהמסבשיעור5%ע7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )5(
ביותרמ־15קמ"שלעומתהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס

-יופחתוסכומיהמסבשיעור15%ע

אופןמדידת
מהירותהנסיעה

הממוצעת

יקבעו16ע היישום, ועדת עם התייעצות לאחר השרים, )א(
הוראותבדבראופןהמדידהשלמהירותהנסיעההממוצעת

לרבותבענייניםאלה:

הגורםשיבצעאתהמדידה; )1(

אמצעיהמדידה; )2(

מקטעיהכבישיםשבהםתבוצעהמדידה; )3(

שקלולאירועיםחריגיםהמשפיעיםבאופןזמני )4(
עלמהירותהנסיעההממוצעתבפרקזמןנתוןע

המדידה כי יבטיחו )א( קטן בסעיף כאמור הוראות )ב(
תיעשהבאופןשאינוכרוךבזיהויכלירכבמסוימיםע

15בדצמברעדיום17עהצמדהלמדד ביוםמימיהתקופהשחלהמיום )א(
31בדצמבר)בסעיףזה-יוםהעדכון(,יעודכנוסכומיהמס,
ובכללזההסכומיםשוועדתהיישוםהודיעהעלשינויים
כאמורבסעיף13,אםהודיעה,לפישיעורשינויהמדדהחדש

לעומתהמדדהבסיסיע

בסעיףזה- )ב(

שכיר למשרת ממוצע חודשי שכר מדד - "המדד"
שמפרסמתהלשכה בלבד(, ישראלים )עובדים

המרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייום
העדכון;

לפני לאחרונה שפורסם המדד - הבסיסי" "המדד
המועדהקובעכמשמעותובסעיף59)ב(ע

שקל לחצי יעוגל זה בסעיף כאמור שהשתנה סכום )ג(
החדשהקרובוסכוםשל25אגורותאו75אגורותיעוגלכלפי

מעלה;

עדכוןהסכום,כאמורבסעיףקטן)א(,ייעשהעלבסיס )ד(
הסכוםשנקבעליוםהעדכוןהקודם,לפנישעוגללפיסעיף

קטן)ג(ע

כדילשמורעלהערךהריאלישלסכומיהמס  סעיף 17
המפורטיםבתוספתהראשונה,ובכךלשמראת 
גובההמסביחסלהכנסההממוצעתבמשק,מוצעלהצמיד

ממוצע חודשי שכר למדד האמורים המס סכומי את
למשרתשכירשמפרסמתהלמ"סע
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פרק ה': סכום החיוב במס

סכוםהחיובהיומי
המרבי

החיובבמסהחלעלבעלרכבלפיהוראותחוקזהיחולבאופן18ע
מצטבר,ואולםסכוםהחיובהיומיבמס,לאיעלהעלסךסכומי
החיובבמסהחליםעלבעלרכב,שאינורכבהמנויבתוספת

השלישית,בשלשתינסיעותאלה:

נסיעהמגבולהטבעתהחיצוניתלכיווןמוקדהגודש, )1(
בשעותהגודששביןהשעות6:30ו־10:00,אשרבהנחצה,

פעםאחתבלבד,כלאחדמגבולותטבעותהחיוב;

נסיעהממוקדהגודשלכיווןגבולהטבעתהחיצונית, )2(
בשעותהגודששבין15:00ו־19:00,אשרבהנחצה,פעםאחת

בלבד,כלאחדמגבולותטבעותהחיובע

חיובמסשונה
לרכבמסוגמסוים

עלאףהוראתסעיף11,רכבמסוגהמנויבתוספתהשלישית19ע
יחויבבמס,לפיהוראתחוקזה,בהתאםלקבועלצידובתוספתע

פטורמחיובבמס
לרכבמסוגמסוים

ולרכברב־תפוסה

התחבורה20ע שר עם התייעצות לאחר האוצר, שר )א(
התוספת את המתקן בצו רשאי, יהיה בדרכים, והבטיחות
השלישית,לפטורמתשלוםמס,כולואוחלקו,סוגרכבשיקבעע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיפטורהשרכאמוררכב )ב(
רב־תפוסה,אלאלאחרשיוסדרבדיןאמצעיהמאפשרלמנות
אתמספרהנוסעיםברכב;לענייןזה,"רכברב־תפוסה"-רכב
שנוסעיםבו,לכלהפחות,מספראנשיםכפישיקבעשרהאוצר

בהסכמתשרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע

פרק ו': ועדת יישום

הקמתועדת
היישום

תוקםועדתיישוםאשרתמלאאתהתפקידיםשנקבעולה21ע
לפיחוקזהע

שניתן ורכבים שירות מוניות אוטובוסים,  סעיף 19
פטורים יהיו חניה בעבור נכה תג לגביהם 

מתשלוםמסגודשעאופנועיםיחויבובמחצית 
בשים זאת כפול, בסכום יחויבו ומשאיות המס מסכום
הכביש לתשתיות הנזק בכבישים, לגודש לתרומתם לב

ולזיהוםהאווירע

עלמשאיותומוניותשאינןמוניותשירותלאתחול
מגבלתהתעריףהיומיוהןיחויבועלכלמעברבהתאםלאופי
עבודתןהגוררמעבריםרביםבטבעותובהתאםגורםלגודש
רבעמסהגודשבעבורנסיעותאלהצפוילהיותמשולםעלידי
צורכישירותההובלהאונוסעיהמוניותובכךלשקףלהםאת

כללהעלויותשלהשירותשאותוהםצורכיםע

נכה, שאינו מי ידי על נכה בתג שימוש כי יצוין
כהגדרתםבחוקחנייהלנכים,התשנ"ד-1993,לצורךחציית
השעריםכאמורבסעיף3לחוקהמוצעמהווהקבלתדבר
במרמהבהתאםלחוקהעונשין,התשל"ז-1977עבהמשך
כדי נדרשים משלימים הסדרים ייבחנו החקיקה, הליך
לוודאכילאמתבצעשימושלרעהברכבהנושאתגנכה

לצורךקבלתפטורכאמורע

ככל רב אנשים מספר של נסיעה לעודד כדי  סעיף 20
להגדלת להביא ובכך רכב כלי בכל האפשר 
מקדםהמילויכאמורלעילבחלקהכללישלדבריההסבר
לפרקזה,שרהאוצריהיהרשאילפטוררכברב־תפוסה
במיזמי גם ומיושם מתוכנן דומה הסדר המסע מתשלום
תחבורהקיימיםועתידייםנוספיםבישראלעהסמכותלמתן
של בדין ולהסדרתו לקיומו כפופה תהיה כאמור פטור

אמצעישיאפשראתוידואמנייןהנוסעיםברכבע

את שתמלא יישום ועדת להקים מוצע  סעיפים
התפקידיםשנקבעולהלפיחוקזה)להלן-ועדת  21 ו־22

יישום(עחבריהוועדהיהיונציגהמנהלהכללישל 
משרדהאוצר)יושבהראש(,נציגאגףהתקציביםבמשרד
האוצר)ממלאמקוםיושבהראש(,עובדרשותהמסים,נציג
המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים,
עובדהרשותהארציתלתחבורהציבוריתונציגהחברה
הממונהעלהפעלתההסדרשישמשכמשקיףענציגהמנהל
הכללישלמשרדהאוצרונציגאגףהתקציביםבמשרד
האוצריהיובעליזכויותהצבעהבענייניםמסוימיםבלבד,

אשראיןביניהםחפיפהע
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הרכבועדת
היישום

הוועדהתהיהבתשישהחברים,והם:22ע )א(

המנהלהכללישלמשרדהאוצראומימטעמו, )1(
והואיהיהיושבהראש;

נציגאגףהתקציביםבמשרדהאוצר,שימנהשר )2(
האוצר,והואיהיהממלאמקוםיושבהראש;

עובדרשותהמסים,שימנהמנהלרשותהמסים; )3(

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )4(
בדרכיםאומימטעמו;

עובדהרשותהארציתלתחבורהציבוריתשבמשרד )5(
התחבורהוהבטיחותבדרכים,שימנהשרהתחבורה

והבטיחותבדרכים;

נציגהחברההממונה,אשרישמשכמשקיףע )6(

חברהוועדהכאמורבסעיףקטן)א()2(יהיהבעלזכות )ב(
הצבעהרקבענייניםהמנוייםבפסקאות)5(עד)7(שבסעיף23ע

חברהוועדהכאמורבסעיףקטן)א()3(יהיהבעלזכות )ג(
הצבעהרקבענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)4(שבסעיף23ע

תפקידיועדת
היישום

תפקידיועדתהיישוםיהיואלה:23ע

להמליץלשריםבדברשינויטבעותהחיובלפיסעיף5; )1(

להודיעלשרהאוצרעלשינוייםבדברשעותהגודש )2(
וסכומיהמסכאמורבסעיף13;

מהירות של המדידה אופן בדבר לשרים להמליץ )3(
הנסיעההממוצעתכאמורבסעיף16;

לבחוןאתהשפעותהמסולפיהצורךלהמליץלשריםעל )4(
שינוייםוצעדיםמשלימים,ובכללזהקביעתאזוריםנוספים
שבהםייגבההמסוכןשינוימתווהגבייתהמס,לרבותבחינת

האפשרותלתשלוםלפימרחקהנסיעה;

בדבר נתונים לפחות, לשנה אחת לציבור, לפרסם )5(
הממוצעת מהירותהנסיעה השפעתהגבייהשלהמסעל
הכנסות בדבר נתונים וכן ,10 בסעיף כהגדרתה בכבישים

המדינההשנתיותמהמסע

סדריעבודתה
ודיוניהשלועדת

היישום

שלושהחברים,שאחדמהםנציגמשרדהאוצרואחד24ע )א(
מהםנציגמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים,יהיומניין

חוקיבישיבותיהשלועדתהיישוםובהחלטותיהע

הרכבועדת
היישום

הוועדהתהיהבתשישהחברים,והם:22ע )א(

המנהלהכללישלמשרדהאוצראומימטעמו, )1(
והואיהיהיושבהראש;

נציגאגףהתקציביםבמשרדהאוצר,שימנהשר )2(
האוצר,והואיהיהממלאמקוםיושבהראש;

עובדרשותהמסים,שימנהמנהלרשותהמסים; )3(

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )4(
בדרכיםאומימטעמו;

עובדהרשותהארציתלתחבורהציבוריתשבמשרד )5(
התחבורהוהבטיחותבדרכים,שימנהשרהתחבורה

והבטיחותבדרכים;

נציגהחברההממונה,אשרישמשכמשקיףע )6(

חברהוועדהכאמורבסעיףקטן)א()2(יהיהבעלזכות )ב(
הצבעהרקבענייניםהמנוייםבפסקאות)5(עד)7(שבסעיף23ע

חברהוועדהכאמורבסעיףקטן)א()3(יהיהבעלזכות )ג(
הצבעהרקבענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)4(שבסעיף23ע

תפקידיועדת
היישום

תפקידיועדתהיישוםיהיואלה:23ע

להמליץלשריםבדברשינויטבעותהחיובלפיסעיף5; )1(

להודיעלשרהאוצרעלשינוייםבדברשעותהגודש )2(
וסכומיהמסכאמורבסעיף13;

מהירות של המדידה אופן בדבר לשרים להמליץ )3(
הנסיעההממוצעתכאמורבסעיף16;

לבחוןאתהשפעותהמסולפיהצורךלהמליץלשריםעל )4(
שינוייםוצעדיםמשלימים,ובכללזהקביעתאזוריםנוספים
שבהםייגבההמסוכןשינוימתווהגבייתהמס,לרבותבחינת

האפשרותלתשלוםלפימרחקהנסיעה;

בדבר נתונים לפחות, לשנה אחת לציבור, לפרסם )5(
הממוצעת מהירותהנסיעה השפעתהגבייהשלהמסעל
הכנסות בדבר נתונים וכן ,10 בסעיף כהגדרתה בכבישים

המדינההשנתיותמהמסע

סדריעבודתה
ודיוניהשלועדת

היישום

שלושהחברים,שאחדמהםנציגמשרדהאוצרואחד24ע )א(
מהםנציגמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים,יהיומניין

חוקיבישיבותיהשלועדתהיישוםובהחלטותיהע

ועדתהיישוםתדווחלשרהאוצרעלעדכונים  סעיף 23
בדברשעותהגודשושיעוריהמסעכמוכן,הוועדה 
תגבשהמלצותלשריהאוצרוהתחבורהוהבטיחותבדרכים
בדברעדכוןתוואיטבעותהחיוב;בדברהרחבתהאזורים
שבהםייגבההמסלניהולהביקוש;בדברעדכוןמתווהגביית
המסלניהולהביקוש,תוךבחינתהאפשרותלתשלוםרציף
לפימרחקהנסיעה;בדבריוםהתחילההרצוי;וכןתגבש
המלצותנוספותלעדכוןההסדרבהתאםלבחינתהשפעות

ההסדרעלהגודשענוסףעלכךוכדילשקףלציבוראת
התועלותוהמטרותשמשיגההסדר,תפרסםהוועדהלפחות

אחתלשנהנתוניםרלוונטייםעלאודותההסדרהמוצעע

בוועדתהיישוםיינתןמשקלזההלנציגימשרד  סעיף 24
בדרכים והבטיחות התחבורה ומשרד האוצר 
במטרהלאזןביןשיקוליםתחבורתייםופיסקלייםעאיזון
לדיוני החוקי שבמניין בכך גם ביטוי לידי יבוא כאמור
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החלטותועדתהיישוםיתקבלוברובקולותהנוכחים )ב(
בישיבה,ובלבדשלפחותאחדמהתומכיםבהחלטההואחבר

הוועדהכאמורבסעיף22)א()1(או)2(ע

ועדתהיישוםתקבעאתסדריעבודתהודיוניה,כלעוד )ג(
לאנקבעובחוקזהאולפיוע

פרק ז': החברה הממונה

מינויהחברה
הממונה

השרים,באישורהממשלה,ימנוחברהממשלתיתאו25ע )א(
חברתבתממשלתית,כהגדרתןבחוקהחברותהממשלתיות,
התשל"ה-1311975,אשרתמלאאתהתפקידיםשנקבעולהלפי

חוקזהע

הודעהעלמינויהחברהתפורסםברשומותע )ב(

תפקידיהחברה
הממונה

תפקידיהחברההממונההם:26ע

נדרשים אמצעים של ואחזקה תפעול הקמה, תכנון, )1(
לגבייתהמס,לרבותשלמערךהשערים;לענייןזה,"מערך
שערים"-כללהשעריםהפרוסיםעלשלושטבעותהחיוב,
שיוקם אחר מיתקן או תמרור מצלמה, שילוט, כל לרבות

לצורכיתפעולהמערךוכןכלחיבורנלווהאליהם;

תכנון,הקמה,תפעולואחזקהשלמערכתהגבייהבעבורע )2(
רשותהמסיםובהתאםלהנחיותיה,לרבותהפקהומסירהשל

הודעותחיובלפיחוקזהע

תכנון,הקמהותפעולשלמוקדשירותלקוחותלעניין )3(
גבייתהמס;

פעילותם על ובקרה פרטיים למפעילים הנחיות מתן )4(
כאמורבסעיף28)ב(;

פרסוםמידעלציבורבענייןהמס;לענייןזה"מידע"- )5(
למעטידיעותהנוגעותלענייניוהפרטייםשלאדם,כמשמעם

בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1321981;

כלתפקידאחרשיוטלעליהלפיהוראותחוקזהע )6(

הוועדהייכלללפחותנציגמשרדהתחבורהוהבטיחות
בדרכיםונציגמשרדהאוצרע

מוצעלמנותחברהממונהשתהיהאמונהעל  סעיפים
יישוםההסדרשבחוקהמוצעותמונהעלידי  25 עד 27

רשות מנהל להנחיות כפופה ותהיה השרים 

המסיםלענייןהסדרזהעהחברהתהיהאחראיתעלתכנון,
הקמה,תפעולואחזקהשלמערךהזיהוי,הגבייהושירות
חוץ גורמי עם תתקשר החברה הנדרש, ככל הלקוחותע
לצורךיישוםהחוקותנחהאתהמפעיליםשייבחרועבהתאם
לאמורבהחלטתהממשלהמס'201מיוםכ"גבאבהתשפ"א

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 131

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 132
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התקשרותלשם
ביצועתפקידים

החברההממונהרשאיתלהתקשרעםגורמיםשונים,27ע )א(
לרבותרשויותממשלתיות,רשויותמקומיותוגורמיםפרטיים,

לשםביצועתפקידיהלפיחוקזה,וביןהשארלשםאלה:

רכישהותפעולשלאמצעיםהנדרשיםלמילוי )1(
תפקידיהחברהלפיסעיף26)1(עד)3(;

הפקתהודעותחיובמטעםרשותהמסים; )2(

הפעלתמוקדשירותלקוחותע )3(

עם תפקידה ביצוע לשם הממונה החברה התקשרה )ב(
גורםפרטי)בחוקזה-מפעילפרטי(,יהיופעולותיוטכניות
באופייןולאתופקדבידיהחברהאובידיהמפעילהפרטי

סמכותהמצריכההפעלתשיקולדעתע

חייביהיהרשאילהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה28עהתקשרותעםחייב )א(
הממונה,שעלפיורשאיתהחברהלחייבובמסבאמצעות
אמצעיתשלוםאוהרשאהלחיוב,כהגדרתםבחוקשירותי

תשלום,התשע"ט-1332019ע

שרהאוצריקבעבתקנותהוראותלענייןזהע )ב(

סמכותשלרשות
תמרורמקומית

לחברה29ע תהיה )1(26 סעיף לפי תפקידיה מילוי לשם )א(
הממונהסמכותשלרשותתימרורמקומית,לענייןקביעתכל

הסדרתנועההנדרשלגבייתהמסע

התקנתו, להצבתו, אחראית תהיה הממונה החברה )ב(
הפעלתו,סימונו,רישומוואחזקתושלכלהסדרתנועהשנקבע

בסעיףקטן)א(,בלבדע

בענייניםשבהםקיימתלחברהממונהסמכותשלרשות )ג(
תימרורמקומיתלפיסעיףקטן)א(,לאתהיהסמכותמקבילה

לכלרשותתימרורמקומיתאחרתע

בסעיףזה,"רשותתימרורמקומית","הסדרתנועה"- )ד(
כמשמעותםלפיפקודתהתעבורהע

אישוררשות
מקומיתלחברה

הממונה

רשותמקומיתלאתתנה,במישריןאובעקיפין,מתןאישור30ע
הנדרשלחברההממונהלצורךביצועתפקידיהלפיחוקזה,

בענייןשאינונוגעבמישריןלאישורהאמורע

התקשרותלשם
ביצועתפקידים

החברההממונהרשאיתלהתקשרעםגורמיםשונים,27ע )א(
לרבותרשויותממשלתיות,רשויותמקומיותוגורמיםפרטיים,

לשםביצועתפקידיהלפיחוקזה,וביןהשארלשםאלה:

רכישהותפעולשלאמצעיםהנדרשיםלמילוי )1(
תפקידיהחברהלפיסעיף26)1(עד)3(;

הפקתהודעותחיובמטעםרשותהמסים; )2(

הפעלתמוקדשירותלקוחותע )3(

עם תפקידה ביצוע לשם הממונה החברה התקשרה )ב(
גורםפרטי)בחוקזה-מפעילפרטי(,יהיופעולותיוטכניות
באופייןולאתופקדבידיהחברהאובידיהמפעילהפרטי

סמכותהמצריכההפעלתשיקולדעתע

חייביהיהרשאילהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה28עהתקשרותעםחייב )א(
הממונה,שעלפיורשאיתהחברהלחייבובמסבאמצעות
אמצעיתשלוםאוהרשאהלחיוב,כהגדרתםבחוקשירותי

תשלום,התשע"ט-1332019ע

שרהאוצריקבעבתקנותהוראותלענייןזהע )ב(

סמכותשלרשות
תמרורמקומית

לחברה29ע תהיה )1(26 סעיף לפי תפקידיה מילוי לשם )א(
הממונהסמכותשלרשותתימרורמקומית,לענייןקביעתכל

הסדרתנועההנדרשלגבייתהמסע

התקנתו, להצבתו, אחראית תהיה הממונה החברה )ב(
הפעלתו,סימונו,רישומוואחזקתושלכלהסדרתנועהשנקבע

בסעיףקטן)א(,בלבדע

בענייניםשבהםקיימתלחברהממונהסמכותשלרשות )ג(
תימרורמקומיתלפיסעיףקטן)א(,לאתהיהסמכותמקבילה

לכלרשותתימרורמקומיתאחרתע

בסעיףזה,"רשותתימרורמקומית","הסדרתנועה"- )ד(
כמשמעותםלפיפקודתהתעבורהע

אישוררשות
מקומיתלחברה

הממונה

רשותמקומיתלאתתנה,במישריןאובעקיפין,מתןאישור30ע
הנדרשלחברההממונהלצורךביצועתפקידיהלפיחוקזה,

בענייןשאינונוגעבמישריןלאישורהאמורע

2021(,תפקידהמפעיליםיהיהטכניבאופיו )1באוגוסט
ויכלולפעולותכגוןרכישתאמצעיםשיאפשרולתעדאת
חצייתהרכביםבשעריםלפיהוראותהחוק;חישובחיוב
המסבהתאםלהוראותהחוק;הפקתהודעותחיוב;והפעלת
מוקדשירותלקוחותעלאיימסרובידיהמפעיליםסמכויות

המצריכותהפעלתשיקולדעתבענייניגבייתהמסע

המוצע שבחוק המוצע ההסדר הקמת לצורך  סעיפים
והפעלתו,תמונההחברההממונהלרשותתימרור  29 ו־30

באופןשיאפשרלהלהציב,להפעילולתחזקאת 
האמצעיםהדרושיםלצורךההסדרואותםבלבדערשויות
מקומיותשבתחומןעוברותטבעותהחיובנדרשותלאפשר
אתהקמתשעריהחיובוהמיתקניםהנדרשיםלצורךיישום
ההסדר,והןלאיימנעומלהעניקלחברההממונהאישורים
לאישור רלוונטיים שאינם מטעמים להסדר הנוגעים

שהתבקשעלידיהחברהע

ס"חהתשע"ט,עמ'201ע 133
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פרק ח': מערכת הגבייה והמידע בה

רשותהמסיםתגבהאתהמס,לרבותעלידיהחברההממונה,31עמערכתהגבייה
באמצעותמערכתהמופעלתבאופןאלקטרוניאובאופןאחר

)בחוקזה-מערכתהגבייה(ע

ניהולמערכת
הגבייהותכנונה

החברההממונהתנהלבעבוררשותהמסים,בהנחייתה32ע )א(
ובפיקוחה,אתמערכתהגבייהע

מערכתהגבייהתתוכנןבאופןשימנעככלהניתןאת )ב(
הסיכוןלפגיעהבפרטיותהחייביםע

מערכתהגבייהלאתקושרלכלמאגרמידעאחר,אלא )ג(
במידההנדרשתליישוםהוראותחוקזהע

הרשאותגישה
למערכתהגבייה

הגבייה33ע גישהלמערכת תיתןהרשאות רשותהמסים )א(
בלבד, הפרטי במפעיל או הממונה בחברה תפקיד לבעל
האפשר, ככל שימזער, ובאופן שתגבש, למדיניות בהתאם
אתהסיכוןלפגיעהבפרטיותושלהחייב,בשיםלבלחלופות

טכנולוגיותאפשריותלמתןהרשאותגישהכאמורע

לאתותרגישהלמידעבמערכתהגבייהאלאלמישקיבל )ב(
הרשאהכאמורבסעיףקטן)א(ע

המידעשמועבר
למערכתהגבייה

בלבד,34ע ואליה הגבייה, למערכת יעבירו השערים מצלמות
אתהמידעהמפורטלהלןבנוגעלחצייהשלרכבאתאחת

מטבעותהחיוב:

תאריךהחצייה; )1(

כיווןנסיעתהרכבבעתהחצייה; )2(

שעתהחצייה; )3(

מקוםהחצייה; )4(

מספרלוחיתהרישוישלהרכבהחוצה; )5(

צילוםהרכבהחוצהע )6(

המס גביית על אחראית תהיה המסים רשות  סעיף 31
באמצעותמערךגבייהאלקטרוניעמערךהגבייה 
רשות של מטעמה מי ידי על שיוקם יכול האלקטרוני
המסיםעהסדרזהנקבעלאורהתאמתגבייתהמסלתפקידה
שלרשותהמסיםמחד,והצורךבגמישותתפעוליתמאידךע
הצורךבגמישותנובעמהמורכבותהתפעוליתהמיוחדת
המאפיינתאתמערךהגבייהלפיהסדרזהעמורכבותזאת
נובעתמהצורךלתפעלמספרמערכיםבמקביל-איסוף
מידעבשטחבאמצעותמצלמות,עיבודהנתוניםוקביעת

התשלוםבהתאםאליהם,וגבייתהתשלוםבפועלע

רשות אחריות תחת תהיה הגבייה מערכת  סעיפים
המסיםוזותקבעמדיניותהמגדירהכיצדולשם 33 ,32 
אילופעולותהחברההממונהוהמפעיליםיהיו  ו־36
רשאיםלגשתלפרטיהמידעשיצטברובמערכתע 

מדיניותזאתתיקבעבאופןשימזערככלהאפשר,בשים
לפגיעה הסיכון את אפשריות, טכנולוגיות לחלופות לב
בפרטיותושלהחייבעמערכתהגבייהלאתחוברלמאגר
מידעאחר,אלאבמידההנדרשתליישוםהוראותחוקזהע

בצורה הנהגים פרטיות על לשמור במטרה  סעיפים
הכרחי אשר מידע רק ייאסף ביותר, הטובה 34 ,28 
לזיהויהרכב,לגבייתהמסבעבורהנסיעהבאזור  ו־35

הגודש,ולתפעולובקרהיעיליםשלהפרויקטע 
המעבר של וכיוון מיקום מועד, יכלול שייאסף המידע
בטבעתוכןאתמספרלוחיתהרישויוצילוםהרכבעבעלי
רכבשיבחרובכךיוכלולהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה
הממונהכדילבצעאתתשלוםהמסבצורהנוחהבאמצעות

פרטיכרטיסאשראיאוהוראתקבעע
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הודעתחיוב
והמידעהבסיסי

הודעתחיובבדברסכוםהחיובבמסבתקופתהחיוב35ע )א(
החודשית,תישלחלחייב,לרבותבאמצעיםטכנולוגיםע

של שרכבו הפעמים מספר את תכיל החיוב הודעת )ב(
החייבחצהכלטבעתחיוב,בשעותהגודש,לפיחלוקהשל
תאריכיהחצייהוכיוונינסיעתהרכבבעתהחצייהכאמור

בסעיף34)1(ו–)2()בפרקזה-המידעהבסיסי(ע

הרשאתגישה
למידעהמפורט

36,33ע סעיף הוראות לפי גישה הרשאת תיתן המסים רשות
למידעהאמורבסעיף34)3(עד)6()בפרקזה-המידעהמפורט(
הממונה בחברה המסים, ברשות המתאים התפקיד לבעל
אחד בכל זה, לצורך התקשרה שאיתו הפרטי במפעיל או

ממקריםאלה:

הוגשעררמטעםהחייבכאמורבסעיף46; )1(

הוגשהפנייהמטעםהחייבכאמורבסעיפים37או38 )2(
שטיפולבהמצריךגישהלמידעהמפורט;

מקריםאחריםשאותםרשאיםהשריםלקבועבתקנותע )3(

קבלתמידעמפורט
במסגרתפנייה

חייבהמבקשלקבלמידעמפורט,יפנהלחברההממונה37ע )א(
אולמפעילהפרטי,אשריעבירואליובכתבאתהמידע;ביקש
החייבלקבלאתהמידעהמפורטבאופןקבוע-יעבירולואת

המידעבהודעותהחיובע

בקשהכאמורמטעםהחייבלאתקנההרשאתצפייה )ב(
במידעהמפורטלחברההממונהאולמפעילהפרטיע

קבלתמידעמפורט
במסגרתבירור

חייבהמבקשלערוךבירורבנוגעלהודעתחיוב,יפנה38ע )א(
לחברההממונהאולמפעילהפרטי,אשריקיימובדיקהבנוגע
הנוגע המפורט המידע את בכתב אליו ויעבירו לבקשתו

להודעתהחיובע

החברההממונהאוהמפעילהפרטי,לפיהעניין,יידעו )ב(
במתן כרוך יהיה לבירור בבקשתו הטיפול כי החייב את
הרשאתגישהשלבעלהתפקידהמתאיםלטיפולבבקשה
בחברההממונהאובמפעילהפרטי,במידעהמפורטהנוגע

להודעתהחיובע

השימושבמידע
שבמערכתהגבייה

3934ע בסעיף כאמור הגבייה במערכת שייאסף המידע )א(
ישמשלצורךקביעתהחיובבמסואכיפתובלבד,ולאייעשה

כלשימושבמידעלתכליתאחרתע

הודעתחיוב
והמידעהבסיסי

הודעתחיובבדברסכוםהחיובבמסבתקופתהחיוב35ע )א(
החודשית,תישלחלחייב,לרבותבאמצעיםטכנולוגיםע

של שרכבו הפעמים מספר את תכיל החיוב הודעת )ב(
החייבחצהכלטבעתחיוב,בשעותהגודש,לפיחלוקהשל
תאריכיהחצייהוכיוונינסיעתהרכבבעתהחצייהכאמור

בסעיף34)1(ו–)2()בפרקזה-המידעהבסיסי(ע

הרשאתגישה
למידעהמפורט

36,33ע סעיף הוראות לפי גישה הרשאת תיתן המסים רשות
למידעהאמורבסעיף34)3(עד)6()בפרקזה-המידעהמפורט(
הממונה בחברה המסים, ברשות המתאים התפקיד לבעל
אחד בכל זה, לצורך התקשרה שאיתו הפרטי במפעיל או

ממקריםאלה:

הוגשעררמטעםהחייבכאמורבסעיף46; )1(

הוגשהפנייהמטעםהחייבכאמורבסעיפים37או38 )2(
שטיפולבהמצריךגישהלמידעהמפורט;

מקריםאחריםשאותםרשאיםהשריםלקבועבתקנותע )3(

קבלתמידעמפורט
במסגרתפנייה

חייבהמבקשלקבלמידעמפורט,יפנהלחברההממונה37ע )א(
אולמפעילהפרטי,אשריעבירואליובכתבאתהמידע;ביקש
החייבלקבלאתהמידעהמפורטבאופןקבוע-יעבירולואת

המידעבהודעותהחיובע

בקשהכאמורמטעםהחייבלאתקנההרשאתצפייה )ב(
במידעהמפורטלחברההממונהאולמפעילהפרטיע

קבלתמידעמפורט
במסגרתבירור

חייבהמבקשלערוךבירורבנוגעלהודעתחיוב,יפנה38ע )א(
לחברההממונהאולמפעילהפרטי,אשריקיימובדיקהבנוגע
הנוגע המפורט המידע את בכתב אליו ויעבירו לבקשתו

להודעתהחיובע

החברההממונהאוהמפעילהפרטי,לפיהעניין,יידעו )ב(
במתן כרוך יהיה לבירור בבקשתו הטיפול כי החייב את
הרשאתגישהשלבעלהתפקידהמתאיםלטיפולבבקשה
בחברההממונהאובמפעילהפרטי,במידעהמפורטהנוגע

להודעתהחיובע

השימושבמידע
שבמערכתהגבייה

3934ע בסעיף כאמור הגבייה במערכת שייאסף המידע )א(
ישמשלצורךקביעתהחיובבמסואכיפתובלבד,ולאייעשה

כלשימושבמידעלתכליתאחרתע

אודות על המידע חשיפת את לצמצם כדי  סעיפים
נסיעותהחייבולשמורעלפרטיותו,בהודעות  37 ו־38

החיובשיישלחולחייביופיעמידעבסיסיבלבד 
הכוללאתתאריכיחצייתהטבעות,כיווןהנסיעהוסכומי
החיובעעםזאת,חייבשיבקשיוכללקבלבאופןחד־פעמי
אוקבועאתהמידעשמועברלמערכותהגבייה,אךלא
נשלחלחייבכבדרךקבע,וכוללפירוטשלשעתהמעבר,
מיקוםהמעברבטבעתואתצילוםהרכבעאיןבבקשהמסוג
זההרשאהלחשוףאתהמידעהנוסףוהמפורטגםבפני

החברהאוהמפעיליםעלפיכך,אםהחייבבמסיבקשלערוך
בירורבנוגעלחיובומולהמפעילאוהחברההממונה,תינתן

הרשאתגישהלפרטיהמידעלעיללגורםהמטפלבבירורע

פרטיהמידעשייאספויישמרובאופןשימזער  סעיפים
אתהפגיעההאפשריתבפרטיותמשתמשיהדרך 40 ,39 
החוציםאתטבעותהחיובעלשםכךיטושטשו  ו־44

צילומיהרכבכךשלאיתאפשרזיהוישלנוסעי 
הרכב,והמידעיישמרבדרךשתבטיחשלאייחשףלגורמים
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יתאפשרשימושבמידע, )ב(
שלאלצורךהתכליתהאמורהבאותוסעיףקטן,בכפוףלכך
שהמידעעובדכךשלאיהווהמידעמזוההובכפוףלאחד

מאלה:

נעשהשימושבמידעבאופןמצטברבנוגעלמעל )1(
500כלירכב)בפרקזה-מידעמותמם(;

השימושבמידענעשהעלידיהלשכההמרכזית )2(
מילוי לצורך אליה שהועבר לאחר לסטטיסטיקה,
חדש[, ]נוסח הסטטיסטיקה פקודת לפי תפקידה

התשל"ב-1341972ע

בסעיףזה- )ג(

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשלחייב,
אומידעשפרטיםמזהיםשלחייבהופרדוממנו
אךניתןבמאמץסבירלזהותאתהחייבשאליו

מתייחסהמידע;

"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,מספרזהות,מספר
רישוישלכלירכבוכלמידעאחרשישבוכדי
להביא,במישריןאובעקיפין,לזיהויחייבמסויםע

הוראותהגנת
הפרטיותלעניין

צילומירכב
ומצלמות

ניתנים40ע יהיו לא )6(34 בסעיף כאמור רכבים צילומי )א(
זיהוי את יאפשר שלא באופן אלא יישמרו, ולא לצפייה

הנוסעיםברכבהמצולםאועוברידרךאחריםע

שמירתהצילומיםוהמידעשיופקמהםתיעשהבדרך )ב(
המופיע במידע מורשה לא שימוש מפני הגנה שתבטיח

בצילומים,שיבושו,חשיפתואוהעתקתובלארשותכדיןע

תפעולהמצלמות,שמירתהמידעהמתועדבצילומים )ג(
והפקתהצילומיםוהודעותהחיובלפיפרקזה,ייעשובאופן

שיפחיתאתהפגיעהבפרטיותואתסיכוניאבטחתהמידעע

מחיקתמידע
מהמצלמות

המפורט41ע והמידע הבסיסי המידע שמירת לאחר בסמוך
במערכתהגבייה,ולאיאוחרמשלושהימיםממועדהחצייה
שלרכבאתגבולטבעתהחיוב,יימחקהמידעלענייןחציית

הרכבכאמורמזיכרוןהמצלמות,אםנשמרבוע

מחיקתמידע
ממערכתהגבייה

במערכתהגבייהביחסלכל42ע המידעהמפורטהשמור )א(
39)ב(,יימחק רכב,למעטמידעמותמםכמשמעותובסעיף

בחלוףשנתייםושלושהחודשיםמיוםשמירתובמערכתע

שאינםמוגדריםכמורשיםעלידירשותהמסיםעכמוכן,
רשותהמסיםתיידעאתהציבורעלהצבתהמצלמותועל
זיהויושלאדםעשימוש אופיהצילומיםשאינומאפשר
במידעשלאלצורךההסדריתאפשררקלאחרשעברעיבוד
להפיכתולמידעשאינומזוהה)"התממה"(ובאופןמצטבר
500בעלירכבומעלהאועלידיהלשכההמרכזית של

לסטטיסטיקהבהתאםלפקודתהסטטיסטיקהע

המידע במערכות יישמרו המידע פרטי  סעיפים
המותקנות הצילום ובמערכות התפעוליות  42 ו– 43

בשים בשערים, הצילום במערכות בשעריםע 
לבלהנחיותפרטיותוביטחון)סייבר(לאיישמרוהנתונים
יותרמשלושהימים,במטרהלשמורעלפרטיותמשתמשי
הדרךעהנחשפיםלמידעישמרואותובסודויעשובושימוש
בהתאםלהוראותהחוקעכללהמידעהמפורטיימחקלאחר

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'500;ס"חהתשע"ז,עמ'419ע 134
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עלאףהאמור,לאיימחקהמידעהאמוראםהואדרוש )ב(
האמורה התקופה תום לפני שנפתח משפטי הליך לצורך

באותוסעיףקטן,למשךהתקופהשבההואדרושע

סודיותוהגבלת
העברתהמידע

צילום43ע לרבות זה, פרק לפי מידע אליו שהגיע אדם )א(
אותו יגלה ולא בסוד אותו ישמור ממנו, שהופק והמידע

לאחראלאלפיהוראותפרקזהע

לא הפרטי והמפעיל הממונה החברה המסים, רשות )ב(
יעבירומידעשהתקבלאונוצרלפיפרקזה,לרבותצילום

והמידעשהופקממנו,אלאלפיהוראותפרקזהע

רשותהמסיםתיידעאתהציבורעלהצבתמצלמותושמירת44עיידועהציבור
צילוםהנוסעיםברכבבאופןשלאיאפשראתזיהויהנוסעים

אועוברידרךאחריםלפיהוראותפרקזהע

תקנותלענייןהגנת
הפרטיות

שרהמשפטים,באישורועדתהכלכלהשלהכנסתולאחר45ע
התייעצותעםהשרים,רשאילקבועהוראות,בכפוףלהוראות

חוקזה,בנושאיםאלה:

שיקוליהגנהעלפרטיותבנוגעלאופןהצבתהמצלמות )1(
ותפעולן;

דרך עוברי או ברכב הנוסעים זיהוי יכולת מניעת )2(
אחרים;הוראותאלהייקבעולאחרהתייעצותעםהממונה
עליישומיםביומטרייםכהגדרתובחוקהכללתאמצעיזיהוי
זיהויובמאגר זיהויביומטרייםבמסמכי ביומטרייםונתוני

מידע,התש"ע-1352009;

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהםומשך )3(
שמירתם;

אופןהעברתהמידעשהופקמהצילומיםלחייב,לפי )4(
בקשתואואגבהגשתעררמטעמו,וכןאופןהגשתולוועדת

הערראולביתהמשפט;

אופןיידועהציבורעלהצילוםע )5(

פרק ט': ערר ואכיפת תשלום

חייברשאילהגישעררעלהודעתהחיובלוועדתערר,46עהגשתערר )א(
בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלוהודעתהחיובע

איןבהגשתעררכדילדחותאתמועדהתשלוםלפי )ב(
הודעתהחיוב,זולתאםקבעהועדתהערראחרתע

עלאףהאמור,לאיימחקהמידעהאמוראםהואדרוש )ב(
האמורה התקופה תום לפני שנפתח משפטי הליך לצורך

באותוסעיףקטן,למשךהתקופהשבההואדרושע

סודיותוהגבלת
העברתהמידע

צילום43ע לרבות זה, פרק לפי מידע אליו שהגיע אדם )א(
אותו יגלה ולא בסוד אותו ישמור ממנו, שהופק והמידע

לאחראלאלפיהוראותפרקזהע

לא הפרטי והמפעיל הממונה החברה המסים, רשות )ב(
יעבירומידעשהתקבלאונוצרלפיפרקזה,לרבותצילום

והמידעשהופקממנו,אלאלפיהוראותפרקזהע

רשותהמסיםתיידעאתהציבורעלהצבתמצלמותושמירת44עיידועהציבור
צילוםהנוסעיםברכבבאופןשלאיאפשראתזיהויהנוסעים

אועוברידרךאחריםלפיהוראותפרקזהע

תקנותלענייןהגנת
הפרטיות

שרהמשפטים,באישורועדתהכלכלהשלהכנסתולאחר45ע
התייעצותעםהשרים,רשאילקבועהוראות,בכפוףלהוראות

חוקזה,בנושאיםאלה:

שיקוליהגנהעלפרטיותבנוגעלאופןהצבתהמצלמות )1(
ותפעולן;

דרך עוברי או ברכב הנוסעים זיהוי יכולת מניעת )2(
אחרים;הוראותאלהייקבעולאחרהתייעצותעםהממונה
עליישומיםביומטרייםכהגדרתובחוקהכללתאמצעיזיהוי
זיהויובמאגר זיהויביומטרייםבמסמכי ביומטרייםונתוני

מידע,התש"ע-1352009;

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהםומשך )3(
שמירתם;

אופןהעברתהמידעשהופקמהצילומיםלחייב,לפי )4(
בקשתואואגבהגשתעררמטעמו,וכןאופןהגשתולוועדת

הערראולביתהמשפט;

אופןיידועהציבורעלהצילוםע )5(

פרק ט': ערר ואכיפת תשלום

חייברשאילהגישעררעלהודעתהחיובלוועדתערר,46עהגשתערר )א(
בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלוהודעתהחיובע

איןבהגשתעררכדילדחותאתמועדהתשלוםלפי )ב(
הודעתהחיוב,זולתאםקבעהועדתהערראחרתע

תקופהשלשנתייםושלושהחודשיםמקבלתובמערכת,
אלאאםכןהואדרושלצורךהליךמשפטישנפתחלפני
תוםהתקופההאמורה,למעטמידעשעברעיבודלהפיכתו
יישמר אשר ,39 בסעיף כמפורט מזוהה שאינו למידע

לשימושיםסטטיסטייםומחקרייםע

שמירת בדבר הוראות יקבע המשפטים שר  סעיף 45
פרטיותהחייביםבמסכתוצאהמההסדרשבחוק 

המוצעוביןהשארבדברהשיקוליםבהצבתהמצלמות,
מניעתזיהוינוסעיהרכב,אופןשמירתהצילומים,אופן

המצאתהמידעואופןיידועהציבורעלמערךהצילוםע

חייברשאילהגישעררעלהודעתהחיובלוועדת  סעיפים
האוצרע שתמונהעלידישר יחיד עררשלדן  46 עד 51
הוראותחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1992  ו־58
)להלן-חוקבתידיןמינהליים(,יחולועלועדת 
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העתקי ואת הטענות את ויכלול בכתב יוגש ערר )ג(
והמידע החיוב הודעת לרבות לעניין, הנוגעים המסמכים
34אם 33אולפיסעיף המפורטשהועברלחייבלפיסעיף

נעשההליךבירורלפיסעיףזהע

שרהאוצרימנהועדתערר,אחתאויותר,שלדןיחידהכשיר47עועדתערר
המשפטים, שר שיגיש רשימה מתוך שלום, שופט להיות
שתפקידהלדוןבערריםעלהודעותחיובלפיהוראותפרק

זה)בחוקזה-ועדתערר(ע

ועדתהעררמוסמכתלאשראתהודעתהחיובשעליהעוררים48עסמכותבערר
אולבטלהאולהחזיראתהענייןעםהוראותלרשותהמסיםע

אופןהדיוןבוועדת
ערר

ועדתהערררשאיתלדוןולהחליטבעררעלפיטענות49ע )א(
וראיותשהוגשובכתבבלבד,אםמצאהשאיןבכךכדילפגוע

בעשייתצדקבעניינםשלהצדדיםע

החליטהועדתהעררלקייםדיוןבהשתתפותהצדדים, )ב(
רשאיתהיאלקייםאתהדיוןבאמצעיםטכנולוגייםאםקבע
שרהמשפטיםסדרידיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,
"אמצעיםטכנולוגיים"-דיוןבאמצעיםהמאפשריםהעברת
את ולראות לשמוע ניתן שבהם אמת, בזמן וקול תמונה

המשתתפיםבדיוןוכןלהישמעבמהלכוע

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורבזכותלפניבית50עערעור
משפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםמתןההחלטההסופיתע

החלתהוראותחוק
בתידיןמינהליים

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1361992,למעט51ע
סעיפים22)א(,26)ג(,37ו־45לחוקהאמור,יחולועלעררועל

ועדתערר,בשינוייםהמחויביםע

רשומהאלקטרונית
-ראיהקבילה

התש"ס-52,1372000ע מהירים, נתיבים לחוק 4ט סעיף הוראות
לרבותהתקנותשהותקנולפיו,יחולולענייןחוקזה,בשינויים

המחויבים,אםלאנקבעאחרתבחוקזהע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלענייןסדרידיןודיני53עתקנות
הראיותולענייןסדריהמינהלבוועדתהעררע

הערר ועדת החוקע בהצעת המפורטים בשינויים הערר,
רשאיתלדוןולהחליטבעררעלפיטענותוראיותשהוגשו
בכתבבלבד,אםמצאהשאיןבכךכדילפגועבעשייתצדק
על גובר אשר פרטני בהסדר מדובר העוררע של בעניינו
ההסדרהקבועבסעיף26)ג(לחוקבתידיןמינהלייםעיתרה
בהשתתפות דיון לקיים הערר ועדת תחליט אם מזאת,
הצדדים,תוכללקיימוגםבאמצעיםטכנולוגייםאםקבע
שרהמשפטיםסדרידיןמתאימים,וזאתבדומהלוועדות
עררנוספותשהוקמובעתהאחרונהכדוגמתועדותהערר
החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית חוק לפי
)הוראתשעה(,התש"ף-2020,וחוקמענקלעידודתעסוקה
)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020עיהיה

ניתןלערערעלהחלטתהוועדהלביתמשפטהשלוםבתוך
45ימיםמיוםמתןהחלטהסופיתבעררעכדילוודאשהערר
יכלולאתמלואהמידעהרלוונטיויהיהמבוססעלתשתית
עובדתיתמלאהומדויקת,מוצעלקבועכיישלצרףלכתב
הערראתהמסמכיםהנוגעיםלעניין,לרבותפרטיהמידע
דומה הוראה נעשהע אם הבירור, תוצאות וכן המפורט
קבועהבסעיף23)א(לחוקבתידיןמינהלייםוכןבתקנה
דין(, )סדרי מינהלים לעניינים משפט בתי לתקנות 5)ד(

התשס"א-2000ע

ההוראותבחוקנתיביםמהירים,התש"ס-2000,  סעיף 52
קבילה ראיה יצירת אופן את המסדירות 

באמצעותרשומהאלקטרונית,יחולולענייןחוקזהע

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ע 136
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דיןחיובלעניין
סרבןתשלום

בסעיףזה-54ע )א(

"חובחלוט"-חיובבתשלוםמסשלאשולםבתוך30ימים
מיוםקבלתהודעתהחיובכאמורבסעיף35;

"המועדהקובע"-המועדשבוהפךחיובלחובחלוט;

"ריביתפיגורים"-כמשמעותהבסעיף5)ב(לחוקפסיקתריבית
והצמדה,התשכ"א-1381961ע

חובחלוטשלאשולם,כולואוחלקו,ייווספועליו: )ב(

בתום30ימיםמהמועדהקובע-ריביתפיגורים, )1(
מהמועדהקובעועדלתשלוםבפועל;

פיגור דמי - הקובע מהמועד ימים 90 בתום )2(
בשיעורשלעשריםוחמישהאחוזיםמהחובהחלוט

המקוריטרםשנוספהלוריביתהפיגוריםע

חובחלוט,ריביתפיגוריםודמיפיגורלפיסעיףזהייגבו )ג(
באמצעותהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותכמשמעותו

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,התשנ"ה-1391995ע

שרהאוצריקבערשימתמקריםחריגיםשבהתקיימם )ד(
יינתןפטורמתשלוםריביתפיגוריםומתוספתפיגורבעדאי־

תשלוםמסבמועד,כולםאוחלקםע

פרק י': הוראות שונות

השקעהבתחבורה
ציבורית

התקציב,55ע יסודות בחוק כהגדרתו שנתי תקציב בחוק
התשמ"ה-1401985,ייקבעבתכניתנפרדתסכוםבגובהאומדן
שנתכספיםממסהגודש,ולא לאותה הצפויות ההכנסות
700מיליוןשקליםחדשיםלטובתשיפור יותרמסכוםשל

התחבורההציבוריתע

לאחר56עביצועותקנות רשאי, והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר
התייעצותעםשרהתחבורה,להתקיןתקנותלביצועוע

דיןחיובלעניין
סרבןתשלום

בסעיףזה-54ע )א(

"חובחלוט"-חיובבתשלוםמסשלאשולםבתוך30ימים
מיוםקבלתהודעתהחיובכאמורבסעיף35;



"המועדהקובע"-המועדשבוהפךחיובלחובחלוט;

"ריביתפיגורים"-כמשמעותהבסעיף5)ב(לחוקפסיקתריבית
והצמדה,התשכ"א-1381961ע

חובחלוטשלאשולם,כולואוחלקו,ייווספועליו: )ב(

בתום30ימיםמהמועדהקובע-ריביתפיגורים, )1(
מהמועדהקובעועדלתשלוםבפועל;

פיגור דמי - הקובע מהמועד ימים 90 בתום )2(
בשיעורשלעשריםוחמישהאחוזיםמהחובהחלוט

המקוריטרםשנוספהלוריביתהפיגוריםע

חובחלוט,ריביתפיגוריםודמיפיגורלפיסעיףזהייגבו )ג(
באמצעותהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותכמשמעותו

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,התשנ"ה-1391995ע

שרהאוצריקבערשימתמקריםחריגיםשבהתקיימם )ד(
יינתןפטורמתשלוםריביתפיגוריםומתוספתפיגורבעדאי־

תשלוםמסבמועד,כולםאוחלקםע

פרק י': הוראות שונות

השקעהבתחבורה
ציבורית

התקציב,55ע יסודות בחוק כהגדרתו שנתי תקציב בחוק
התשמ"ה-1401985,ייקבעבתכניתנפרדתסכוםבגובהאומדן
שנתכספיםממסהגודש,ולא לאותה הצפויות ההכנסות
700מיליוןשקליםחדשיםלטובתשיפור יותרמסכוםשל

התחבורההציבוריתע

לאחר56עביצועותקנות רשאי, והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר
התייעצותעםשרהתחבורה,להתקיןתקנותלביצועוע



הודעת הרכב לבעל תישלח לחודש אחת  סעיף 54
חיובבמסבעבורמעבריםבטבעותחיובאשר 
לאחר ימים 30 הקודמתע החיוב בתקופת ידו על בוצעו
שקיבלבעלהרכבאתהודעתהחיוב,יהפוךהחובלחלוט
וממועדזהתיווסףלוריביתפיגוריםוהטיפולבחוביועבר
למרכזלגבייתקנסותענוסףעלכך,90ימיםלאחרהפיכת
החובלחלוטייווספולחובדמיפיגוריםבשיעור25%מקרן

החובהחלוטע

הדרך למשתמשי נאותה חלופה לספק כדי  סעיף 55
שיבחרולהימנעמנסיעהברכבפרטי,יוקצהבחוק 
התקציב,בתכניתנפרדת,סכוםבגובהאומדןההכנסות
מסכום יותר ולא הגודש, ממס שנה לאותה הצפויות
700מיליוןשקליםחדשיםלטובתשיפורהתחבורה של
הציבוריתעהסכוםהאמורישמשלהוספתשירותיתחבורה

ציבוריתולשיפורהתשתיותע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 138

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 139

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 140
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תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'257ע

בסעיף2)2()א(לפקודתמסהכנסה141,אחרי"שהועמדלרשותו57ע
שלהעובד"יבוא"ותשלומיםששולמולעובדלצורךכיסוי
גודש להפחתת מס בחוק כמשמעותו הגודש מס הוצאות
של נסיעה בשל התשפ"א-2021, דן, גוש באזור התנועה

העובד"ע

תיקוןחוקבתידין
מינהליים-מס'18

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1992,בתוספת,אחריפרט58ע
29יבוא:

גודש להפחתת מס לחוק 47 סעיף לפי ערר ועדת "30ע
התנועהבאזורגושדן,התשפ"א-2021ע"

התכנית59עתחילה חוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו )א(
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות
יום - זה )בפרק התשפ"א-2021 ו־2022(, 2021 התקציב

התחילה(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים2, )ב(
17,13ו–31ביוםכ"אבאדרא'התשפ"ד)1במרס2024()בפרק

זה-המועדהקובע(ע

היישום, ועדת עם השריםרשאים,לאחרהתייעצות )ג(
לדחותפעםאחת,בצו,אתהמועדהקובעעדיוםא'באדר

התשפ"ה)1במרס2025(ע

הפעולותלפיחוקזההמפורטותלהלןיקוימולראשונהלאחר60עפעולותראשונות
יוםהתחילה,במועדיםהנקוביםלצידן:

שרהאוצריקבעלראשונהאתמיקומיהשעריםכאמור )1(
בסעיף8-עד15חודשיםלפניהמועדהקובע;

ועדתהיישוםתודיעלראשונהלשרהאוצרעלסכומי )2(
המסושעותהגודשכאמורבסעיף13-בתקופהשמיום1

בדצמברעדיום14בדצמברשלשנת2025;

השריםימנוחברהממונהכאמורבסעיף25-בתוך30 )3(
ימיםמיוםהתחילהע

סעיף2)2(בפקודתמסהכנסהיתוקן,כךשהמס  סעיף 57
ששילםהמעבידבשלנסיעהשלהעובדייכלל 
ברשימתהמקורותהנחשביםלהטבתמעסיקשישלזקוף
לצורכימסבתלושהשכרשלהעובדעויובהרשלפיהמוצע,
המסלאייכללבמסגרתשוויהשימושברכב,אלאייווסף
וייחשבכהטבהנוספתאשרניתנהלעובדבהתאםלגובה
המסששולםבשבילהעובד,ביןששולםישירותלעובד
וביןששולםבעקיפיןבעבורועבכך,המעסיקוהעובדיישאו

במלואעלויותהמסע

למעט פרסומו, מיום יחולו החוק הוראות  סעיף 59
הוראותסעיפים17,13,2ו–31שיחולומיוםכ"א 

באדרא'התשפ"ד)1במרס2024(עאםהשריםייווכחולאחר
התייעצותעםועדתהיישום,כיההיערכותלגבייתהמס
אינהמספיקהוכיקייםהכרחלדחותאתמועדתחילת
החוקכאמור,יוכלולדחותו,בצו,ליוםא'באדרהתשפ"ה

)1במרס2025(לכלהמאוחרע

תמליץ היישום ועדת תפקידה, מתוקף  סעיף
לשרהאוצרעלעדכוןסכומיהמסושעותהגודש, )2(60 

ואולםהמלצתההראשונהבענייןזהתהיהלכל 
המוקדםב־1בדצמבר2025וזאתכדילהשלים12חודשי

גבייהבטרםיעודכןההסדרע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 141
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תוספת ראשונה
)סעיפים4ו–8(

גבול טבעות החיוב ומיקומי השערים

תוספת שנייה
)סעיף11(

סכומי המס

טורא'
טווחשעותהנסיעה

טורב'
כיווןהנסיעה

טורג'
טבעתהחיוב

שגבולהנחצה

טורד'
סכוםהמס

)בשקליםחדשים(

לכיווןמוקד6:30עד10:00
הגודש

5טבעתחיצונית

10טבעתאמצעית

10טבעתפנימית

לכיווןמוקד15:00עד19:00
הגודש

5ע2טבעתחיצונית

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

ממוקדהגודש15:00עד19:00
לכיווןהטבעת

החיצונית

5ע2טבעתחיצונית

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

תוספת ראשונה
)סעיפים4ו–8(

גבול טבעות החיוב ומיקומי השערים

תוספת שנייה
)סעיף11(

סכומי המס

טורא'
טווחשעותהנסיעה

טורב'
כיווןהנסיעה

טורג'
טבעתהחיוב

שגבולהנחצה

טורד'
סכוםהמס

)בשקליםחדשים(

לכיווןמוקד6:30עד10:00
הגודש

5טבעתחיצונית

10טבעתאמצעית

10טבעתפנימית

לכיווןמוקד15:00עד19:00
הגודש

5ע2טבעתחיצונית

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

ממוקדהגודש15:00עד19:00
לכיווןהטבעת

החיצונית

5ע2טבעתחיצונית

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית
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תוספת שלישית
)סעיף19(

אופן החיוב לעניין סוגי רכב מסוימים

אופןהחיובבמססוגהרכב

אוטובוס,למעטאוטובוסזעירפרטי,1ע
כהגדרתםלפיפקודתהתעבורה

פטורמתשלוםמס

מוניתשניתןעליהרישיוןלנסיעת2ע
שירות,בעתשהיאמבצעתנסיעת

שירותבקוהשירותלמוניות
שנקבעברישיוןהנסיעה;לעניין

זה-"רישיוןלנסיעתשירות",
"קושירותלמוניות"-כהגדרתם

בסעיף14זלפקודתהתעבורה;
"נסיעתשירות"-כמשמעותהלפי

סעיף14יאלפקודתהתעבורה

פטורמתשלוםמס

נכההנוסעברכבהנושאתג3ע
נכה;לענייןזה,"נכה"ו"תגנכה"

-כהגדרתםבחוקחניהלנכים,
התשנ"ד-1411993א

פטורמתשלוםמס

אופנועכהגדרתולפיפקודת4ע
התעבורה

הקבוע המס סכום במחצית יחויב
בתוספתהשנייה

רכבמסחריכהגדרתובפקודת5ע
התעבורהשמשקלוהמותרעולה

על12,000ק"ג

יחויבבכפלסכוםהמסהקבועבתוספת
השנייהוכןלאתחוללגביומגבלתסכום

החיובהיומיהמרבי

מוניתכהגדרתהבפקודת6ע
התעבורה,שאינהמוניתשירות

החיוב סכום מגבלת לגביה תחול לא
היומיהמרביע"

141אס"חהתשנ"ד,עמ'28ע
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פרק י"ח: תכנון ובנייה

סימן א': היתר שימוש להפעלת מעון

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1421965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-88ע

לפניסעיף152יבוא: )1(

"היתרשימוש
להפעלתמעוןיום

לפעוטות

בסעיףזה-151בע )א(

"היתרשימושלהפעלתמעון"-היתרשימושבמבנה
מגוריםבעבורמעוןיוםלפעוטות;

"חוקהפיקוח"-חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,
התשע"ט-1432018;

המיועד במגרש המצוי מבנה - מגורים" "מבנה
למגורים,שישבודירתמגוריםאחתאויותר;

"מבקשההיתר"-מבקשהבקשהלקבלתהיתרשימוש
במקרקעין, זכות בעל שהוא מעון להפעלת
מנהל או לפעוטות היום מעון של הבעלים
המעון,ולענייןמבקשבקשהשהואתאגיד-גם

בעלהשליטהבתאגידומנהלו;

"מעוןיוםלפעוטות"-מקוםשהייהיומילחינוךוטיפול
בפעוטות;

"פעוט"-כהגדרתובחוקהפיקוחע

עלאףההוראותלפיפרקזה,עלמעוןיוםלפעוטותשפועל )ב(
בתוךדירהבמבנהמגוריםיחולוהוראותאלה,לפיהעניין:

פרק י"ח: תכנון ובנייה

סימן א': היתר שימוש להפעלת מעון

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1421965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-88ע
והבנייה

לפניסעיף152יבוא: )1(

"היתרשימוש
להפעלתמעוןיום

לפעוטות

בסעיףזה-151בע )א(

"היתרשימושלהפעלתמעון"-היתרשימושבמבנה
מגוריםבעבורמעוןיוםלפעוטות;

"חוקהפיקוח"-חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,
התשע"ט-1432018;

המיועד במגרש המצוי מבנה - מגורים" "מבנה
למגורים,שישבודירתמגוריםאחתאויותר;

"מבקשההיתר"-מבקשהבקשהלקבלתהיתרשימוש
במקרקעין, זכות בעל שהוא מעון להפעלת
מנהל או לפעוטות היום מעון של הבעלים
המעון,ולענייןמבקשבקשהשהואתאגיד-גם

בעלהשליטהבתאגידומנהלו;

"מעוןיוםלפעוטות"-מקוםשהייהיומילחינוךוטיפול
בפעוטות;

"פעוט"-כהגדרתובחוקהפיקוחע

עלאףההוראותלפיפרקזה,עלמעוןיוםלפעוטותשפועל )ב(
בתוךדירהבמבנהמגוריםיחולוהוראותאלה,לפיהעניין:

חוקהפיקוחעלמעונותהיוםהתשע"ט-2018  פרק י"ח
משרד את הסמיך הפיקוח(, חוק - זה )בפרק  כללי

העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםלפקח 
עלמעונותהיום,ובכללזהלתתרישיוןלהפעלתמעון,
לקבועתקנותלגביפעילותהמעונותוהתנאיםהדרושים
הפרטיים המעונות שמרבית מכיוון הפעילותע לקיום
בקשה להגיש המעונות נדרשו מגורים, במבני פועלים
להיתרלשימושחורגכמשמעותובחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965,מהוועדותהמקומיותלתכנוןולבנייהעעל
פיהדיןהחלכיום,הוועדותהמקומיותמעלותדרישות
רגולטוריותרבותממעונותהיוםלשםקבלתהיתרלשימוש
כספית עלות מטילות אלה דרישות כאשר כאמור, חורג

גבוההעלבעלהמעוןע

עלויותאלהעלולותלהוביל,מצדאחד,לסגירתמעונות
היוםולעלייתמחיריםמשמעותיתבמסגרותהקיימות,מה
שיפגעבהשתלבותםשלהוריםבשוקהעבודה,בפרטנשים
ואוכלוסיותממעמדסוציו־אקונומינמוך,ומןהצדהשני
לאי־דיווחשלפעילותהמעוןהמביאהלחוסרפיקוחעל
התנאיםהשורריםבו,אשרעלולים ועל פעילותהמעון
להביאלפגיעהבילדיםעכדילמנועזאת,מוצעלתתאישור

למעונותיוםשישבהםעד36פעוטותלפעולבבתימגורים,
באופןשיפטוראתבעלהמעוןמקבלתהיתרלשימושחורג
והואיחויבבקבלתהיתרשימושלהפעלתמעוןמהוועדה
תיעשה המעונות פעילות על הפיקוח כאשר המקומיתע
עלידיהרגולטורהאחראיבהתאםלחוקהפיקוחעהצעת
החוקמבקשתלקבועכיסמכותהואחריותהשלהוועדה
מעון להפעלת שימוש להיתר בבקשה בדונה המקומית
תהיהמתוחמתרקלנושאהפגיעההמרחביתולאלהיבטים
ואישוריםנוספים)כגוןבריאות,כיבויאש,פיקודהעורף

וכיוצאבזה(ע

לסעיף 151ב המוצע סעיף 88

לסעיף קטן )א( 

למונחים ביחס שונות הגדרות להגדיר מוצע
המופיעיםבסעיפיהחוקולמנגנוןהאישורהמוצעבוע

לסעיף קטן )ב(

מעונותיוםשישבהםעד6ילדיםיהיורשאיםלפעול
בבתימגוריםבלאצורךבהיתרשימושחורגאובהיתר
שימושלהפעלתמעוןעמעונותיוםשבהם7עד36פעוטות

ס"חהתשכ"העמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 142

ס"חהתשע"ט,עמ'14ע 143
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אםשוהיםבועד6פעוטות-הואיהיהפטור )1(
מקבלתהיתרלשימושחורגאוהיתרשימושלהפעלת

מעוןלפיסעיףזה;

אםשוהיםבובין7פעוטותל–36פעוטות-הוא )2(
יהיהפטורמקבלתהיתרלשימושחורג,ובלבדשקיבל
ורישיון זה סעיף לפי מעון להפעלת שימוש היתר

הפעלהאורישיוןזמנילפיחוקהפיקוחע

הוועדה בידי יינתן מעון להפעלת שימוש היתר )ג(
)ח(, עד )ה( קטנים סעיפים להוראות בהתאם המקומית

ובהתקייםהוראותאלה:

בקשה המקומית לוועדה הגיש ההיתר מבקש )1(
לקבלתהיתרשימושלהפעלתמעון,ואםהואלאבעל
זכותבמקרקעין,לאחרשקיבלמבעלזכותבמקרקעין

הסכמהלהפעלתהמעון;

מעון להפעלת שימוש היתר לקבלת הבקשה )2(
תכלולאתאלה:

כתובתהדירה; )א(

מספרהפעוטותבמעון; )ב(

כאמור הפרסום ביצוע על הצהרה )ג(
בפסקאות)3(עד)4(;

הודעההמפרטתאתמהותהבקשהלהיתרואת )3(
המועדלהגשתהתנגדויותלוועדההמקומיתהוצגהעל
גבישלטבמקוםבולטבחזיתמבנההמגוריםשלגביו
הוגשההבקשהוכןבמבניםהגובליםעימו,במשךכל

התקופהלהגשתההתנגדויות;

לקבוע השר רשאי ,)3( בפסקה האמור אף על )4(
בתקנותהוראותחלופיותלאמורבפסקה)3(ע

השוכניםבבתימגורים,יהיורשאיםלפעולבתוךמבנה
שייעודומגורים,לאחרקבלתהיתרשימושלהפעלתמעון
במבנהמגוריםכפישיפורטבחוקזה,ולאחרקבלתרישיון
הפעלהאורישיוןזמניבהתאםלהוראותחוקהפיקוחעל
מעונותיוםעיובהרכייכולשיהיהבמבנההמגוריםשימוש
נלווהבהיקףמצומצם,ובלבדשהשימושהעיקריבויהיה

למגוריםע

לסעיף קטן )ג(

לצורךקבלתהיתרשימושלהפעלתמעוןנדרשבעל
המעוןלהגישבקשהלוועדההמקומיתלפניהפעלתהמעון

עלכוונתולהפעילאתהמעוןולצייןאתכתובתהמעון,
מספרהפעוטותוהצהרהכיקייםאתחובתהיידועבהתאם
לחוקעאםהנכסאינובבעלותבעלהמעון,הואצריךלצרף
אתהסכמתבעלהנכסלהפעלתושלמעוןבנכס,כגוןחוזה

שכירותהמתייחסלהפעלתמעון,הסכמהבכתבועודע

הפרסוםצריךלהיעשותבאמצעותשלטבחזיתהבניין
שבומופעלהמעוןוכןבפרסוםבשלטבמבניםהגובליםע
חלופיות הוראות בתקנות לקבוע רשאי השר ואולם
הכוללותפנייהישירה,באמצעיםשוניםכוללאמצעים

דיגיטליים,חלףהצגתשלטע
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התנגדותלבקשהלקבלתהיתרשימושלהפעלתמעון )ד(
תוגשבידיבעליהדירותאומחזיקיהדירותבמבנההמגורים
שבויפעלהמעוןאובמבניםהגובליםעימו,בלבד,בתוך15
ימיםממועדהפרסוםאוממועדקיוםההוראותהחלופיות

שיקבעהשר,לפיהענייןע

הוועדהתיתןאתהחלטתהבתוך45ימיםמיוםהגשת )ה(
הבקשה;לאניתנההחלטהבמועדהאמור-יראובבקשה
כמאושרתבתוםהמועדכאמור;הוועדהרשאיתשלאלאשר
בקשהרקאםהוגשההתנגדותעלידיהשכניםבבנייןאו
מרחבית פגיעה ישנה כי ממנה ועולה הגובלים בבניינים
שפעלהבהתאם ולאחר משמעותיתשאינהניתנתלתיקון

לאמורבסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(ע

הוגשההתנגדותלבקשהלקבלתהיתרשימושלהפעלת )ו(
משמעותית מרחבית פגיעה ישנה כי ממנה ועולה מעון
שאינהניתנתלתיקון,תיתןהוועדהלמבקשההיתרהזדמנות

להשמיעאתטענותיואולתקןאתהפגיעהבתוך30ימיםע

התקבלמענהממבקשההיתר-תיתןהוועדההמקומית )ז(
אתהחלטתהבתוך30ימיםמיוםקבלתהמענהמבעלהמעון;
לאניתנההחלטהבמועדהאמור-יראואתהבקשהכאילו
אושרהבתוםהמועדכאמור;לאהתקבלמענהכאמורממבקש
הוועדה תחליט - הדרישה מיום ימים 30 בתוך ההיתר
בבקשהבהתאםלבקשהשהוגשהולהתנגדותשהוגשהלה

בתוך30ימיםנוספיםע

עררעלהחלטתהוועדההמקומיתלפיסעיףזהיוגש )ח(
לוועדתהעררכמשמעותהבסעיף12אע

קבלתהיתרשימושלהפעלתמעוןלאתיחשבכהשבחה, )ט(
כהגדרתהבתוספתהשלישיתע

התנגדותלבקשהלקבלתהיתרשימושלהפעלתמעון )ד(
תוגשבידיבעליהדירותאומחזיקיהדירותבמבנההמגורים
שבויפעלהמעוןאובמבניםהגובליםעימו,בלבד,בתוך15
ימיםממועדהפרסוםאוממועדקיוםההוראותהחלופיות

שיקבעהשר,לפיהענייןע

הוועדהתיתןאתהחלטתהבתוך45ימיםמיוםהגשת )ה(
הבקשה;לאניתנההחלטהבמועדהאמור-יראובבקשה
כמאושרתבתוםהמועדכאמור;הוועדהרשאיתשלאלאשר
בקשהרקאםהוגשההתנגדותעלידיהשכניםבבנייןאו
מרחבית פגיעה ישנה כי ממנה ועולה הגובלים בבניינים
שפעלהבהתאם ולאחר משמעותיתשאינהניתנתלתיקון

לאמורבסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(ע

הוגשההתנגדותלבקשהלקבלתהיתרשימושלהפעלת )ו(
משמעותית מרחבית פגיעה ישנה כי ממנה ועולה מעון
שאינהניתנתלתיקון,תיתןהוועדהלמבקשההיתרהזדמנות

להשמיעאתטענותיואולתקןאתהפגיעהבתוך30ימיםע

התקבלמענהממבקשההיתר-תיתןהוועדההמקומית )ז(
אתהחלטתהבתוך30ימיםמיוםקבלתהמענהמבעלהמעון;
לאניתנההחלטהבמועדהאמור-יראואתהבקשהכאילו
אושרהבתוםהמועדכאמור;לאהתקבלמענהכאמורממבקש
הוועדה תחליט - הדרישה מיום ימים 30 בתוך ההיתר
בבקשהבהתאםלבקשהשהוגשהולהתנגדותשהוגשהלה

בתוך30ימיםנוספיםע

עררעלהחלטתהוועדההמקומיתלפיסעיףזהיוגש )ח(
לוועדתהעררכמשמעותהבסעיף12אע

קבלתהיתרשימושלהפעלתמעוןלאתיחשבכהשבחה, )ט(
כהגדרתהבתוספתהשלישיתע

לסעיפים קטנים )ד( עד )ז(

אםהשכנים,המחזיקיםבנכסאוהבעלים,מתנגדים
להפעלתהמעוןעומדתלהםזכותלהגישאתהתנגדותם
לוועדההמקומית,בתוך15ימיםמיוםהפרסוםעהוועדה
המקומיתרשאיתשלאלתתאישורלהפעלתמעוןרקאם
התקבלוהתנגדויותמהשכניםשמהםעולהכיישנהפגיעה
מרחביתמשמעותיתשלאניתנתלתיקוןעהוועדההמקומית
תיתןאתהחלטתהבתוך45ימיםמיוםהגשתהבקשהעלא
התקבלההתייחסותכלשהימהוועדההמקומיתבתוך45

ימים,הבקשהתיחשבכמאושרתע

אםתראההוועדההמקומיתכיקייםקושיבאישור
הבקשהלאחרשקילתההתנגדויותובחינתהיקףהפגיעה
המרחבית,תודיעלבעלהמעוןבכתבשקייםקושיבאישור
הבקשה,ותדרושממנולתתמענהבתוך30ימיםממועד
ההודעה,הליךזהבהסכמתהצדדיםיוכללהתנהלבדיון
בוועדהשיתקייםבתוךהזמןהאמורשבוהצדדיםיוכלו

לשטוחאתטיעוניהםעהוועדההמקומיתתיתןאתהחלטתה
בתוך30ימיםממועדקבלתהמענהשלבעלהמעוןעל
הפגיעההמרחביתעאםלאניתןמענהמבעלהמעוןהוועדה

תיתןאתהחלטתהבתוך30ימיםנוספיםע

לסעיף קטן )ח(

מוצעלקבועכיעררעלהחלטתהוועדההמקומית
לפיסעיףזהתהיהלוועדתהעררהמחוזיתכמשמעותה

בסעיף12אלחוקע

לסעיף קטן )ט(

מוצעלקבועכיההיתרשמתקבלמטעםרשותהרישוי
בנכס להשתמש זמנית זכות ספציפי מעון לבעל מקנה
ספציפילצורךהפעלתמעוןעהאישורשיינתןלאמוביל
לשינויבתכניתשחלהעלהנכסועלכןבעלהמעוןלא

יחויבבהיטלהשבחהע
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השררשאילקבועמספרפעוטותמרבישונהבמעוןיום )י(
שפועלבדירהצמודתקרקעכהגדרתהבסעיף147י)13(,שזכאי
לקבלהיתרשימושלהפעלתמעוןאוהליךמקביללקבלת
שיתחשב, זה בסעיף כאמור מעון להפעלת שימוש היתר
ביןהשאר,בהשפעהמרחביתובהתנגדותבעליהדירותאו
מחזיקיהדירותבמבנההמגוריםשבויפעלהמעוןאובמבנים

הגובליםעימוע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-תחולה

והוראתמעבר

עלמעוןיוםלפעוטותשפועלבמבנהמגוריםלפנייוםתחילתושלחוקזהושוהיםבו89ע
בין7פעוטותל–36פעוטות,יחולוהוראותסעיף151ב)ד(עד)ח(לחוקהתכנוןוהבנייה,

כנוסחםבסעיף88לחוקזהוהוראותאלה:

מבקשההיתרבעבורמעוןקייםיהיהרשאילהגישלוועדההמקומיתבקשה )1(
לקבלתהיתרשימושלהפעלתמעוןבתוך90ימיםמיוםתחילתושלחוקזה;

החליטההוועדההמקומיתשלאלאשראתהבקשה,תופסקפעילותהמעוןרק )2(
בתוםשנתהלימודיםשבההתקבלההחלטתהוועדההמקומיתע

סימן ב': שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה-90ע

בסעיף6,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

המועצההארציתתבחרמביןחבריהועדתמשנהלענייןתכניות")ה( )1(
מפורטותשעיקרןשינויייעודמתעסוקהלמגוריםאוהוספתשימושמגורים

במגרשיםהמיועדיםלתעסוקה,שתהיהבתשבעהחברים,ובהם:

יושבראשהמועצההארציתאוחבראחרמביןחבריהמועצה )א(
הארציתשימונהעלידו,והואיהיההיושבראש;

לסעיף קטן )י(

מוצעלקבועכיבעבורמעוןהפועלבביתצמודקרקע,
השריקבע מצומצמתיותר, הפגיעהבשכנים לרוב שבו
בתקנותמספרילדיםמקסימליגבוהיותרהיכוללקבלאת
ההיתרלהפעלתמעוןכמוצעכאןואתההליךלקבלתוע
ההליךשייקבעיהיההליךמקביללהליךהמוצעבסעיףזה
ומפעילמעוןבביתצמודקרקעיוכללהגישבקשהבהתאם

להליךהמוגדרבחוקע

מוצעלקבועכימעונותיוםשבהםבין7פעוטות  סעיף 89 
ביום מגורים בבתי הפועלים פעוטות ל־36 
חקיקה )תיקוני הכלכלית המדיניות חוק של תחילתו
ו־2022( 2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת
התשפ"א-2021,יידרשולהגישבקשהלוועדההמקומית
בתוך90ימיםממועדהתחילההאמור,עלהשימושבבית
המגוריםכמקוםשבומופעלהמעוןוליידעאתהשכנים
עלזכותםלהתנגדלשימושבתוך15ימיםמהמועדשבו
המקומית הוועדה המקומיתע לוועדה ההודעה הוגשה
אם רק מעון להפעלת הבקשה את לאשר שלא רשאית
קיבלההתנגדויותמהשכניםשעולהמהםכיישנהפגיעה
מרחביתמשמעותיתשלאניתנתלתיקון,ויחולועלהבקשה
הוראותסעיף151ב)ד(עד)ח(המוצעעאםהוועדההמקומית

החליטהשלאלאשראתהבקשה,תופסקפעילותהמעון
רקבתוםשנתהלימודיםשבההתקבלההחלטתהוועדה

המקומיתע

סימן ב' 

ביקוש עודף קיים למגורים הבנייה בתחום  סעיף 90
במרביתאזוריהארץ,דברהמתבטא,ביןהשאר,  כללי
בעלייתמחיריהדיורבשנההאחרונהעבהתאם 
וכדי האחרונות, בשנים ישראל ממשלות למדיניות
באופן להרחיב יש הדיור, מחירי עליית עם להתמודד

משמעותיאתהיצעהדיור,במיוחדבאזוריהביקושע

התעסוקה שטחי היקפי המגורים, משוק בשונה
מהצורך משמעותי באופן גבוהים בישראל המתוכננים
הקיים,ביןהשארבשלמבנההארנונהאשרמהווהתמריץ
בנייה זכויות להוספת לפעול מקומיות רשויות בעבור

לטובתשטחימשרדיםע

בכ־180 נאמד המתוכננים התעסוקה שטחי היקף
מיליוןמ"ר,בעודשקצבהמימושהשנתיהממוצעעומדעל
7ע1מיליוןמ"רבלבדעעודףהיצעמשמעותיזה,מונעשימוש
יעילבקרקע,ומותירקרקעותנרחבותלשימושיתעסוקה

שאינםצפוייםלהתממשבעשרותהשניםהקרובותע
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נציגראשהממשלהבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2( )ב(
שלסעיף2)ב(,אםמונה;

מנהלמינהלהתכנוןאונציגו; )ג(

נציגשרהאוצרבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2(של )ד(
סעיף2)ב(,אםמונה;

נציגשרהבינויוהשיכוןבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2( )ה(
שלסעיף2)ב(,אםמונה;

חבראחדלפחותמביןהחבריםהמנוייםבפסקאות)6(ו–)7(של )ו(
סעיף2)ב(ע

מינהיושבראשהמועצההארציתאתאחדמחבריועדתהמשנה )2(
ליושבראשועדתהמשנה,לפיפסקתמשנה)1()א(,תבחרהמועצההארצית

מביןחבריהחברנוסףבמקומוע

דיןהחלטתועדתהמשנהשהוקמהלפיסעיףקטןזהכדיןהחלטת )3(
המועצההארציתוהוראותסעיףקטן)ב(לאיחולועלההחלטהע

נציגראשהממשלהבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2( )ב(
שלסעיף2)ב(,אםמונה;

מנהלמינהלהתכנוןאונציגו; )ג(

נציגשרהאוצרבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2(של )ד(
סעיף2)ב(,אםמונה;

נציגשרהבינויוהשיכוןבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2( )ה(
שלסעיף2)ב(,אםמונה;

חבראחדלפחותמביןהחבריםהמנוייםבפסקאות)6(ו–)7(של )ו(
סעיף2)ב(ע

מינהיושבראשהמועצההארציתאתאחדמחבריועדתהמשנה )2(
ליושבראשועדתהמשנה,לפיפסקתמשנה)1()א(,תבחרהמועצההארצית

מביןחבריהחברנוסףבמקומוע

דיןהחלטתועדתהמשנהשהוקמהלפיסעיףקטןזהכדיןהחלטת )3(
המועצההארציתוהוראותסעיףקטן)ב(לאיחולועלההחלטהע

משרדים, שטחי של משמעותי היצע עודף לצד
התפשטותנגיףהקורונהשגרמהלשינוימשמעותיבשוק
התעסוקהברחביהעולם,הביאהלשינוייםבביקושלשטחי
משרדיםעעובדיםרביםנאלצולעבודמביתםוסיגלולעצמם
יכולותלעבודהמרחוקעבקרבחלקמהמעסיקיםהעבודה
מרחוקהתגלתהכיעילה,ובעיקרחסכוניתמבחינתשטחי
ובמבחינת התפוקה, השגת לצורך הנדרשים המשרדים

ההוצאותהכספיותוהחיסכוןבזמןע

לפסקה )1(

לצורךהסבתשטחיתעסוקהלכללשימושיהמגורים,
מוצעלקבועכיתוקםועדתמשנהלמועצההארציתלתכנון
ובנייה,שתפקידהיהיהלאשרתכניותמפורטותהמסבות
כאמורשטחיתעסוקהלטובתשטחימגוריםעהוועדהתמנה
מבין הארצית המועצה ידי על שייבחרו חברים שבעה
חבריהם,ובהם-יושבראשהמועצההארציתאוחבר
אחרמביןחבריהמועצההארציתשימונהעלידו,שישמש
גםכיושבראשועדתהמשנה,מנהלמינהלתכנוןאונציגו,
הבינוי שר ונציג האוצר שר נציג הממשלה, ראש נציג
והשיכוןשמונוכנציגיחבריהממשלהבמועצההארצית,
אםמונווכןנציגהשלטוןהמקומיעחברנוסףייבחרעלידי

המועצההארציתמביןחבריהע

אחד את הארצית המועצה ראש יושב מינה אם
מחבריועדתהמשנהכיושבראשועדתהמשנה,המועצה

הארציתתבחרמביןחבריהחברנוסףבמקומוע

יראוהחלטהשלועדתהמשנהכאמורכהחלטהשל
המועצההארצית,והוראותסעיף6)ב(לחוק,המאפשרות
לחברבעלעמדהחולקתלהביאאתההחלטהשלועדת
לא הארצית, המועצה של הסופית להכרעה המשנה
זועכמוכן,לוועדתהמשנהיהיו יחולולגביועדתמשנה
תכניות לעניין מחוזית לוועדה הנתונות הסמכויות כל

או למגורים מתעסוקה ייעוד שינוי שעיקרן מפורטות
לתעסוקה, המיועדים במגרשים מגורים שימוש הוספת
ויחולולגביההוראותפרקג'לחוקבשינוייםהמחויבים,
כוללסעיף61אהמתייחסלרשאיםלהגישתכניתלוועדהע

לפסקה )2(

לעיתים,מוסדותהתכנוןקובעיםבתכניתמפורטת
תשתית הקמת או דרך סלילת כגון היתר למתן תנאים
וכדילממשאתהתכניתולהוציאהיתרבנייהבלאקיום
התנאים,ישלקבלאישורממוסדהתכנוןהמוסמךעישנם
מקריםשבהםהתנאיםשנקבעונמצאים,לאחרתקופה,
כתנאיםשאינםהכרחייםלמימושהתכנית,כגוןמקרים

שבהםמתממשיםפרויקטיםמקביליםע

הוצאת לאשר רשאי המוסמך התכנון מוסד כיום,
את להשיג ניתן כי שוכנע אם התנאי, קיום בלא היתר
המטרותשבשלהןנקבעהתנאיהאמורגםבלאמילויאותו
תנאיעכדילצמצםעיכובתכניותבשלתנאיםאלה,מוצע
לתקןאתסעיף145לחוקהתכנוןוהבנייהולאפשרהוצאת
היתראףבלאקיוםהתנאי,גםבמקרהשבומוסדהתכנון
שוכנעכייינתןהשירותהתשתיתיהנדרשלתכניתבאופן
סבירגםאםלאימולאהתנאיעכמוכן,מוצעלאפשרזכות
עררעלההחלטהלפיסעיףזהלוועדתהמשנהשלהמועצה
הארציתשהוקמהלפיסעיף6)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,גם

במקרהשבומוסדהתכנוןהאמורקיבלהחלטהבנושאע

לפסקאות )3( ו–)4(

מוצעלקבועכילענייןפרקח'בחוקהתכנוןוהבנייה
אשר ושימושים שטחים מבנים, יכללו ציבור" "צורכי
מנוהליםעלידימינהלהדיורהממשלתיבמשרדהאוצר
וזאתכדילאפשרלממשלהלממשצרכיםציבורייםאלה
חומים"( )"שטחים ציבור לצורכי המיועדים בשטחים

בתכניותשונותע
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הסמכויות כל יהיו זה קטן סעיף לפי שהוקמה המשנה לוועדת )4(
הנתונותלוועדהמחוזית,לענייןתכניותמפורטותשעיקרןשינויייעוד
המיועדים במגרשים מגורים שימוש הוספת או למגורים מתעסוקה

לתעסוקה,ויחולולגביההוראותפרקג'לחוקבשינוייםהמחויבים;

בסעיף145)ג1(- )2(

)1(,אחרי"נקבעוהתנאיםהאמוריםגםבלא"יבוא"אוכייינתן בפסקה )א(
השירותהתשתיתיהנדרשבאופןסביר,גםבלא";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

עלהחלטהשלמוסדהתכנוןהמוסמךלפיסעיףקטןזהניתןלערור ")3א(
לוועדתהמשנהשהוקמהלפיסעיף6)ד(בתוך30ימיםמיוםשהומצאהלו
ההחלטה;ועדתהמשנהתחליטבעררבתוך30ימיםמיוםהגשתווהחלטת

ועדתהמשנהתבואבמקוםהחלטתמוסדהתכנוןהמוסמך;";

בסעיף188)ב(- )3(

במקום""צרכיציבור",בסעיףזה",יבוא"בפרקזה-"צורכיציבור""; )1(

הסיפההחלבמילים"כלאחדמאלה"תסומן")1("; )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )3(

חניוני הממשלה, למשרדי משרדים מבני וכן 1 בפסקה המפורט )2("
אוטובוסים,תחנותמרכזיות,מיתקניתקשורת,ומיתקניםכאמורבפסקאות)1(,
2לפקודתהקרקעות)רכישה ו–)6(להגדרה"צורךציבורי"שבסעיף )5(
לצורכיציבור(,אשרמנוהליםבידימינהלהדיורהממשלתיבמשרדהאוצר
)להלן-שימושיםממשלתיים(,וכןכלשימושממשלתיאחרשאישרשר

הפניםלענייןזה;

בסעיף189,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")ב(

הוועדההמקומיתלאתפקיעמקרקעיןהמיועדיםבתכניתלשימושים )1(
ממשלתיים,אלאבהסכמתמנהלמינהלהדיורהממשלתיבמשרדהאוצר

וזאתנוסףעלהאמורבכלדין;

הוועדההמקומיתלאתפקיעמקרקעיןהמיועדיםבתכניתלשימושים )2(
ממשלתייםולצורכיציבוראחרים,שמומשולשימושיםממשלתיים,אלא
בהסכמתמנהלהדיורהממשלתיבמשרדהאוצר,וזאתנוסףעלהאמור

בכלדין";

בסעיף62א)ח(,אחריפסקה)4(יבוא: )5(

מקרקעין של הפקעתם את להתנות מוצע כן, כמו
המיועדיםלשימושיםממשלתייםבלבדבהסכמתמנהל
מינהלהדיורהממשלתיבמשרדהאוצרעעודמוצעלהתנות
לשימושים גם המיועדים מקרקעין של הפקעתם את
ממשלתייםוגםלצורכיציבוראחריםכגוןצורכיציבור
מקומיים,ואשרמומשולשימושיםממשלתיים,בהסכמת
מנהלמינהלהדיורהממשלתיבמשרדהאוצרעזאת,בין
השאר,כדילמנועמצביםשבהםרשויותמקומיותמפקיעות

ומקרקעין ממשלתיים לשימושים המיועדים מקרקעין
המשמשים)ומיועדיםלהמשיךלשמשגםבעתיד(לצרכים
נאלצת והמדינה המשטרה, תחנות כגון ממשלתיים,

להשקיעמשאביםרביםבהחזרתהמקרקעיןלבעלותהע

לפסקה )5( 

בהמשךלתיקוניםהמוצעיםבסעיף188לחוק,מוצע
להגבילאתסמכותהשלועדהמקומיתלשנותייעודאו
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כמשמעותם ממשלתיים לשימושים המיועד מגרש בתחום חלה היא )5("
בסעיף188)ב()2(,אלאאםכןאיןבהשינויייעודמהייעודכאמוראוהוספת

שימושבמגרשובכללזהשימושנוסףלצורכיציבור;";

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםכ"אטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026(, )6(
יקראואתחוקהתכנוןוהבנייה,כךשבסעיף147,אחריסעיףקטן)י(יבוא:

בסעיףקטןזה-")יא( )1(

בסעיף כמשמעותם - לתלמידים" "מעונות מוגן", דיור "בית
62א)א1()14()א(;

"השכרהלטווחארוך"-כהגדרתהבתוספתהשישית;

"שימושציבורי"-גןילדים,לרבותמעוןיוםלגילהרךאומרכז
קהילתיהנועדלשמשאתהמעונותלתלמידיםאואתבית

הדיורהמוגן;

להשכרהלטווחארוך,מעונות "שימושימגוריםאחרים"-דיור
לתלמידיםאוביתדיורמוגן;

"תעסוקה"-כמשמעותהבסעיף62א)א1(;

התירההתכניתהמפורטתהחלהבמגרששימושלתעסוקהולמגורים )2(
והשטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםבמגרשנמוךמ־30אחוזיםמסך
השטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,תיתןהוועדההיתרלהגדלתהשימוש
למגורים)בסעיףקטןזה-הגדלתשימושלמגורים(,בכפוףלהוראותאלה:

הגדלתהשימושלמגוריםלאתעלהעל30אחוזיםמהשטח )א(
הכוללהמותרלבנייהבמגרש;

שימוש להגדלת להיתר לבקשה מקומית ועדה תסרב לא )ב(
למגורים,אלאאםכןהתקבלעלכךאישורהוועדההמחוזיתע

התירההתכניתהמפורטתהחלהבמגרשברשותעירונית,שימוש )3(
לתעסוקהולאהתירהבושימושלמגורים,תיתןהוועדההיתרלתוספת
שימושימגוריםאחרים)בסעיףקטןזה-תוספתשימוש(,בכפוףלהוראות

אלה:

כמשמעותם ממשלתיים לשימושים המיועד מגרש בתחום חלה היא )5("
בסעיף188)ב()2(,אלאאםכןאיןבהשינויייעודמהייעודכאמוראוהוספת

שימושבמגרשובכללזהשימושנוסףלצורכיציבור;";

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםכ"אטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026(, )6(
יקראואתחוקהתכנוןוהבנייה,כךשבסעיף147,אחריסעיףקטן)י(יבוא:

בסעיףקטןזה-")יא( )1(

בסעיף כמשמעותם - לתלמידים" "מעונות מוגן", דיור "בית
62א)א1()14()א(;

"השכרהלטווחארוך"-כהגדרתהבתוספתהשישית;

"שימושציבורי"-גןילדים,לרבותמעוןיוםלגילהרךאומרכז
קהילתיהנועדלשמשאתהמעונותלתלמידיםאואתבית

הדיורהמוגן;

להשכרהלטווחארוך,מעונות "שימושימגוריםאחרים"-דיור
לתלמידיםאוביתדיורמוגן;

"תעסוקה"-כמשמעותהבסעיף62א)א1(;

התירההתכניתהמפורטתהחלהבמגרששימושלתעסוקהולמגורים )2(
והשטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםבמגרשנמוךמ־30אחוזיםמסך
השטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,תיתןהוועדההיתרלהגדלתהשימוש
למגורים)בסעיףקטןזה-הגדלתשימושלמגורים(,בכפוףלהוראותאלה:

הגדלתהשימושלמגוריםלאתעלהעל30אחוזיםמהשטח )א(
הכוללהמותרלבנייהבמגרש;

שימוש להגדלת להיתר לבקשה מקומית ועדה תסרב לא )ב(
למגורים,אלאאםכןהתקבלעלכךאישורהוועדההמחוזיתע

התירההתכניתהמפורטתהחלהבמגרשברשותעירונית,שימוש )3(
לתעסוקהולאהתירהבושימושלמגורים,תיתןהוועדההיתרלתוספת
שימושימגוריםאחרים)בסעיףקטןזה-תוספתשימוש(,בכפוףלהוראות

אלה:

לשימושים המיועדים למגרשים נוסף שימוש להוסיף
ממשלתייםע

לפסקה )6( 

במטרהלהביאלהאצתהבנייה,להגביראתהכדאיות
היצע את ולהרחיב משרדים שטחי במימוש הכלכלית
)יא(,שבו הדיור,מוצעלהוסיףלסעיף147אתסעיףקטן
ייקבעבהוראתשעהלמשךחמששניםכיבמגרששעליו
אולשימושיםמעורבים חלהתכניתלשימושיתעסוקה
לתעסוקהולמגורים,תיתןהוועדההמקומיתהיתרבסטייה
מתכניתלצורךהגדלהאותוספתשימושימגוריםשוניםע
הצעדהמוצעצפוילהוסיףלשוקהדיוראלפייחידותדיור
בטווחהקצר,ולאפשרפתרונותדיורלאוכלוסייהצעירה

ומבוגרתבלבאזוריהביקושע

לפסקה )1( של סעיף קטן )יא( המוצע 

החוק לסעיפי ביחס שונות הגדרות להגדיר מוצע
ולמנגנוןהאישורהמוצעבוע

לפסקה )2( של סעיף קטן )יא( המוצע

במגרששחלהעליותכניתמאושרתהמייעדתאת
שטחהמגרשלשימושיםמעורביםשלתעסוקהומגורים,
תיתןהוועדההמקומית,בכפוףלשארתנאיהסעיף,היתר
להגדלתשיעורהמגוריםעדל־30%מהשטחהכוללהמותר
לבנייהבמגרשעועדהמקומיתתהיהרשאיתלסרבלהיתר
להגדלתשימושהמגוריםכאמוררקאםניתןלכךאישור

מהוועדההמחוזיתע

לפסקה )3( של סעיף קטן )יא( המוצע 

במקוםשחלהעליותכניתהמייעדתאתשטחהמגרש
לשימושיתעסוקהולאמתירהבוגםשימושלמגורים,תיתן
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תוספתהשימושלאתעלהעל30%מהשטחהכוללהמותר )א(
לבנייהבמגרש;

לאמותריםבמגרששימושיתעשייהאומלאכה; )ב(

הוועדההמקומיתמצאהכיניתןמענה,ביןהשאר,לכלאלה: )ג(

קיימיםצורכיציבורנאותיםלתוספתהשימושכאמור; )1(

לאקיימתכלמגבלהסביבתיתאואחרת,שמונעתבכל )2(
דרךאתתוספתהשימושכאמורלמגרש;

לאקיימתכלמגבלהסביבתיתאואחרתשמונעתאת )3(
מימושהייעודיםהחליםעלמגרשיםגובלים;

לענייןדיורלהשכרהלטווחארוךיחולוגםהוראותאלה: )ד(

הוראותהתוספתהשישית; )1(

השטחהכוללהמותרלבנייהשלהדירהלאיעלהעל )2(
50מ"ר,לרבותשטחושלמרחבמוגן;

של בכתב דעת חוות לפי מצאה, המקומית הוועדה )3(
מהנדסהוועדההמקומית,כיניתןמענהלענייניםהמפורטים

בפסקה)3()ג(;

אחר תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע, מעונין כל )4(
הרואהאתעצמונפגעעלידיתוספתשימושלדיורלהשכרה
לטווחארוך,רשאילהגישהתנגדותלבקשהלהיתרבהתאם

להוראותסעיף149,בשינוייםהמחויבים;

הוועדההמקומיתהיתרלתוספתשימושלדיורלהשכרה
לטווחארוך,למעונותבעבורסטודנטיםולביתלדיורמוגן
בהיקףשלעד30%מהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשע
יובהרכיאיןבתוספתהשימושכאמורכדילהגדילאת
זכויותהבנייהבמגרשעהיתרכאמוריינתןרקאםלאהותר
במגרששימושיתעשייהאומלאכה,ואםמצאההוועדה
המקומיתכיניתןמענהלצורכיהציבורהנדרשיםבשל
הוספתהשימושהאמורוכילאקיימתמגבלהסביבתית
אחרתהמונעתאתהוספתהשימושלמגרשאוהמונעת

מימושתכניותמאושרותבמגרשיםגובליםע

דיור גם כוללת השימוש לתוספת הבקשה אם
להשכרהארוכתטווח,יחולועלתוספתהשימושכאמור

גםהתנאיםהאלה:

יחולוהוראותהתוספותהשישיתלחוקהתכנוןובנייה, 1ע
ובכללזה,בעלותאחודהעלהמקרקעיןשישמשולהשכרה
כי להבטיח כדי זאת, השכירותע דמי לקביעת והוראות

הדירותשייווספוישמשולדיורלהשכרהלטווחארוך;

זו,לא שטחדירהלהשכרהלטווחארוךלפיהצעה 2ע
יעלהעל50מ"ר,לרבותשטחושלמרחבמוגן,לצורךצמצום
כתוצאה שיידרשו הציבור צורכי היקף של משמעותי

מתוספתהדירות;

הוועדה מהנדס מטעם כתובה דעת חוות 3. תידרש
המקומית,ולפיהקייםמענהנאותלצורכיהציבורהנדרשים
כתוצאהמתוספתהדירות,כילאקיימותמגבלותסביבתיות
אואחרותהמונעותאתתוספתהדירותושתוספתהדירות
על החלות בתכניות הייעודים מימוש את מונעת אינה

מגרשיםגובלים;

עלאףשפסקה)4(קובעתכיכלההיתריםלפיסעיף 4ע
קטןזהטעוניםמילויההוראותשבסעיף149לחוק,ביחס
לדיורלהשכרהארוכתטווח,מוצעכיהרשאיםלהגיש
התנגדותלבקשהיהיוכלהמעונייןבקרקע,בבנייןאובפרט
תכנוניהרואהאתעצמונפגעמהבקשהיהיהרשאילהגיש
התנגדותלבקשהלהיתר,בדומהלרשאיםלהגישהתנגדות

לתכניתלפיסעיף100לחוק;
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ניתןהיתרלתוספתשימושלדיורלהשכרהלטווחארוך, )5(
וכתוצאהמכךנפגעומקרקעיןשלגביהםניתןההיתרכאמור
אומקרקעיןהגובליםעימם,יהיהזכאימישהיהבעלהזכויות
המקומית, מהוועדה לפיצוי ההיתר מתן ביום במקרקעין
בשינויים ,200 עד 197 סעיפים הוראות זה לעניין ויחולו
המחויבים,ויראואתהמועדשבוניתןההיתרכמועדאישור

תכניתפוגעת;

ועדהמקומיתרשאית,נוסףעלהגדלתהשימושלמגוריםאולתוספת )4(
השימושלפיפסקאות)2(ו–)3(,לאשרבמסגרתבקשהלהיתרלפיסעיףקטן
זה,תוספתשימושציבורישנועדלשרתאתהגדלתהשימושלמגוריםאו
אתתוספתשימושיהמגוריםהאחרים;תוספתלשימושציבוריכאמורלא
תעלהעל10אחוזיםמהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,ובלבדשעל
כל20מ"רשהותרולמגוריםאולשימושימגוריםאחריםלפיסעיףקטןזה,

יותרעד1מ"רבנוילשימושציבורי;

השטחלהגדלתהשימושלמגורים,לתוספתהשימושלמגוריםאחרים )5(
אולתוספתשימושציבוריהנכללבהיתרהבנייהובתעודתהגמרלאיעלה
)4(,לפיהעניין,מסךכלשטחי )2(עד עלהשיעוריםשנקבעובפסקאות
זו, גמר;בפסקתמשנה הבנייההנכלליםבאותוהיתרובאותהתעודת

"תעודתגמר"-כהגדרתהבסעיף158ו3;

הוראות שהתמלאו לאחר יינתן זה קטן בסעיף כאמור היתר )6(
סעיף149)א(,בשינוייםהמחויבים;

ניתןהיתרלתוספתשימושלדיורלהשכרהלטווחארוך, )5(
וכתוצאהמכךנפגעומקרקעיןשלגביהםניתןההיתרכאמור
אומקרקעיןהגובליםעימם,יהיהזכאימישהיהבעלהזכויות
המקומית, מהוועדה לפיצוי ההיתר מתן ביום במקרקעין
בשינויים ,200 עד 197 סעיפים הוראות זה לעניין ויחולו
המחויבים,ויראואתהמועדשבוניתןההיתרכמועדאישור

תכניתפוגעת;

ועדהמקומיתרשאית,נוסףעלהגדלתהשימושלמגוריםאולתוספת )4(
השימושלפיפסקאות)2(ו–)3(,לאשרבמסגרתבקשהלהיתרלפיסעיףקטן
זה,תוספתשימושציבורישנועדלשרתאתהגדלתהשימושלמגוריםאו
אתתוספתשימושיהמגוריםהאחרים;תוספתלשימושציבוריכאמורלא
תעלהעל10אחוזיםמהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש,ובלבדשעל
כל20מ"רשהותרולמגוריםאולשימושימגוריםאחריםלפיסעיףקטןזה,

יותרעד1מ"רבנוילשימושציבורי;

השטחלהגדלתהשימושלמגורים,לתוספתהשימושלמגוריםאחרים )5(
אולתוספתשימושציבוריהנכללבהיתרהבנייהובתעודתהגמרלאיעלה
)4(,לפיהעניין,מסךכלשטחי )2(עד עלהשיעוריםשנקבעובפסקאות
זו, הבנייההנכלליםבאותוהיתרובאותהתעודתגמר;בפסקתמשנה

"תעודתגמר"-כהגדרתהבסעיף158ו3;

הוראות שהתמלאו לאחר יינתן זה קטן בסעיף כאמור היתר )6(
סעיף149)א(,בשינוייםהמחויבים;

להשכרה, לדיור שימושים לתוספת היתר מתן 5ע על
זו, מתוספת כתוצאה שנפגעו מקרקעין בעל זכאי יהיה
אםנפגעו,לפיצוימהוועדההמקומיתלפיסעיפים197עד
200לחוקויראולענייןזהאתמועדמתןההיתרכמועד

אישורהתכניתע

לפסקה )4( של סעיף קטן )יא( המוצע

)ב(, קטן בסעיף כמפורט בשינויים תמיכה לצורך
שימושים להוסיף רשאית תהיה המקומית הוועדה
ציבורייםשלגןילדים,לרבותמעוןיוםלגילהרךוכןמרכז
קהילתיהנועדלשימושהדייריםבמעונותהסטודנטיםאו

הדייריםבביתהדיורהמוגןע

כדילתמוךבכדאיותהכלכליתשלתוספתהשימושים
מצדאחד,ולצורךמתןמענהלצרכיםציבורייםשיתמכו
בתוספתהשימושיםמהצדהשני,מוצעלקבועכיתוספת
השימושיםהציבורייםתהיהעדל־10%מהשטחהכולל
המותרלבנייהבמגרש,ובכלמקרהלאיותרמ־1מ"רבנוי
שלשימושיםציבורייםלכל20מ"רתוספתשימושלמגורים
אחריםכאמורעיובהרכיאיןבתוספתהשימושהציבורי

האמורכדילהוסיףזכויותבנייהלמגרשע

את להקנות כדי זה בסעיף אין כי יובהר עוד
המקרקעיןהמיועדיםלשימושהציבורילוועדההמקומית
וכיהשימושהציבוריהאמוריבוצעויופעלעלידיבעל

המקרקעין,בהתאםלשימוששייקבעבבקשהלהיתרע

לפסקה )5( של סעיף קטן )יא( המוצע

יש זה סעיף לפי להיתר בבקשה כי לקבוע מוצע
לשמורעלהשיעורהמרביהמותרלהסבתשימושמתוך
סךשטחיהבנייההמבוקשיםבאותההבקשהעזאת,כדי
להבהירכילאניתןלעשותשימושבסעיףלשםמימוש
או מגורים לשימוש מתעסוקה המוסבים הבנייה שטחי
החקיקה תכלית על לשמור וכדי בלבד, אחר לשימוש
שנועדה,ביןהשאר,גםלתמרץמימוששלשטחיתעסוקה
וכדילהבטיחששימושיהתעסוקהימומשובדבבדעם

תוספתאוהגדלתהשימושכאמורבחוקזהע

לפסקה )6( של סעיף קטן )יא( המוצע

בסעיף כאמור היתר למתן בקשה כי לקבוע מוצע
קטן)ב(,תפורסםלציבורכנדרשבהתאםלסעיף149)א(לחוק
המושפעים לגורמים מאפשר זה סעיף והבנייהע התכנון
התנגדותם את ולהגיש להתייחס כאמור היתר ממתן
לבקשהלהיתר,אםקיימתעיובהרשכלהוראותיושלסעיף
כך 149)א()4( סעיף זה ובכלל הבקשה, על יחולו 149)א(
שבקשהלהיתרשסוטהמהוראותתכניתמיתארארציתאו
תכניתמיתארמחוזיתתידרשלאישורהמועצההארצית

ובהתאםלתנאיםהקבועיםבאותוהסעיףע
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לאיינתןהיתרלפיסעיףקטןזהאםישבכךסטייהניכרתמתכנית )7(
החלהעלהקרקעאוהבניין;ואולםהיתרכאמוריינתן,בכפוףלהוראות
סעיףקטןזה,אףאםנקבעבתכניתכיסטייהמהוראותיהכאמורלעניין
זהתהיהסטייהניכרת,ובלבדשהתכניתכאמוראושרהלפנייוםג'בטבת

התשע"ז)1בינואר2017(;

עלאףהאמורבסעיף152,עררבענייןבקשהלהיתרשניתנהלגביה )8(
החלטהשלועדהמחוזיתלפיפסקה)2()ב(,יהיהלפניהמועצההארציתע

תכנית בתחום היתרים לעניין יחולו לא זה קטן סעיף הוראות )9(
שאושרההחלמיוםתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,
על נוסף למגורים בנייה שטחי או למגורים שימוש בתחומה הקובעת
שימושהתעסוקהשהותרבתחומהערבאישורהושניתןלהוציאהיתר

בנייהלמגוריםמכוחהבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספתע"

לפסקה )7( של סעיף קטן )יא( המוצע 

מוצעלקבועכיהיתרלפיסעיףזהלאיינתןאםנקבע
בתכניתמכוחהמבוקשההיתרכיסטייהמהוראותיהלעניין
זהמהווהסטייהניכרתעואולםאםהתכניתכאמוראושרה
לפנייוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(יינתןההיתר,
בכפוףלהוראותסעיףקטןזה,אףאםקבעההתכניתכי

סטייהמהוראותיהכאמורמהווהסטייהניכרתע

זאת,כיווןשלגביתכניותשאושרובתקופההעולהעל
חמששניםלפנייוםתחילתושלחוקזה,מוסדותהתכנון
הבנייה לזכויות המלאי במימוש הקושי את צפו טרם
תיקון ומטרת לעיל, שמבואר כפי לתעסוקה המאושרות
זההואלהתגברעלתכניותאלהולאפשרהוצאתהיתר
מכוחןיחדעםבקשהלהגדלתשימושלמגוריםאולתוספת
תכניות לגבי לעומתן, כאמורע אחרים למגורים שימוש
כי סביר בעתיד, שיאושרו תכניות וכן האחרונה מהעת
מוסדותהתכנוןהביאואויביאובחשבוןבמסגרתשיקוליהן
אתמלאיהזכויותלתעסוקהכאמור,ואםנקבעבהוראותיהן
כיסטייהמהוראותהתכניתלענייןזהמהווהסטייהניכרת,

לאיהיהניתןלסטותמהןלפיסעיףזהע

לפסקה )8( של סעיף קטן )יא( המוצע

מוצעלקבועכיעלאףהאמורבסעיף152,עררבעניין
בקשהלהיתרשניתנהלגביההחלטהשלועדהמחוזיתלפי

פסקה)2()ב(,יהיהלפניהמועצההארציתע

לפסקה )9( של סעיף קטן )יא( המוצע 

מוצעלקבועכיהוראותסעיףקטןזהלאיחולולעניין
התחילה יום לאחר שתאושר תכנית בתחום ההיתרים
שטחי תוספת או מגורים שימושי שקבעה זה, חוק של
בנייהלמגורים,נוסףעלשטחיהתעסוקהשהותרובמגרש
ערבאישורהשלהתכנית,ובלבדשניתןלתתהיתריבנייה
מכוחהשלהתכניתבלאאישורהשלתכניתנוספתעזאת,
כדילתתעדיפותלהליךהתכנוני,ככלשיבוצעויקייםאת
תכליותסעיףזהתוךבחינהתכנוניתכמקובלעלשטח
מסויםותוךביצועההתאמותהתכנוניתהנדרשותלאותו
תאשטחעלכן,אםתאושרתכניתכאמור,היתריםבתחומה
יוצאומכוחהועלפיהוראותיה,ולאיהיהניתןלעשות
שימושבסמכותהוועדההמקומיתלפיסעיףקטןזהכדי

להגדילאולהוסיףשימושימגוריםבשלבהרישויע
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פרק י"ט: אסדרה
פרקזהיהיה"חוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021"ע91עהשם

ואלהסעיפיחוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-92:2021סעיפיהחוק

"פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזהלקדםאסדרהמיטביתשנועדהלהגשים1עמטרה
מוגן( אינטרס - זה )בחוק יסוד זכות או ציבורי אינטרס
תוך דין, פי על המאסדרים תפקידי מילוי את ולהבטיח

הפחתתנטלהאסדרההעודף,עלבסיסהעקרונותהאלה:

פרק י"ט: אסדרה

השםפרקזהיהיה"חוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021"ע91ע

סעיפיהחוקואלהסעיפיחוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-92:2021

"פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזהלקדםאסדרהמיטביתשנועדהלהגשים1עמטרה
מוגן( אינטרס - זה )בחוק יסוד זכות או ציבורי אינטרס
תוך דין, פי על המאסדרים תפקידי מילוי את ולהבטיח

הפחתתנטלהאסדרההעודף,עלבסיסהעקרונותהאלה:

פרק י"ט: אסדרה

היוצרת חדשה מתכונת מוצעת המוצע י"ט בפרק
דברחקיקהעצמאיעמניסיוןהעברעולהכיחקיקתפרקים
השנתיתאובחוקההתייעלות בחוקהתכניתהכלכלית
הכלכליתהשנתית,הקובעתהסדריםמשפטייםעצמאיים
וחדשיםואינהכוללתרקתיקוניחוקיםאחרים,מקשהעל
איתורםותיקונםבעתיד)למשלפרקכ״ולחוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים
עדיפות אזורי שעניינו התשס״ט-2009, ו־2010(, 2009
לאומית(עפרקיםאלהכוללים,לאאחת,הסדרמקיף,שלו
היהמוצעונקבעשלאבמסגרתחוקהתכניתהכלכליתאו

חוקההתייעלותהכלכלית,היהנחקקכחוקחדשונפרדע

עלכן,מוצעלקבועמתכונתחדשה,ולפיההסעיף
הראשוןבפרקי"ט)סעיף91להצעתהחוק(,יקיםאתהחוק
החדששייווצר-חוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,
והסעיףהשניבפרקהאמור)סעיף92להצעתהחוק(יביא

אתנוסחהחוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

במתכונתזונעשהשימושבפרקיםנוספיםבהצעתחוק
זוובהצעתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגת
יעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,

המתפרסמתעימה,היוצריםדברחקיקהעצמאיע

האסדרה, יסודות חוק לסעיפי ההסבר להלן
החוק - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן התשפ"א-2021

המוצע(,כנוסחםבסעיף92להצעתהחוק:

המשברשאליונקלעהישראלבעקבותמגפת  כללי
הקורונהחשףאתחשיבותהאסדרהלתפקודה 
שלהמדינה,ולצדזאתגםחידדאתבעיותהיסודהקיימות
במערכתהאסדרהבישראלעבעיותהיסודהאמורותמובילות
לאסדרהלאמיטביתשעלולהלהיותלאיעילהדיהבהגנה
עלהאינטרסיםהמוגניםשהיאנועדהלקדםולשמר,ואף
לגרוםלהשלכותבלתירצויותכגוןנטלהאסדרההעודף,
המטילעלויותמיותרותעלהמשק,פגיעהבעסקיםקטנים
ובינוניים,חוסרודאותוחוסריציבותלעסקיםולממשלה,
פגיעהבתחרותוהגברתהריכוזיותבמשקעהשלכותאלה
מביאותבתורןלפגיעהבהשקעותבמשקובפריון,שמתורגמת

לפגיעהבצמיחה,ולצדזאת,לעלייהביוקרהמחייהע

עלפיהערכותשונות,פוטנציאלההשפעההכללית
שלשיפורהאסדרהבישראלעלהתוצרמוערךבסכוםהנע

בין58ל־100מיליארדישקליםחדשיםעהארגוןלשיתוף
פעולהולפיתוחכלכלי)OECD()להלןבדבריההסברלפרק
זה-OECD(העריךכישיפורהאסדרהבישראללרמה
הממוצעתבמדינותהחברותב–OECD,יעלהאתהתוצר
לנפשב־75%ע3בתוך5שניםוב־75%ע5בתוךעשור)נתון
שמוערךב־75מיליארדשקליםחדשיםבעשור(עתמונה
דומהעולהממדדיםבין־לאומייםשוניםהמצביעיםעל
לאיכותמערכת הנוגע מאחורבכל שישראלמצויה כך

האסדרהשלהבהשוואהלמדינותהמפותחותע

שהוקם חכמה", "רגולציה צוות פעל זה רקע על
מתוקףהחלטתממשלהמס'4398מיוםט"ובטבתהתשע"ט
יישום - חכמה "רגולציה שעניינה )2018 בדצמבר 23(
המלצותארגוןה–OECDותיקוןהחלטתממשלה")להלן
בדבריההסברלפרקזה-החלטה4398,הצוותאוצוות
רגולציהחכמה(,לגיבושתכניתלאומיתבתחוםהאסדרה
להתמודדותעםאתגריהיציאהממשברהקורונהעביום
2021(,הגישהצוותלראש )6ביולי כ"ובתמוזהתשפ"א
הממשלה,לשרהאוצרולשרהמשפטיםדוחהכוללאת
דוח - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן שגיבש התכנית
צוותרגולציהחכמה(עתכניתזוכוללתיצירהשלמעטפת
חקיקתיתלתשתיותארוכותטווחלקידוםמדיניותהאסדרה
החכמהבישראל,לצדפתרונותקצרי־טווחלהקלהבאסדרה
במקריםהמתאימיםעעבודתהצוותמבוססתעלסקירהבין־

לאומיתוהתייעצותעםמומחיםמרחביהעולםעהסקירה
המשווהשערךהצוותהעלתהכיישראלנמצאתמאחור
בהשוואהלמדינותהמתקדמותבעולםבכלהנוגעלניהול

תחוםהאסדרהע

העשורים בשלושת סחפה גישתהאסדרההחכמה
האחרוניםאתמרביתהמדינותהמתקדמותבעולםשביקשו
לנהלבצורהטובהומושכלתיותראתמדיניותהאסדרה
שלהן,בדומהלאופןשבוהןלמדובעברלנהלאתמדיניות
התקציבעבמקוםלהתמקדבקידוםרפורמותבמגזרמפוקח
ספציפי,מדיניותאסדרהמציעהמבטרוחביחוצהמגזרים,
יחדעםמנגנוניםתשתיתייםלצורךשיפורתהליכיקבלת
האסדרה נטל וצמצום אסדרה כפל מניעת ההחלטות,
העודףעזאת,במטרהלקדםאסדרהמבוססתנתונים,יעילה,

מדויקת,עקבית,ומידתיתיותרע

Regulatory(במסגרתקידוםתחוםמדיניותהאסדרה
בעולם המפותחות מהמדינות רבות אימצו ,)Policy
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נמצאשקביעתהאסדרהנדרשתלשםהגשמתאינטרס )1(
מוגןאולשםביצועתפקידהמאסדרלפידין,לאחרבחינת

חלופותלכך;

האסדרהנקבעתבמטרהלהביאלמרבהתועלתלמשק )2(
ולחברה,תוךאיזוןביןהאינטרסהמוגן,לביןעלותהציות
לאסדרהוההשפעותהכלכליותוהחברתיותהנובעותמקביעת

האסדרהאומאי־קביעתה,וככלל,עלבסיסניהולסיכונים;

עקרונותמנחיםלאסדרהחכמהוחובותשונותהנגזרות
מעקרונותאלה,כגוןפיתוחמתודולוגיהכלל־ממשלתית
Regulatory Impact( האסדרה השפעות להערכת
Assessment-RIA(,לצדהקמתרשותבקרהמרכזיתעל
האסדרה)RegulatoryOversightBody-ROB(עתפיסה
זומבוססתעלההבנה,שלמרותהמאפייניםהייחודייםשל
אסדרהמסוימת,שמוחלתעלמגזראוענףמסויםבמשק,
האסדרהכולהמתאפיינתבכךשהיאמבוצעתבאמצעות
אותםכליםשלקביעתכללים,פיקוחואכיפה,כדילתמוך
על שמירה תוך רצויה, חברתית או כלכלית בפעילות
אינטרסציבורימוגןעמשכך,לכלהאסדרהמכנהמשותף
רחבשמחייבהבניהסדורהשלתהליכיקבלתהחלטות

מושכליםואחידיםע

במדינתישראל,אבניהדרךהראשונותשלהאסדרה
בהשוואה מאוחר בשלב - 2014 בשנת אומצו החכמה
מספר -במסגרתהחלטתממשלה המפותחות למדינות
2118מיוםכ"חבתשריהתשע"ה)22באוקטובר2014()להלן
בדבריההסברלפרקזה-החלטה2118(עהצעדיםשקודמו
במסגרתהחלטהזו,וכןבהחלטה4398הנזכרתלעילמשנת
2018,נועדולהתחיללטפלבצורהשורשיתבבעיותהיסוד

שלמערכתהאסדרהבישראלע

למרותהצעדיםשנעשובתחוםזהבשניםהאחרונות
במסגרתהחלטותהממשלה,הגיעהצוותלמסקנה,שבאה
לידיביטויבדוחהנזכרלעיל,כיבמערכתהאסדרהבישראל
בהגדרת פער ובהם: יסוד, ובעיות פערים קיימים עדיין
יעדיםלאסדרהאיכותית;פערבתהליכיםמוגדריםוסדורים
ליצירהולשינויאסדרה;פערבבקרהעלאיכותתהליכי
היצירהושינויהאסדרה;פערבבחינהבדיעבדשלאיכות
האסדרה מערכת בראיית פער והשפעותיה; האסדרה
כמכלול;פעריתמריציםשלמאסדרים;ופעריםהנוגעים

להכשרהולמיומנותשלמערךהמאסדריםבישראלע

2021(,אימצה )1באוגוסט ביוםכ"גבאבהתשפ"א
הממשלהאתדוחצוותרגולציהחכמה,בהחלטהמספר
218שעניינה"תכניתלאומיתלשיפורהרגולציהותיקון
החלטותממשלה")להלןבדבריההסברלפרקזה-החלטה
218(עהחוקהמוצעבפרקזה,ושההסברלסעיפיומפורט
להלן,מבוססעלהמלצותהצוותשנועדולטפלבפערים
אלה,בשלחשיבותהשלאסדרהאיכותיתלמשקולחברהע

פרק א': מטרה והגדרות

בסעיףזהמוצעלעגןאתמטרתהחוק:קידום  סעיף 1
במטרה שתגובש בישראל, מיטבית אסדרה 
היסוד זכויות או הציבוריים האינטרסים את להגשים

העומדיםבבסיסהאסדרה,וכןבמטרהלהבטיחאתמילוי
תפקידםשלהמאסדריםעלפידיןעזאת,תוךהפחתתנטל

האסדרההעודףע

לצדמטרהכלליתזו,החוקנועדלהביאלכךשאסדרה
בישראלתיקבעברוחשורהשלעקרונותמנחיםשהםהיעד
שאליוצריכיםמאסדריםלשאוףבמסגרתמילויתפקידם,
כדישהאסדרהשהםקובעיםתהיהאסדרהאיכותית,הכול

כמפורטלהלן:

לפסקה )1(

בראש להיקבע צריכה שאסדרה להבהיר מוצע
ובראשונהלשםשמירהעלאינטרסמוגןאולקידומואו
לשםביצועתפקידהמאסדרלפידיןעאינטרסמוגןכוללעל
פיהמוצעאינטרסיםציבוריים)כגוןהגנהעלשלוםהציבור,
בטיחותהציבור,אוהגנהעלהסביבה(וזכויותיסוד)כגון
שמירהעלהזכותלפרטיותאוקידוםשוויוןזכויותלאנשים
עםמוגבלות(,אשרלשםשמירהעליהםאולשםקידומם

בחרהמחוקקלקבועאסדרהע

כךלמשל,חוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,
התשע"א-2011,נועד"עעעלמנועולצמצםמפגעיםסביבתיים
ובריאותייםהנגרמיםעלידיאסבסטואבקמזיקעעע")ראו
סעיף1לחוקהאמור(;חוקלפיקוחעלייצורהצמחושיווקו,
התשע"א-2011,נועד"עעעלהבטיחייצורואספקהשלתוצרת
חקלאיתטרייהמןהצומחהמשמשתלמאכלאדם,העומדת
בתקניםשלאיכותובטיחותעעע")ראוסעיף1לחוקהאמור(;
וחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998
מוגבלות, עם אדם של וחירותו כבודו על "עעעלהגן נועד
ולעגןאתזכותולהשתתפותשוויוניתופעילהבחברהבכל
תחומיהחייםעעע")ראוסעיף2לחוקהאמור(עאלהדוגמאות
ההגנה ושלשם האסדרה, שביסוד מוגנים לאינטרסים

עליהםאוקידומםהיאנקבעתע

קביעת של בפתרון השימוש כי מוצע זאת, לצד
אסדרה,אשרמעצםטבעהמטילהחובותאוהגבלותעל
פעילותשהיא,ככלל,רצויה,ייעשהרקבמקריםשבהם
אסדרההיאהפתרוןהנדרשלצורךהגשמתהאינטרסהמוגן,
שאינן חלופות לרבות אחרות, חלופות שנבחנו ולאחר

אסדרה,כגוןהסברהאותקינהוולונטריתע

לפסקה )2(

מוצעלהבהירשישלקבועאסדרהמתוךראייהרחבה
השואפתלהשיאאתהתועלתלמשקולחברהעזאת,בדרך
שלאיזוןביןהאינטרסהמוגןלביןעלויותהציותלאסדרה
נדרשים המפוקחים הגורמים שבהן הישירות )העלויות
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תהליךגיבושהאסדרהוקביעתהמתבססבמידהמספקת )3(
עלנתוניםהנוגעיםלעניין,ונעשהבהתאםלעיקרוןהשקיפות

ותוךשיתוףהציבורבמידההנדרשתבנסיבותהעניין;

האסדרהנקבעת,ככלל,עלבסיסכלליםואמותמידה )4(
המיושמים בין־לאומיים, בארגונים שגובשו מקצועיים
במדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים,אוכלליםואמות
כללים - )להלן כאמור במדינות החלים מקצועיים מידה
כן אם אלא משמעותיים(, שווקים עם במדינות מקובלים

מתקיימותנסיבותהמצדיקותאחרת;

בסוג בהתחשב האפשר, במידת נקבעת, האסדרה )5(
הגורמיםשהיאחלהעליהםומאפייניהם,ובכללזהגודלם,

היקףפעילותםאומידתהסיכוןהכרוכהבאותהפעילות;

תהליךגיבושהאסדרהוקביעתהמתבססבמידהמספקת )3(
עלנתוניםהנוגעיםלעניין,ונעשהבהתאםלעיקרוןהשקיפות

ותוךשיתוףהציבורבמידההנדרשתבנסיבותהעניין;

האסדרהנקבעת,ככלל,עלבסיסכלליםואמותמידה )4(
המיושמים בין־לאומיים, בארגונים שגובשו מקצועיים
במדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים,אוכלליםואמות
כללים - )להלן כאמור במדינות החלים מקצועיים מידה
כן אם אלא משמעותיים(, שווקים עם במדינות מקובלים

מתקיימותנסיבותהמצדיקותאחרת;

בסוג בהתחשב האפשר, במידת נקבעת, האסדרה )5(
הגורמיםשהיאחלהעליהםומאפייניהם,ובכללזהגודלם,

היקףפעילותםאומידתהסיכוןהכרוכהבאותהפעילות;

לשאתכדילצייתלאסדרה(וכןהשפעותנוספות,ישירות
על השפעות )כגון הכלכלה על האסדרה של ועקיפות,
התחרותאועלעסקיםקטנים(והחברה)כגוןהשפעותעל
יוקרהמחייה,עלצמצוםפעריםכלכליים,אועלזכויות

יסוד(ע

לפי ככלל, תיקבע, מיטבית אסדרה כי מוצע עוד
שככלל, הבנה מתוך זאת, סיכוניםע ניהול של עקרונות
איןזהרצוימבחינהכלכליתוחברתיתלפעולבאמצעות

אסדרהכדילאייןסיכוניםבאופןמוחלטע

לפסקה )3(

מוצעלהבהירכיתהליךקביעתהאסדרההמיטבית
והיישוםשלהיתבססועלנתוניםתומכיםומידערלוונטי,
כדילהבטיחשהיאתהיהעדכניתורלוונטיתלמצבהשוק
עוד האסדרהע של לבלתכליתה בשים המאוסדר,הכול
ביצוע תוך בשקיפות, תגובש מיטבית שאסדרה מוצע
בהתאם מתאים, בהיקף הציבור של שיתוף תהליכי
לאסדרההרלוונטיתעהימנעותמוחלטתמשיתוףהציבור

תיתכןרקבמקריםשבהםקיימתהצדקהברורהלכךע

לפסקה )4(

מידה ואמות כללים על מבוססת שאינה אסדרה
מעט בלא עלולה, מקובלים בין־לאומיים מקצועיים
מקרים,להטילעלויותמשמעותיותעלהמשקהישראלי,
תהליך או מוצר של ייחודית בהתאמה הצורך בשל
מסויםלמקובלבישראל,אובשלצמצוםסוגיהמוצרים
סטנדרטים כוללים אלה כללים לישראלע לייבא שניתן
תקנים, דוקטרינות, לרבות שונים, מסוגים בין־לאומיים
קודים,הנחיותאוהמלצותעהחששהמתוארלעילמקבל
משנהתוקףכאשרמדוברבמשקקטןכמוהמשקהישראלי,
בשימושבואינם חלקניכרמהמוצריםשנמצאים אשר
יבצעו בהכרח לא זרים יצרנים ולכן בישראל, מיוצרים
אתההתאמותהנדרשותכדילמכוראתהמוצריםשלהם

בהתאםלדרישותהישראליותע

נוסףעלכך,מקובללהניחשמדינותמפותחותאחרות,
אשרגיבשוכלליםמקובלים,מעוניינותאףהןלהגןעל

לשם הפועלים בין־לאומיים ארגונים גם וכך אזרחיהן,
הגנהעלהציבורבמיטבהכליםהעומדיםלרשותםעלא
פעם,מדינותוארגוניםאלהנהניםממשאביםמשמעותיים
ונתונים מידע על אלה כללים לבסס להם שמאפשרים

מהימניםע

בשלכך,הנחתהמוצאהיאשרצוי,ככלל,להסתמךעל
כלליםאלה,ביןשנקבעואוגובשובמדינותמפותחותעם
שווקיםמשמעותיים,וביןשנקבעואוגובשועלידיארגונים
בין־לאומיים,וכךלקדםהרמוניזציהשלהאסדרהבראייה
בין־לאומית,כךשלאיוטלודרישותייחודיותאלאכאשר
יכולות כאמור נסיבות זאתע המצדיקות נסיבות קיימות
להתקיים,למשל,כאשרלאקיימיםכלליםבין־לאומיים
כאשר הכשרות; בתחום למשל כמו בעולם, מקבילים
קיימיםכלליםבין־לאומיים,אךהםשוניםבכלמדינה,
כמולמשלבתחוםשקעיהחשמל;אוכאשרמתקיימים
תנאיםייחודייםבמדינהאשרמצדיקיםקביעהשלכללים

אחרים,כמולמשלתנאיאקליםשוניםע

לפסקה )5(

עיקרוןנוסףהואכיאסדרהמיטביתתיקבע,במידת
האפשר,באופןדיפרנציאלי,כךשהיאתותאםלגודלםשל
הנשקפת הסיכון לרמת או ליישמה הנדרשים הגורמים
מהםעכאשראסדרהחלהבאופןאחידעלכללהגורמים,
היאעלולהלהטילנטללאפרופורציונליעלחלקם,ובשל
כךאףלהביאלהשפעותשליליותכמוהגדלתהריכוזיות
בשווקיםמסוימיםבשלפגיעהביכולתשלשחקניםקטנים
להתחרותבשוקעכךלמשל,כאשרעסקיםקטניםנדרשים
העלויות גדולים, עסקים כמו דרישות לאותן לציית
היחסיותשלהציותלאסדרהבעבורםיהיוגבוהותיותר,
אףעלפישבחלקמהמקריםניתןלהניחשהסיכוןהנשקף
לציבורמעסקיםקטניםהואנמוךיותרעלצדהאמור,מוצע
לקבועכיעיקרוןזהייושםבמידתהאפשר,שכןבנסיבות
מסוימותההגנהעלהאינטרסהמוגןעשויהלחייבנקיטה

באסדרהאחידהכלפיכללהגורמיםהפועליםבשוקע
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האסדרהברורהונגישהלציבורהנוגעלעניין,ונקבעת )6(
כךשניתןליישמה,ככלהאפשר,באמצעיםדיגיטליים;

האסדרהנקבעת,במידתהאפשר,באופןשמקדםתיאום, )7(
שיתוףפעולהוהעברתמידעביןמאסדריםומצמצםאתהנטל

הבירוקרטי,ואינהכוללתהוראותהסותרותאסדרהאחרת;

האסדרהנקבעת,במידתהאפשר,באופןשישבוכדי )8(
לקדםאתהתחרותהענפיתולהביאלהפחתתיוקרהמחיהע

בחוקזה-2עהגדרות

"אישוראסדרתי"-הרשאה,ובכללזהאישור,רישיון,זיכיון,
שונה כינויו אם אף אחר דומה מסמך כל או היתר,
)בסעיףזה-אישור(,הנדרשתלפיחוקלצורךביצוע
פעילותאופעולהבידיאדם,לרבותהרשאהכאמור
הניתנתלגבימכשיראומוצר,שנתןמאסדר,תאגיד

ציבוריאומאסדרפיננסי;

"אסדרה"-הוראהשהיאאחתמאלה,שנקבעהלצורךהסדרת
לאכיפה ניתנת אשר חברתית, או כלכלית פעילות
פליליתאומינהליתבידירשותציבורית,תאגידציבורי

אומאסדרפיננסי:

לפסקה )6(

מוצעלקבועשאסדרהמיטביתתהיהעקביתונגישה
ברורופשוט,כךשתהיהבהירהלציבורע ותיכתבבאופן
כןמובהרכיבמקריםמסוימים,הרףהנדרשהואבהירות
האסדרה כי מוצע בנוסף, המאוסדרע המקצועי לציבור
תהיהניתנת,במידתהאפשר,ליישוםבאמצעיםדיגיטלייםע
כךלמשל,אסדרהכאמורלענייןהליכיםלקבלתרישיון
מעקב לרישיון, הבקשה הגשת שלבי שכל כך תיקבע
אחרהטיפולבבקשהוקבלתהרישיוןבסוףההליך,ייעשו
באמצעותהאינטרנטעגםבהקשרזהייתכנושיקוליםנוגדים
במקריםמסוימים,כגוןשיקוליםהנוגעיםלהבטחתגישה
לאוכלוסיותמסוימותעכמוכן,ייתכנומקריםשבהםיש
צורךלהביאבאופןפיזימוצרשלגביונדרשאישוראסדרתי
אומקריםשבהםקביעתהליךדיגיטליאינהאפשריתבשל

מחויבויותבין־לאומיותשלהמדינהע

לפסקה )7(

מוצעשאסדרהמיטביתתיקבעבמידתהאפשרבאופן
שיקדםתיאוםושיתוףפעולהביןמאסדרים,ותוךהעברת
זוניתןלהפחיתאתמספרהמקרים מידעביניהםעבדרך
שבהםנקבעותדרישותחופפותאוסותרותבידימאסדרים
שונים,כאשרהשוקמאוסדרבידייותרממאסדראחדענוסף
עלכך,אסדרהמיטביתתהיהכזושמכוונתלהפחיתאת
המגזר על להקל במטרה בה, הכרוך הבירוקרטי העומס

העסקיועלהאזרחיםהכפופיםלהע

לפסקה )8(

מוצעשאסדרהמיטביתתהיהכזושישבהכדילקדם,
במידתהאפשר,תחרותענפיתוהפחתהשליוקרהמחייהע
ציבוריות ועדות של הקביעה את לשקף בא זה עיקרון

ודוחותמקצועייםשנכתבובישראללאורךהשנים,ובראשן
טרכטנברג( )ועדת חברתי כלכלי לשינוי הוועדה דוח
שאימצההממשלהביוםי"אבתשריהתשע"ב)9באוקטובר
2011(,והצביעעלפעריםמשמעותייםבמידתההתחשבות
שלהאסדרהבישראלבענייניםאלה,והחשיבותשישלכך
שמאסדריםיקדישותשומתלבלהשפעותשלהחלטותיהם
עלהיבטיםאלהעאםכן,העיקרוןהמעוגןבפסקהזונועד
לאזןביןהאינטרסהמוגןשביסודהאסדרהלביןהשאיפה
שהאסדרהתתמוךבמידתהאפשרבקידוםתחרותענפית
ובהפחתתיוקרהמחייה,לצדמקריםפרטנייםשבהםלא

יהיהרלוונטיאומתאיםלשקולשיקוליםאלהע

סעיףזהמניחאתהתשתיתהמושגיתשעליה  סעיף 2
מבוססחוקיסודותהאסדרה,וקובע,ביןהשאר, 
נוספים מונחים לצד "מאסדר", ומיהו "אסדרה" מהי

המשמשיםבחוקזה,כמפורטלהלן:

רחבה, הגדרה מוצעת - אסדרתי"  "אישור  להגדרה 
הדין, לפי נזקק, אדם שבהם המצבים כלל את הכוללת
לאישורמטעםמאסדר,תאגידציבוריאומאסדרפיננסי,
כדישיוכללבצעפעילותאופעולהמסוימתבהתאםלדיןע
לענייןזהמוצעלכלולבמונח"אישור"כלסוגשלהרשאה,
דוגמתהיתר,זיכיוןאורישיון,וכןמסמכיהרשאהנוספים
שמהותםדומהאףאםכינויםשונה,כגוןהסמכה,תעודה
זונועדהלחולעלכלל והכרהעבמיליםאחרות,הגדרה
המצביםשבהםברירתהמחדלשבדיןהיאאיסורעלביצוע
פעילותאופעולהעדלקבלתאישורמאתאחדהגורמים

המנוייםלעילע

ההסדר בבסיס העומד זה, מונח - "אסדרה"  להגדרה 
רכיבים שלושה המוצע, פי על כולל, זה, בפרק המוצע

מרכזיים,כמפורטלהלן:
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הוראהשנקבעהבחיקוק; )1(

הוראההקובעתכללהתנהגותשהואבעלאופי )2(
כללי,ובכללזההוראהכאמורשנקבעתבהנחיה,נוהל,
חוזר,גילוידעתאובהוראהמסוגדומהאףאםכינויה

שונה,אוהוראהכאמורשנקבעתבאישוראסדרתי;

והכוללמעטהוראהכמפורטלהלן:

הוראהבאחדהענייניםשלהלן: )א(

פיקוחעלמחירים; )1(

קביעתתעריפיםועלויותמוכרות; )2(

קביעתהיטלים,אגרותאותמלוגים; )3(

מסים; )4(

הקצאהשלזכותבהליךתחרותי; )5(

הסדרתמתןשירותיחינוך,מתןטיפול )6(
החולה, זכויות בחוק כהגדרתו רפואי
התשנ"ו-1441996,לרבותטיפולפרה־רפואי,
ומתןטיפולסוציאליאופסיכו־סוציאלי,
הממשלה, בידי ברובם ניתנים אשר

בעצמהאובאמצעותאחרמטעמה;

הוראהשנקבעהבחיקוק; )1(

הוראההקובעתכללהתנהגותשהואבעלאופי )2(
כללי,ובכללזההוראהכאמורשנקבעתבהנחיה,נוהל,
חוזר,גילוידעתאובהוראהמסוגדומהאףאםכינויה

שונה,אוהוראהכאמורשנקבעתבאישוראסדרתי;

והכוללמעטהוראהכמפורטלהלן:

הוראהבאחדהענייניםשלהלן: )א(

פיקוחעלמחירים; )1(

קביעתתעריפיםועלויותמוכרות; )2(

קביעתהיטלים,אגרותאותמלוגים; )3(

מסים; )4(

הקצאהשלזכותבהליךתחרותי; )5(

הסדרתמתןשירותיחינוך,מתןטיפול )6(
החולה, זכויות בחוק כהגדרתו רפואי
התשנ"ו-1441996,לרבותטיפולפרה־רפואי,
ומתןטיפולסוציאליאופסיכו־סוציאלי,
הממשלה, בידי ברובם ניתנים אשר

בעצמהאובאמצעותאחרמטעמה;

ראשית,נדרשכימדוברבהוראהשנקבעהבחיקוקאו
בהוראההקובעתכללהתנהגותשהואבעלאופיכלליאו
הוראהכאמורהנקבעתבאישוראסדרתיערכיבזהמתייחס
לצורהשבהנקבעתהאסדרה-בחוקים,תקנותוכללים,
וכןבסוגיםנוספיםשלהוראות,כגוןהנחיה,נוהל,חוזר,
גילוידעת)אםהםאינםעוסקיםבפרשנותמשפטיתאו
כזה לרבות אחיד, רוחבי כתנאי או בלבד(, חשבונאית
אסדרתי, באישור הכללתו בעת מחייב תוקף המקבל
למפוקח אסדרתי באישור שניתן פרטני מתנאי להבדיל
ייחשבו אלה הוראות הפרטנייםע מאפייניו בשל מסוים
עלפיהמוצעלאסדרהכאשרהןקובעותכלליהתנהגות
שהםבעליאופיכללימחייב,להבדילמהוראותשחלות
במקרהפרטניעלגורםמפוקחמסויםאומהוראהכללית
שאינהמחייבתערכיבזהלאנועדלשנותאתהדיןהקיים
ביחסלתקנהבתפועלתחיקתי,אלאלשקףאתהמציאות
הקיימתשבמסגרתה,לעיתים,נקבעותהוראותאסדרהשהן
כלליותגםשלאבחקיקהראשיתאוחקיקתמשנה,ויש
צורךשהוראותאלה,בשלמהותן,יהיוכפופותלתהליכים

המעוגניםבחוקזהע

עודנדרשכימדוברבהוראה)מהסוגיםהמתוארים
או כלכלית פעילות הסדרת לצורך נקבעה אשר לעיל(
גדרי את להסדיר שנועדו הוראות כלומר, חברתיתע
הפעילותהמותריםשלתאגידים,עסקים,ארגוניםשונים
עיסוקםבפעילותכלכלית במסגרת אזרחיםפרטיים, או

אוחברתיתעויובהרכיעניינןשלההוראותשמוצעלכלול
בגדר"אסדרה"הואבפעילותשנתפסת,ככלל,כלגיטימית
או הגבלות לחובות, בכפוף מותרת, היא ככלל, ולפיכך,
תנאיםשנועדולשמורעלהאינטרסהמוגןהרלוונטיאו
זוע מפעילות הנובעים לציבור סיכונים ולצמצם לקדמו
דוגמאותלהוראותכאמורהן,למשל,דרישותשישלעמוד
בהןכדילקבלרישיוןעסק;חובותסימוןמוצרים;דרישות
לענייןאופןהאחסוןשלחומריםמסוכנים;וסטנדרטיםשל

היגיינהבמפעלימזוןע

הוראות "אסדרה" במונח לכלול נועד זה רכיב
או פלילית ענישה נקבעה שבצידן במהותן, אסדרתיות
עבירות הקובעות הוראות מגדרו ולהוציא מינהלית,
פליליותבהקשריםשאינםאסדרתיים-הוראותהאוסרות
עלהתנהגויותשהחברהאינהמעוניינתכללבקיומן,דוגמת
העבירותהמעוגנותבחוקהעונשין,התשל"ז-1977,חוק
מאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-2003,חוקאיסורהלבנת
הון,התש"ס-2000,חוקאיסורצריכתזנות)הוראתשעה
בטרור, המאבק חוק או התשע"ט-2019, חקיקה(, ותיקון
התשע"ו-2016עבאופןהאמור,בדבריחקיקה"מעורבים",
לא אסורה התנהגות של בהפללה העוסקות ההוראות
ייכללובגדר"אסדרה",ואילוההוראותשלפיהןהמחוקק
התירפעילותמסוימתבכפוףלקבלתרישיוןאוהיתר,או
שקבועותבהן,בצדההוראההמפלילה,הוראותנוספות
שמעוגניםבהןהיבטיאסדרהמסוימים,כןייחשבולאסדרהע

ס"חהתשנ"ו,עמ'327ע 144
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הוראהשעניינההסדרתפעילותשלגוף )ב(
הנמנהעםהמגזרהציבוריהרחב,כולואוחלקו,

בלבד;

הוראות שינוי, בלא המאמצת, הוראה )ג(
אמנהבין־לאומיתשאושרהאואושררהבידי

הממשלה,כולןאוחלקן;

הוראותתקנוןכספיםומשקשקבעהחשב )ד(
הכלליבמשרדהאוצר;

תכניתכהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה, )ה(
התשכ"ה-1451965;

בחוק כהגדרתה לדיור מועדפת תכנית )ו(
לדיור מועדפים במתחמים הבנייה לקידום

)הוראתשעה(,התשע"ד-1462014;

תכניתעבודהכהגדרתהבסעיף25לחוק )ז(
משקהגזהטבעי,התשס"ב-1472002;

לפי כמשמעותה ניקוז למפעל תכנית )ח(
חוקהניקוזוההגנהמפנישיטפונות,התשי"ח-

;1481957

תכניתלמפעלמיםלפיפרקשלישילחוק )ט(
המים,התשי"ט-1491959;

התשל"ג-1973, המסוכנים הסמים בפקודת למשל, כך
שבמסגרתהאסרהמחוקקעלפעילותביחסלסםמסוכן
כהגדרתובפקודההאמורה,בלאקבלתרישיוןלביצועה,
ואילו אסדרה, בגדר אינן בפקודה הקבועות העבירות
רישיון יינתן שבו האופן את למשל, שיסדירו, הוראות
לייצואקנביסאואתההוראותשיחולועלהציבורהמפוקח

באמצעותרישיוןזה,עשויותלהיחשבלאסדרהע

לאכיפה ניתנת שההוראה היא נוספת דרישה
פליליתאומינהליתבידירשותציבורית,תאגידציבורי
אומאסדרפיננסי,אושאי־קיומהמהווהעילהלאי־מתן
אישוראסדרתיעכלומר,מדוברבהוראותשניתנותלאכיפה
פלילית)כגוןעבירותפליליות(אולאכיפהמינהלית)כגון
הטלתעיצומיםכספייםאושלילתרישיון(,אושניתןשלא
להעניקאישוראסדרתיבשלאי־עמידהבהן)כגוןתנאי
מקדיםלקבלתרישיון(ערכיבזהנועדלהבהירכיהמונח
באמצעות רק כלליםשניתןלאכוף כולל אינו "אסדרה"
גוףשיפוטיאומעין־שיפוטי,דוגמתדיניהחוזיםאודיני
הנזיקיןעלצדזאת,רכיבזהגםמבהירכיהוראותהקובעות
תנאיםלתמיכותכספיותאוכלליםלהשתתפותבמכרזים
אינםבגדראסדרה,ביןהשארמאחרשאיןבצידםאכיפה

שיכולהלהתבצעעלידיאחדהגופיםהמנוייםבהגדרהע

מן לשנות נועד לא זה בחוק האמור כי ויובהר
העקרונותומושכלותהיסודבכלהנוגעלבחינתהאפשרות
לקביעת אסדרה, שעניינה בחקיקה סנקציות לקביעת
סמכויותאכיפהבחקיקהכאמורולאופןקביעתן,והכול

בהתאםלדיןולכלליםהמקובליםבהקשרזהע

לצדהאמור,מוצעלקבועחריגיםלמונח"אסדרה",
אשרעלפניהדבריםעשוייםלהתקייםלגביהםהרכיבים
המפורטיםלעיל,אךמשיקוליםשוניםנמצאכיהםאינם
הוראות למשל, כך המונחע בהגדרת להיכלל מתאימים
שעיקרןקביעתסכומיםשנקבעיםלפימתודולוגיהנפרדת
וכלכליתאולפינוסחאות;הוראותהמסדירותהקצאהשל
זכותבהליךתחרותיכגוןתחרותעלמתןזיכיוןאוחלוקת
מממנת, שהמדינה גופים על החלות הוראות מכסות;
ולכןניתןלהניחשהמדינה,ככלל,מפנימהאתהעלויות
שהוראותיהמטילותעליהם;הוראותשאיןלמאסדרשיקול
דעתבקביעתןשכןהןמהוותאימוץשלאמנהבין־לאומית
בלא נעשה האימוץ כאשר אליה, מחויבת שהממשלה
שינוייםבנוסח;תכניותבתחומיהתכנוןוהבנייהשנקבעות
בהליךייחודי;וכלליאתיקהמקצועיתשנקבעומכוחחוק
כללי מהווים אשר התשכ"א-1961, הדין, עורכי לשכת
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לפי שנקבעו המקצועית האתיקה כללי )י(
סעיפים109או98יג)3(לחוקלשכתעורכיהדין,

התשכ"א-1501961;

לענייןהגדרהזו,"אכיפהמינהלית"-לרבותאימתן
אישוראסדרתי;

"אסדרהבעלתהשפעהמשקית"-אסדרהשמתקייםלגביה
אחדמאלה:

מליאתהרשותקבעהכיעלותהציותהנובעתממנה )1(
עולהעלמאהמיליוןשקליםחדשיםבשנה,אועלסכום
חד־פעמיכאמור,אועלסכוםאחרשקבעראשהממשלה,

בצו,ושלאיפחתממאהמיליוןשקליםחדשים;

היאקובעתחובהלקבלתאישוראסדרתי,שלא )2(
נדרשקודםלכן,למעטאישורכאמורהניתןלמישבידו
אישוראסדרתיאחר,לשםביצועפעילותנוספתמכוח

האישורהאחר)להלן-אישוראסדרתיחדש(;

אסדרה זה ובכלל שבתוקף, אסדרה - קיימת" "אסדרה
שנקבעהלפנייוםהתחילהכאמורבסעיף45)א(;

"גוףהנמנהעםהמגזרהציבוריהרחב"-כלאחדמאלה:

לפי שנקבעו המקצועית האתיקה כללי )י(
סעיפים109או98יג)3(לחוקלשכתעורכיהדין,

התשכ"א-1501961;

לענייןהגדרהזו,"אכיפהמינהלית"-לרבותאימתן
אישוראסדרתי;

"אסדרהבעלתהשפעהמשקית"-אסדרהשמתקייםלגביה
אחדמאלה:

מליאתהרשותקבעהכיעלותהציותהנובעתממנה )1(
עולהעלמאהמיליוןשקליםחדשיםבשנה,אועלסכום
חד־פעמיכאמור,אועלסכוםאחרשקבעראשהממשלה,

בצו,ושלאיפחתממאהמיליוןשקליםחדשים;

היאקובעתחובהלקבלתאישוראסדרתי,שלא )2(
נדרשקודםלכן,למעטאישורכאמורהניתןלמישבידו
אישוראסדרתיאחר,לשםביצועפעילותנוספתמכוח

האישורהאחר)להלן-אישוראסדרתיחדש(;

אסדרה זה ובכלל שבתוקף, אסדרה - קיימת" "אסדרה
שנקבעהלפנייוםהתחילהכאמורבסעיף45)א(;

"גוףהנמנהעםהמגזרהציבוריהרחב"-כלאחדמאלה:

התנהגותונחשביםרכיםבאופיים)כגוןכללהקובעשעורך
מאחר מוצע זה חריג ארץ(ע בדרך שכנגד בצד ינהג דין
שלשכתעורכיהדיןהיאהתאגידהציבוריהיחידבישראל
שקובעכלליאתיקהמקצועית,ובשונהמרשויותציבוריות
תהליך לבצע החובה את קובעת הממשלה שלגביהן
הערכתהשפעותאסדרה)ומפעילהשיקולדעתבכך(,הרי
שעלפיהמוצעתחולחובהזועלתאגידיםציבורייםבאופן

ישיר,מכוחהחוק)ראופרקד'לחוקהמוצע(ע

ההגדרה - בעלת השפעה משקית"  "אסדרה  להגדרה 
מתייחסתלאסדרהחריגהשלההשפעהמשמעותיתעל
המשקעעלפיהמוצע,נכללתבגדרהמונחהאמוראסדרה

שמתקייםלגביהאחדמשניתנאיםחלופיים:

שרשות באסדרה, שמדובר הוא הראשון התנאי
האסדרה)שמוצעלהקימהבסעיף3לחוקהמוצע(קבעה,
במסגרתתהליךההתייעצותעימה,שעלותהציותהישירה
להעומדתעל100מיליוןשקלים)כעלותשנתיתאוכעלות
שקלים מיליון 100 מעל אחר סכום על או חד־פעמית(,
מוצע זה, בהקשר בצוע הממשלה ראש שיקבע חדשים
נבחנת שלפיו הרף את להעלות יוכל הממשלה שראש
עלותהציותעכךלמשל,אםבעקבותשינוייםשהתרחשו
במשק,הרףשל100מיליוןשקליםחדשיםהפךנמוךמדי,
כךשאסדרהבהיקפיםנרחביםנופלתבגדרהמונחענוסח
מוצעזהמבוססעלהתפיסהשלפיהרקאסדרותחריגות

שלהןהשפעהמשמעותיתעלהמשק,ייכללובהגדרהע

שמחייבת באסדרה שמדובר הוא השני התנאי
לראשונהקבלהשלאישוראסדרתיכהגדרתוהמוצעת,

כזהשלאנדרשבעברושאינוכרוךבאישוראסדרתיקייםע
לראשונה מוטלות שבו דברים במצב רק מדובר כלומר,
כגון מסוים, בתחום פעילות על או עיסוק על הגבלות
קביעתחובתרישיוןהפעלהאוויריתלשםביצועהפעלה
מסחריתשלכליטיסלפיחוקהטיס,התשע"א-2011,ולא
במצבדבריםשבונוספיםרבדיםשלאסדרה-כלליםאו
הגבלותחדשים-עלתחוםשהפעילותבוכברנמצאת
תחתאסדרהראשוניתמפורטת,כגוןקביעתהוראות,מכוח
החוקהאמור,לגביהפעלתכליטיסבידימפעיליםאוויריים
במרחביאווירמוגדרים,שבהןקבועותדרישותמיוחדות
לגביציודניווט,עקיבהאותקשורתעזאת,לנוכחההשלכות
שישלקביעהלראשונהשלחובהלקבלתאישוראסדרתי

כתנאילקיוםפעילותכלכליתאוחברתיתרצויהע

התכליתהמרכזיתבהגדרתהמונחהמתוארתלעיל
על משמעותית השפעה לה שיש שאסדרה לוודא היא
המשקתקבלתשומתלבמיוחדתהןמצדמאסדרים,בכך
שאלהיידרשו,למשל,לערוךבחינהבדיעבדשלהאסדרה
בתוךפרקזמןקצריותרמהנדרשלגביאסדרהרגילה)ראו
סעיף24)ב(לחוקהמוצע(,הןמצדהרשות,בכךשמליאת
הרשותתהיהמחויבתלייעץלמאסדריםלגביה,כמפורט
לענייני השרים ועדת או הממשלה, מצד והן בהמשך,
אסדרהשהממשלהיכולהלמנותכדילפעולבאמצעותה
)ראוסעיף30לחוקהמוצע(,בכךשזותהיהמוסמכתלקבוע
שלאיהיהניתןלקדםאתהאסדרהאםנפלפגםמהותי

בהליךהגיבוששלה,כמפורטבהמשךע
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גוףנתמךאותאגידבריאותכהגדרתםבסעיף21 )1(
לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1511985)להלן-חוק
בסעיף כהגדרתו מתוקצב גוף או התקציב(, יסודות
לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד לרבות האמור,

מחציתמההוןאומחציתמכוחההצבעהבו;

רשותציבורית; )2(

כאמור בריאות תאגיד שאינה חולים קופת )3(
בפסקה)1(;

מוסדחינוךשאינוגוףנתמךכאמורבפסקה)1(; )4(

מוסדמוכרלהשכלהגבוההכמשמעותובחוק )5(
המועצהלהשכלהגבוהה,אומוסדשניתנהלותעודת

היתרלפיסעיף21אלחוקהאמור;

"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"-חוקהמועצהלהשכלה
גבוהה,התשי"ח-1521958;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-1531968;

או להציע דין לפי המוסמכת ציבורית רשות - "מאסדר"
לקבועאסדרה,לפרסםהנחיותלשםיישוםאסדרה,
אולתתאישורהנדרשלפיחוקלצורךביצועפעילות
אופעולהבידיאדם,לרבותאישורכאמורהניתןלגבי

מכשיראומוצר;

"מאסדרפיננסי"-אחדמאלה:

בנקישראל,בהפעלתסמכויותיועלפידיןבכל )1(
ושיתוף הסליקה הבנקאות, תחומי לאסדרת הנוגע

בנתוניאשראי,בלבד;

רשותניירותערךכמשמעותהבחוקניירותערך; )2(

רשותשוקההוןביטוחוחיסכון,כמשמעותהבחוק )3(
התשמ"א- )ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח

;1541981

רשות הוא מאסדר המוצע פי על - להגדרה "מאסדר" 
ציבורית)כהגדרתההמוצעת(,אשרמוסמכתלפידיןלהציע
אסדרה יישום לשם הנחיות לפרסם אסדרה, לקבוע או
פעילות ביצוע לצורך חוק לפי שנדרש אישור לתת או
מכשיר לגבי כאמורהניתן זהאישור ובכלל פעולה, או

שבאמצעותומבוצעתהפעילותאוהפעולהע

להגדרה "מאסדר פיננסי" -עלפיהמוצע,מאסדרפיננסי
הואאחדמרשימהשלגורמיםהמנוייםבהגדרהעאומנם
בנקישראלורשותניירותערך,הנמניםעםאותםגורמים,
הםתאגידיםשהוקמובחוק,ובהתאם,היועשוייםלהיכלל

להלן(, )כמפורט ציבורי" ל"תאגיד המוצעת בהגדרה
הייעודיות וההוראות הייחודיים מאפייניהם בשל אך
שמוצעותלגביהםבשלמאפייניםאלה,מוצעלכלולאותם,
של זו נפרדת בקטגוריה המוצע, שבחוק ההסדר לצורך

מאסדריםפיננסייםע

הוא כי במפורש להבהיר מוצע ישראל, בנק לגבי
ייחשבלמאסדרפיננסיבהפעלתסמכויותיועלפיכלדין
בכלהנוגעלאסדרתתחומיהבנקאות,הסליקה)לדוגמה:
פקודת התשמ"א-1981, ללקוח(, )שירות הבנקאות חוק
1941,חוקסליקתשיקים,התשע"ו-2016,חוק הבנקאות,
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כהגדרתו פיננסיים שירותים נותני על המפקח )4(
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-1552016;

מאסדר,לענייןאסדרהשעיקרהבתחוםפעילותם )5(
שלהגופיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)4(;

"מוסדחינוך"-כלאחדמאלה:

חובה, לימוד בחוק כהגדרתו חינוך מוסד )1(
התש"ט-1561949;

ספר, בתי על פיקוח חוק עליו שחל ספר בית )2(
התשכ"ט-1571969,ומספקחינוךעל־תיכונישבמסגרתו
הואמכשיראתתלמידיולקראתבחינותממשלתיות

אולקראתהשכלההמוכרתעלידימשרדממשלתי;

"מליאתהרשות"-כמשמעותהבסעיף4;

"עלותהציות"-כללהעלויותהמושתותעלגורמיםשחלה
עליהםאסדרה,הנובעותבאופןישירמהציותלאסדרה,

ובכללזה-

עלויותהכרוכותבעמידהבדרישותהאסדרה; )1(

בקשר המתנהלים מהליכים הנובעות עלויות )2(
לדרישותהאסדרה,ובכללזההגשתדיווחים,בקשות
המתנה תקופות כן וכמו היתרים וקבלת וטפסים

הכרוכותבהליכיםכאמור;

כהגדרתו פיננסיים שירותים נותני על המפקח )4(
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-1552016;

מאסדר,לענייןאסדרהשעיקרהבתחוםפעילותם )5(
שלהגופיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)4(;

"מוסדחינוך"-כלאחדמאלה:

חובה, לימוד בחוק כהגדרתו חינוך מוסד )1(
התש"ט-1561949;

ספר, בתי על פיקוח חוק עליו שחל ספר בית )2(
התשכ"ט-1571969,ומספקחינוךעל־תיכונישבמסגרתו
הואמכשיראתתלמידיולקראתבחינותממשלתיות

אולקראתהשכלההמוכרתעלידימשרדממשלתי;

"מליאתהרשות"-כמשמעותהבסעיף4;

"עלותהציות"-כללהעלויותהמושתותעלגורמיםשחלה
עליהםאסדרה,הנובעותבאופןישירמהציותלאסדרה,

ובכללזה-

עלויותהכרוכותבעמידהבדרישותהאסדרה; )1(

בקשר המתנהלים מהליכים הנובעות עלויות )2(
לדרישותהאסדרה,ובכללזההגשתדיווחים,בקשות
המתנה תקופות כן וכמו היתרים וקבלת וטפסים

הכרוכותבהליכיםכאמור;

שיקיםללאכיסוי,התשמ"א-1981וחוקשירותיתשלום,
התשע"ט-2019(,ושיתוףבנתוניאשראי,בלבד)ראוגםדברי
ההסברלהגדרה"תאגידציבורי"(,זאתלהבדילמסמכויותיו
כבנקמרכזי,לרבותסמכויותהמופעלותעלידולפיחוק
תשלומים, מערכות חוק או התש"ע-2010, ישראל, בנק

התשס"ח-2008ע

עודמוצעלכלולבהגדרההמוצעתאתרשותשוק
ההון,ביטוחוחיסכון)להלןבדבריההסברלפרקזה-רשות
שוקההון(,שאףשהיארשותציבוריתפנים־ממשלתית,
היאבעלתסמכויותפיקוחבעלותמאפיינידומיםלאלהשל
רשותניירותערךובנקישראל,ויחדשלושתהגופיםהאלה

אחראיםעלהאסדרההפיננסיתבמדינתישראלע

לבסוף,מוצעלכלולבהגדרהזוגםמאסדריםהקובעים
אסדרהבתחוםפעילותםשלהגופיםהנזכריםלעיל)ראו
לפטור לב בשים השאר, בין וזאת, להגדרה(, )5( פסקה
הקייםכיוםבהחלטה2118מחובתביצועהערכתהשפעות
אסדרהל"רגולציהבתחומם"שלהמאסדריםהפיננסיים,
וכדילמנועמצבשבואסדרהשלמאסדריםפיננסייםתהיה
כפופהבעקיפיןלהסדרבחוקשלאנועדלחולעלמאסדרים

כאמור,בשלכךשמדוברבאסדרהפיננסיתאשרנקבעת
בפועלבידישרהמשפטיםאושרהאוצרע

ויובהרכימאסדריםאלהייחשבולמאסדריםפיננסיים
הגופים של לפעילותם אסדרהשעיקרהנוגע רקלעניין
האחריםהנכלליםבהגדרה,ולאכשהםקובעיםאסדרה
הנוגעת,ביןהשאראובאופןצדדי,לתחומיפעילותםשל
הגופיםהאמוריםעכךלמשל,רשותהתחרותהכלכליתלא
תיחשבלמאסדרפיננסילענייןאסדרההחלהעלתאגידים
בנקאייםוגםעלתאגידיםרביםאחרים,אולענייןאסדרה
כאמורשעניינהתחרותענפיתבמתןאשראי,שכןבמקרים
אלההאסדרהאינהבתחוםהפעילותשלהגופיםהאמוריםע

להגדרה "עלות הציות" -מונחזהמתייחסלכללהעלויות
הישירותהנובעותמציותלאסדרה,כוללעלויותישירות
הכרוכותבעמידהבדרישותהתוכןשלהאסדרה,כגוןחובה
להתקיןמסנניאווירלהפחתתזיהוםהנפלטממפעליםאו
מתזיםלמניעתסיכוןלשריפות,וכןעלויותביורוקרטיות
המאסדר,כגון העבודהמול מתהליכי הנובעות ישירות
חובותדיווח,מענהלדרישותמידע,הגשתבקשותוטפסים,
וקבלתאישוריםעעודמוצעלכלולבגדרעלותהציותאת
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"הרשות"-רשותהאסדרהשהוקמהלפיסעיף3;

"רשותציבורית"-כלאחדמהגופיםשלהלן,ובכללזהמי
שממונהעלהגוףאועומדבראשו,וכןעובדאונושא
משרהבגוףכאמור,לרבותמישגוףכאמוראצללואת

סמכותו:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
ויחידותהסמךשלהם,למעטביתדיןמינהליכהגדרתו
בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1581992,ולמעטגוף

כאמורבפסקאות)3(עד)5(להגדרה"מאסדרפיננסי";

משטרתישראל; )2(

שירותבתיהסוהר; )3(

לפי המוסמך חוק, לפי שהוקם תאגיד - ציבורי" "תאגיד
לשם אסדרה,לפרסםהנחיות להציעאולקבוע דין
למעט מכוחה, אסדרתי אישור לתת או יישומה
כאמור ותאגיד סמכויותיו כל בהפעלת ישראל בנק

בפסקה)2(להגדרה"מאסדרפיננסי";

"תהליךהערכתהשפעותאסדרה"-כפישנקבעבהחלטות
הממשלהע

פרק ב': רשות האסדרה ומליאת הרשות

מוקמתבזהרשותהאסדרהע3עהקמתהרשות

עלויות כאמורע בתהליכים מענה לקבלת ההמתנה זמני
הציותאינןכוללותעלויותבשלקנסותאועיצומיםשהוטלו
הנובעות עקיפות עלויות כוללות אינן וכן מפרים על
מהאסדרה,כגוןעלויותהנובעותמהעומסשעלוללהיווצר
עלמערכתהבריאותכתוצאהמדרישהשלמאסדרלצרף

אישוררפואיכתנאילקבלתרישיוןע

להגדרה "תאגיד ציבורי" -עלפיהמוצעמונחזהכולל
תאגידשהוקםבחוקאומכוחחוק,שהואבעלסמכויות
ציבורי תאגיד כלומר, אסדרה, לעניין למאסדר דומות
תאגידים מ־60 למעלה פועלים בישראל מאסדרע שהוא
רשות ורדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות כגון ציבוריים,
מועצת הצמחים, מועצת לשכתעורכיהדין, העתיקות,
אגוזיהאדמה,קרנית,הרשותלמלחמהבסמיםובאלכוהול,
הרשותלשיקוםהאסיר,ועודעחלקמהתאגידיםהציבוריים
מוסמךלהציעאולקבועאסדרה,אולתתאישוראסדרתי

מכוחה,ובכךהואדומהלמאסדרע

מוצעלהוציאמגדרהמונחאתהמאסדריםהפיננסיים
שהםתאגידיםציבוריים,ובייחודאתבנקישראלורשות
ניירותערך,שלגביהםמוצעותכאמורהוראותייעודיותע
בנוסף,וכדילמנועמצבשבוההוראותהנוגעותלתאגיד
שאינן סמכויות בהפעלת ישראל בנק על יחולו ציבורי
מפורטותבהגדרה"מאסדרפיננסי",מוצעלהחריגמהמונח

אתבנקישראלבהפעלתכלסמכויותיוע

להגדרה "תהליך הערכת השפעות אסדרה" -תהליךזה
נקבעבהחלטה2118,בהחלטה4398ובהחלטה218,הנזכרות
לעיל,והממשלהעשויה,בהחלטותאחרותשתקבל,לשנותו,
ומוצעלהפנותלתוכנוכפישנקבעבהחלטותאלהעככלל,
מדוברבתהליךמתודולוגילגיבושאסדרההמוכרבמרבית
המדינותהמפותחות,וכוללכמהשלביםמרכזיים,כגון
הגדרהשלהבעיהשהאסדרהמבקשתלטפלבה;בחינת
בחלופות הכרוכות ועלויות תועלות הערכת חלופות;
השונות;וביצועתהליךשלשיתוףהציבורעהתהליךשבוצע

משתקףבדוחנלווההמתפרסםלציבור)דוחRIA(ע

פרק ב': רשות האסדרה ומליאת הרשות

מוצעלהקיםאתרשותהאסדרה)להלןבדברי  סעיף 3
ההסברלפרקזה-הרשות(,כרשותממשלתית 
עצמאיתומקצועיתעזאת,בהתאםלהמלצותצוותרגולציה
חכמה,ולהמלצתה–OECDלישראללהקיםגוףלבקרהעל
אסדרה,בעלסמכויות,שיפעלביחידההמרכזתאתעבודת
המוצע, פי על הממשלהע ראש משרד כגון הממשלה,
לחוק 4 סעיף )ראו הרשות מליאת באמצעות הרשות,
נטל ולהפחתת מיטבית אסדרה לקידום תפעל המוצע(,
אסדרהעודףבהתאםלהוראותהחוקהמוצעולתפקידים

שהוטלועליהלפיכלדיןאחרע
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לרשותתהיהמליאהבתשישהחברים,אזרחיישראל4עמליאתהרשות )א(
ותושביהע

אלהחברימליאתהרשות: )ב(

יושבראשמליאתהרשות,שתמנההממשלהלפי )1(
הצעתראשהממשלה,שתינתןלאחרהתייעצותעםשר

האוצר)להלן-יושבראשמליאתהרשות(;

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאועובד )2(
משרדראשהממשלהבעלמומחיותבתחוםהאסדרה

שימנההמנהלהכללי;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,אועובד )3(
משרדהאוצרשימנההממונה;

משנהליועץהמשפטילממשלהשימנההיועץ )4(
המשפטילממשלה,אועובדמשרדהמשפטיםשימנה

המשנהליועץהמשפטילממשלה;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )5(
להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו מוכר ממוסד
גבוהה)בסעיףזה-מוסדמוכר(,בתחומיעיסוקהשל
הרשותומומחיותבתחוםהאסדרה,שימנהשרהאוצר;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )6(
הרשותומומחיות של עיסוקה בתחום מוכר ממוסד

בתחוםהאסדרה,שימנהשרהמשפטיםע

תקופתכהונתושלחברמליאתהרשותכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב()5(או)6(תהיהארבעשניםע

הודעהעלמינויחברימליאתהרשותתפורסםברשומותע )ד(

לרשותתהיהמליאהבתשישהחברים,אזרחיישראל4עמליאתהרשות )א(
ותושביהע

אלהחברימליאתהרשות: )ב(

יושבראשמליאתהרשות,שתמנההממשלהלפי )1(
הצעתראשהממשלה,שתינתןלאחרהתייעצותעםשר

האוצר)להלן-יושבראשמליאתהרשות(;

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאועובד )2(
משרדראשהממשלהבעלמומחיותבתחוםהאסדרה

שימנההמנהלהכללי;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,אועובד )3(
משרדהאוצרשימנההממונה;

משנהליועץהמשפטילממשלהשימנההיועץ )4(
המשפטילממשלה,אועובדמשרדהמשפטיםשימנה

המשנהליועץהמשפטילממשלה;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )5(
להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו מוכר ממוסד
גבוהה)בסעיףזה-מוסדמוכר(,בתחומיעיסוקהשל
הרשותומומחיותבתחוםהאסדרה,שימנהשרהאוצר;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )6(
הרשותומומחיות של עיסוקה בתחום מוכר ממוסד

בתחוםהאסדרה,שימנהשרהמשפטיםע

תקופתכהונתושלחברמליאתהרשותכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב()5(או)6(תהיהארבעשניםע

הודעהעלמינויחברימליאתהרשותתפורסםברשומותע )ד(

מערכתהאסדרהבישראלובמדינותהעולםנוסדה
בדרךכללנדבךעלגבינדבך,כמערכתמבוזרתשבהכל
מאסדראמוןעלקידוםהאינטרסהמוגןהמסויםשעליו
הואהופקד,בלילראותבאופןמלאאתהתמונההכוללת
הכלכליות וההשלכות המוגנים האינטרסים מכלול של
והחברתיותשלהאסדרהשבתחומועהקמתרשותאסדרה
בישראל,בדומהלהקמתרשויותבקרהמרכזיותעלאסדרה
במדינותהעולם,נועדהלטפלבבעיהזוולייסדגוףאחד
לממשלה ומסייע כמכלול האסדרה מערכת את שבוחן
אכן שהיא ולוודא שלה האסדרה מדיניות את לנהל

מיושמתבאופןרוחביוחוצהענפיםע

כיום,אגףמדיניותרגולציהבמשרדראשהממשלה
מבצעהליכיבקרהמסוימיםעלתהליכיקביעתהאסדרה
בישראלעואולם,כפישעלהמעבודתצוותרגולציהחכמה,
היקףפעילותהאגףוסמכויותיואינםנותניםמענהמספק
לפעריםהקיימיםבמערכתהאסדרהבישראל,ואינםעולים
במדינות המקובלות ופרקטיקות נורמות עם אחד בקנה
צעד היא בהתאם, הרשות, הקמת רבותע מפותחות

משמעותילעברהמדיניותהמקובלתבמדינותמפותחות,
ולעברהמדיניותהמומלצתבידיה־OECDע

סעיףזהמפרטאתהרכבהשלמליאתהרשות  סעיף 4
החדשהשתוקםעעלפיהמוצע,ימונולמליאת 
הרשותשישהחברים,הןעובדיהמדינהוהןנציגיציבור,
באופןשייווצרתמהילשהואמאוזןומקצועי,מצדאחד,
ומבטיחמעורבותציבוריתבעבודתהשלהרשות,מצדשניע
כמוכן,מוצעכיחברימליאתהרשותשימונוכנציגיהציבור
מומחיות בעלי יהיו המשפטים, ושר האוצר שר מטעם
בתחוםהאסדרה,כגוןחבריסגלאקדמיהחוקריםאסדרה,
העוסקים אזרחית חברה אנשי או לשעבר, מאסדרים

באסדרהע

כדילאפשרריענוןשורותוגיווןדעותועמדותבמליאת
הרשות,מוצעלהגבילאתתקופתכהונתםשלחבריהמליאה
מקרבהציבורעמשךהזמןהמוצעלתקופתהכהונהשלחבר
כאמורהואארבעשניםעויובהר,כיקציבתהכהונהכאמור
לאתחולעלחברמליאתהרשותשמונהמכוחתפקידואו

עלנציגהמתמנהמקרבעובדימשרדממשלתיע
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יושבראשמליאת
הרשות

יושבראשמליאתהרשותיהיהעובדהמדינהע5ע )א(

הרשות, מנהל גם ישמש הרשות מליאת ראש יושב )ב(
ויהיהממונהעלביצועתפקידיהרשותלפיחוקזהע

תפקידימליאת
הרשות

לשםהגשמתמטרותחוקזה,מליאתהרשות-6ע

שביצעו אסדרה קביעת תהליכי על בקרה תבצע )1(
מאסדרים,ובכללזהתייעץלמאסדריםלענייןהאיכותשל
תהליכיהערכתהשפעותאסדרהשביצעו,כאמורבסעיף20;

תבצעבחינה,מדידהוהערכהשלאסדרהקיימתשקבעו )2(
מאסדרים,ותיתןהמלצותבעניינה,כאמורבסעיף27;

תקדםתהליכיתכנוןבתחוםהאסדרהוכןתקדםתיאום )3(
ושיתוףפעולהביןמאסדרים,כאמורבסימןג'לפרקג',ותסייע

ביישובמחלוקותביןמאסדרים;

תייעץלמאסדרים,תלווהותדריךמאסדריםוכןתקיים )4(
הכשרות,הכולבענייןתהליכיקביעתאסדרהאוטיובאסדרה

קיימתובענייןיישוםאסדרהכאמור;

זה ובכלל אסדרה, מדיניות בענייני לממשלה תייעץ )5(
בענייניםהנוגעיםלעיצובמערךהאסדרהופיתוחו,עריכת
מחקריםופיתוחשיטתהעבודהשלהממשלהבענייניםאלהע

בהתאםלהוראותסעיףזה,יושבראשמליאת  סעיף 5
הרשותייחשבלעובדהמדינהעכך,מינויויהיה 
לפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-1959)להלן
בדבריההסברלפרקזה-חוקשירותהמדינה)מינויים((,
והליךהאיתורייעשהבאמצעותועדהלאיתורמועמדים,
בכפוףלהחלטותועדתהשירותוהממשלהלפיסעיף21

לחוקהאמורע

נוסףעלכך,מוצעכייושבראשמליאתהרשותישמש
גםמנהלהרשותויהיהממונהעלביצועתפקידיהרשות
לפיחוקזה,שיבוצעו,ככללובאופןשוטף,עלידיעובדי

הרשותע

מוצעכימליאתהרשותתמלאחמישהתפקידים  סעיף 6
רגולציה צוות להמלצות בהתאם מרכזיים, 

חכמהוברוחהמלצותה־OECD,כמפורטלהלן:

גיבוש תהליכי על בקרה תבצע המליאה ראשית,
המקצועית בשפה )המוכרת חדשה אסדרה של וקביעה
)RegulatoryProcess(,ובעיקרבדיקה כ"זרםהאסדרה"
מתודולוגיתשלאיכותתהליכיבחינתהערכתהשפעות
אסדרהשביצעומאסדריםעעלפיהמוצעבקרהזותבוצע

לפימודלשבבסיסוחובתההתייעצותע

והערכה מדידה בדיקה, תבצע המליאה שנית,
כ"מלאי המקצועית בשפה )המוכרת קיימת אסדרה של
למאסדרים ותיתן ,)Regulatory Substance( האסדרה"
המלצותלבחוןמחדשאולתקןאסדרהקיימת,במסגרת
מנגנוןמסוג"אמץאוהסבר",כלומר,מנגנוןשלפיוברירת

ומאסדר שניתנה, ההמלצה את ליישם היא המחדל
שמעונייןלחרוגממנהנדרשלנמקזאתע

תכנון, של קידום הוא המליאה של נוסף תפקיד
Regulatory( מאסדרים בין פעולה ושיתוף תיאום

תכנית פרסום באמצעות השאר בין ,)Co-ordination
שיגישו המתוכננת, האסדרה את המפרטת שנתית
המאסדרים,וקיוםשולחנותעגוליםבהשתתפותמאסדרים,
בדגשעלתחומיםשבהםקיימתחפיפהביןמאסדריםענוסף
עלכך,תוכלמליאתהרשותלסייעביישובמחלוקותבין

מאסדריםהמעונייניםבכךע

עודתיתןמליאתהרשותלמאסדריםייעוץבענייני
ויישום קיימת אסדרה טיוב אסדרה, קביעת תהליכי
Capacity(אסדרהכאמור,וכןליוויוהכשרהבענייניםאלה
Building(עבכללזה,תפרסםהרשותמדריכיםומתודולוגיה
רשמיתבתחומימדיניותהאסדרה,תקייםסדנאות,קורסים
ומערכיהכשרהתקופתייםלמאסדרים,יועציםמשפטיים
וקובעימדיניותנוספים,ותערוךימיעיוןוהרצאותלציבורע

בענייני לממשלה תייעץ הרשות מליאת לבסוף,
לעיצוב הנוגעים בעניינים זה ובכלל אסדרה, מדיניות
וכן ופיתוחה, )Regulatory System( האסדרה מערכת
תערוךמחקריםבענייניםאלהעלשםכך,ביןהשאר,תגיש
האסדרה, מצב על שנתי דוח לממשלה הרשות מליאת
מידע ולדרוש מחקר, מחלקת ולנהל להקים תוכל וכן
כי בהגבלותהקבועותבחוקהמוצעעיובהר ממאסדרים
תפקידיהשלמליאתהרשות,ובכללזהתפקידהלתתייעוץ
לממשלהכאמור,לאנועדלתתלהסמכויותייעוץבעניין

האסדרהשלתאגידיםציבורייםומאסדריםפיננסייםע
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לאימונהלחברמליאתהרשותמישהורשעבעבירהפלילית7עסייגלמינוי
אובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
איןהואראוילכהןכחברמליאתהרשותאושהוגשנגדוכתב
אישוםאוקובלנהמשמעתיתבעבירהכאמורוטרםניתןפסק

דיןסופיבעניינוע

לאימונהלחברמליאתהרשותולאיכהןכחברכאמור8עניגודעניינים )א(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובמליאתהרשותע

חברמליאתהרשותלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ב(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםע

נודעלחברמליאתהרשותכיהואעלוללהימצאבמצב )ג(
שלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יודיעעל
כךבהקדםהאפשריליושבראשמליאתהרשות;היהחבר
מליאתהרשותהאמורהיושבראש-יודיעעלכךלמליאת

הרשותע

בסעיףזה- )ד(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברמליאתהרשות-ניגודענייניםבין
או אישי עניין לבין הרשות במליאת תפקידו מילוי
תפקידאחר,שלואושלקרובואושלתאגידשהואאו

קרובוהםבעליענייןבו;

"קרוב",שלחברמליאתהרשות-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברמליאתהרשות; )1(

במצבו עניין יש הרשות מליאת שלחבר אדם )2(
הכלכלי;

לאימונהלחברמליאתהרשותמישהורשעבעבירהפלילית7עסייגלמינוי
אובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
איןהואראוילכהןכחברמליאתהרשותאושהוגשנגדוכתב
אישוםאוקובלנהמשמעתיתבעבירהכאמורוטרםניתןפסק

דיןסופיבעניינוע

לאימונהלחברמליאתהרשותולאיכהןכחברכאמור8עניגודעניינים )א(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובמליאתהרשותע

חברמליאתהרשותלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ב(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםע

נודעלחברמליאתהרשותכיהואעלוללהימצאבמצב )ג(
שלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יודיעעל
כךבהקדםהאפשריליושבראשמליאתהרשות;היהחבר
מליאתהרשותהאמורהיושבראש-יודיעעלכךלמליאת

הרשותע

בסעיףזה- )ד(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברמליאתהרשות-ניגודענייניםבין
או אישי עניין לבין הרשות במליאת תפקידו מילוי
תפקידאחר,שלואושלקרובואושלתאגידשהואאו

קרובוהםבעליענייןבו;

"קרוב",שלחברמליאתהרשות-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברמליאתהרשות; )1(

במצבו עניין יש הרשות מליאת שלחבר אדם )2(
הכלכלי;

בסעיפים7עד14לחוקהמוצע,מוצעותהוראות  סעיף 7
שמקובללקבועבדבריחקיקההמסדיריםאת 
פעולתםשלגופיםעמיתניים)קולגיאליים(,דוגמתהמליאהע
מוצעלקבועכילאיכהןבתפקידחברמליאתהרשותמי
שהורשעאושהוגשנגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירה
פליליתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהואראוילכהןבועתכליתהוראהזולהבטיח
כיבתפקידזה,שהואתפקידציבוריבעלחשיבות,יכהןמי
שראוילכהונהזו,וזאתלרבותבהיבטהערכי,וביןהשאר

כדילהבטיחאתאמוןהציבורברשותע

מוצעלהבהירכיעלחברימליאתהרשותנאסר,  סעיף 8
כעובדיציבור,להימצאבמצבשלניגודעניינים 
כהגדרתוהמוצעתבסעיףזהעההסדריםהמוצעיםבסעיףזה
הםההסדריםהמקובליםבהקשרזה,והםקובעיםהוראות
בניגוד להימצא שעלול מליאה חבר מינוי איסור בדבר
עניינים,ההליךשבוישלנהוגבמקרהשלחששלניגוד

ענייניםבמהלךכהונתחברהמליאה,וכדומהע
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או משפחתו בן הרשות, מליאת שחבר תאגיד )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברמליאתהרשות,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבוע

ישיבותמליאת
הרשות

ישיבותמליאתהרשותיתקיימואחתלארבעהחודשים,9ע )א(
לפחותע

מליאתהרשותתקייםישיבהמיוחדתאםדרשוזאת )ב(
שנייםמחבריה,לפחות;הישיבהתתקייםבתוךשבעהימים
מיוםהדרישה,אלאאםכןבנסיבותהענייןנדרשלקיימה
בתוךזמןקצריותר;בישיבהתדוןמליאתהרשותבנושאים

המפורטיםבדרישהע

סדריעבודת
מליאתהרשות

שלושה10ע הרשותהוא בישיבותמליאת החוקי המניין )א(
מחבריה,ובהםיושבראשמליאתהרשותע

החלטותמליאתהרשותיתקבלוברובדעותשלחבריה )ב(
המשתתפיםבהצבעה;היוהדעותשקולות,תכריעדעתושל

יושבראשמליאתהרשותע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,היהיושבראש )ג(
מליאתהרשותמנועמלעסוקבסוגיההעולהלדיוןבמליאה
בשלניגודענייניםכאמורבסעיף8)ב(,תמנהמליאתהרשות
ממלאמקוםזמניבמקוםיושבהראשלצורךדיוןזה,ויחולו

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויבים;

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,לאתפעילמליאתהרשות )ד(
אתסמכויותיהלפיסעיפים21או28,אלאאםכןהתקבלה
ההחלטהלענייןזהברובמיוחדשלשלושהמחבריהמליאה,
לפחות;היוהדעותשקולות,לאתכריעדעתושליושבראש

מליאתהרשותע

מליאתהרשותתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה )ה(
ככלשלאנקבעולפיחוקזה;דרכיעבודתמליאתהרשות

וסדרידיוניהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותע

יהיו הרשות מליאת שחברי להבטיח כדי  סעיף 9
תקבל שהיא העיקריות בהחלטות מעורבים 
ובפיקוחעלעבודתהרשות,מוצעלקבוערףבסיסיולפיו
מליאתהרשותתתכנסאחתלארבעהחודשים,לפחות,וכן
לקבועשהמליאהתתכנסלישיבהמיוחדתעלפידרישת
שנייםאויותרמחבריה,בסמוךלמועדהדרישהובהתאם

לנסיבותהענייןע

מוצעותהוראותמקובלותלענייןסדריעבודתה  סעיף 10
שלמליאתהרשותעכך,מוצעלקבועכיהמניין 
החוקיהמזערישבויכולהמליאתהרשותלפעולולקבל
החלטותהואשלושהחברים,ובהםיושבראשהמליאה;כי
החלטותהרשותיתקבלוברובדעותשלחבריההמצביעים;
ואםהדעותשקולות,דעתיושבראשהמליאהתכריעעכמו
כןמוצעלקבועכיצדייושמוסדריהעבודההמוצעיםלעיל

שלהמליאהבמצבשבויושבהראשמנועמלעסוקבסוגיה
מסוימתבשלניגודענייניםע

לצדזאת,מוצעתהוראהמיוחדתלענייןהרובהדרוש
המוצע, פי על הרשותע מליאת של מסוימות להחלטות
החלטהשלהמליאהעלמתןחוותדעתשלפיהנפלפגם
משמעותיבתהליךהערכתהשפעותאסדרה,אועלהעברת
חוותדעתבענייןאסדרהשבתוקףלממשלה)אולוועדת
שריםלענייניאסדרה(,לפיסעיפים21או28לחוקהמוצע,
הרשות, מליאת מחברי שלושה של מיוחד רוב תדרוש
לפחות,ודעתיושבראשהמליאהלאתכריעבמצבשל
תיקועהוראהזונועדהלהבטיחשהשימושבסמכויותאלה
-בשיםלבלהשלכותיהןהאפשריותעלקביעתאסדרה
ותוקפה-נעשהבכובדראשובמקריםהמתאימיםשבהם

קיימתהסכמהרחבהבקרבחברימליאתהרשותע
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קיוםמליאתהרשות,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיה11עתוקףפעולות
מליאת מחברי חבר של כהונתו הפסקת בשל ייפגעו לא
הרשות,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבד

שמכהניםבהרובחבריהע

גמולוהחזר
הוצאות

חברמליאתהרשותשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצב12ע
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםמאתהרשותבעד
השתתפותבישיבותמליאתהרשות,בהתאםלהוראותשל
ועדות חברי לעניין החלות האוצר במשרד הכללי החשב
ציבוריות;בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"
יסודות לחוק 32 בסעיף כהגדרתם - נתמך" גוף ו"עובד

התקציבע

חברימליאתהרשות,שאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתם13עהחלתדינים
כחברימליאתהרשותולענייןפעולותיהםבה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט- )1(
;1591969

מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
ומגביתכספים(,התשי"ט-1601959-ההוראותהנוגעות

לכללעובדיהמדינה;

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-1611979; )3(

ההוראות - התשל"ז-1621977 העונשין, חוק )4(
הנוגעותלעובדיהציבור;

- ]נוסחחדש[,התשל"א-1971 פקודתהראיות )5(
ההוראותהנוגעותלתעודתעובדהציבור163;

קיוםמליאתהרשות,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיה11עתוקףפעולות
מליאת מחברי חבר של כהונתו הפסקת בשל ייפגעו לא
הרשות,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבד

שמכהניםבהרובחבריהע

גמולוהחזר
הוצאות

חברמליאתהרשותשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצב12ע
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםמאתהרשותבעד
השתתפותבישיבותמליאתהרשות,בהתאםלהוראותשל
ועדות חברי לעניין החלות האוצר במשרד הכללי החשב
ציבוריות;בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"
יסודות לחוק 32 בסעיף כהגדרתם - נתמך" גוף ו"עובד

התקציבע

חברימליאתהרשות,שאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתם13עהחלתדינים
כחברימליאתהרשותולענייןפעולותיהםבה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט- )1(
;1591969

מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
ומגביתכספים(,התשי"ט-1601959-ההוראותהנוגעות

לכללעובדיהמדינה;

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-1611979; )3(

ההוראות - התשל"ז-1621977 העונשין, חוק )4(
הנוגעותלעובדיהציבור;

- ]נוסחחדש[,התשל"א-1971 פקודתהראיות )5(
ההוראותהנוגעותלתעודתעובדהציבור163;

עודמוצעכימליאתהרשותתקבעאתדרכיעבודתה
וסדרידיוניהאםלאנקבעובמפורשבחוקהמוצעותפרסם
המליאה, הרשותעכךתוכל של האינטרנט באתר אותם
ביןהשאר,לקבועכיהיאתוכללהתכנסלישיבהבאופן

דיגיטליע

סעיףזהנועדלשמורעלרצףתפקודהותוקף  סעיף 11
שבו במקרה הרשות מליאת של החלטותיה 
התפנהמקומושלמימחבריה,וזאתבמטרהלהבטיחאת

תקינותעבודתהרשותע

מליאת מחברי הנדרשים והמאמץ הזמן בשל  סעיף 12
מוצעת כיאות, תפקידם ביצוע לשם הרשות 
הוראההמאפשרתלשלםגמולאוהחזרהוצאותלחברי
המליאהשאינםעובדיהמדינהעהגמולאוהחזרההוצאות
השתתפותם בעבור המליאה חברי לקבל זכאים שיהיו

בישיבותהרשותוהטיפולבענייניהרשותיהיובהתאם
להוראותשקבעהחשבהכלליבמשרדהאוצרלענייןחברי
ועדותציבוריותעהוראהזואינהנדרשתלגביחבריהרשות
שהםעובדימדינה,לנוכחההבנהששכרהעבודההמשולם
להםמגלםגםאתהתשלוםבעדהשתתפותםבישיבות

מליאתהרשותוהטיפולבענייניהע

מוצעכידיןחברימליאתהרשותשאינםעובדי  סעיף 13
המדינה,בפועלםכחבריהמליאה,יהיהכדין 
עובדיהמדינהלענייןהחיקוקיםהמפורטיםבסעיףהמוצע
המידות טוהר על שמירה להבטיח שנועדו חיקוקים -
בשירותהציבוריושמירתעצמאותוהמקצועיתעזאת,כדי
להבטיחשגםחברימליאתהרשותשאינםעובדיהמדינה,
יהיו ציבורי, תפקיד במליאה בפעילותם ממלאים אך

כפופיםלדיניםהחליםעלעובדיםבשירותהמדינהע
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פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק )6(
התשכ"ט-1641969ע

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

חברמליאתהרשותיחדללכהןבהלפניתוםתקופת14ע )א(
כהונתו,אםמתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלמישמינה )1(
אותו;

מקרב נציג ואםהוא בתפקידו, הואחדללכהן )2(
הציבור-הואהתמנהלעובדהמדינהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלןלגביחברמליאת )ב(
הרשות,יעבירומישמינהאותומכהונתולפניתוםתקופת

הכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
כתב נגדו שהוגשו או הרשות, מליאת כחבר לכהן

אישוםאוקובלנהבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויוכחברמליאתהרשותע

נעדרחברמליאתהרשות,בלאסיבהמוצדקת,משלוש )ג(
ישיבותרצופותשלהמליאהאומיותרממחציתהישיבות
שקיימההמליאהבמהלךשנהאחת,רשאימישמינהאותו,
בהתייעצותעםיושבראשמליאתהרשות,להעבירומכהונתו

לפניתוםתקופתהכהונהע

לאתופסקכהונתושלחברמליאתהרשותלפיסעיפים )ד(
קטנים)ב(או)ג(אלאלאחרשמישמינהאותונתןלוהזדמנות

לטעוןאתטענותיולענייןזהע

הפסיקחברמליאתהרשותלכהןלפיהוראותסעיףזה, )ה(
יפעלמישמינהאותו,בהתאםלהוראותסעיף4)ב(,למינוי

חבראחרבמקומו,בהקדםהאפשריע

תקציבהרשותייקבעבחוקתקציבשנתי,בסעיףתקציבנפרד;15עתקציבהרשות
הממונהעלסעיףתקציבזה,לענייןחוקיסודותהתקציב,
בכלהנוגעלתקציבהרשות,יהיהיושבראשמליאתהרשות;

לענייןזה-

"חוקתקציבשנתי"ו"ממונהעלסעיףתקציב"-כהגדרתם
בחוקיסודותהתקציב;

תסתיים שבהן הנסיבות את להסדיר מוצע  סעיף 14
הגיע בטרם הרשות מליאת חבר של כהונתו 
מועדסיומה,בדומהלהסדריםדומיםהמקובליםבמליאות

שלרשויותציבוריותאחרותע

בשלתפקידיההמיוחדיםשלהרשות,מוצעכי  סעיף 15
בתקציב נפרד תקציב בסעיף תתוקצב היא 

תקציב בסעיף הרשות תקציב על הממונה וכי המדינה,
זהיהיהיושבראשמליאתהרשותעזאתבאופןשיאפשר
למליאתהרשותשיקולדעתמיטביוחופשפעולהבקביעת
סדריהעדיפויותשלהבמילויתפקידיהלפיהחוקהמוצע,

ובכללזהבגיבושחוותהדעתעלידהע
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"סעיףתקציב"-כהגדרתובחוקהתקציבהשנתיע

עליהם16עעובדיהרשות ויחולו המדינה עובדי יהיו הרשות עובדי )א(
הוראותחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-1651959ע

עובדיהרשותיפעלולפיהוראותמנהלהרשותובפיקוחוע )ב(

לצורךביצועהוראותחוקזהמורשהמנהלהרשות,יחדעם17עעסקאותהרשות
חשבהרשות,לייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים
4ו־5לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-1661951,למעטעסקאות
הנוגעים מסמכים על המדינה בשם ולחתום במקרקעין,

לעסקאותכאמורע

פרק ג': הליכי אסדרה המבוצעים בידי מאסדרים

סימן א': גיבוש אסדרה וקביעתה

קידוםאסדרה
מיטביתושקילת

שיקוליאסדרה
מיטבית

מאסדרהמציעאוקובעאסדרה,יעשהכן,נוסףעלמטרות18ע
החיקוקשעלביצועוהואמופקדאומטרותתפקידיולפידין,
1,ורשאיהואלשקול גםלאורהעקרונותהמנוייםבסעיף
לצורךכךשיקוליםהמבוססיםעלאותםעקרונות,ובכללזה

להביאבחשבוןאתעלותהציותלאסדרהע

"סעיףתקציב"-כהגדרתובחוקהתקציבהשנתיע

עליהם16עעובדיהרשות ויחולו המדינה עובדי יהיו הרשות עובדי )א(
הוראותחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-1651959ע

עובדיהרשותיפעלולפיהוראותמנהלהרשותובפיקוחוע )ב(

לצורךביצועהוראותחוקזהמורשהמנהלהרשות,יחדעם17עעסקאותהרשות
חשבהרשות,לייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים
4ו־5לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-1661951,למעטעסקאות
הנוגעים מסמכים על המדינה בשם ולחתום במקרקעין,

לעסקאותכאמורע

פרק ג': הליכי אסדרה המבוצעים בידי מאסדרים

סימן א': גיבוש אסדרה וקביעתה

קידוםאסדרה
מיטביתושקילת

שיקוליאסדרה
מיטבית

מאסדרהמציעאוקובעאסדרה,יעשהכן,נוסףעלמטרות18ע
החיקוקשעלביצועוהואמופקדאומטרותתפקידיולפידין,
1,ורשאיהואלשקול גםלאורהעקרונותהמנוייםבסעיף
לצורךכךשיקוליםהמבוססיםעלאותםעקרונות,ובכללזה

להביאבחשבוןאתעלותהציותלאסדרהע

עובדי יהיו הרשות עובדי כי לקבוע מוצע  סעיף 16
המדינה,החייביםבנורמותהמהותיותוהאתיות 
החלותעלעובדיהמדינה,וכיהוראותחוקשירותהמדינה
הרשות עובדי כי מוצע כן כמו עליהםע יחולו )מינויים(
יפעלולפיהוראותיושבראשהמליאה,בתפקידוכמנהל

הרשות,וכיהואיפקחעלעבודתםע

במסגרתסמכויותיו,מוצעלהקנותליושבראש  סעיף 17
מליאתהרשות,בתפקידוכמנהלהרשות,את 
עסקאות למעט בעסקאות, הרשות את לייצג הסמכות

במקרקעין,ככלשהדברדרושלפעולתהע

פרק ג': הליכי אסדרה המבוצעים בידי מאסדרים

סימן א': גיבוש אסדרה וקביעתה

סימןזהעוסקבתהליכיגיבושוקביעהשלאסדרה
חדשהבישראלעהוראותיונועדולהבטיחכימאסדריםיהיו
מוסמכיםלשקולאתכללהשיקוליםהנדרשיםלשםכךוכן
יפנולהתייעץעםהרשותלגביתהליךהערכתהשפעות
ההתייעצות חובת בקביעת המוצא נקודת האסדרהע
ומיצובהשלהרשותכגורםהמקצועיבנושאהיאשמדיניות
מומחיות הדורש מקצועי ידע תחום מהווה אסדרה

ומיומנות,בנוסףלידעהמקצועיהספציפיהנדרשבתחום
מסוים,אשרלגביוהמאסדרהואהגורםבעלהמומחיות
)כגוןבריאותהציבוראובטיחותבאש(עהרשות,כגורם
בתחום המוסדית והכשירות המומחיות בעל המקצועי
בקרה לערוך המתאים הגורם היא האסדרה, מדיניות
ולייעץלגביאיכותתהליכיהעבודההמתואריםבהתאם

למתודולוגיההמקצועיתהמקובלתבעולםע

מוצעלקבועכימאסדריםשמעונייניםלהציע  סעיף 18
אולקבועאסדרה,כלומרלהציעחקיקהראשית 
אחרת, בדרך לקבוע, או - לממשלה הנתונה סמכות -
עקרונות ברוח זאת יעשו לאסדרה, שנחשבות הוראות
שהם ותוך לחוק, 1 בסעיף המנויים המיטבית האסדרה
מוסמכיםלשקול,לצדהשיקוליםשהםמחויביםלשקול
מכוחהחוקיםשמסמיכיםאותםלפעול,גםאתשיקולי
האסדרההמיטביתהמבוססיםעלאותםעקרונות,ובכלל
זאתגםאתעלויותהציותלאסדרהעהסעיףנועדלהדגיש
באופןרוחביכיכללהמאסדריםרשאיםלשקולגםאת
והקביעה הגיבוש בתהליך המיטבית האסדרה שיקולי
בשיקולים שמדובר ולהבהיר שבתחומם, האסדרה של
רלוונטיים,לצדהשיקוליםוהמטרותהספציפייםשעליהם

מופקדכלמאסדרע
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קביעתהליך
דיגיטלילקבלת
אישוראסדרתי

חדש

מאסדרהמציעאוקובעאסדרההכוללתדרישהלקבלת19ע )א(
אישוראסדרתיחדש,יקבעאותהכךשתהליךקבלתהאישור
האמוריבוצעבאמצעיםדיגיטליים,אלאאםכןמתקיימות
נסיבותמיוחדותשבשלהןהתהליךכאמוראוחלקממנואינו
מתאיםלביצועבאמצעיםדיגיטליים,אושלאניתןלבצעו
באופןהאמור;לענייןזה,"תהליךקבלתאישוראסדרתי"-
הגשתבקשהלאישוראסדרתי,מתןהאישורוכלתקשורת
כתובהביןמבקשהאישורלמאסדרבקשרלאישוראופעולה

המבוצעתלשםקבלתהאישורע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מאסדררשאי,באסדרה )ב(
שהואמציעאוקובעלפיאותוסעיףקטן,לקבועכיתהליך
קבלתהאישורהאסדרתייבוצע,נוסףעלביצועובאמצעים
דיגיטליים,גםבדרךאחרת,וזאתאםמצאכיהדברנדרשבשל

מאפייניהאוכלוסייהשעימהנמניםמבקשיהאישורע

התייעצותעם
מליאתהרשות

בדברתהליך
הערכתהשפעות

אסדרה

שנדרש20ע אסדרה, לקבוע או להציע המבקש מאסדר )א(
תהליך ביצוע הממשלה, החלטות לפי קביעתה, לשם
הערכתהשפעותאסדרה,יפנהלמליאתהרשות,בכתב,לשם
התייעצותעימהבענייןהתהליךהאמור,שביצע,בצירוףהדוח
שערךלגביהתהליך)להלן-דוחהערכתהשפעותאסדרה(ע

פנהמאסדרלמליאתהרשותלפיסעיףקטן)א(,יחולו )ב(
הוראותאלה:

מליאתהרשותתודיעלמאסדר,בכתב,בתוך14 )1(
ימים,אםבכוונתהלייעץלובנושאפנייתו;

שירותים להנגיש הממשלתי מהמאמץ כחלק  סעיף 19
שאסדרה לקבוע מוצע דיגיטליים, באמצעים 
שקובעתלראשונהאישוראסדרתישלאנדרשעדלמועד
קביעתה,תונגשלציבורבהליךדיגיטליהחלמשלבהגשת
הבקשה,דרךהקשרעםמבקשהאישורועדלמתןהאישור
הסופיעועםזאת,המאסדריוכללקבועדרכיםנוספותשאינן
האמצעים לצד האסדרה, ליישום דיגיטליים באמצעים
שלאוכלוסיות הנוגעיםלנגישות מטעמים הדיגיטליים,
כגון, אחרים, מטעמים או לאסדרה, הכפופות מסוימות
נדרש שלגביו מוצר פיזי באופן להביא צורך של קיומו
אישור,אומחויבויותבין־לאומיותהמונעותקביעתהליך
דיגיטליכאמורעיובהרכידרישהלאישוראסדרתיחדש
לצורך תיחשב לא קיים, אחר אסדרתי באישור הכרוך

הסעיףהמוצעכדרישהלאישורחדשע

במטרהלשפראתתהליכיהעבודההמקצועיים  סעיף 20
הפנים־ממשלתייםשלגיבושוקביעתאסדרה 
האסדרה לעקרונות בהלימה נערכים הם כי ולוודא
המיטביתולמתודולוגייתהערכתהשפעותהאסדרהכפי
שנקבעהעלידיהממשלה,מוצעלקבועחובתהתייעצות
מליאתהרשותלגביתהליכיהערכותהשפעותהאסדרה
שלהמאסדריםבממשלהעמובןכיבמקרהשהגורםהמציע
מאסדרים שני הם אותה שקובע והגורם האסדרה את

שונים)למשל,כשמאסדרשאינושרמוסמךלפיחוקלהציע
לשרלקבועאסדרה(,החובהתחולרקפעםאחתעעלפי
המוצע,מליאתהרשותתהיהמוסמכתלייעץלמאסדרים
בדברתהליךהערכתהשפעותהאסדרהשערכוולערוך
בקרהעלהתהליך,אךהיאלאתבקראתהאיזוןשביצע
המאסדרביןהשיקוליםהשוניםולאתמליץבדברחלופת

המדיניותשעלהמאסדרלקבועע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכימאסדרשערךתהליךהערכתהשפעות
אסדרהבהתאםלקביעתהממשלה,יעבירלמליאתהרשות
לשם לגביו, שערך האסדרה השפעות הערכת דוח את

התייעצותעימהע

לסעיף קטן )ב(

למאסדר להודיע תידרש הרשות מליאת כי מוצע
לצד לוע לייעץ בכוונתה אם ימים מ־14 יותר לא בתוך
זאת,מוצעשאםהאסדרהשלגביהפנההמאסדרלרשות
היאאסדרהבעלתהשפעהמשקית,הרישלאורחשיבותה
והשפעתהעלהמשק,מליאתהרשותתהיהמחויבתלייעץ
כך על והודיעה לייעץ המליאה החליטה אם למאסדרע
למאסדר,מוצעלקבועכיהיאתמסורלואתחוותדעתה
בתוךלאיותרמ־30ימיםעעםזאת,היאתוכללדחותאת
המועד,פעםאחת,ב־30ימיםנוספים,אםהחליטהעלכך
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האסדרה הייתה ,)1( פסקה הוראות אף על )2(
שלגביהבוצעהתהליךנושאהפנייהאסדרהבעלת
השפעהמשקית,תייעץמליאתהרשותלמאסדרבנושא
הפנייהותודיעלועלכךבאופןובמועדכאמורבאותה

פסקה;

הודיעהמליאתהרשותלמאסדר,בתוךהתקופה )3(
האמורהבפסקה)1(,כיבכוונתהלייעץלו,תמסורלו
בכתבאתחוותדעתהבענייןתהליךהערכתהשפעות
האסדרהשביצע,מוקדםככלהאפשרולאיאוחרמתום
30ימיםמיוםחלוף14הימיםהאמוריםבאותהפסקה;

רשאית חבריה, רוב בדעת הרשות, מליאת )4(
בתקופה )3( בפסקה האמורה התקופה את להאריך
מתקיימות כי מצאה אם ימים, 30 של אחת נוספת

נסיבותהמצדיקותזאת;

האסדרה הייתה ,)1( פסקה הוראות אף על )2(
שלגביהבוצעהתהליךנושאהפנייהאסדרהבעלת
השפעהמשקית,תייעץמליאתהרשותלמאסדרבנושא
הפנייהותודיעלועלכךבאופןובמועדכאמורבאותה

פסקה;

הודיעהמליאתהרשותלמאסדר,בתוךהתקופה )3(
האמורהבפסקה)1(,כיבכוונתהלייעץלו,תמסורלו
בכתבאתחוותדעתהבענייןתהליךהערכתהשפעות
האסדרהשביצע,מוקדםככלהאפשרולאיאוחרמתום
30ימיםמיוםחלוף14הימיםהאמוריםבאותהפסקה;

רשאית חבריה, רוב בדעת הרשות, מליאת )4(
בתקופה )3( בפסקה האמורה התקופה את להאריך
מתקיימות כי מצאה אם ימים, 30 של אחת נוספת

נסיבותהמצדיקותזאת;

נסיבות מתקיימות כי שמצאה לאחר חבריה רוב בדעת
המצדיקותזאתע

מוצעכיבתוםתהליךההתייעצות,תגבשמליאת
הרשותחוותדעתמנומקת)אםהיולההערות(בדבראיכות
תהליךהערכתהשפעותהאסדרהשביצעהמאסדר,כפי
שבאלידיביטויבדוחשצורףלפנייתועחוותהדעתשל
מליאתהרשותתכלולהתייחסותלהיבטיםחסריםבתהליך,
וכןהמלצותלצורךשיפורוככלשנדרשעלצדזאת,מוצע
לקבועכיחוותהדעתלאתכלולמסקנותאוייעוץבדבר
האיזוןשביצעהמאסדרביןהשיקוליםהשוניםבמסגרת
המלצה תכלול לא כן וכמו האסדרה, השפעות הערכת
עלחלופתהמדיניותשעלהמאסדרלאמץבעקבותהאיזון

שביצעע

עודמוצעכיחוותהדעתהסופיותשלמליאתהרשות
לפיסעיףזהיפורסמולעיוןהציבורבאופןדיגיטליונגיש
דוח פרסום ולאחר ההתייעצות, תהליך השלמת לאחר
הערכתהשפעותהאסדרהוטיוטתהאסדרהלציבורבידי
המאסדר,ובלבדשהמידעשיפורסםלאיכלולמידעשאין
למוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998
)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקחופשהמידע(,ומליאת
הרשותתוכלשלאלכלולבפרסוםכאמורמידעשאיןחובה

למוסרולפיסעיף9)ב(לאותוחוקע

שיבטיח ראוי איזון לקבוע היא הסעיף מטרת
שהתהליךהמקדיםביןמליאתהרשותלמאסדריישאר
במישורשלשיחפנים־ממשלתישיאפשרשיתוףפעולה
ומקסוםתועלותיהשלביקורתפנימיתוחיזוקהאמוןבין
הליך מבוצע שעימם המאסדרים לבין הרשות מליאת
הבקרהעלצדזאת,חוותהדעתהסופיותשלמליאתהרשות
יהיוחייבותבפרסוםלציבורבמטרהלקדםעקרונותשל
שקיפותואתהזכותלמידע,בלילפגועבעיצובהמדיניות
ובהשלמתגיבושהבידיהמאסדר,וכןבמטרהלאפשראת
קיומושלשיחציבוריעלתהליךגיבושוקביעתהאסדרהע

להגיע הרשות מליאת עשויה חריגים במקרים
למסקנהכינפלופגמיםמהותייםבתהליךגיבושהאסדרה,
כגוןחוסרמשמעותיבתשתיתהנתוניםהתומכתבהגדרת
הבעיהשאותהבאההאסדרהלפתור;מדידהשגויהבאופן
משמעותישלעלויותהציותלאסדרה;העדרשקילהשל
העדר משמעותיות; השפעות או משמעותיות תועלות
בין־לאומית אסדרה על משמעותי באופן התבססות
מקובלתבלאהנמקההמתייחסתלנסיבותהמצדיקותזאת;

אי־קיוםתהליךשיתוףציבורוכדומהע

מוצעלקבועכיבמקריםאלה,מליאתהרשותתקדים
ותעביראתטיוטתחוותהדעתשבכוונתהלפרסםלמאסדר,
לתת כדי זאת, לציבורע פרסומה בטרם פנימי, בתהליך
למאסדרשמעונייןבכךהזדמנותלהתייחסולהשיב,בטרם
הערכת תהליך את לתקן בכוונתו אם כאמור, הפרסום
השפעותהאסדרהבהתאםלטיוטתחוותהדעת,אםלאוע
בדרךזו,מאסדרשירצהבכךיוכללמשללהתייחסלנושאים
תשקול שהמליאה מבקש הוא שלגביהם הדעת בחוות
מחדשאתעמדתה,אולפעולכדילתקןאתהתהליךבמטרה

לרפאאתהפגמים,כחלקמהתהליךהפנים־ממשלתיע

התקופה כי מוצע אלה, תהליכים לאפשר במטרה
שבמהלכהטיוטתחוותהדעתמונחתאצלהמאסדר,עד
שיעבירלמליאתהרשותאתהתייחסותו,לאתבואבמניין
הימיםלהתייעצותעםמליאתהרשותלפיסעיףזהעיובהר
כיגםבמקריםאלההמאסדרייחשבלמישקייםאתחובת
ההתייעצותרקבתוםתהליךההתייעצות-כלומרלאחר
שקיבלממליאתהרשותאתחוותדעתההסופיתעמכאן
שעצםקבלתטיוטתחוותהדעתבידיהמאסדרלאתיחשב

למילויחובתההתייעצותע

כדילהבטיחשמליאתהרשותלאתהווהגורםמעכב
בתהליכיהעבודההממשלתיים,מוצעכיבמקריםשבהם
14הימיםהאמורים, היאלאהודיעהלמאסדר,במסגרת
כיבכוונתהלייעץלו,אולאהעבירהלואתחוותדעתה
במסגרתהזמניםהקבועהלכךבחוק,לאחרשהודיעהעל
כוונתהלייעץלו,יראואתהמאסדרכאילועמדבחובת

ההתייעצותכאמורע
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חוותדעתהשלמליאתהרשותלענייןתהליך )5(
הערכתהשפעותהאסדרהשערךהמאסדר-

תכלולאתמסקנותיהבדבראופןהביצוע )א(
שלהתהליך,כפישבאלידיביטויבדוחהערכת
השפעותהאסדרהשצורףלפנייתהמאסדר,ואם
מצאהמליאתהרשותכינדרשטיובשלהתהליך

האמור-גםהמלצותלענייןזה;

שביצע האיזון בדבר מסקנות תכלול לא )ב(
השיקולים בין התהליך במסגרת המאסדר
השוניםושהוביללבחירהבאסדרהשאותההוא
מבקשלהציעאולקבוע,ולאתכלולהמלצות
בדברהחלופהשבחרהמאסדרבעקבותביצוע

איזוןכאמור;

מליאתהרשותתפרסםלציבוראתחוותדעתה )6(
תהליך לעניין זה, קטן סעיף הוראות לפי הסופית
באתר המאסדר, שביצע האסדרה השפעות הערכת
הערכת דוח פרסום לאחר הרשות, של האינטרנט
המידע המאסדר; בידי לציבור האסדרה השפעות
שתפרסםמליאתהרשותכאמורלאיכלולמידעשאין
למוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-

1671998)להלן-חוקחופשהמידע(,והיארשאיתשלא
לכלולבפרסוםכאמורמידעשאיןחובהלמוסרולפי

סעיף9)ב(לאותוחוק;

מצאהמליאתהרשותכינפלפגםמהותיבתהליך )7(
הערכתהשפעותהאסדרהשביצעהמאסדר,תעבירלו,
לפניפרסוםחוותדעתהלציבורלפיהוראותפסקה)6(,
טיוטהשלחוותהדעתלהתייחסותו;התקופהשמיום
העברתטיוטתחוותהדעתלמאסדרעדהמועדשבו
העבירהמאסדראתהתייחסותולמליאתרשות,לא
תבואבמנייןהימיםלמסירתחוותדעתהלפיפסקאות)3(

או)4(;

לייעץ כוונתה על הרשות מליאת הודיעה לא )8(
למאסדרבתוךהתקופההאמורהבפסקה)1(,הודיעה
שאיןבכוונתהלייעץכאמור,אולאמסרהלמאסדראת
חוותדעתהבתוךהתקופההאמורהבפסקה)3(,ואם
הוארכההתקופהכאמורלפיהוראותפסקה)4(-גם
בתוךתקופתההארכהכאמור,יראואתהמאסדרכמי

שהתייעץעימהלפיסעיףזהע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 167
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בסעיף כאמור הרשות מליאת עם להתייעץ החובה )ג(
קיים שהוא אסדרה לעניין מאסדר על תחול לא )א(, קטן
בעניינההתייעצותעםועדהמייעצתלאסדרהכמשמעותה
בסעיף126אלחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-

1682012,בהתאםלחובההחלהעליולפיסעיף126גלאותוחוק,
אולענייןאסדרהשהואקייםבעניינההתייעצותעםועדה
מייעצתלאסדרהכמשמעותהבסעיף12ב)ב()1(לחוקרישוי
עסקים,התשכ"ח-1691968,בהתאםלחובההחלהעליולפי

סעיף12ב)ד(לאותוחוקע

תוצאותחוות
דעתבענייןתהליך

הערכתהשפעות
אסדרהשנפלבו

פגםמהותי

פנהמאסדרלמליאתהרשותלפיהוראותסעיף20)א(,בעניין21ע
שהוא חוק, הצעת שאינה משקית השפעה בעלת אסדרה
מהותי פגם נפל לקבוע,ומצאהמליאתהרשותכי מבקש
אותה לגבי שבוצע האסדרה השפעות הערכת בתהליך

אסדרה,יחולוהוראותאלה:

האסדרהלאתיקבעאלאבהתקייםאחדמאלה: )1(

השפעות הערכת תהליך את תיקן המאסדר )א(
האסדרהשנערךותיקןאתהדוחשערךלגביהתהליך,
)2(,ומליאתהרשות לאחרהתייעצותכאמורבפסקה
מצאהכיתוקןהפגםהאמורולאנפלפגםמהותיאחר

בתהליך;

הממשלהאישרהשניתןלקדםאתהאסדרהעל )ב(
אףהפגםהמהותי,לאחרשנמסרהלההודעהמאתשר

עלכךשהואמעונייןלקדמה;

בסעיף כאמור הרשות מליאת עם להתייעץ החובה )ג(
קיים שהוא אסדרה לעניין מאסדר על תחול לא )א(, קטן
בעניינההתייעצותעםועדהמייעצתלאסדרהכמשמעותה
בסעיף126אלחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-

1682012,בהתאםלחובההחלהעליולפיסעיף126גלאותוחוק,
אולענייןאסדרהשהואקייםבעניינההתייעצותעםועדה
מייעצתלאסדרהכמשמעותהבסעיף12ב)ב()1(לחוקרישוי
עסקים,התשכ"ח-1691968,בהתאםלחובההחלהעליולפי

סעיף12ב)ד(לאותוחוקע

תוצאותחוות
דעתבענייןתהליך

הערכתהשפעות
אסדרהשנפלבו

פגםמהותי

פנהמאסדרלמליאתהרשותלפיהוראותסעיף20)א(,בעניין21ע
שהוא חוק, הצעת שאינה משקית השפעה בעלת אסדרה
מהותי פגם נפל מבקשלקבוע,ומצאהמליאתהרשותכי
אותה לגבי שבוצע האסדרה השפעות הערכת בתהליך

אסדרה,יחולוהוראותאלה:

האסדרהלאתיקבעאלאבהתקייםאחדמאלה: )1(

השפעות הערכת תהליך את תיקן המאסדר )א(
האסדרהשנערךותיקןאתהדוחשערךלגביהתהליך,
)2(,ומליאתהרשות לאחרהתייעצותכאמורבפסקה
מצאהכיתוקןהפגםהאמורולאנפלפגםמהותיאחר

בתהליך;

הממשלהאישרהשניתןלקדםאתהאסדרהעל )ב(
אףהפגםהמהותי,לאחרשנמסרהלההודעהמאתשר

עלכךשהואמעונייןלקדמה;

 לסעיף קטן )ג(

כדישלאליצורכפלתהליכים,מוצעלפטורמחובת
התייעצותעםמליאתהרשותמאסדריםשהתייעצועם
אחתהוועדותהמייעצותבתחוםהאסדרה,המנויותבסעיף

קטןזה,שבהןנציגהרשותמכהןכיושבהראשע

מוצעלקבועכיבמקריםחריגיםשבהםתפורסם  סעיף 21
חוותדעתמטעםמליאתהרשותהמצביעהעל 
כךשנפלפגםמהותיבתהליךהערכתהשפעותשלאסדרה
שאינהחקיקהראשיתוהיאבעלתהשפעהמשקית,לא
יהיהאפשרלקדםאתקביעתהאסדרה,אלאבהתקיים
התנאיהראשון )1(ע תנאיםהמנוייםבפסקה משני אחד
הואשהמאסדרפנהלמליאתהרשותלהתייעצותחוזרת
ותיקןאתהפגם)בלישהתגלהפגםמהותיאחרבמהלך
ההתייעצותהחוזרת(עוהשניהואניתןלכךאישורהממשלה
)שעשויהלפעולבענייןזהבאמצעותועדתשרים,כאמור
בסעיף30לחוקהמוצע(,לאחרשנמסרהלההודעהמאת

שרעלכךשהואמעונייןלקדמהע

לנדרש, מעבר תתעכב לא האסדרה שקביעת כדי
מוצעלקבוע,לגביהתנאיהראשון,כילמליאתהרשות
יינתנו30ימיםבלבדלחוותאתדעתהבפנייהלהתייעצות
מחדשכאמור,לאחרתיקוןדוחהערכתהשפעותהאסדרה,
תקופה, אותה תום עד הרשות ממליאת מענה ובהעדר

חובתההתייעצותתיחשבלחובהשקוימהע

הממשלה אם כי לקבוע מוצע השני, התנאי לגבי
לאתקבלהחלטהפוזיטיביתבענייןבתוךשישהחודשים
מהמועדשנמסרהלההודעהמאתשרכאמור,יהיהניתן
לקדםאתהאסדרהבלילהמתיןלאישורהעהממשלהתוכל
להאריךתקופהזובפרקזמןשלעדשלושהחודשיםנוספים,
ומוצעכימליאתהרשותתהיהאחראיתלפנותלממשלה
וליידעאותהחודשלפניתוםהתקופותהאמורותעכאמור
תמנה שהממשלה אפשר המוצע, לחוק 30)ב()1( בסעיף
את השאר, בין שתפעיל, אסדרה לענייני שרים ועדת
הסמכותהקבועהבסעיףזה,לאשרלקדםאסדרהשנפל

לגביהפגםמהותיכאמורע

ס"חהתשע"ב,עמ'702ע 168

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 169
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)ב(, משנה בפסקת כאמור שר הודעת ניתנה )ג(
והממשלהלאקיבלההחלטהבעניינהבמשךשישה
רשאית הממשלה כאמור; ההודעה ממועד חודשים
להאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתאחתשל
שלושהחודשים;מליאתהרשותתיידעאתהממשלה

חודשלפניתוםהתקופותהאמורותבפסקתמשנהזו;

ביקשמאסדרלקדםאתהאסדרה,לאחרשביצעתיקון )2(
בכתב,לשם למליאתהרשות, יפנה )1()א(, בפסקה כאמור
התייעצותעימהבדברתיקוןדוחהערכתהשפעותהאסדרה
כאמור;פנהכאמור,תמסורלומליאתהרשותאתחוותדעתה
בתוך30ימיםמיוםפנייתו;עלהתייעצותלפיפסקהזויחולו

הוראותסעיף20)ב()5(עד)8(,בשינוייםהמחויביםע

הנחיותבעניין
התייעצותעם
מליאתהרשות

מליאתהרשותתקבעותפרסםלציבורהנחיותלענייןאופן22ע
טיוטת שפרסמה לאחר ,20 סעיף לפי עימה ההתייעצות
הנחיותכאמורלהערותהציבור;הנחיותכאמוריכללו,בין

השאר,אתכלאלה:

אמותהמידהשלפיהןתבחןהמליאהדוחותהערכת )1(
השפעותאסדרה;

סוגיהמקריםשבהם,ככלל,תחליטהמליאהשלאלייעץ )2(
למאסדרלפיהוראותסעיף20אולייעץלובתוךפרקזמןקצר
יותרמפרקהזמןהמרביכאמורבסעיף20)ב()3(,וביןהשאר

מקריםשמתקייםבהםאחדמאלה:

מליאתהרשותמצאהכיהמאסדרפיתחמומחיות )א(
בביצועתהליכיהערכתהשפעותאסדרה;

האסדרהנושאהפנייהבעיקרהמפחיתהאתנטל )ב(
האסדרה;

עלותהציותלאסדרהנושאהפנייהנמוכה; )ג(

למאסדרשיקולדעתמצומצםבקביעתהאסדרה )ד(
נושאהפנייה;

מוצעלהטילעלמליאתהרשותחובהלפרסם  סעיף 22
הנחיותלענייןההתייעצותעימה,במטרהלשקף, 
הןלמאסדריםוהןלציבור,כיצדמליאתהרשותתפעיל
הגורמים של הוודאות את ולהגביר דעתה שיקול את

המעורביםבתהליךההתייעצותע

שלגביהם עיקריים נושאים שלושה מפרט הסעיף
תפרסםמליאתהרשותהנחיות:

הנושאהראשוןהואמתודולוגייתהבקרהשתשמש
הערכת תהליכי על דעתה חוות גיבוש לצורך אותה

השפעותהאסדרהע

הנושאהשנינוגעלמקריםשבהםלאתהיהחובה
להתייעץעםמליאתהרשותאושיתקייםהליךהתייעצות
דעת שיקול למאסדרים יש שבהם במקרים כגון מזורז,

מצומצםבקביעתהאסדרהעכךלמשל,כשהאסדרהנקבעת
מקובלים בין־לאומיים סטנדרטים או אמנות בסיס על
חברה ישראל שמדינת בין־לאומיים בארגונים שגובשו
בהם,והפרקטיקההרווחתהיאלאמץאותםלדיןהפנימיע

לבסוףמוצעשהנחיותמליאתהרשותיסדירואתאופן
הפנייהשלמאסדרהמעונייןבכךלשםשיחמקדיםעימה
בענייןתהליךהערכתהשפעותהאסדרה,וזאתכדילאפשר
ולעודדפניותוולונטריותמוקדמותלרשותוהליכיהחלטה

מקדמית)Pre-Ruling(ע

מוצעכיבטרםתפרסםמליאתהרשותאתההנחיות
האמורות ההנחיות של טיוטה תפרסם היא האמורות,

להערותהציבורע
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המאסדרפנהלמליאתהרשות,בכתב,וצייןכייש )ה(
דחיפותבקידוםהאסדרהנושאהפנייה;

תהליךהערכתהשפעותהאסדרהנושאהפנייה )ו(
בוצעבליווימליאתהרשותאובליוויגורמיםבעלי

מומחיותבתהליכיםכאמור;

האופןשבויכולמאסדרלפנותלמליאתהרשותבעניין )3(
תהליךהערכתהשפעותאסדרה,לפניפנייתולפיסעיף20ע

פטורמחובת
התייעצותעם
מליאתהרשות

עלאףהוראותסעיף20)א(,התרחשאירועהמעלהחשש23ע )א(
לפגיעהממשיתבאינטרסמוגן,המחייבקביעתאסדרהבאופן
מיידי,רשאיהשרהממונהעלהאסדרההמוצעתאוהנקבעת
בקשרלאירועכאמור,לקבוע,בהחלטהמנומקת,כיחובת
ההתייעצותלפיאותוסעיףלאתחוללגביאותהאסדרה;
סמכותהשרלפיסעיףקטןזהתהיהנתונהלורקלגביאסדרה
שתקופתתוקפהאינהעולהעלשנתיים;המאסדריפרסם
לציבוראתהחלטתהשרונימוקיהוכןיודיעעליהלמליאת

הרשותע

לפגיעה חשש קיים כי בהחלטתה הממשלה קבעה )ב(
לאירוע בקשר משמעותי, בהיקף מוגן, באינטרס ממשית
מיידי, באופן אסדרה קביעת כך בשל ונדרשת שהתרחש,
רשאיתהיא,בהחלטהכאמור,לקבועכיחובתההתייעצות
לפיסעיף20לאתחוללענייןאסדרההמוצעתאוהנקבעת
בקשרלאירוע,כולהאוחלקה,למשךתקופהשתקבעושלא
תעלהעלשישהחודשים)בסעיףקטןזה-פטור(;הממשלה
האמור, החשש להתקיים ממשיך כי מצאה אם רשאית,
להאריךאתתקופתתוקפושלהפטורלתקופותנוספותשלא

יעלועלשישהחודשיםכלאחתע

בחינהתקופתית
שלאסדרה

מאסדרהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,למעטהצעת24ע )א(
סעיף הוראות לפי בחינתה לעניין הוראה בה יקבע חוק,
קטן)ג(בתוםתקופהשתיקבעבהוראהושלאתעלהעלעשר
מיוםכניסתהלתוקףשלהאסדרה,ואולםהמאסדר שנים
רשאי,בהחלטהמנומקת,שלאלקבועבאסדרההוראהכאמור,

אםהואסבורשמתקייםאחדמאלה:

המאסדרפנהלמליאתהרשות,בכתב,וצייןכייש )ה(
דחיפותבקידוםהאסדרהנושאהפנייה;

תהליךהערכתהשפעותהאסדרהנושאהפנייה )ו(
בוצעבליווימליאתהרשותאובליוויגורמיםבעלי

מומחיותבתהליכיםכאמור;

האופןשבויכולמאסדרלפנותלמליאתהרשותבעניין )3(
תהליךהערכתהשפעותאסדרה,לפניפנייתולפיסעיף20ע

פטורמחובת
התייעצותעם
מליאתהרשות

עלאףהוראותסעיף20)א(,התרחשאירועהמעלהחשש23ע )א(
לפגיעהממשיתבאינטרסמוגן,המחייבקביעתאסדרהבאופן
מיידי,רשאיהשרהממונהעלהאסדרההמוצעתאוהנקבעת
בקשרלאירועכאמור,לקבוע,בהחלטהמנומקת,כיחובת
ההתייעצותלפיאותוסעיףלאתחוללגביאותהאסדרה;
סמכותהשרלפיסעיףקטןזהתהיהנתונהלורקלגביאסדרה
שתקופתתוקפהאינהעולהעלשנתיים;המאסדריפרסם
לציבוראתהחלטתהשרונימוקיהוכןיודיעעליהלמליאת

הרשותע

לפגיעה חשש קיים כי בהחלטתה הממשלה קבעה )ב(
לאירוע בקשר משמעותי, בהיקף מוגן, באינטרס ממשית
מיידי, באופן אסדרה קביעת כך בשל ונדרשת שהתרחש,
רשאיתהיא,בהחלטהכאמור,לקבועכיחובתההתייעצות
לפיסעיף20לאתחוללענייןאסדרההמוצעתאוהנקבעת
בקשרלאירוע,כולהאוחלקה,למשךתקופהשתקבעושלא
תעלהעלשישהחודשים)בסעיףקטןזה-פטור(;הממשלה
האמור, החשש להתקיים ממשיך כי מצאה אם רשאית,
להאריךאתתקופתתוקפושלהפטורלתקופותנוספותשלא

יעלועלשישהחודשיםכלאחתע

בחינהתקופתית
שלאסדרה

מאסדרהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,למעטהצעת24ע )א(
סעיף הוראות לפי בחינתה לעניין הוראה בה יקבע חוק,
קטן)ג(בתוםתקופהשתיקבעבהוראהושלאתעלהעלעשר
מיוםכניסתהלתוקףשלהאסדרה,ואולםהמאסדר שנים
רשאי,בהחלטהמנומקת,שלאלקבועבאסדרההוראהכאמור,

אםהואסבורשמתקייםאחדמאלה:

כדילאפשרלמאסדריםלנקוטפעולותמיידיות  סעיף 23
בתחוםהאסדרה,הנדרשותכדילהתמודדעם 
איומיםוסכנותבלתיצפויים,מוצעלקבועכיהשרהאמון
לפרק אסדרה, לפטור יוכלו הממשלה או האסדרה על
זמןמוגבל,מחובתההתייעצותעםמליאתהרשות,וזאת
במקריםהמתואריםבסעיףעסמכותהשרתינתןלורקלגבי
אסדרההנקבעתכהוראתשעהלמשךשנתייםלכלהיותרע

לפטור רשאית תהיה הממשלה כי מוצע כן, כמו
עם ההתייעצות מחובת חריג לאירוע הקשורה אסדרה
מליאתהרשות,לתקופהשלשישהחודשיםלכלהיותר,
עםאפשרותלהאריכהבתקופהשלעדשישהחודשים

בכלפעםע

האסדרה איכות את להבטיח במטרה  סעיף 24
הממשלתית,נדרשתבחינהסדורהשלאיכות 
האסדרההקיימתלאחרקביעתהעזאת,כדילמנועהצטברות
שלאסדרהשאינהמשיגהאתמטרותיהאומשיגהאותן
תוךהטלתעלויותציותגבוהותמהנדרשעואולם,עדהיום,
במסגרת נכללה לא אסדרה של בדיעבד הבחינה חובת
המתודולוגיההרשמיתשלהממשלהלהערכתהשפעות
לכך, בהתאם מיושמתע אינה ומשכךהיאלרוב אסדרה,
מוצעלקבועמנגנוןהמכונה"אמץאוהסבר",שבמסגרתו
בה לקבוע חדשה, אסדרה גיבוש בעת מאסדר, יידרש
אתהמועדשבוישובויבחןאותה,אולהסביר,בהחלטה

מנומקת,מדועבחרשלאלעשותכןע
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בלתי מצריךהקצאתמשאבים ביצועהבחינה )1(
סבירהבהתחשבבעלותהציותלאסדרהוהשלכותיה

עלנטלהאסדרה;

ביצועהבחינהעלוללהיותכרוךבהשלכותבלתי )2(
רצויות;

מתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןאיןהצדקה )3(
לבצעאתהבחינהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(רישה,הייתההאסדרה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטןאסדרהבעלתהשפעהמשקית,תהיה
התקופהשתיקבעבהוראהכאמורבותקופהשאינהעולה
ואולם לתוקףשלהאסדרה; מיוםכניסתה שנים עלחמש
כאמור בהוראה לקבוע מנומקת, בהחלטה רשאי, מאסדר
תקופהארוכהיותר,אךלאיותרמעשרשניםמיוםהכניסה

לתוקףכאמורע

במסגרתהבחינהשתבוצעלפיסעיףזה,יבחןמאסדר- )ג(

אם,ובאיזומידה,הושגוהיעדיםשלשםהשגתם )1(
נקבעההאסדרה;

במטרות בהתחשב נדרשת עדיין האסדרה אם )2(
שלשמןנקבעהאומטעמיםאחריםע

לסעיף קטן )א(

או להציע המעוניינים מאסדרים על להטיל מוצע
לקבועאסדרהשאינהחקיקהראשית,להגדירמועדשבו
הםיבחנואתהאסדרהבדיעבד,ושיהיהלאיאוחרמעשר
שניםמיוםתחילתהשלהאסדרהעלצדזאת,כדילהבטיח
את המצדיקים במקרים רק תיערך בדיעבד שבחינה
השקעתהזמןוהמשאביםמצדהמאסדרים,מוצעלאפשר
מנומקת, בהחלטה כאמור, בחינה לבצע שלא למאסדר
וזאתבשורהשלמצביםעכךלמשל,אםהליךהבחינהיהיה
כרוךבהקצאתמשאביםבלתיסבירהבהתחשבבעלויות
הציותשלהאסדרהוהנטלהנובעממנה;אםביצועועלול
הדעת שיקול אם רצויות; בלתי בהשלכות כרוך להיות
שלהמאסדרבקביעתהאסדרהמצומצםבמיוחד,למשל
כאשרהואסבורכיקייםצורךמיוחדוברורבמתןודאות
אסדרתיתארוכהיותרלשוקהמאוסדר;אםהמאסדרסבור
כימתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןאיןהצדקהלקיים
הוראה לפי נקבעה האסדרה אם לדוגמה הבחינה, את
שלביתהמשפטהעליוןאובידיהכנסת;אואםמדובר
באסדרהשמהווהאימוץשלאמנהבין־לאומיתאועדכון
המבוצעבעקבותשינוייםמחייביםבאמנההבין־לאומית

שעליהמבוססתהאסדרהע

לסעיף קטן )ב( 

מוצעכילענייןאסדרהבעלתהשפעהמשקית,בשל
חשיבותה,החובהלבחוןאתהשפעותיהבדיעבדתמומש
כאשר תחילתה, מיום שנים חמש בתוך המאוחר לכל

מועד לקבוע מנומקת, בהחלטה רשאי, יהיה המאסדר
מאוחריותרשלאיעלהעלעשרשניםע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

מוצעלפרטמהתכלול,לכלהפחות,הבחינהבדיעבד
שיבצעהמאסדרעביןהשאר,מוצעכיהמאסדריבחןאם
שאלה כפי יעדיה, את האסדרה השיגה מידה ובאיזו
נקבעועלידיהמאסדרבמסגרתתהליךהערכתהשפעות
האסדרה,וכןאםהאסדרהעודנהנדרשתלנוכחמטרותיה
אומטעמיםאחריםעעודמוצעשהמאסדריפרסםלציבור
דוחעםממצאיהבחינהשערך,וכןישלחעותקשלהדוח
למליאתהרשותעבדוחייקבעהמועדהבאלבחינהבדיעבד
ממועד שנים עשר על יעלה לא אשר המאסדר, שיבצע

הבחינההקודמתע

סימן ב': טיוב אסדרה קיימת

בסימןזהמפורטותסמכויותמליאתהרשותלבדוק,
למדודולהעריךאתהאסדרההקיימת,כדילאתרתחומים
שבהםניתןלשפראתהאסדרהכךשתשיגאתמטרותיה
לאסדרה הציות עלויות את ולהפחית המיטבי, באופן
העבודה תהליך בו מפורט כן כמו המתאימיםע במקרים
זה בסימן המפורטות הסמכויות זהע בהקשר הממשלתי
הנדרשים והמשאבים הקשב יושקעו כי להבטיח נועדו
המתאימים במקרים הקיימת האסדרה ובטיוב בבחינה

לכךע
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המאסדר יפרסם זה, סעיף לפי אסדרה בחינת בתום )ד(
ממנו העתק וימציא הבחינה, ממצאי בדבר דוח לציבור
המועד את המאסדר יציין כאמור בדוח הרשות; למליאת
)ג(, הבאשבותיבחןהאסדרהבהתאםלהוראותסעיףקטן
ושיהיהלאיאוחרמעשרשניםלאחרתוםהבחינההקודמת,

ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א(רישהע

סימן ב': טיוב אסדרה קיימת

יעדיםלהפחתת
נטלהאסדרה

למאסדרים,25ע לזמן, מזמן בהחלטתה, תקבע הממשלה )א(
של לצמצוםנטלהאסדרהולטיוב כולםאוחלקם,יעדים

אסדרהקיימתע

מליאתהרשותתדווחלממשלה,במועדובאופןשתקבע )ב(
הממשלהבהחלטתה,עלעמידתמאסדריםביעדיםשקבעה

הממשלהלפיסעיףקטן)א(ע

תכניתעבודה
שנתיתלבחינת

אסדרהקיימת

לשנה,26ע אחת לציבור, ותפרסם תקבע הרשות מליאת )א(
שבכוונתה הקיימת האסדרה תחומי את המפרטת תכנית
לבחוןבשנהשלאחריה)להלן-תכניתעבודהשנתיתלבחינת

אסדרהקיימת(ע

קיימת, לאסדרה שנתית עבודה תכנית תקבע בטרם )ב(
מליאתהרשות-

תקייםהליךשלשיתוףהציבורלגביהתכנית; )1(

בתכנית לכלול שבכוונתה מאסדר לכל תפנה )2(
בדבר הצעתו קבלת לשם לו, הנוגע אסדרה תחום
והתייחסותו בתכנית, לכלול שיש האסדרה תחומי
לתחומיהאסדרהשבכוונתמליאתהרשותלכלולבהע

בקביעתתכניתעבודהשנתיתלבחינתאסדרהקיימת )ג(
תתחשבמליאתהרשות,לגביכלתחוםאסדרהשנכללבה,

ביןהשאר,באלה:

המאסדר יפרסם זה, סעיף לפי אסדרה בחינת בתום )ד(
ממנו העתק וימציא הבחינה, ממצאי בדבר דוח לציבור
המועד את המאסדר יציין כאמור בדוח הרשות; למליאת
)ג(, הבאשבותיבחןהאסדרהבהתאםלהוראותסעיףקטן
ושיהיהלאיאוחרמעשרשניםלאחרתוםהבחינההקודמת,

ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א(רישהע

סימן ב': טיוב אסדרה קיימת

יעדיםלהפחתת
נטלהאסדרה

למאסדרים,25ע לזמן, מזמן בהחלטתה, תקבע הממשלה )א(
של לצמצוםנטלהאסדרהולטיוב כולםאוחלקם,יעדים

אסדרהקיימתע

מליאתהרשותתדווחלממשלה,במועדובאופןשתקבע )ב(
הממשלהבהחלטתה,עלעמידתמאסדריםביעדיםשקבעה

הממשלהלפיסעיףקטן)א(ע

תכניתעבודה
שנתיתלבחינת

אסדרהקיימת

לשנה,26ע אחת לציבור, ותפרסם תקבע הרשות מליאת )א(
שבכוונתה הקיימת האסדרה תחומי את המפרטת תכנית
לבחוןבשנהשלאחריה)להלן-תכניתעבודהשנתיתלבחינת

אסדרהקיימת(ע

קיימת, לאסדרה שנתית עבודה תכנית תקבע בטרם )ב(
מליאתהרשות-

תקייםהליךשלשיתוףהציבורלגביהתכנית; )1(

בתכנית לכלול שבכוונתה מאסדר לכל תפנה )2(
בדבר הצעתו קבלת לשם לו, הנוגע אסדרה תחום
והתייחסותו בתכנית, לכלול שיש האסדרה תחומי
לתחומיהאסדרהשבכוונתמליאתהרשותלכלולבהע

בקביעתתכניתעבודהשנתיתלבחינתאסדרהקיימת )ג(
תתחשבמליאתהרשות,לגביכלתחוםאסדרהשנכללבה,

ביןהשאר,באלה:

תכניתהחומשלהפחתתנטלהאסדרהב־25%,  סעיף 25
בין יושמה ,2118 ממשלה בהחלטת שנקבעה 
השנים2020-2015עבמסגרתהתכניתהאמורהגובשוכ־190
תכניותלהפחתתנטלהאסדרהבכללמשרדיהממשלה,
אשרשיקפוחיסכוןפוטנציאלילמשקשללמעלהמחמישה
מיליארדשקליםעתכניתהחומשקיבלהרוחגביתמארגון
הממשלה, כי לקבוע מוצע סיומה ועם ,OECDה־
נוספים יעדים תקבע הרשות, מליאת עם בהתייעצות
להפחתתנטלהאסדרה,לכללהמאסדריםאולחלקםעכמו
לממשלה, לדווח הרשות מליאת את להסמיך מוצע כן
במועדובאופןשתקבעהממשלה,עלעמידתהמאסדרים

ביעדיםשנקבעולהםע

לשםהתוויתאסטרטגיהלרשותבענייןבחינת  סעיף 26
לציבור השקיפות ולטובת הקיימת, האסדרה 
ותפרסם תקבע הרשות מליאת כי מוצע ולמאסדרים,

לציבור,אחתלשנה,תכניתהמפרטתאתתחומיהאסדרה
של יוםתחילתו לפני שנקבעה לרבותאסדרה הקיימת,
החוקהמוצע,שבכוונתהלבחוןבשנתהכספיםהבאהעעוד
מוצעכיבטרםתקבעאתתכניתהעבודההשנתית,תקבל
מליאתהרשותהצעותמהציבורלענייןזה,במסגרתהליך
למאסדריםלשם תפנה וכן התכנית, שיתוףציבורלגבי
לכלול שבכוונתה האסדרה לתחומי התייחסותם קבלת

בתכניתע

כדישתכניתהעבודההשנתיתתהיהמבוססתעל
המאסדרים, תשתיתמקצועיתותזכהללגיטימציהמצד
הרשות כי לקבוע מוצע הציבור, ומצד הממשלה מצד
תתחשבבמגווןמקורותמידעועמדותבעתקביעתהתכנית,
ובמגווןשלהיבטים,כמפורטבסעיףקטן)ג(כנוסחוהמוצעע
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הצעותשהתקבלומהציבורבמסגרתהליכישיתוף )1(
הציבור,הנוגעותלעניין;

הצעותהמאסדריםוהתייחסותםכאמורבסעיף )2(
קטן)ב()2(;

מידתההשפעהשלתחוםהאסדרהעלהמשק )3(
והחברה;

המידהשבההאסדרהבתחוםמבוססתעלכללים )4(
מקובליםבמדינותעםשווקיםמשמעותיים;

המועדשבונבחנההאסדרהבתחום,כולהאו )5(
חלקה,בפעםהאחרונה;

היקףנטלהאסדרהבתחום,ביןהשארבהתחשב )6(
בעלויותהציותלהוברמתהתחרותבתחוםע

בחינתאסדרה
קיימתוהמלצה

לטיוב

בחינתאסדרהבתחום27ע לאחר הרשות, מצאהמליאת )א(
שנכללבתכניתהעבודההשנתיתלבחינתאסדרההקיימת,
כינדרשטיובשלהאסדרהבאותותחום,תעבירלמאסדר
הנוגעלענייןאתממצאיהבחינה,ורשאיתהיא,לאחרשנתנה
למאסדרהזדמנותלהתייחסלממצאיהבחינה,להעבירלו,
בכתב,המלצהלענייןשינויהאסדרהנושאהבחינה,בצירוף
המלצתה; שבבסיס העובדתית התשתית את המפרט דוח
המלצתמליאתהרשותוהדוחשצורףלהכאמורבסעיףקטן

זה,יפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותע

העבירהמליאתהרשותלמאסדרהמלצהלפיהוראות )ב(
ימים 90 בתוך בכתב, המאסדר, לה יודיע )א(, קטן סעיף
ממועדקבלתההמלצה,אםהחליטלקבלאתהמלצתהאם
לאו;מליאתהרשות,לבקשתהמאסדר,רשאיתלהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתאחתשל45ימיםע

החליטמאסדרשהועברהלוהמלצתמליאתהרשות )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(-

בסעיףזהמוצעלקבועמנגנוןהמכונה"אמץ  סעיף 27
אוהסבר",שלפיותוכלמליאתהרשותלפנות 
למאסדרולהמליץלועלשינויאסדרהשבאחריותו,בהתאם
לתנאיםהמנוייםבסעיף,והמאסדריודיעאםהחליטלאמץ
אתהמלצותיה,ואםהחליטשלאלאמצן-ינמקזאת,הכול

כמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועאתהאופןשבותפנהמליאתהרשות
למאסדרלצורךהמלצהעלשינויאסדרהבהתאםלתכנית
העבודההשנתיתשלהרשות,וכןלקבועאתהתשתית
ההמלצהע מתן בעת לפניו להניח שעליה העובדתית
נלווה בדוח יפורטו העובדתית והתשתית ההמלצה
במטרה זאת, הרשותע של האינטרנט באתר שיפורסם
יהיו למאסדר הרשות מליאת של שפניותיה להבטיח
מנומקותומבוססותעפנייהכאמורתיערךרקלאחרמיצוי

שיחמקדיםעםהמאסדריםבאותונושאובהתאםלתכנית
העבודההשנתיתשלהרשותע

לסעיף קטן )ב(

למליאת להודיע המאסדר יידרש המוצע, פי על
הרשותאםהחליטלקבלאתהמלצתהאולדחותה,בכתב,
בתוך90ימיםממועדקבלתההמלצה,אובתוך45ימים

נוספיםאםהסכימהלכךמליאההרשותע

לסעיף קטן )ג(

המלצת את לדחות החליט המאסדר אם כי מוצע
מליאתהרשות,הואיעבירלהאתנימוקיווהםיפורסמו
באתרהאינטרנטשלהרשותעאםהחליטהמאסדרלפעול
את לאמץ יפעל הוא הרשות, מליאת המלצת פי על
ההמלצהאוחלופהמתאימהאחרתברוחאותההמלצה,
מוקדםככלהאפשרועדשנתייםמיוםשהודיעעלהחלטתו
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שלאלקבלאתההמלצה,יעבירלמליאתהרשות )1(
תפורסם המאסדר החלטת המנומקת; החלטתו את

באתרהאינטרנטשלהרשות;

לקבלאתההמלצה,יפעלליישםאתההמלצהאו )2(
יפעלבדרךאחרתהמגשימהאתתכליתה,מוקדםככל
האפשרובלבדשישליםאתהפעולהכאמורעדתום
שנתייםמיוםשהודיעעלהחלטתולמליאתהרשות;
חלפושנתייםממועדההודעה,ולאהשליםהמאסדר
אתפעולתוכאמורברישה,יראואותו,במועדהאמור,
כמישהודיעשאינומקבלאתהמלצתמליאתהרשותע

הוראותסעיףזהלאיחולועלאסדרהשעניינהתחרות, )ד(
ושמתקיימיםבהשניאלה:

כהגדרתו חיונית תשתית לנושא נוגעת היא )1(
בסעיף2לחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,

התשע"ד-1702013;

היאחלהעלשוקששלושהאופחותמהגורמים )2(
הפועליםבו,מחזיקיםיחד65%אויותרמנתחהשוקע

העברתחוותדעת
בענייןאסדרה

קיימתלממשלה

החלטתו28ע על הרשות למליאת מאסדר הודיע לא )א(
בענייןהמלצהשהעבירהלוהמליאהלפיסעיףקטן)א(של
שלהסעיף )ב( בסעיףקטן האמור המועד בחלוף ,27 סעיף
האמור,העבירמאסדרהחלטהכאמורבסעיףקטן)ג()4(של
הסעיףהאמורבענייןההמלצהשהועברהלוכאמוראךלא
נימקאתההחלטה,אוהעבירמאסדרהחלטהמנומקתכאמור
למליאתהרשותוהמליאהדחתהאתנימוקיו,רשאיתמליאת
הרשות,באמצעותראשהממשלה,למסורחוותדעתבעניין
האסדרהנושאהמלצתהכאמורבסעיף27,לממשלה;חוות
הדעתשלמליאתהרשותתכלולמסקנותמנומקותוהמלצות
יחולו לא זה קטן סעיף הוראות האמורה; האסדרה לטיוב
או שנקבעה אסדרה לעניין או חוק שהיא אסדרה לעניין
תוקנהלאחרונהלפניפחותמ־20שניםמיוםמסירתחוות

הדעתשלמליאתהרשותלממשלהע

מליאתהרשותתפרסםאתחוותדעתהלפיסעיףזה )ב(
באתרהאינטרנטשלהרשותע

שלאלקבלאתההמלצה,יעבירלמליאתהרשות )1(
תפורסם המאסדר החלטת המנומקת; החלטתו את

באתרהאינטרנטשלהרשות;

לקבלאתההמלצה,יפעלליישםאתההמלצהאו )2(
יפעלבדרךאחרתהמגשימהאתתכליתה,מוקדםככל
האפשרובלבדשישליםאתהפעולהכאמורעדתום
שנתייםמיוםשהודיעעלהחלטתולמליאתהרשות;
חלפושנתייםממועדההודעה,ולאהשליםהמאסדר
אתפעולתוכאמורברישה,יראואותו,במועדהאמור,
כמישהודיעשאינומקבלאתהמלצתמליאתהרשותע

הוראותסעיףזהלאיחולועלאסדרהשעניינהתחרות, )ד(
ושמתקיימיםבהשניאלה:

כהגדרתו חיונית תשתית לנושא נוגעת היא )1(
בסעיף2לחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,

התשע"ד-1702013;

היאחלהעלשוקששלושהאופחותמהגורמים )2(
הפועליםבו,מחזיקיםיחד65%אויותרמנתחהשוקע

העברתחוותדעת
בענייןאסדרה

קיימתלממשלה

החלטתו28ע על הרשות למליאת מאסדר הודיע לא )א(
בענייןהמלצהשהעבירהלוהמליאהלפיסעיףקטן)א(של
שלהסעיף )ב( בסעיףקטן המועדהאמור בחלוף ,27 סעיף
האמור,העבירמאסדרהחלטהכאמורבסעיףקטן)ג()4(של
הסעיףהאמורבענייןההמלצהשהועברהלוכאמוראךלא
נימקאתההחלטה,אוהעבירמאסדרהחלטהמנומקתכאמור
למליאתהרשותוהמליאהדחתהאתנימוקיו,רשאיתמליאת
הרשות,באמצעותראשהממשלה,למסורחוותדעתבעניין
האסדרהנושאהמלצתהכאמורבסעיף27,לממשלה;חוות
הדעתשלמליאתהרשותתכלולמסקנותמנומקותוהמלצות
יחולו לא זה קטן סעיף הוראות האמורה; האסדרה לטיוב
או שנקבעה אסדרה לעניין או חוק שהיא אסדרה לעניין
תוקנהלאחרונהלפניפחותמ־20שניםמיוםמסירתחוות

הדעתשלמליאתהרשותלממשלהע

מליאתהרשותתפרסםאתחוותדעתהלפיסעיףזה )ב(
באתרהאינטרנטשלהרשותע

ההודעה ממועד שנתיים חלפו אם הרשותע למליאת
כאמורוהמאסדרלאהשליםאתקביעתהאסדרהבהתאם

להמלצה,הדברייחשבלדחייהשלהמלצתהרשותע

לסעיף קטן )ד(

מוצעכימליאתהרשותלאתפעילאתסמכותהלפי
סעיףזהלגביאסדרהשעניינהתחרות,אםמתקיימיםשני

התנאיםהמצטבריםהמנוייםבסעיףקטןזהע

לפנות, הרשות מליאת את להסמיך מוצע  סעיף 28
באמצעותראשהממשלה,לממשלה)אולוועדת 
סעיף לפי הממשלה שמינתה אסדרה לענייני השרים
30לחוקהמוצע,אםמינתה(,ולהניחלפניהחוותדעת
מנומקתבענייןאסדרהעזאת,במקריםשבהםלאנחהדעתה
שלמליאתהרשותמהנימוקיםשצירףהמאסדרלדחיית
המלצתהלשינויאסדרהקיימת,אושהמאסדרדחהאת
המלצתהבלאנימוקעעלפיהמוצע,תוכלהמליאהלהפעיל
סמכותזוגםבמקרהשמאסדרלאהתייחסכלללהמלצה

ס"חתשע"ד,עמ'92ע 170
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החליטההממשלהלקבלאתחוותדעתהשלמליאת )ג(
הרשותכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתהיא,בצו,לבטלאת
האסדרהנושאחוותהדעתהאמורה,כולהאוחלקה;תחילתו
שלצוכאמורבמועדשייקבעבוושלאיקדםלתוםשנתיים

ממועדפרסומוע

הייתהקביעתהאסדרהנושאחוותדעתהשלמליאת )ד(
הרשותכאמורבסעיףקטן)א(טעונהלפיחיקוקאישורמאת
ועדהשלהכנסתאומאתגורםאחראוהתייעצותעםועדה
אועםגורםכאמור,לאיינתןצולפיסעיףקטן)ג(,אלאבאישור

אובהתייעצותעםהוועדהאוהגורםהאמורים,לפיהענייןע

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,השרהממונהעלהאסדרה )ה(
מטעמים רשאי קטן, סעיף באותו כאמור צו ניתן שלגביה
מיוחדים,לדחות,בצו,באישורהממשלה,אתמועדכניסתו
לתוקףשלהצוהאמורבסעיףקטן)ג(,לתקופותנוספותשלא

יעלועלחצישנהבכלפעםע

סימן ג': תכנון אסדרה ותיאום בין מאסדרים

תכניתאסדרה
שנתית

מאסדריגישלמליאתהרשות,מדישנהבשנה,במועד29ע )א(
שתפרסםהרשותבאתרהאינטרנטשלה,תכניתהמפרטתאת
האסדרהשבכוונתוליזום,להציע,לקבוע,לבחוןמחדשאו

לבטל,בשנההקרובה)בפרקזה-תכניתאסדרהשנתית(ע

שהעבירהלו,בחלוףהמועדשנקבעלכךעחוותדעתהשל
באסדרה מדובר אם רק כאמור תימסר הרשות מליאת
שלאנקבעהבחקיקהראשית,אושהיאנקבעהאותוקנה
לאחרונה20שניםאויותרלפניהמועדשבונמסרהחוות

הדעתכאמורע

של הסופית דעתה חוות תתפרסם המוצע, פי על
המליאהלפיסעיףזהבאתרהאינטרנטשלהרשותע

בהמשךלאמור,מוצעכיאםהחליטההממשלהלקבל
אתחוותדעתהמליאה,היאתוכללבטלאתהאסדרהנושא
חוותהדעת,בצועעםזאת,כניסתושלצוכאמורלתוקףלא
תהיהלפניתוםשנתייםממועדפרסומוברשומותעכמוכן,
מוצעשהשרהממונהעלהאסדרהיוזמןלכלדיוןהנוגעלוע

אםקביעתהאסדרהנושאחוותהדעתמחייבת,לפי
חוק,קבלתאישוראוהתייעצותעםועדהשלהכנסתאו
עםגורםאחר,הרישגםמתןהצוהמבטלאתהאסדרהיהיה

כרוךבקבלתאישוראובהתייעצותכאמורע

באישור האסדרה, הממונהעל לשר מוצעלאפשר
הממשלה)אוועדתהשריםשמינתהכאמור(,לדחותאת
מועדכניסתולתוקףשלהצובתקופותנוספותשלחצי
שנהלכלהיותרבכלפעם,וזאתאםמתקיימיםטעמים
מיוחדיםלכך,כגוןשבכוונתושלהמאסדרלהשליםאת
הליךהקביעהמחדששלהאסדרהבעקבותהוצאתהצו,

אךנדרשלופרקזמןנוסףלשםכךע

סימן ג': תכנון אסדרה ותיאום בין מאסדרים

סעיףזהנועדלחזקולשפראתהתכנוןוהתיאום  סעיף 29
בעולם, רבות למדינות בדומה מאסדריםע בין 
רק לא גידול האחרונים בעשורים התרחש בישראל גם
בכמותהאסדרהאלאגםבכמותהמאסדריםעזאת,הןבשל
התפתחותטבעיתשלהכלכלההישראליתותהליכיהפרטה
שהתקיימובעשוריםהאחרונים,והןעלרקעהצטרפותה
שלישראללאמנותבין־לאומיותשונותוכןהצטרפותה
כחברהבארגוניםבין־לאומייםדוגמתה־OECDוארגון

הסחרהעולמי)WTO(ע

כאשר כמתואר, האסדרה מערכת ביזור של במצב
מתעוררותמחלוקותביןמאסדריםואיןביניהםתיאוםמראש,
האפקטהחיובישנלווהלריבויהמאסדריםעלוללהיעלםעלא
אחתיהיולכךהשלכותשליליותהןכלפיהציבורהמאוסדר,
שעלוללמצואאתעצמומתמודדעםכפלאסדרהואףעם
דרישותסותרות,והןכלפיהמאסדריםעצמם,שבמצבשל
מחלוקתעלוליםלמצואאתעצמםמשותקיםומנועיםמלפעול,
וכתוצאהמכךלהתקשותלהשיגאתציותהמפוקחיםולהגן

עלהאינטרסשעליוהםאמוניםע

והתיאום התכנון בשיפור לסייע עשויה הרשות
להעלכלל הרוחבישיהיה בזכותהמבט מאסדרים בין
האסדרההממשלתית,והיאתוכללאתרקשייםובעיות
באסדרהולפעוליחדעםהמאסדריםלפתרונםעהוראות

סעיףזהנועדולסייעבידהלמלאתפקידזהע
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בין אסדרה, כל לגבי תכלול, שנתית אסדרה תכנית )ב(
השאראתכלאלה:

תיאורהאסדרהומטרותיה; )1(

החיקוקשמכוחונקבעתהאסדרה; )2(

פרטיקשרשלגורםבמאסדרהאחראיעלהטיפול )3(
באסדרה;

מידענוסףשקבעהמליאתהרשות,שהואבעל )4(
או המאסדרים משאר הנדרשת להיערכות חשיבות

מהציבורבשלהאסדרהע

מליאתהרשותתפרסםאתתכניותהאסדרההשנתיות )ג(
שהגישולההמאסדריםלפיהוראותסעיףזה,באופןמרוכז,

באתרהאינטרנטשלהרשותע

מאסדרהמבקשלהציע,לקבועאולבטל,בשנהמסוימת, )ד(
אסדרהשלאנכללהבתכניתהאסדרההשנתיתשפורסמה
כאמורבסעיףקטן)ג(,לאותהשנה,לאיעשהכןאלאלאחר
שפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותתכניתמעודכנתכאמור,
הכוללתהתייחסותלאותהאסדרהלפיהפרטיםכאמורבסעיף

קטן)ב(ע

מאסדרהמבקשלקבועאולבטלאסדרהכאמורבסעיף )ה(
)ד(,יעשהכןבהחלטהמנומקת,ובלבדשלאיקבעאו קטן
יבטלאתהאסדרהלפניחלוף90ימיםממועדפרסוםהתכנית
כן אם אלא והכול קטן, סעיף באותו כאמור המעודכנת
הקביעהאוהביטולכאמורנדרשיםבדחיפותבשלהתרחשות
אירועשקייםבשלוחששלפגיעהממשיתבאינטרסהמוגן;
מאסדריפרסםאתהנימוקיםלהחלטתולפיסעיףזהבאתר

האינטרנטשלהרשותע

בין אסדרה, כל לגבי תכלול, שנתית אסדרה תכנית )ב(
השאראתכלאלה:

תיאורהאסדרהומטרותיה; )1(

החיקוקשמכוחונקבעתהאסדרה; )2(

פרטיקשרשלגורםבמאסדרהאחראיעלהטיפול )3(
באסדרה;

מידענוסףשקבעהמליאתהרשות,שהואבעל )4(
או המאסדרים משאר הנדרשת להיערכות חשיבות

מהציבורבשלהאסדרהע

מליאתהרשותתפרסםאתתכניותהאסדרההשנתיות )ג(
שהגישולההמאסדריםלפיהוראותסעיףזה,באופןמרוכז,

באתרהאינטרנטשלהרשותע

מאסדרהמבקשלהציע,לקבועאולבטל,בשנהמסוימת, )ד(
אסדרהשלאנכללהבתכניתהאסדרההשנתיתשפורסמה
כאמורבסעיףקטן)ג(,לאותהשנה,לאיעשהכןאלאלאחר
שפרסםבאתרהאינטרנטשלהרשותתכניתמעודכנתכאמור,
הכוללתהתייחסותלאותהאסדרהלפיהפרטיםכאמורבסעיף

קטן)ב(ע

מאסדרהמבקשלקבועאולבטלאסדרהכאמורבסעיף )ה(
)ד(,יעשהכןבהחלטהמנומקת,ובלבדשלאיקבעאו קטן
יבטלאתהאסדרהלפניחלוף90ימיםממועדפרסוםהתכנית
כן אם אלא והכול קטן, סעיף באותו כאמור המעודכנת
הקביעהאוהביטולכאמורנדרשיםבדחיפותבשלהתרחשות
אירועשקייםבשלוחששלפגיעהממשיתבאינטרסהמוגן;
מאסדריפרסםאתהנימוקיםלהחלטתולפיסעיףזהבאתר

האינטרנטשלהרשותע

לסעיפים קטנים )א( עד )ג(

תכנית הרשות, למליאת יגישו שמאסדרים מוצע
בה לטפל שבכוונתם האסדרה כל את המפרטת שנתית
בשנתהכספיםהבאה,כוללפירוטפרטיהתוכןשישלכלול
לפרק ההסבר בדברי )להלן )ב( קטן בסעיף כמפורט בה
זה-תכניתאסדרהשנתית(עמליאתהרשותתפרסםאת
מועדההגשהשלתכניתהאסדרההשנתית,כךשיחול
בחפיפהלמועדיההגשהשלתכניותהעבודההממשלתיות

הכלליותע

האסדרה תכניות את תפרסם הרשות מליאת
באתר באופןמרוכז, המאסדרים, לה שהגישו השנתיות
האינטרנטשלהרשות,במטרהלהעניקודאותלממשלה,
למאסדריםנוספיםולציבורהרחבבנוגעלשינוייהאסדרה
שצריך למידע באשר עקרונית קביעה מלבד הצפוייםע
להיכללבתכניתאסדרהשנתית,מליאתהרשותלאתתערב
במרכיביהתכניתעצמם,אךהיאתוכללאתרבעיותאו
השונות התכניות בין סתירה או מכפל העולים קשיים

ולעדכןבכךאתהמאסדריםע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

גם אסדרה לקבוע צורך להתעורר עשוי לעיתים
בנסיבותשבהןהיאלאנקבעהמראשבתכניתהאסדרה
שיאפשר גמיש מנגנון לקבוע מוצע כך, בשל השנתיתע
ובתנאי השנתית, האסדרה תכנית את לעדכן למאסדר
90ימיםממועדעדכון שהאסדרהלאתיקבעלפניתום
התכניתהשנתיתבאתרשלהרשות,וזאתכדילאפשרזמן
לגורמיםהמושפעיםמהאסדרהללמודאותהולהעירעליהע

בקביעה צורך יהיה שבהם במקרים כך, על נוסף
צפויים לא שינויים עקב למשל אסדרה, של דחופה
בשווקיםהמאוסדריםאובעקבותמצביחירום,יהיהניתן
האסדרה בתכנית אותה לכלול בלי גם אסדרה לקבוע
השנתיתובלילדחותאתקביעתהב־90ימיםעזאת,כאשר
נדרשתפעולהמיידיתמחששלפגיעהממשיתבאינטרס
המוגן,ובתנאישהנימוקיםלפעולהבדרךזויפורסמובאתר

האינטרנטשלהרשותע
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מליאתהרשותתפרסםבאתרהאינטרנטשלההנחיות )ו(
למאסדריםליישוםסעיףזהע

סימן ד': ועדת שרים לענייני אסדרה

פעולהבאמצעות
ועדתשרים

הממשלהרשאיתלפעוללענייןסמכויותיהלפיפרק30ע )א(
זה,באמצעותועדתשריםלענייניאסדרהשתמנה,ובלבד
שבוועדתהשריםיהיוחבריםראשהממשלה,שרהאוצרושר
המשפטים;הממשלהרשאיתלמנותלוועדתהשריםחברים
נוספים,ובלבדשמספרחבריהלאיעלהעלמחציתממספר

חבריהממשלהע

מינתההממשלהועדתשריםלפיהוראותסעיףקטן)א(, )ב(
תהיההוועדהרשאיתלהפעילאתסמכויותהממשלהשלהלן:

קבעה, הרשות שמליאת אסדרה לקדם אישור )1(
שבתהליךהערכתהשפעותהאסדרהשבוצעלגביה,
כפישבאלידיביטויבדוחהערכתהשפעותאסדרה

שנערךלגביו,נפלפגםמהותי,כאמורבסעיף21)1(;

28)ג(אומתןאישורלדחיית מתןצולפיסעיף )2(
מועדהכניסהלתוקףשלצוכאמור,לפיסעיף28)ה(;

הנוגע בעניין מאסדרים בין במחלוקת הכרעה )3(
לאסדרה,למעטמחלוקתהנוגעתלהחלטהשלמאסדר
או שיפוטי אופי בעלת סמכות בהפעלת הכרוכה
בסמכותו חיקוק, לפי המצוי, בעניין כאמור החלטה

שלמאסדרשאינושר,ששראינורשאיליטול;

סמכויותנוספותשתקבעהממשלהע )4(

סעיף הוראות לפי שרים ועדת הממשלה מינתה )ג(
קטן)א(,יוזמנוהשרהממונהעלאסדרההנידונהבוועדה,
הוועדה לדיוני לעניין, הנוגעים אחרים ממשלה וחברי

בעניינםע

לסעיף קטן )ו(

הנחיות לקבוע הרשות מליאת את להסמיך מוצע
באתר אותן ולפרסם זה סעיף של היישום אופן לעניין

האינטרנטשלהע

סימן ד': ועדת שרים לענייני אסדרה

מוצעלהבהירכיהממשלהתהיהרשאיתלפעול,  סעיף 30
המוצע, לחוק ג' פרק לפי סמכויותיה לעניין 
ראש יהיו ושחבריה שתמנה שרים ועדת באמצעות
הממשלה,שרהאוצרושרהמשפטיםעאםמינתההממשלה
ועדתשריםכאמור,תהיההוועדהרשאיתלהפעילאת
סמכויותהממשלהלאשראסדרהשמליאתהרשותקבעה
לגביהשנפלפגםמהותיבדוחהערכתהשפעותהאסדרה
21)1()ב(לחוקהמוצע;לתתצו בעניינה,כמפורטבסעיף
המבטלאסדרהשהתקייםלגביההאמורבסעיף28)ג(לחוק
המוצע,וכןלאשרדחייהשלמועדכניסתולתוקףשלצו

כאמור,כאמורבסעיף28)ה(לחוקהמוצעע

כמוכןתהיהועדתשריםשמונתהכאמורמוסמכת
בין במחלוקות להכריע הממשלה סמכות את להפעיל
מאסדריםבענייןהנוגעלאסדרה,אםאיןמדוברבמחלוקות
אופי בעלת סמכות בהפעלת הכרוכה החלטה שעניינן
שיפוטישלמאסדר,אוהחלטההמסורהלפיהחוקלסמכותו
שר,וששראינומוסמךליטולאותה; שלמאסדרשאינו
שתקבע אחרת סמכות כל להפעיל מוסמכת תהיה וכן

הממשלהבתחוםעיסוקהשלהוועדהע

מוצעכילצדחבריהוועדהשמינויםמעוגןבחוק,
ובלבד נוספים, חברים לוועדה למנות הממשלה תוכל
שמספרחבריהוועדהלאיעלהעלמחציתממספרחברי
לשר תאפשר השרים ועדת כי מוצע עוד הממשלהע
ממשלה ולחברי בוועדה הנדונה האסדרה על הממונה
אחריםהנוגעיםלעניין,להשמיעאתעמדתםלפניה,וכי

הםיוזמנולדיוניהוועדהבענייניםכאמורע
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סימן ה': הוראות שונות

מאסדרימסורלמליאתהרשות,לבקשתה,מידעהמצוי31עקבלתמידע )א(
ברשותווהדרושלהלשםביצועתפקידיהלפיחוקזהאוכל

דיןאחרע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מאסדרלאימסורלמליאת )ב(
הרשותמידעשהואאחדמאלה:

7לחוקהגנתהפרטיות, מידעכהגדרתובסעיף )1(
של הפרטיים ענייניו על וידיעה התשמ"א-1711981,

אדם,כמשמעותהבאותוחוק,אףשאינהבגדרמידע;

מידעשהואסודמסחריכהגדרתובסעיף5לחוק )2(
עוולותמסחריות,התשנ"ט-1721999;

מידעשגילויואסורלפיכלדין; )3(

מידעאשרמסירתולמליאתהרשותמעלהחשש )4(
ממשילפגיעהמהותיתבמילויתפקידהמאסדרלפידיןע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מאסדראינוחייבלמסור )ג(
לרשותמידעשהואאחדמאלה:

מידעשהואסודמקצועיאושהואבעלערךכלכלי, )1(
שמסירתולרשותעלולהלפגועפגיעהממשיתבערכו,וכן
מידעהנוגעלענייניםמסחרייםאומקצועייםהקשורים
לעסקיושלאדם,שמסירתולרשותעלולהלפגועפגיעה

ממשיתבאינטרסמקצועי,מסחריאוכלכלי;

מידעאשרמסירתולרשותמעלהחששממשי )2(
לפגיעהמהותיתבמילויתפקידיהמאסדרלפידיןע

דיווחלממשלה
ולכנסת

ראש32ע באמצעות לממשלה, תגיש הרשות מליאת )א(
הממשלה,אחתלשנה,דוחהכוללסקירהוניתוחשלמצב
האסדרהוסקירהשלפעילותהרשות,בשנהשחלפה)בסעיף
זה-דוחשנתי(;יושבראשמליאתהרשותיציגאתהדוח

השנתילממשלהע

סימן ה': הוראות שונות

מאסדרימסורלמליאתהרשות,לבקשתה,מידעהמצוי31עקבלתמידע )א(
ברשותווהדרושלהלשםביצועתפקידיהלפיחוקזהאוכל

דיןאחרע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מאסדרלאימסורלמליאת )ב(
הרשותמידעשהואאחדמאלה:

7לחוקהגנתהפרטיות, מידעכהגדרתובסעיף )1(
של הפרטיים ענייניו על וידיעה התשמ"א-1711981,

אדם,כמשמעותהבאותוחוק,אףשאינהבגדרמידע;

מידעשהואסודמסחריכהגדרתובסעיף5לחוק )2(
עוולותמסחריות,התשנ"ט-1721999;

מידעשגילויואסורלפיכלדין; )3(

מידעאשרמסירתולמליאתהרשותמעלהחשש )4(
ממשילפגיעהמהותיתבמילויתפקידהמאסדרלפידיןע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מאסדראינוחייבלמסור )ג(
לרשותמידעשהואאחדמאלה:

מידעשהואסודמקצועיאושהואבעלערךכלכלי, )1(
שמסירתולרשותעלולהלפגועפגיעהממשיתבערכו,וכן
מידעהנוגעלענייניםמסחרייםאומקצועייםהקשורים
לעסקיושלאדם,שמסירתולרשותעלולהלפגועפגיעה

ממשיתבאינטרסמקצועי,מסחריאוכלכלי;

מידעאשרמסירתולרשותמעלהחששממשי )2(
לפגיעהמהותיתבמילויתפקידיהמאסדרלפידיןע

דיווחלממשלה
ולכנסת

ראש32ע באמצעות לממשלה, תגיש הרשות מליאת )א(
הממשלה,אחתלשנה,דוחהכוללסקירהוניתוחשלמצב
האסדרהוסקירהשלפעילותהרשות,בשנהשחלפה)בסעיף
זה-דוחשנתי(;יושבראשמליאתהרשותיציגאתהדוח

השנתילממשלהע

סימן ה': הוראות שונות

וכדי זה חוק לפי תפקידיה ביצוע לשם  סעיף 31
שעבודתהתתבססעלתשתיתמקצועית,מוצע 
להקנותלמליאתהרשותסמכויותדרישתמידעממאסדרים,
כגוןרישיונותעואולםהמידעשמליאתהרשותתוכללדרוש
לאיכלולמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,
התשמ"א-1981,אוידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם
כמשמעותהבאותוחוק,מידעשהואסודמסחריכהגדרתו
בסעיף5לחוקעוולותמסחריות,התשנ"ט-1999,מידעשגילויו
אסורלפיכלדיןומידעאשרמסירתולרשותעלוללפגוע
באופןמהותיבתפקידהמאסדריםלפידיןעויצויןכיאי־מסירת
מידעמסיבהזותלווהבנימוקיםמפורטיםמצדהמאסדרים,

המצביעיםעלחששממשילפגיעהבמילויתפקידםע

כמוכן,מוצעכימאסדרלאיהיהחייבלמסורלרשות
מידעכמפורטבסעיףקטן)ג(המוצעע

כדילהבטיחאתהאחריותיותשלהרשותכלפי  סעיף 32
השקיפות ואת הכנסת וכלפי הממשלה 
בעבודתה,מוצעכימליאתהרשותתערוךדוחשנתיעל
מצבהאסדרהבמשקועלפעילותהרשות,לפיהנושאים
המפורטיםבסעיף,ותגישאותולממשלהבאמצעותראש
הממשלהעהמליאהתיתןלמאסדריםשטיוטתהדוחכוללת
נושאיםהנוגעיםלהם,הזדמנותלהתייחסלחלקיםהנוגעים
להםבטיוטה,טרםהגשתהכאמורעראשהממשלהיניחאת
הדוחעלשולחןהכנסת,ויתקייםדיוןבובוועדהמוועדות
הכנסתבהשתתפותיושבראשמליאתהרשותעיובהרכיגם
תפקידזהשלמליאתהרשותלאנועדלהקנותלהסמכויות

כלפימאסדריםפיננסייםאותאגידיםציבורייםע

עודמוצעכיהממשלה,באמצעותראשהממשלה,
נוספים דוחות להכין הרשות ממליאת לדרוש תוכל

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 171

ס"חהתשנ"ט,עמ'146ע 172
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הדוחהשנתייכלול,ביןהשאר,סקירהבענייניםהאלה: )ב(

שתוקנהאושבוטלה היקףהאסדרהשנקבעה, )1(
בשנהשלגביהנערךהדוחוכןאיכותתהליכיהערכת
כאמור אסדרה לגבי שבוצעו אסדרה השפעות
ושהתקיימהלגביהםהתייעצותעםמליאתהרשות,

ופרקהזמןשנמשכהההתייעצות;

נטל לצמצום ביעדים מאסדרים של עמידתם )2(
להם שקבעה קיימת, אסדרה של ולטיוב האסדרה

הממשלהלפיסעיף25;

מועד לקבוע בחובה מאסדרים של עמידתם )3(
לבחינתאסדרהשנקבעה,לפיהוראותסעיף24;

הכשרותשקיימהמליאתהרשותותהליכיליווי )4(
שלמאסדריםוהדרכתםשקיימה,כאמורבסעיף6)4(,
לרשות הרשות מליאת שהעמידה מקצועיים וכלים

מאסדריםלשםביצועתפקידם;

עם הרשות מליאת שקיימה עיתיים מפגשים )5(
מאסדריםוגורמיםאחריםהנוגעיםלעניין;

אירועיםמשמעותייםהקשוריםבפעולתהרשותע )6(

מליאתהרשותתעבירלכלמאסדרהנזכרבדוחהשנתי, )ג(
לפניהגשתהדוחלממשלה,טיוטהשלהחלקיםבדוחהנוגעים

לו,לשםקבלתהתייחסותוע

ראשהממשלהיניחאתהדוחהשנתיעלשולחןהכנסת; )ד(
הונחהדוחעלשולחןהכנסת,תדוןבוועדהמוועדותהכנסת
כפישתקבעועדתהכנסת;יושבראשמליאתהרשותישתתף

בדיוןכאמורבסעיףקטןזהע

הרשות מליאת )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ה(
הנוגעים נוספים דיווחים דרישתה, לפי לממשלה, תעביר
לתחומיפעילותה,וכןנתוניםומידעכאמור,ביןככללובין
בנושאמסוים,כפישיפורטבדרישה;דרישתהשלהממשלה

תועברלמליאתהרשותבאמצעותראשהממשלהע

הצגתתכנית
עבודהשנתית

לראשהממשלה

לשנה,33ע אחת הממשלה, לראש תציג הרשות מליאת )א(
תכניתעבודהשגיבשהלשםמילויתפקידיהלפיפסקאות)2(
-תכניתעבודה זה שנה)בסעיף באותה ,6 )5(בסעיף עד

שנתית(ע

בענייניםמסוימים,כמולמשלהיקףהעמידהבעקרונות
לגורם יימסר כאמור דוח בישראלע המיטבית האסדרה

שביקשזאתבמועדשדרשע

מוצעכיאחתלשנהתציגמליאתהרשותלראש  סעיף 33
שלה השנתית העבודה תכנית את הממשלה 
לשםמילויתפקידיהלפיסעיף6)2(עד)5(עכמוכן,במסגרת

הצגתתכניתהעבודההשנתיתתציגהרשותאתתכנית
העבודההשנתיתלבחינתאסדרהקיימת,כאמורבסעיף26,
אתתכניותההכשרהשייערכובשנההקרובהואתהכלים
שבכוונתהלפתחוהתכניותשהיאמתכוונתליישםלשם

שיפורמערכתהאסדרהע
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סעיף הוראות לפי שתוצג השנתית העבודה תכנית )ב(
השנתית העבודה תכנית את השאר, בין תכלול, )א( קטן
שבכוונת ההכשרה תכניות ואת קיימת, אסדרה לבחינת

מליאתהרשותלקייםבאותהשנהע

מליאתהרשותרשאיתלאצולליושבראשמליאתהרשות34עאצילתסמכויות
מסמכויותיהלפיחוקזה,למעטסעיפים21)1(,28ו־39,כולן

אוחלקן;הודעהעלאצילהכאמורתפורסםברשומותע

פרקג'-סייג
לתחולהותחולה

בשינויים

הוראותסעיפים21ו־28,לאיחולועלמאסדרשהוא35ע )א(
רשות,מועצהאונציבותשהוקמובחוקושנקבעבחוקכי
תקציבםייקבעבחוקהתקציבהשנתי,בסעיףתקציבנפרד
להגנת הרשות על וכן התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו

הפרטיותבמשרדהמשפטיםע

23ו־29יחולולענייןמאסדרכאמור הוראותסעיפים )ב(
בסעיףקטן)א(,בהתאםלהוראותשלהלן:

לענייןסעיף23,יראואתהעומדבראשהמאסדר )1(
כשרהממונהעלאסדרה;

המאסדריגישאתתכניתהאסדרההשנתית,לפי )2(
הוראותסעיף29)א(,גםלשרהממונהעלהאסדרהע

סעיף הוראות לפי שתוצג השנתית העבודה תכנית )ב(
השנתית העבודה תכנית את השאר, בין תכלול, )א( קטן
שבכוונת ההכשרה תכניות ואת קיימת, אסדרה לבחינת

מליאתהרשותלקייםבאותהשנהע

מליאתהרשותרשאיתלאצולליושבראשמליאתהרשות34עאצילתסמכויות
מסמכויותיהלפיחוקזה,למעטסעיפים21)1(,28ו־39,כולן

אוחלקן;הודעהעלאצילהכאמורתפורסםברשומותע

פרקג'-סייג
לתחולהותחולה

בשינויים

הוראותסעיפים21ו־28,לאיחולועלמאסדרשהוא35ע )א(
רשות,מועצהאונציבותשהוקמובחוקושנקבעבחוקכי
תקציבםייקבעבחוקהתקציבהשנתי,בסעיףתקציבנפרד
להגנת הרשות על וכן התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו

הפרטיותבמשרדהמשפטיםע

23ו־29יחולולענייןמאסדרכאמור הוראותסעיפים )ב(
בסעיףקטן)א(,בהתאםלהוראותשלהלן:

לענייןסעיף23,יראואתהעומדבראשהמאסדר )1(
כשרהממונהעלאסדרה;

המאסדריגישאתתכניתהאסדרההשנתית,לפי )2(
הוראותסעיף29)א(,גםלשרהממונהעלהאסדרהע

מוצעלהסמיךאתמליאתהרשותלאצולליושב  סעיף 34
ראשהמליאהמסמכויותיהלפיפרקזה,כולןאו 
חלקן,פרטלסמכויותיהלפיסעיפים21)1(ו־28ענוסףעלכך,
מוצעשמליאתהרשותלאתאצולאתהסמכותהקבועה
יישום אופן על לבקרה בנוגע המוצע, לחוק 39 בסעיף
החוקהמוצעעבשלהרגישותהנלוויתלהפעלתן,הסמכויות
המעוגנותבשלושתהסעיפיםהאמורים,מצדיקותמעורבות
יושב של רק ולא הרשות מליאת חברי של יותר רחבה
הראשעלבסוף,מוצעכיהודעהעלאצילהכאמורתפורסם

ברשומותע

סעיפים21ו־28לחוקהמוצעמעניקיםסמכות  סעיף 35
)ולוועדתשריםלענייניאסדרה,אם לממשלה 
מונתה(להתערבבשיקולהדעתשלהמאסדריםבמקריקצה
בלבד,בהתאםלתנאיםולהליכיםהמפורטיםבסעיפיםאלהע
ואולםקיימיםמאסדריםשלגביהםלאיהיהנכוןלהפעיל
אתסמכויותהקצההמתוארותלעילעמדוברבמאסדרים
שהוקמובחוקכרשויות,מועצותאונציבויות,שפעילותם
ממומנתבסעיףתקציבנפרדועצמאיבחוקהתקציבהשנתי,
ושנהניםמעצמאותמסוימתבקביעתהאסדרהוהמדיניות

הם שבתוכם הממשלה ומשרדי השרים מול בתחומם
פועליםעעלכן,מוצעלקבועכיסמכויותאלהבלבדשל
הממשלה)אוועדתהשריםהנזכרתלעיל(לאיהיונתונות

להלגבימאסדריםאלהע

מאסדרים של מצומצמת שורה קיימת בישראל
שמבטיח במעמד שמדובר מאחר זו, בהגדרה הנכללים
מידהמסוימתשלעצמאות,ולכןניתןבמשורהלמאסדרים
מרכזייםבלבדשלתשתיותמרכזיות,בכלכלה,ובזכויות
יסוד,בדומהלמקובלבמדינותמערביותאחרותכגוןארצות

הבריתובריטניהע

נוסףעלכך,מוצעלתתמעמדדומהלרשותלהגנת
הפרטיותבמשרדהמשפטים,אףעלפישהיאלאהוקמה
בחוקכרשותואיןהתייחסותבחוקלתקציבהעזאת,בייחוד
בשיםלבלכךשלמקבילותיהבעולםישממעמדעצמאי
ישראל בנוסף, נרחבותע אסדרתיות סמכויות בעלות והן
האירופי לאיחוד מחוץ היחידות המדינות אחת היא
שקיבלהמהאיחודמעמדשל"תאימות")Adequacy(של
דיניהגנתהפרטיות,וישלכךמשמעותכלכליתנרחבת

למשקהישראליע
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פרק ד': הליכי אסדרה המבוצעים בידי תאגידים ציבוריים 
או מאסדרים פיננסיים

פרסוםדוח
בקביעתאסדרה

או36ע להציע המבקש פיננסי מאסדר או ציבורי תאגיד )א(
לקבועאסדרה,יפרסםלציבור,לכלהמאוחרעםקביעתה,דוח

שיכלול,ביןהשאר,אתכלאלה:

לקביעתה הטעמים מטרותיה, האסדרה, עיקרי )1(
והתועלתהצפויהמקביעתה;

חלופותמרכזיותשנבחנווהטעםלבחירהבחלופה )2(
שנבחרה;

תיאורשלהשפעותישירותועקיפותשצפויות )3(
להיותלאסדרהעלאינטרסיםמוגנים,נוסףעלהאינטרס

שלשםהגשמתונקבעההאסדרהע

תאגידציבוריאומאסדרפיננסייפרסםבאתרהאינטרנט )ב(
שלוהנחיותשקבעלענייןאופןביצועסעיףקטן)א(,ובכלל

זה-

שיתוף של תהליך ביצוע אופן בדבר הנחיות )1(
כאמור בדוח שייכללו אודותיו על ופרטים הציבור

בסעיףקטן)א(;

הנחיותבדבראופןתיאורההשפעותהישירות, )2(
ובכללזהתיאורעלותהציותלאסדרה,ובדברהמקרים
שבהםנדרשביצועהערכהשלהעלות,ואופןביצועה;

הנחיותבדברבחינתקיומןשלהוראותמקבילות )3(
אוסותרותבאסדרהקיימת;

פרק ד': הליכי אסדרה המבוצעים בידי תאגידים 
ציבוריים או מאסדרים פיננסיים

החלטותהממשלהשקבעועדכהאתהחובה  כללי
ואת האסדרה השפעות הערכת את לבצע 
הפיקוחעלביצועה,לאחלועלתאגידיםציבורייםוכןלא
חלועלבנקישראל,רשותניירותערךורשותשוקההון,
ביטוחוחיסכון,והאסדרהבתחומםעבפרקזהמוצעלקבוע
הסדרייעודילתאגידיםציבורייםולמאסדריםפיננסיים,
אשריחילעליהםהוראותלענייןהליכיקביעתהאסדרה
בתחומם,תוךשמירהעלעצמאותם,וזאתכחובהישירה
ונפרדתהמעוגנתבחוק,בדומה,למשל,לאופןשבוהוחלה

חובהדומהעלמאסדריםפיננסייםבבריטניהע

יודגשכיעלפיההסדרהמוצעתאגידיםציבוריים
ומאסדריםפיננסייםלאיהיוכפופיםלבקרהולמתודולוגיה
ועדת )או הממשלה לסמכויות וכן האסדרה רשות של
כדי וזאת המוצע, החוק לפי לעיל( הנזכרת השרים
להימנעממעורבותממשלתיתבעצמאותהמוקניתלהם
בחוקבמילויתפקידיהםאובמעמדםהתאגידיהנפרד,לפי
הענייןעגםזאתבדומהלמקובלבנוגעלמאסדריםפיננסיים
בבריטניהובארצותהברית,ובשונהמהמאסדריםהאחריםע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( סעיף 36

מוצעלקבועכיתאגידציבוריאומאסדרפיננסי 
המבקשלהציעאולקבועאסדרה)להבדילמסמכויותיהם
לאשרמסמכיםשלגופיםפרטייםהמפוקחיםעלידם,כגון
אישורשלתקנוןהבורסהבידירשותניירותערך(,יפרסם,
התהליך את שישקף דוח קביעתה, ממועד יאוחר לא

שביצעלענייןבחינתהשפעותיההצפויותע

עלפיהמוצע,תאגידציבוריאומאסדרפיננסייפרסם
באתרהאינטרנטשלוהנחיותשקבעלענייןביצועהתהליך
שלבחינתהשפעותיההצפויותשלהאסדרהופרסוםדוח
כאמורלעיל,ובכללזההנחיותבדבראופןביצועתהליך
אשר הישירות ההשפעות תיאור אופן הציבור, שיתוף
צפויותלהיותלאסדרה,דרכיבחינתקיומןשלהוראות

מקבילותאוסותרותבאסדרהקיימתועודע

כמוכן,תאגידציבוריאומאסדרפיננסייקבעלעצמו
ויפרסםהנחיותלענייןפרסוםהדוחהאמור,וזאתבהתאם
לתחוםהאסדרהשעליוהואאמוןובלאתלותבמתודולוגיה
שתקבעהרשותעלענייןתיאורעלויותהציותבדוחלפי
סעיףזה,יובהרשתיאורהעלויותיהיהאיכותני,ובמידת

האפשרוהסבירגםתיאורכמותיע
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הנחיותבדברמידתהפירוטשלהדוחבהתחשב )4(
בהיקףההשפעותהאמורותבסעיףקטן)א()3(ובהיקף

שיקולהדעתהנתוןלמאסדרבקביעתהאסדרהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,תאגידציבוריאומאסדר )ג(
פיננסירשאישלאלפרסםדוחכאמורבולענייןאסדרהשהוא
מבקשלהציעאולקבוע,אםמצאכימתקייםאחדמאלה,

ובלבדשפרסםאתהנימוקיםלכךבאתרהאינטרנטשלו:

קייםחששלפגיעהממשיתבאינטרסמוגן,שבשלו )1(
נדרשתקביעתהאסדרהבאופןמיידי;

ההשפעותהישירותוהעקיפותשצפויותלהיות )2(
לאסדרהעלהגורמיםשעליהםהיאנועדהלחולאו
עלאינטרסיםמוגניםאחרים,לרבותעלותהציותלה,

אינןמהותיות;

לענייןמאסדרפיננסי-פרסוםהדוחעלוללגרום )3(
לפגיעהביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותה
הגופים של התקין בניהול או ביציבות הסדירה,
משמעותית לפגיעה לגרום או ידו, על המפוקחים
הפיקוח בחוק כמשמעותם מבוטחים של בעניינם
התשמ"א-1731981, )ביטוח(, פיננסיים שירותים על
משקיעיםכמשמעותםבחוקניירותערך,אולקוחותיהם
גוף - מפוקח" "גוף זה, לעניין מפוקחים; גופים של
דרכי לעניין הוראות לתת מוסמך פיננסי שמאסדר

פעולתווניהולוולפקחעלביצוען;

על הנדרשות, בהתאמות מבוססת, האסדרה )4(
משמעותיים, שווקים עם במדינות מקובלים כללים
המנחיםאתהתאגידהציבוריאוהמאסדרהפיננסי

בתחוםפעילותו;

האסדרהמאריכהאתתקופתתוקפהשלאסדרה )5(
קיימתלתקופהשלאתעלהעלשנה;

מתקייםלגביהאסדרההאמורבפסקאות)1(ו–)2( )6(
שלסעיף27)ד(;

הנחיותבדברמידתהפירוטשלהדוחבהתחשב )4(
בהיקףההשפעותהאמורותבסעיףקטן)א()3(ובהיקף

שיקולהדעתהנתוןלמאסדרבקביעתהאסדרהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,תאגידציבוריאומאסדר )ג(
פיננסירשאישלאלפרסםדוחכאמורבולענייןאסדרהשהוא
מבקשלהציעאולקבוע,אםמצאכימתקייםאחדמאלה,

ובלבדשפרסםאתהנימוקיםלכךבאתרהאינטרנטשלו:

קייםחששלפגיעהממשיתבאינטרסמוגן,שבשלו )1(
נדרשתקביעתהאסדרהבאופןמיידי;

ההשפעותהישירותוהעקיפותשצפויותלהיות )2(
לאסדרהעלהגורמיםשעליהםהיאנועדהלחולאו
עלאינטרסיםמוגניםאחרים,לרבותעלותהציותלה,

אינןמהותיות;

לענייןמאסדרפיננסי-פרסוםהדוחעלוללגרום )3(
לפגיעהביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותה
הגופים של התקין בניהול או ביציבות הסדירה,
משמעותית לפגיעה לגרום או ידו, על המפוקחים
הפיקוח בחוק כמשמעותם מבוטחים של בעניינם
התשמ"א-1731981, )ביטוח(, פיננסיים שירותים על
משקיעיםכמשמעותםבחוקניירותערך,אולקוחותיהם
גוף - מפוקח" "גוף זה, לעניין מפוקחים; גופים של
דרכי לעניין הוראות לתת מוסמך פיננסי שמאסדר

פעולתווניהולוולפקחעלביצוען;

על הנדרשות, בהתאמות מבוססת, האסדרה )4(
משמעותיים, שווקים עם במדינות מקובלים כללים
המנחיםאתהתאגידהציבוריאוהמאסדרהפיננסי

בתחוםפעילותו;

האסדרהמאריכהאתתקופתתוקפהשלאסדרה )5(
קיימתלתקופהשלאתעלהעלשנה;

מתקייםלגביהאסדרההאמורבפסקאות)1(ו–)2( )6(
שלסעיף27)ד(;

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

לצדהחובהלפרסםלציבורדוחעדלמועדקביעת
האסדרה,מוצעלעגןבחוקגםאתסוגיהמקריםשבהם

חובהזולאתחולע

עלפיהמוצע,החובהלפרסםאתהדוחכאמורלא
תחולכשהתאגידהציבוריאוהמאסדרהפיננסימצאכי

מתקייםאחדמהמקריםשלהלן:

המקרההראשון,כשישצורךמיידיבקידוםהאסדרה
על תעלה שלא לתקופה שעה כהוראת נקבעת והיא

קביעתה לאפשר מוצע לחלופין, הארכהע בלא שנתיים,
שלאסדרהכאמורלתקופהארוכהיותר,ובלבדשהדוח
יפורסםבתוךזמןסבירלאחרהצעתהאוקביעתהעזאת,כדי
לתתמענהלמקריםשבהםקיימתדחיפות,לרבותדחיפות
הנובעתמשעתחירום,דוגמתהדחיפותשנוצרהלהתאמת

האסדרהבהיבטיםמסוימיםבעקבותמגפתהקורונהע

המקרההשניהואשמדוברבאסדרהשהשפעתהעל
עלות ובייחוד ציבוריים, אינטרסים על או המאוסדרים
הציותלה,היאבלתימשמעותית,וכךגםכשקייםחשש
המערכת של ביציבות לפגיעה יגרום הדוח שפרסום

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 173
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מתקיימותנסיבותאחרותשקבעראשהממשלה )7(
ושר האוצר שר עם התייעצות לאחר בתקנות,
לגבי לפרסם שלא מוצדק ושבשלהן המשפטים,

האסדרהדוחכאמורבסעיףקטן)א(ע

לתאגיד נתונה תהיה )ג()1( קטן סעיף לפי הסמכות )ד(
ציבוריאולמאסדרפיננסירקלענייןאסדרהשתקופתתוקפה
אינהעולהעלשנתיים;ואולם,הוצעהאונקבעההאסדרה
כךשתקופתתוקפהעולהעלשנתיים,רשאיהואלפרסםאת

הדוחבתוךזמןסבירלאחרקביעתהע

בדוחשהואמפרסםלפיהוראותסעיףקטן)א(לאיכלול )ה(
לפי למוסרו שאין מידע פיננסי מאסדר או ציבורי תאגיד
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,ורשאיהואשלאלכלולבדוח

כאמורמידעשאיןחובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לאותוחוקע

תאגידציבוריאומאסדרפיננסייקייםמנגנוןלבקרהעל )ו(
ביצועהוראותסעיףזהע

פרסוםתכנית
אסדרהשנתית

תאגידציבוריאומאסדרפיננסייפרסםבאתרהאינטרנט37ע )א(
שלולפניתוםכלשנה,תכניתהמפרטתאתכלהאסדרה
שבכוונתוליזוםאולקבוע,ובכללזהלשנות,לבחוןאולבטל,

בשנהשלאחריה)בפרקזה-תכניתאסדרהשנתית(ע

הפיננסיתאוהגופיםהמפוקחיםעלידימאסדרפיננסי,או
יגרוםלפגיעהשהיאמשמעותיתבעניינםשלמבוטחים,

משקיעיםולקוחותיהםשלגופיםמפוקחיםכאמורע

אסדרהנוספתשהחובהלאתחוללגביההיאאסדרה
שקידומהנועדלהתאיםאתהאסדרההנוהגתבאותועניין
ובאותהשעה,בישראל,לאסדרהבין־לאומיתמקובלתאו
לאמנותבין־לאומיותעלדוגמה,אסדרהשמטרתהלהתאים
אתהאסדרהבתחוםהבנקאותלעקרונותהליבהשנקבעו
עלידיועדתבזל,אולהתאיםאתהאסדרהבתחוםהביטוח

למדיניותארגוןהמפקחיםהבינלאומיעלהביטוחע

מוצעשגםאסדרהשעניינההארכתתקופתתוקפה
לא שנה, על תעלה שלא לתקופה קיימת, אסדרה של
תהיהכפופהלחובתפרסוםהדוחכאמורעבמקריםאלה,
דרישהלפרסוםדוחכאמור,כאשרנדרשתהארכתתוקף
עלכך, נוסף המידהע על מכבידיתר נטל אסדרה,תטיל
בחלקממקריםאלההמאוסדריםכברהטמיעואתהאסדרה
תקופת הארכת ככלל, ולכן, שלהם, העבודה בתהליכי
תוקפהצפויהלהטילעלותציותנמוכהלעומתאסדרה

שנקבעתלראשונהע

אם תחול לא האמורה שהחובה מוצע לבסוף,
שבשלהן בתקנות, שנקבעו אחרות, נסיבות מתקיימות
מוצדקשלאלפרסםדוחכאמורעהסמכהמוצעתזולקבוע
חריגיםנוספיםבתקנות,תאפשרמידהמסוימתשלגמישות
בקביעתם,וביןהשארתאפשרלהתאיםאתהחריגיםלעניין
לחריגים הפיננסיים והמאסדרים הציבוריים התאגידים

שייקבעובהחלטתממשלהלגבימאסדריםאחריםע

לסעיף קטן )ה(

או ציבורי תאגיד שמפרסם בדוח כי לקבוע מוצע
מאסדרפיננסילאייכללמידעשאיןלמוסרולפיסעיף9)א(
לחוקחופשהמידע,ולהקנותלוסמכותשלאלפרסםמידע
שאיןחובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לחוקהאמורעזאת,בדומה
לחריגיםאשרנקבעולגביפרסוםחוותדעתשלהרשות

לציבורבסעיף20)ב()6(לחוקהמוצעע

לסעיף קטן )ו(

מוצעלקבועכייוקםמנגנוןבקרהפנימיאצלתאגיד
כתחליףלהתייעצות שישמש ציבוריאומאסדרפיננסי
עםהרשות,שהםלאיחויבובהעלמעןהסרספק,מובהרכי
יהיהבאפשרותתאגידציבוריאומאסדרפיננסיהמעוניין
בכךליצורקשרעםהרשותלפישיקולדעתו,לשםקבלת

סיועמקצועיבקיוםהוראותאלהע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( סעיף 37

יכינו פיננסי ומאסדר ציבורי שתאגיד מוצע 
תכניתאסדרהשנתיתהמפרטתאתכלהאסדרהשבכוונתם
לטפלבהבשנתהכספיםהבאה,בדומהלתכניתשיגישו
לחוק 29 סעיף לפי הרשות למליאת אחרים מאסדרים
האחרים, מהמאסדרים בשונה כי מוצע ואולם המוצעע
תאגידציבוריומאסדרפיננסייפרסמואתתכניתהאסדרה
השנתיתשלהםישירותלציבור,באתרהאינטרנטשלהם,
עדלתחילתהשנהשאליההיאמתייחסת,ולאיהיוכפופים
לכלליםשתקבעהרשותבדברעריכתה,פרסומהועדכונהע
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תכניתאסדרהשנתיתתכלול,לגביכלאסדרה,ביןהשאר, )ב(
אתהפרטיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף29)ב(,

בשינוייםהמחויביםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדרפיננסירשאישלא )ג(
לכלולבתכניתהאסדרההשנתיתאסדרהשעיקרהוראותיה
נוגעליציבותהשלהמערכתהפיננסיתאוליציבותהגופים
המפוקחיםעלידו,אואסדרהשהואמצאכיפרסומהמראש

עלוללגרוםלפגיעהבאחדמאלה:

יציבותהשלהמערכתהפיננסית; )1(

יציבותםשלהגופיםהמפוקחיםעלידו; )2(

השגתמטרתהאסדרהע )3(

או להציע המבקש פיננסי מאסדר או ציבורי תאגיד )ד(
לקבועאסדרהשישלכלול,לפיהוראותסעיפיםקטנים)ב(
ו–)ג(בתכניתהאסדרההשנתיתלאותהשנה,ושלאנכללה
באתר שפרסם לאחר אלא כן יעשה לא כאמור, בתכנית
האינטרנטשלותכניתמעודכנתכאמור,הכוללתהתייחסות

לאסדרההאמורהלפיהפרטיםכאמורבסעיףקטן)ב(ע

תאגידציבוריאומאסדרפיננסיהמבקשלקבועאסדרה )ה(
)ד(,יעשהכןבהחלטהמנומקת,ובלבד כאמורבסעיףקטן
שהאסדרההנקבעתכאמורלאתיכנסלתוקףלפניתום90
ימיםממועדפרסוםהתכניתהמעודכנתכאמורבאותוסעיף
בדחיפות נדרשת כאמור הקביעה כן אם אלא והכול קטן,
בשלהתרחשותאירועשקייםבשלוחששלפגיעהממשית
באינטרסהמוגן;תאגידאומאסדרכאמוריפרסםאתהנימוקים

להחלטתולפיסעיףזהבאתרהאינטרנטשלוע

בסעיףזה,"גוףמפוקח"-כהגדרתובסעיף36)ג()3(ע )ו(

תכניתאסדרהשנתיתתכלול,לגביכלאסדרה,ביןהשאר, )ב(
אתהפרטיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף29)ב(,

בשינוייםהמחויביםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדרפיננסירשאישלא )ג(
לכלולבתכניתהאסדרההשנתיתאסדרהשעיקרהוראותיה
נוגעליציבותהשלהמערכתהפיננסיתאוליציבותהגופים
המפוקחיםעלידו,אואסדרהשהואמצאכיפרסומהמראש

עלוללגרוםלפגיעהבאחדמאלה:

יציבותהשלהמערכתהפיננסית; )1(

יציבותםשלהגופיםהמפוקחיםעלידו; )2(

השגתמטרתהאסדרהע )3(

או להציע המבקש פיננסי מאסדר או ציבורי תאגיד )ד(
לקבועאסדרהשישלכלול,לפיהוראותסעיפיםקטנים)ב(
ו–)ג(בתכניתהאסדרההשנתיתלאותהשנה,ושלאנכללה
באתר שפרסם לאחר אלא כן יעשה לא כאמור, בתכנית
האינטרנטשלותכניתמעודכנתכאמור,הכוללתהתייחסות

לאסדרההאמורהלפיהפרטיםכאמורבסעיףקטן)ב(ע

תאגידציבוריאומאסדרפיננסיהמבקשלקבועאסדרה )ה(
)ד(,יעשהכןבהחלטהמנומקת,ובלבד כאמורבסעיףקטן
שהאסדרההנקבעתכאמורלאתיכנסלתוקףלפניתום90
ימיםממועדפרסוםהתכניתהמעודכנתכאמורבאותוסעיף
בדחיפות נדרשת כאמור הקביעה כן אם אלא והכול קטן,
בשלהתרחשותאירועשקייםבשלוחששלפגיעהממשית
באינטרסהמוגן;תאגידאומאסדרכאמוריפרסםאתהנימוקים

להחלטתולפיסעיףזהבאתרהאינטרנטשלוע

בסעיףזה,"גוףמפוקח"-כהגדרתובסעיף36)ג()3(ע )ו(

לסעיף קטן )ג(

נוסףעלכך,מוצעכיבשלמאפייניההייחודייםשל
האסדרההפיננסית,מאסדרפיננסייהיהרשאישלאלכלול
בתכניתהאסדרההשנתיתאסדרהשעניינההעיקריהוא
היציבותשלהמערכתהפיננסיתאוהגופיםהמפוקחים
עלידו;אסדרהשהואסבורכיפרסומהמראשעלוללגרום
של ביציבותם או הפיננסית המערכת ביציבות לפגיעה
הגופיםהמפוקחיםעלידו,וזאתאףאםעניינההעיקרי
שלהאסדרהאינויציבותכאמור;אואסדרהשהואסבור

שפרסומהמראשעלוללגרוםלפגיעהבהשגתמטרתהע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

לעיתיםעולהצורךלקבועאסדרהבאופןמידישלא
ניתןהיהלצפותומראש,למשלעקבשינוייםלאצפויים
בשווקיםהמאוסדריםאובעקבותמצביחירוםעבשלכך,

מוצעלקבועמנגנוןגמיששיאפשרלבצעשינוייםבתכנית
את להגביר כדי ואולם שפורסמהע השנתית האסדרה
כי מוצע התפתחותה, ומגמות האסדרה לגבי הוודאות
לתוקף תיכנס לא כאמור בתכנית נכללה שלא אסדרה
לפניחלוף90ימיםמהמועדשבועודכנההתכניתהשנתית
האמורהבאתרשלהתאגידהציבוריאוהמאסדרהפיננסיע

עםזאת,וכדישלאלפגועבגמישותהאסדרהולתת
מענהלצרכיםונסיבותמשתנים,מוצעלאפשרלמאסדרים
פיננסייםולתאגידיםציבורייםלקבועאסדרהגםבלילכלול
אותהבתכניתהאסדרההשנתיתובלילקבועמועדנדחה
שקביעתה באסדרה מדובר אם וזאת לתחילתה, כאמור
באינטרס ממשית לפגיעה חשש בשל בדחיפות נדרשת
המוגןבאסדרה,ובתנאישיפורסמוהנימוקיםלכךבאתר

האינטרנטשלהתאגידהציבוריאוהמאסדרהפיננסיע
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פרק ה': מאגר האסדרה

פרסוםבמאגר
האסדרה

מאסדר,מאסדרפיננסיותאגידציבורייפרסםאתכלל38ע )א(
האסדרההקיימתשנקבעהבתחומובמאגראסדרהאחוד,שעליו

יודיעיושבראשמליאתהרשות)להלן-מאגרהאסדרה(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מאסדר,מאסדרפיננסי )ב(
ותאגידציבורילאיפרסםכאמורבאותוסעיףקטןהוראה

שגילויהאסורלפיכלדיןע

פרסום מחובת לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ג(
אסדרה פורסמה אסדרה; על דין כל לפי החלה ברשומות
ברשומותאובדרךאחרתהקבועהבדין,וכןפורסמהבמאגר,
בדרך או ברשומות, שפורסם הנוסח המחייב הנוסח יהיה

האחרתהקבועהבדין,לפיהענייןע

טעונה שאינה אסדרה של האסדרה במאגר פרסום )ד(
פרסוםברשומותאובדרךאחרתהקבועהבדין,יהיהראיה

לכאורהלנכונותפרטיהאסדרהע

)ג(ו–)ד(,לאיראופרסוםבדרך לענייןסעיפיםקטנים )ה(
שנקבעהלפיסעיף6לחוקחופשהמידע,כדרךאחרתהקבועה

בדיןע

פרק ו': הוראות שונות

בקרהעליישום
חוקזה

מליאתהרשותתפרסםלציבור,בתוךשישהחודשים39ע )א(
להערות זה בעניין טיוטה שפרסמה ולאחר הקמתה מיום
הציבור,יעדיםהניתניםלמדידהשלפיהםתבחןאתהגשמת

מטרתושלחוקזהומילויתפקידיהלפיחוקזהע

פרק ה': מאגר האסדרה

ציבוריים תאגידים מאסדרים, לחייב מוצע  סעיף 38
ומאסדריםפיננסייםלפרסםאתכללהאסדרה 
מליאת ראש שיושב אחוד אסדרה במאגר שבתחומם
הרשותיודיעעליו,בדגשעלאסדרהשכיוםאינהמפורסמת
ברשומותכגוןאסדרהשנקבעהבהנחיותמינהליותעכיום,
הדיןלגביפרסוםהנחיותמינהליותקבועבסעיף6לחוק
בחובת עמידה שלפיה הפסוקה, ובהלכה המידע חופש

הפרסוםתהיהבהתאםלנסיבותהענייןע

חייבת שאינה מהאסדרה ניכר חלק לכך, בהתאם
רבים, פנימקומותפרסום בפרסוםברשומות,מפוזרעל
ולאאחתהאסדרהאינהנגישהלציבורהמאוסדרעזאת
ועוד,חלקמהאסדרההממשלתיתכללאינומפורסםלציבור
אקטיבילמאסדרים לפנותבאופן והואנאלץ המאוסדר,
כדיללמודאילוכלליםחליםעליועעלכן,מוצעלחייב
אתפרסומהשלכללהאסדרהבמאגראחודולחזקאת

הוודאותשלהציבורלגביהאסדרההחלהעליוע

לגרוע כדי במאגר הפרסום בחובת אין כי יובהר
התאגידים המאסדרים, על החלות הפרסום מחובות

הציבורייםוהמאסדריםהפיננסייםלפיכלדיןע

לבסוף,מוצעכיפרסוםבמאגרשלאסדרהשלאנקבעו
בדיןהוראותמחייבותלענייןפרסומה)ברשומותאובדרך
אחרת(,יהיהראיהלכאורהלנכונותפרטיהעמכאןשלעניין

אסדרהכאמור,ניתןלהסתמךעלהנוסחשפורסםבמאגרע

פרק ו': הוראות שונות

בישראל לראשונה לעגן מבקש המוצע החוק  סעיף 39
קידום לצורך ומוסדות תהליכים עקרונות, 
בעקרונות יעמוד המוצע שהחוק כדי מיטביתע אסדרה
המעוגניםבו,מוצעלקבועשתבוצעבחינהתקופתיתשל
עמידתהרשותביעדיםמדידיםשתקבעלענייןאופןמילוי
תפקידיהלפיהחוקהמוצעוהגשמתמטרותיועכמוכןייבחן
במסגרתבחינהכאמור,אםישמקוםלשיפורבהסדרים

שנקבעובחוקואםישצורךבהמשךקיומהשלהרשותע

בשלהחשיבותהציבוריתשישלחוקהמוצעולתפקידי
הרשות,מוצעכיהבקרהעלעבודתהרשותתתבצעתוך
שיתוףהציבורוהגורמיםהמושפעיםממנו,ושטיוטתדוח
הבקרהתפורסםלהערותהציבורבטרםהגשתולממשלהע
לאחרהגשתהדוחהסופילממשלהופרסומולציבור,הוא
יונחעלשולחןהכנסתויתקייםלגביודיוןבוועדהמוועדות
הכנסתכפישתקבעועדתהכנסת,בהשתתפותיושבראש

מליאתהרשותע
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ראש באמצעות לממשלה, תגיש הרשות מליאת )ב(
הממשלה,דוחעלהגשמתמטרתושלחוקזהומילויתפקידיה
לפיחוקזהבהתאםליעדיםהאמוריםבסעיףקטן)א(,ובכלל
זהבנוגעלצורךבהמשךפעולתהשלהרשותלפיחוקזה
)בסעיףזה-דוחבקרה(,אחתלשבעשנים;יושבראשמליאת
הרשותיציגאתהדוחלפניהממשלה;הדוחיפורסםלציבורע

מליאתהרשותתפרסםטיוטהשלדוחהבקרהלהערות )ג(
הציבור,לפניהגשתולממשלהע

ראשהממשלהיניחאתדוחהבקרהעלשולחןהכנסת; )ד(
הונחהדוחעלשולחןהכנסת,תדוןבוועדהמוועדותהכנסת,
כפישתקבעועדתהכנסת;יושבראשמליאתהרשותישתתף

בדיוןכאמורבסעיףקטןזהע

סייגלסמכויות
הממשלהומליאת

הרשות

סמכויותהממשלהאומליאתהרשותלפיחוקזהלאיהיו40ע
נתונותלהןלגביתאגידציבוריאומאסדרפיננסיע

רשאי,41עביצועותקנות והוא זה חוק ביצוע על ממונה הממשלה ראש
בהתייעצותעםשרהאוצרושרהמשפטים,להתקיןתקנות

בכלענייןהנוגעלביצועוע

פרק ז': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקרישוי
עסקים

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1741968,בסעיף12ב)ב()2()א(,42ע
במקוםהרישהעדהמילים"השפעתאסדרה"יבוא"יושב
האסדרה, יסודות בחוק כהגדרתה הרשות מליאת ראש
התשפ"א-2021,אועובדהרשותהאמורהשימנההיושבראש"ע

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה

התשע"ב-43,1752012ע בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,
"השפעת המילים עד הרישה במקום 126א)ב()1(, בסעיף
אסדרה"יבוא"יושבראשמליאתהרשותכהגדרתהבחוק
יסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,אועובדהרשותהאמורה

שימנההיושבראש"ע

תיקוןחוקקביעת
מועדכניסהלתוקף

שלהוראותסימון
מזוןארוזמראש

בחוקקביעתמועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוז44ע
מראש,התשע"ה-1762014,בסעיף7)א()1(,במקום"נציגמשרד
שהואעובדהמשרד,לפיהמלצתהמנהל ראשהממשלה,
הכללישלמשרדראשהממשלה"יבוא"יושבראשמליאת
הרשותכהגדרתהבחוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,או

עובדהרשותהאמורהשימנההיושבראש"ע

ראש באמצעות לממשלה, תגיש הרשות מליאת )ב(
הממשלה,דוחעלהגשמתמטרתושלחוקזהומילויתפקידיה
לפיחוקזהבהתאםליעדיםהאמוריםבסעיףקטן)א(,ובכלל
זהבנוגעלצורךבהמשךפעולתהשלהרשותלפיחוקזה
)בסעיףזה-דוחבקרה(,אחתלשבעשנים;יושבראשמליאת
הרשותיציגאתהדוחלפניהממשלה;הדוחיפורסםלציבורע

מליאתהרשותתפרסםטיוטהשלדוחהבקרהלהערות )ג(
הציבור,לפניהגשתולממשלהע

ראשהממשלהיניחאתדוחהבקרהעלשולחןהכנסת; )ד(
הונחהדוחעלשולחןהכנסת,תדוןבוועדהמוועדותהכנסת,
כפישתקבעועדתהכנסת;יושבראשמליאתהרשותישתתף

בדיוןכאמורבסעיףקטןזהע

סייגלסמכויות
הממשלהומליאת

הרשות

סמכויותהממשלהאומליאתהרשותלפיחוקזהלאיהיו40ע
נתונותלהןלגביתאגידציבוריאומאסדרפיננסיע

רשאי,41עביצועותקנות והוא זה חוק ביצוע על ממונה הממשלה ראש
בהתייעצותעםשרהאוצרושרהמשפטים,להתקיןתקנות

בכלענייןהנוגעלביצועוע

פרק ז': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקרישוי
עסקים

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1741968,בסעיף12ב)ב()2()א(,42ע
במקוםהרישהעדהמילים"השפעתאסדרה"יבוא"יושב
האסדרה, יסודות בחוק כהגדרתה הרשות מליאת ראש
התשפ"א-2021,אועובדהרשותהאמורהשימנההיושבראש"ע

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה

התשע"ב-43,1752012ע בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,
"השפעת המילים עד הרישה במקום 126א)ב()1(, בסעיף
אסדרה"יבוא"יושבראשמליאתהרשותכהגדרתהבחוק
יסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,אועובדהרשותהאמורה

שימנההיושבראש"ע

תיקוןחוקקביעת
מועדכניסהלתוקף

שלהוראותסימון
מזוןארוזמראש

בחוקקביעתמועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוז44ע
מראש,התשע"ה-1762014,בסעיף7)א()1(,במקום"נציגמשרד
שהואעובדהמשרד,לפיהמלצתהמנהל ראשהממשלה,
הכללישלמשרדראשהממשלה"יבוא"יושבראשמליאת
הרשותכהגדרתהבחוקיסודותהאסדרה,התשפ"א-2021,או

עובדהרשותהאמורהשימנההיושבראש"ע

כדילהסירספקבכלהנוגעלהשפעתההסדר  סעיף 40
המוצעבחוקזה,ובייחודשלסמכויותהרשות 
על למנות(, עשויה שהיא השרים )וועדת והממשלה
עצמאותםשלמאסדריםפיננסיים,מוצעלקבועבמפורש
שהסמכויותהנתונותלממשלהאולמליאתהרשותלפי
החוק,לאיהיונתונותלהןלגביאותםגופים,זאתבהמשך

לאמורבדבריההסברלחלקהכללילפרקזהע

מוצעשראשהממשלהיהיהממונהעלביצוע  סעיף 41
חוקזהוהואיהיהרשאילהתקיןתקנותבכל 
ושר האוצר שר עם בהתייעצות לביצועו, הנוגע עניין

המשפטיםע

פרק ז': תיקונים עקיפים

מוצעלתקןאתחוקהרשותהארציתלכבאות  סעיפים
עסקים, רישוי חוק התשע"ב-2012, והצלה,  42 עד 44

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ח,עמ'778ע 174

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ח,עמ'500ע 175

ס"חהתשע"ה,עמ'120ע 176
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פרק ח': תחילה, תחולה והוראת מעבר

בטבת45עתחילהותחולה כ"ח ביום ד' פרק למעט זה חוק של תחילתו )א(
התשפ"ב)1בינואר2022()בסעיףזה-יוםהתחילה(,ואולם-

תחילתםשלסעיפים21ו־28,בתוםשנהמהיום )1(
כך על הרשות מליאת ראש יושב הודיע שלגביו
למילויתפקידיה השלימהאתהיערכותה שהרשות
לפיהחוק)להלן-מועדהשלמתההיערכות(,אוביום
א'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(,לפיהמוקדם,ולעניין
סעיף21-בתנאישעדהמועדהאמורפרסמהמליאת
הרשותהנחיותראשונותכאמורבסעיף46;יושבראש
מועד על הודעה ברשומות יפרסם הרשות מליאת

השלמתההיערכות;

התשפ"ד בטבת כ' ביום 24 סעיף של תחילתו )2(
)1בינואר2024(ע

תחילתושלפרקד'שנהמיוםהתחילה,ואולםהחובות )ב(
פעולות שבוצעו אסדרה לעניין יחולו לא 36 סעיף לפי
משמעותיותלקידומה,כפישקבעהעומדבראשהמאסדר

הפיננסיאוהתאגידהציבורי,לפניהמועדהאמורע

ו־)ב(,תחילתושל עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א( )ג(
סעיף38,ביוםב'בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022(;ראשהממשלה
רשאי,בצו,לדחותאתהמועדהאמורבשתיתקופותנוספות

שלאיעלועלחצישנהכלאחתע

מליאתהרשותתפרסםהנחיותראשונותלפיסעיף4622עהוראתמעבר )א(
בתוךשישהחודשיםממועדהשלמתההיערכותע

התשכ"ח-1968,וחוקקביעתמועדכניסהלתוקף 
שלהוראותסימוןמזוןארוזמראש,התשע"ה-2014,כך
שימונה הרשות עובד או הרשות מליאת ראש שיושב
שהוקמו המייעצות הוועדות ראש כיושב יכהן מטעמו,
בחוקיםהאמוריםעזאת,לצורךהגברתהתיאוםביןהוועדות
תפקידי בין החלקית החפיפה בשל לרשות המייעצות

הוועדותהמייעצותלביןתפקידירשותהאסדרהע

פרק ח': תחילה, תחולה והוראות מעבר

מוצעלקבועשתחילתושלחוקזהתהיהביום  סעיף 45
)להלן )2022 בינואר 1( התשפ"ב בטבת כ"ח  
ד' פרק למעט התחילה(, יום - זה לפרק ההסבר בדברי
שייכנסלתוקףשנהמיוםהתחילהעלענייןהחובותמכוח
סעיף36לחוקהמוצע,מוצעכיהןלאיחולולענייןאסדרה
שבוצעופעולותמשמעותיותלקידומה,כפישקבעהעומד
בראשהמאסדרהפיננסיאוהתאגידהציבורי,לפניהמועד

האמורע

לשםמתןזמןהתארגנותלממשלהולגופיםהמושפעים
סעיפים שהוראות מוצע המתאימים, במקרים זה מחוק

שנהמהיוםשלגביו 21ו־28לחוקייכנסולתוקףבחלוף
הודיעיושבראשמליאתהרשותעלכךשהיאהשלימה
אתהיערכותהלהפעלתסמכויותיהמכוחועסעיף21לחוק
אםהרשותפרסמהעד רק כאמור לתוקף ייכנס המוצע
לאותומועדאתההנחיותהאמורותבסעיף22עעודמוצע
שהוראותפרקה'לענייןפרסוםבמאגרהאסדרה,ייכנסו
)1ביוני2022(אושישה לתוקףביוםב'בסיווןהתשפ"ב
חודשיםמיוםהקמתמאגרהאסדרהלפיהודעהשיפרסם
יושבראשמליאתהרשות,ולפיהמאוחרמביניהם;ואולם,
פרסוםאסדרהקיימתשאינהמפורסמתברשומותייעשה
עדשנהמיוםהקמתהמאגר,אובמועדמאוחריותרשיקבע
ראשהממשלהבצועלבסוף,מוצעשהוראותסעיף24לחוק
המוצע,ייכנסולתוקףביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר

2024(ע

פרסום לעניין מעבר הוראות לקבוע מוצע  סעיף 46
ההנחיותשלהרשותלפיסעיף22לחוקהמוצע, 

ולענייןפרסוםאסדרהקיימתלפיהוראותסעיף29לאותו
חוקע
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פרסוםאסדרהקיימתשאינהטעונהפרסוםברשומות, )ב(
לפיהוראותסעיף38,ייעשהעדתוםשנהמהמועדהאמור
בסעיף45)ג(;ראשהממשלהרשאי,בצו,להאריךאתהתקופה
האמורהבסעיףקטןזהבתקופותנוספותשלאיעלועלחצי

שנהכלאחתע

מליאתהרשותתגישלממשלהדוחראשוןלפיסעיף39)ב( )ג(
בחלוףחמששניםממועדהתחילההאמורבסעיף45)א()1(ע"

פרק כ': ייעול מערך הכשרות
תיקוןחוקאיסור

הונאהבכשרות
בחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1771983)בפרקזה-חוקאיסורהונאהבכשרות(-93ע

לפניסעיף1יבוא: )1(

"פרק א': הגדרות, מטרה ותחולת הוראות";

בסעיף1- )2(

אחריההגדרה"ביתאוכל"יבוא: )א(

""בקרתכשרות"-בקרהתהליכיתאובדיקהמדגמיתבביתאוכל,עלמצרך
אועלייצורשלמצרך,אשרלהםתעודתהכשר,לרבותבאמצעות
שהוראות ובלבד הכשרות, לתקן בהתאם משגיח של נוכחות
מהוראותשנקבעולפי לאיפחתו אלה לעניינים הכשרות בתקן

סעיף17)א1()1(,והכלכדילוודאשביתהעסקעומדבתקןכשרות
ובתנאיתעודתהכשר;

פרסוםאסדרהקיימתשאינהטעונהפרסוםברשומות, )ב(
לפיהוראותסעיף38,ייעשהעדתוםשנהמהמועדהאמור
בסעיף45)ג(;ראשהממשלהרשאי,בצו,להאריךאתהתקופה
האמורהבסעיףקטןזהבתקופותנוספותשלאיעלועלחצי

שנהכלאחתע

מליאתהרשותתגישלממשלהדוחראשוןלפיסעיף39)ב( )ג(
בחלוףחמששניםממועדהתחילההאמורבסעיף45)א()1(ע"

פרק כ': ייעול מערך הכשרות

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1771983)בפרקזה-חוקאיסורהונאהבכשרות(-93ע
הונאהבכשרות

לפניסעיף1יבוא: )1(

"פרק א': הגדרות, מטרה ותחולת הוראות";

בסעיף1- )2(

אחריההגדרה"ביתאוכל"יבוא: )א(

""בקרתכשרות"-בקרהתהליכיתאובדיקהמדגמיתבביתאוכל,עלמצרך
אועלייצורשלמצרך,אשרלהםתעודתהכשר,לרבותבאמצעות
שהוראות ובלבד הכשרות, לתקן בהתאם משגיח של נוכחות
מהוראותשנקבעולפי לאיפחתו אלה לעניינים הכשרות בתקן

סעיף17)א1()1(,והכלכדילוודאשביתהעסקעומדבתקןכשרות
ובתנאיתעודתהכשר;

חוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1983)בפרקזה
-חוקאיסורהונאהבכשרות(,נותןאתהסמכותלהעניק
לישראל הראשית הרבנות מועצת בידי הכשר תעודת
)בפרקזה-מועצתהרבנותהראשית(אורבשהיאהסמיכה
לכך,רבמקומיהמכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקום
השחיטהאומקוםהייצורשלמצרך,ולענייןתעודתהכשר
בצה"ל-הרבהראשילצבאההגנהלישראלאורבצבאי
שהואהסמיךלענייןחוקזהעהמועצההדתיתאחראיתעל
מתןתעודתהכשר,גבייתאגרותכשרותוהפיקוחעלבתי
העסקעההשגחהבפועלעלהכשרותבבתיהעסקמתבצעת
באמצעותמשגיחיכשרותהמועסקים,ברובהמכריעשל
המקרים,באופןישירעלידיבתיהעסק,כךשהתשלום

למשגיחמועברישירותמביתהעסקע

הכשרות, על מונופוליסטי מערך מייצר זה מצב
תחרות מונע הוא שכן המחיה, יוקר על לרעה ומשליך
בתחוםזהולאמאפשרהתאמהשלמערךהכשרותלרצונות

השוניםשלצרכניםשמבקשיםלשמורעלהכשרותע

קושימהותינוסףהואהתלותשביןמשגיחיהכשרות
לבתיהעסקהמושגחיםעלידםעעתירהשהוגשהבשנת
2004בענייןזה,בג"ץ3336/04התנועהלהגינותשלטונית
נ'הרבנותהראשיתלישראל)פורסםבנבו(,דרשהמהמדינה
לבטלאתהזיקההכלכליתשביןמשגיחלמושגחעעתירה
זוהתנהלהלאורךכ־13שניםעבפסקדיןמיום9במאי2017
נקבעעקרוןהניתוקוההפרדהביןמשגיחלמושגחעבפסק

הדין,נתןביתהמשפטצומוחלטהמורהלמדינהלסייםאת
הטיפולבניתוקהזיקהשביןמשגיחיהכשרותלבתיהעסק
המושגחיםעדסוףיוני2018,וקבעכיהמערךהחדשצריך
להיותמוכן,כךשלכלהיותריחלבעבודתוהמלאה,לאחר

תקופתהרצה,עד1בספטמבר2018ע

חרףמאמציםרביםוניסיונותשונים,עדכהלאנקבעו
החלטותאותיקוניחקיקההמסדיריםאתהמערךהאמור
במסגרת המוצע ההסדר בעינהע עומדת הבעיה כן ועל

הצעתחוקזו,מבקשלתתמענהגםלבעיהזאתע

הכשרות בשירותי לתחרות יביא המוצע ההסדר
וייצורשקיפותוודאותלצרכניהכשרותבישראלע

לסעיף קטן )2( סעיף 93 

מוצעלתקןהגדרותשונותבחוקולקבועהגדרות 
חדשות,בהתאםלהסדרהמוצעעבכללזהמוצעלהגדיראת
הגורמיםהרשאיםלהסדירתקןכשרות-"מועצתהרבנות
הראשיתלישראל"ו"ועדתרבנים",שבסמכותםלקבוע"תקן
כשרות"עכמוכןמוצעלהגדיראתהרכבועדתהרבנים
ואתתנאיהכשירותשלחבריהוועדה,כךשלפחותאחד
מחבריהוועדהיהיהרבעירמכהןאומישכיהןבעברכרב
עירשהואבעלכשירותלכהןכרבעירעשניחבריהוועדה
האחריםיהיורבנים,המכהניםאושכיהנוכרבעיראוכרב
מקומי,שהםבעליכשירותלכהןכרבניםכאמור)בפרקזה

-ועדתרבנים(ע

ס"חהתשמ"ג,עמ'128;התשס"ו,עמ'95ע 177
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התשנ"ד-1781994, ומוצריו, בשר בחוק כהגדרתו בשר, - מיובא" "בשר
שיובאלישראל;

"גוףנותןהכשר"-בעלרישיוןלפיסימןא'לפרקד';

"ועדתרבנים"-ועדהלהסדרתתקןכשרות,המורכבתמשלושהרבנים,
אשר-

לפחותאחדמהםהואבעלכשירותלכהןכרבעיר,וכיהןבעבר )1(
אומכהןהיוםכרבעיר;

כלאחדמהאחריםהואבעלכשירותלכהןכרבמקומיאוכרב )2(
עיר,ומכהןאוכיהןבעברכרבמקומיאוכרבעיר;

"מועצתהרבנותהראשית"-מועצתהרבנותהראשיתלישראל,לפיחוק
הרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-1791980;

"הממונה"-אדםשמינההשרבהתאםלסעיף2כג;";

אחריההגדרה"מצרך"יבוא: )ב(

""משגיח"-מישנותןשירותיהשגחהמטעםגוףנותןהכשרלפיסעיף2ו;

"המשרד"-המשרדלשירותידת;

"סמלתאגיד"-סמלשלגוףנותןהכשר;

"סמלתקן"-סמלשלתקןכשרות;

"סמליכשרות"-סמלתאגידוסמלתקן;

"עסק"-מישמבקשתעודתהכשרלביתאוכל,למצרךאולייצורשלמצרך,
אומישבידיותעודתהכשרלביתאוכל,למצרךאולייצורשלמצרך;

"צה"ל"-צבאההגנהלישראלוכלשלוחותמערכתהביטחוןוכןבעל
ביתאוכלאויצרןהעוסקבעבורצבאההגנהלישראלאובעבור

שלוחהשלמערכתהביטחון;

"רבמקומי"-מישבידואישורבכתבמאתמועצתהרבנותהראשית
לישראלשהוארבבישראל,והואמכהןכרבמועצהאזוריתאומכהן

כרבאזורישמשמשכרבשלמקבץיישובים;

"רבעיר"-מישבידואישורבכתבמאתמועצתהרבנותהראשיתלישראל
שהוארבבישראל,והואמכהןכרבעירייהאומועצהמקומית;

"רישיון"-רישיוןשנתןהממונהלפיסימןא'לפרקד';

"שירותיהשגחה"-פעולות,ובכללזהבקרתכשרות,עלמבקשלקבל
תעודתהכשראועלמישבידיותעודתהכשר,שנועדולוודאכי
עסקעומדבתקןכשרותובהוראותלפיסעיף17)א1()1(,ולענייןעסק
שבידיותעודתהכשר-נוסףעלכך,גםכדילוודאכיהעסקעומד

בתנאיתעודתההכשר;

"השר"-השרלשירותידת;

"תעודתהכשר"-תעודהשהונפקהלעסקשהיאאחתמאלה:

ס"חהתשנ"ד,עמ'104ע 178

ס"חהתש"ם,עמ'90ע 179
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נותן גוף שאינו הכשר, תעודת לתת מוסמך שנתן תעודה )1(
2)א( סעיף לפי לצה"ל, או מיובא למצרך מיובא, לבשר הכשר,

פסקאות)1(,)2א(או)3(;

)2( פסקאות 2)א( סעיף לפי הכשר נותן גוף שנתן תעודה )2(
או)2א(,בהתאםלתקןכשרות,ולפיסימןג'לפרקג';

"תקןכשרות"-תקןכשרותמועצהאותקןכשרותועדתרבנים,שהוסדר
לפיסעיף2א;

"תקןכשרותמועצה"-תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית
לפיסעיף2א)ג()1(;

"תקןכשרותועדתרבנים"-תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםלפיסעיף
2א)ג()2(ע";

אחריסעיף1יבוא: )3(

חוקזהמטרתולאפשרלצרכןשלמוצרימזוןשמבקשלשמור1אע"מטרה
עלדיניהכשרותומנהגיה,להסתמךעלתעודתהכשר,ולמנוע

הטעיהע

ג'ו־ד'יחולועלגוףנותןהכשרועלפעילותו,ועל1בעתחולתהוראות פרקים
שירותיההשגחהשלגוףנותןהכשרעלעסק,ובכללזהעל
תעודתהכשרשנתןגוףנותןהכשרלעסקויישוםתקןכשרותע

פרק ב': מוסמכים לתת תעודת הכשר";

בסעיף2- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןתעודתהכשרלבשרמיובא-מועצתהרבנותהראשית )1("
אורבשהסמיכהלכך;";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

גוףנותןהכשר; )2("

נותן גוף שאינו הכשר, תעודת לתת מוסמך שנתן תעודה )1(
2)א( סעיף לפי לצה"ל, או מיובא למצרך מיובא, לבשר הכשר,

פסקאות)1(,)2א(או)3(;

)2( פסקאות 2)א( סעיף לפי הכשר נותן גוף שנתן תעודה )2(
או)2א(,בהתאםלתקןכשרות,ולפיסימןג'לפרקג';

"תקןכשרות"-תקןכשרותמועצהאותקןכשרותועדתרבנים,שהוסדר
לפיסעיף2א;

"תקןכשרותמועצה"-תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית
לפיסעיף2א)ג()1(;

"תקןכשרותועדתרבנים"-תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםלפיסעיף
2א)ג()2(ע";

אחריסעיף1יבוא: )3(

חוקזהמטרתולאפשרלצרכןשלמוצרימזוןשמבקשלשמור1אע"מטרה
עלדיניהכשרותומנהגיה,להסתמךעלתעודתהכשר,ולמנוע

הטעיהע

ג'ו־ד'יחולועלגוףנותןהכשרועלפעילותו,ועל1בעתחולתהוראות פרקים
שירותיההשגחהשלגוףנותןהכשרעלעסק,ובכללזהעל
תעודתהכשרשנתןגוףנותןהכשרלעסקויישוםתקןכשרותע

פרק ב': מוסמכים לתת תעודת הכשר";

בסעיף2- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןתעודתהכשרלבשרמיובא-מועצתהרבנותהראשית )1("
אורבשהסמיכהלכך;";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

גוףנותןהכשר; )2("

סעיף קטן )3(

הונאה איסור חוק של מטרתו את לקבוע מוצע
בכשרות-לאפשרלצרכןשלמוצרימזוןשמבקשלשמור
הכשר, תעודת על להסתמך ומנהגיה, הכשרות דיני על
זואףתואמתאתשמושלהחוק ולמנועהטעיהעמטרה

ואתכוונתוהמקוריתע

מוצעלקבועכיהוראותפרקיםג'ו־ד'לחוקהמסדירים
אתתקןהכשרותופעילותושלגוףנותןהכשרואתהסדרת
רישויםשלגופיםנותניהכשר,יחולועלגופיםנותניהכשר
ועלשירותיההשגחההניתניםעלידםלעסקיםעהבהרה
זונדרשתשכןההסדרהחדשהמוצעאינוחלעלגופים
ממלכתייםשנותניםתעודתהכשרלעסקים,עלהליךמתן
תעודותהכשר,עלתעודותההכשראועלהליךההשגחה

בהתאםלתעודותהכשראלה,במערךהכשרותשיישאר
בידיהגורמיםהממלכתיים,כמפורטבסעיף2לחוקהעיקרי

)ראובסעיףקטן)4(להלן(ע

סעיף קטן )4(

במטרהלבטלאתהמונופולבמערךהכשרות,הנשלט
היוםכאמורבפרקהמבואלדבריההסברלפרקזה,עלידי
מועצתהרבנותהראשית,וכדילייצרודאותלענייןתנאי
הכשרותשלביתאוכלושלמצרך)בפרקזה-עסק(וכדי
ליצורמערךתחרותיומותאםלדרישותצרכניהכשרות
הסמכות כי לקבוע מוצע המחיה, יוקר את ולהפחית
להנפיקתעודתהכשרתינתןלגופיםפרטייםשיקבלורישיון
לכךבהתאםלהוראותפרקזה)בפרקזה-גוףנותןהכשר(ע
להלן המפורטים הגופים כחריגלאמורמוצעלקבועכי
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לענייןתעודתהכשרלמצרךמיובא- )2א(

הממונה,ולענייןזהרשאיהואלהסתמךבקביעתועל )1(
תאגידשהתאגדמחוץלישראלשעוסקבהשגחהעלהכשרות;

מי גם - 17)א1()3( סעיף לפי תקנות השר קבע אם )2(
למצרך הכשר תעודת לתת רשאי אלה שבהתאםלתקנות
בהתאם זה ובכלל לתקנות, בהתאם פועל אשר מיובא,
להוראותשקבעהמועצתהרבנותהראשיתמכוחהתקנות

בנושאיםשנוגעיםלדיניכשרות,שהואאחדמאלה:

גוףנותןהכשרשברישיוןשלונקבעכיהוארשאי )1(
לאשרכשרותשלמצרךמיובא;

תאגידשהתאגדמחוץלישראלשעוסקבהשגחה )2(
עלהכשרות,שאושרבהתאםלתקנותכגוףמוכרלעניין

כשרותמצרךמיובא;";

סעיףקטן)ב(-יימחק; )ב(

אחריסעיף2יבוא: )5(

"פרק ג': תקן כשרות ופעילות גוף נותן הכשר

סימן א': תקן כשרות

לתקן2אעתקןכשרות בהתאם יהיו הכשר ותעודת השגחה שירותי )א(
כשרותע

ימשיכולתתתעודותהכשרלענייניםהמפורטיםלצידם:
ייתנו לכך שהסמיכה רב או הראשית הרבנות מועצת
לצבאההגנה לבשרמיובא;הרבהראשי תעודתהכשר
לישראלאורבצבאישהואהסמיךלענייןחוקזהימשיך

לתתתעודתהכשרבצה"ל,כהגדרתובחוקזהע

כחלקמהרחבהשלסעיףההגדרותלכלהחוק,מוצע
להעביראתההגדרותשל"צה"ל"ו"רבמקומי"מסעיף2)ב(
אלסעיףההגדרותהכללישלהחוקכולועהעברתההגדרות
נדרשתשכןבהגדרהרבמקומינעשהשימושלאורךהחוק
כולו,בנוסחוהחדשעלכןמוצעלמחוקאתסעיףקטן)ב(עוזה

נוסחושלהסעיףהנמחק:

לענייןסעיףזה- ")ב(

"רבמקומי" -מישבידואישורבכתבמאתמועצת
הרבנותהראשיתלישראלשהוארבבישראל,
והואמכהןכרבעיר,רבמועצהאזורית,רב

מושבאורבקיבוץ;

"צה"ל"-לרבותכלשלוחותמערכתהבטחוןוכן
בעלביתאוכלאויצרןהעוסקעבורצה"ל

אושלוחהשלמערכתהבטחוןע"

לסעיף קטן )5(

לסעיף 2א המוצע

מוצעלקבועכיתעודתהכשרתינתןלעסקבהתאם
לתקניכשרותשייקבעוכמפורטלהלןעקביעתתקניכשרות

תאפשרלציבורצרכניהכשרותלצרוךמצרכיםבהתאם
לתנאיכשרותשקופיםוברוריםשתואמיםאתאמונתם
ורצונם,בידיעהשלכלליהכשרותשבהםיעמודביתהעסק
לצורךקבלתתעודתההכשרעקביעהשלכמהתקניכשרות
המתאים כשרות לתקן בתאם לפעול לעסק גם יאפשר
הכשרות בתקן לקוחותיוע של היעד ולקהל לפעילותו,
יפורטותנאיםהלכתייםלקליטתחומריגלם,ייצור,עיבוד,
שינועושיווקשלמצרךוכןתנאיםלהפעלתביתאוכלע
תקןהכשרותייקבעבהתבססעלדיניכשרותבלבדעכמוכן
מוצעלקבועכייהיהניתןלקבועבתקן,הוראותמחמירות
מההוראות בעסק, משגיח נוכחות היקף לעניין יותר
כדי 17)א1()1(ע סעיף לפי בתקנות השר עלידי שייקבעו
לדרישות ולהתאימם הכשרות תקני היצע את להרחיב
ההלכתיותהשונותשלצרכניםשומריכשרותושלעסקים,
מוצעלקבועכאמורכיייקבעוכמהתקניכשרותעמועצת
בסיסי, - כשרות תקני שלושה תקבע הראשית הרבנות
מורחבומהדרין,כאשרהתקןהמורחביכלולתנאיםנוספים
עלהתנאיםשנקבעובתקןהבסיסיובדומהבתקןהמהדרין
המורחב בתקן שנקבעו אלה על נוספים תנאים ייקבעו
)בפרקזה-תקןמועצה(עבמקביל,ועדתרבנים)ראולעניין
זהאתדבריההסברלסעיף1)1(-שמתקןאתסעיף1לחוק
איסורהונאהבכשרות,סעיףההגדרות(עתוכללקבועתקן
כשרות)בפרקזה-תקןועדתרבנים(עמוצעלהבהירולקבוע
כימועצתהרבנותהראשיתוועדתרבניםיקבעואתתקני
הכשרותעלסמךדיניכשרותבלבדעעודמוצעלקבועכי
מועצתהרבנותהראשיתוועדתרבניםיבחנו,לכלהפחות
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בתקןכשרותיפורטוהתנאיםההלכתייםלקליטתחומרי )ב(
ותנאים מצרך של ולשיווק לשינוע לעיבוד, לייצור, גלם,
לעניין בו, לכלול ואפשר העניין, לפי אוכל, בית להפעלת
היקףנוכחותמשגיחבעסק,הוראותמחמירותיותרמאלה

שבתקנותלפיסעיף17)א1()1(ע

תקןכשרותיהיהאחדמאלה: )ג(

תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית, )1(
שהואבאחדמהדירוגיםהאלה:

תקןכשרותבסיסי; )א(

תקןכשרותמורחב,שיכלולתנאיםנוספים )ב(
עלתנאיתקןהכשרותהבסיסי;

תקןכשרותמהדרין,שיכלולתנאיםנוספים )ג(
עלתנאיתקןהכשרותהמורחב;

תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםע )2(

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבנים,יסדירותקן )ד(
כשרותהמבוססעלדיניכשרותבלבדע

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיבחנולפחות )ה(
אחתלחמששניםאתהצורךלבטל,לעדכןאולשנותתקן

כשרותשהסדירוע

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיודיעולממונה )ו(
עלכוונתםלבטל,לעדכןאולשנותתקןכשרותשהסדירו,60

ימיםלפנייוםהביטול,העדכוןאוהשינוישלתקןהכשרותע

כשרות תקן על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ז(
שהוסדרלפיסעיףזה,וכןעלביטול,עדכוןאושינוישלתקן

כשרותשהוסדרכאמורע

את שלה האינטרנט תפרסםבאתר הראשית הרבנות )ח(
פירוטתקניהכשרותשהוסדרו,וכלביטול,עדכוןאושינוי

שלתקןכשרותע

בתקןכשרותיפורטוהתנאיםההלכתייםלקליטתחומרי )ב(
ותנאים מצרך של ולשיווק לשינוע לעיבוד, לייצור, גלם,
לעניין בו, לכלול ואפשר העניין, לפי אוכל, בית להפעלת
היקףנוכחותמשגיחבעסק,הוראותמחמירותיותרמאלה

שבתקנותלפיסעיף17)א1()1(ע

תקןכשרותיהיהאחדמאלה: )ג(

תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית, )1(
שהואבאחדמהדירוגיםהאלה:

תקןכשרותבסיסי; )א(

תקןכשרותמורחב,שיכלולתנאיםנוספים )ב(
עלתנאיתקןהכשרותהבסיסי;

תקןכשרותמהדרין,שיכלולתנאיםנוספים )ג(
עלתנאיתקןהכשרותהמורחב;

תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםע )2(

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבנים,יסדירותקן )ד(
כשרותהמבוססעלדיניכשרותבלבדע

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיבחנולפחות )ה(
אחתלחמששניםאתהצורךלבטל,לעדכןאולשנותתקן

כשרותשהסדירוע

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיודיעולממונה )ו(
עלכוונתםלבטל,לעדכןאולשנותתקןכשרותשהסדירו,60

ימיםלפנייוםהביטול,העדכוןאוהשינוישלתקןהכשרותע

כשרות תקן על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ז(
שהוסדרלפיסעיףזה,וכןעלביטול,עדכוןאושינוישלתקן

כשרותשהוסדרכאמורע

את שלה האינטרנט תפרסםבאתר הראשית הרבנות )ח(
פירוטתקניהכשרותשהוסדרו,וכלביטול,עדכוןאושינוי

שלתקןכשרותע

אחתלחמששנים,אתתקןהכשרותשקבעו,כדילוודאכי
הואמעודכןותקףעבכךיובטחכיהגורםשקבעאתתקן
הכשרותמקפידלעדכןאתתקןהכשרותשקבע,לשמור
וכן בתחום שחלו להתפתחויות ומותאם רלוונטי אותו
להבטיחשהגורםשקבעאותועדייןעומדמאחוריועיובהר
כיבהסדרמוצעלקבועכמההוראותהמבטיחותשמירה
עלבחינהתקופתיתשכזו,ביןהשארבכךשגוףנותןהכשר
תקן על בהתבסס רישיון לקבל בקשה להגיש יוכל לא
כי לקבוע מוצע שניםע לחמש מעל עודכן שלא כשרות
מועצתהרבנותהראשיתוועדתרבניםיודיעולממונהעל
כוונתםלבטלאולשנותתקןשקבעולפחות60ימיםלפני

הביטולאוהשינוי,כדילאפשרלממונהעלמערךהכשרות,
לעסקיםולציבורלהיערךעראולענייןזהאתדבריההסבר
לסעיף2יהמוצע,לענייןחובתושלהממונהלהודיעלגופים
נותניהכשרולעסקים,הפועליםלפיאותותקןכשרות,על

ביטולאושינויכאמורע

באתר לציבור יפורסמו התקנים כי לקבוע מוצע
האינטרנטשלהרבנותהראשיתוכיהודעהעלפרסוםתקן
כשרותוכןעלביטולאושינויבו,תפורסםברשומות,כדי

שמידעזהיעמודלרשותהציבורבצורהשקופהונגישהע
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סימן ב': פעילות גוף נותן הכשר

פעילותגוףנותן
הכשר

ובהתאם2בע זה, חוק הוראות לפי יפעל הכשר נותן גוף )א(
לתנאיהרישיוןשקיבלמהממונהלפיסימןא'לפרקד',ולתקן

כשרותשצויןברישיוןשלוע

גוףנותןהכשריהיהרשאילעשותפעולותאלה: )ב(

לתתתעודתהכשרלעסק; )1(

להעניקשירותיהשגחהלעסק; )2(

לשלולאולהתלותתעודתהכשרשנתןלעסקאו )3(
לקבועבותנאיםלתיקוןפגמיםע

סימן ג': תעודת הכשר

הוא2געמתןתעודתהכשר עימו אשר לעסק הכשר תעודת ייתן הכשר נותן גוף
התקשרבחוזהלשםכך,אםמצאשמתקיימיםבעסקהתנאים
הנדרשיםלתקןכשרותשבחרהעסקואשרצויןברישיוןשל

הגוףנותןההכשרע

תוקפהשלתעודתהכשריהיהלתקופהשלאתעלה2דעתעודתהכשר )א(
עלשנהלפילוחהשנההעבריאועדלמועדשבוהסתיימה
בפועלתקופתהרישיוןשלהגוףנותןההכשר,לפיהמוקדם,
ואולםגוףנותןהכשררשאילקבועכיהתעודהלאתהיה
תקפהלימיהפסחוכןרשאיהואלתתתעודתהכשרשתוקפה

לימיהפסחבלבדע

גוףנותןהכשריצייןבתעודתהכשרפרטיםאלה: )ב(

תקןהכשרותשלפיונתןאתתעודתההכשר,וכן- )1(

לענייןתקןכשרותמועצתהרבנות-את )א(
דירוגתקןהכשרות;

לענייןתקןכשרותועדתרבנים-אתהרכב )ב(
ועדתהרבנים;

לסעיף 2ב המוצע

ההכשרע נותני הגופים על מבוסס המוצע ההסדר
גופיםאלההםשייתנובפועלאתתעודותההכשרלעסקים,
לאחרשבדקוובחנושהםעומדיםבתקןהכשרותהרלוונטי
והפיקוח ההשגחה את שיבצעו הם נוספות; ובהוראות
השוטףעלהעסקיםלאחרמתןתעודתההכשרכדילהבטיח
כיהעסקעומדבתקןהכשרותובכלהכלליםהרלוונטיים
שנקבעועמקצועיותם,אמינותםופעילותםשלגופיםנותני
ההכשרהןחיוניותלהגשמתמטרתושלחוקזהעלנוכח
הכשר, נותן גוף של פעילותו את להסדיר מוצע האמור
ייתןתעודתהכשר הכשר נותן גוף כי לקבוע זה ובכלל
ויספקשירותיהשגחהלביתהעסקאשרנתןלותעודת
הכשר,בהתאםלאחדמתקניהכשרותהמצויניםברישיון
שלו,לפיבחירתהעסקעגוףנותןהכשריוכללשלולאו
להתלותתעודתהכשרבמידתהצורךוכןלקבועתנאים

לתיקוןפגמיםשמצאע

לסעיף 2ג המוצע

בהתאםלהסדרהמוצע,מערכתהיחסיםשביןהגוף
נותןההכשרלביןהעסקשבהשגחתוהיאמערכתחוזית־

עסקיתעמטרתההסכם,כאמורלעיל,להבטיחאתעמידת
שבחר הכשרות לתקן בהתאם הכשרות בתנאי העסק
העסקעגוףנותןהכשרועסקיתקשרובחוזהשעניינומתן
שירותיהשגחהומתןתעודתהכשרבהתאםלתקןהכשרות
ולתנאיםשנקבעוברישיונועגוףנותןהכשרינפיקתעודת

כשרותלעסקאםמצאכיהעסקעמדבתנאיםהאמוריםע

לסעיף 2ד המוצע

מוצעלקבועכיתוקפהשלתעודתהכשרלאיעלה
עלשנהלפילוחהשנההעבריאועדלמועדתוםתקופת
הרישיוןבפועלשלגוףנותןהכשר,לפיהמוקדםעלענייןזה
ראובדבריההסברלסעיף2ילהלן,שקובעכיתוקףהרישיון
שלהגוףנותןההכשר,וממילאגםתוקףתעודתההכשר,לא
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תוקףהתעודה; )2(

פרטיהעסק-שמו,כתובתוודרכיההתקשרות )3(
עימו;

חתימתהמומחהההלכתי; )4(

פרטי זה ובכלל ההכשר, נותן הגוף פרטי )5(
ההתקשרותעימוע

עלתעודתהכשריופיעוסמליהכשרותהנוגעיםאליהע )ג(

לעסקשמייצר הכשר בתעודת יציין, הכשר נותן גוף )ד(
מצרך,אתסמליהכשרותשיופיעועלאריזהשלהמצרךע

שלילהאוהתליה
שלתעודתהכשר
אוקביעתתנאים

בה

גוףנותןהכשרישלולאויתלהתעודתהכשרשנתן,2הע )א(
אויתנהבהתנאיםלתיקוןפגמים,אםהמומחהההלכתי
מטעמומצאכיהעסקהפרהוראהמהוראותתקןהכשרות
שלפיוניתנההתעודה,אוהוראותלפיסעיף17)א1()1(,וזאת

בהתחשבבדיניכשרותבלבדע

גוףנותןהכשררשאילשלולאולהתלותתעודתהכשר, )ב(
להוראות בהתאם כשרות, לדיני הנוגעים מטעמים שלא

העסקיותשבחוזהההתקשרותשביןהצדדיםע

או לשלול כוונתו על לעסק יודיע הכשר נותן גוף )ג(
להתלותתעודתהכשראולהתנותבהתנאיםלתיקוןפגמים,

ואתהעילהלכךע

)ג(,רשאי עסקשנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן )ד(
לטעוןאתטענותיולפניהגוףנותןההכשר,לענייןהכוונה
לשלולאולהתלותאתתעודתההכשרשלואולהתנותבה
תנאיםלתיקוןפגמים,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה

עלכךע

תוקףהתעודה; )2(

פרטיהעסק-שמו,כתובתוודרכיההתקשרות )3(
עימו;

חתימתהמומחהההלכתי; )4(

פרטי זה ובכלל ההכשר, נותן הגוף פרטי )5(
ההתקשרותעימוע

עלתעודתהכשריופיעוסמליהכשרותהנוגעיםאליהע )ג(

לעסקשמייצר הכשר בתעודת יציין, הכשר נותן גוף )ד(
מצרך,אתסמליהכשרותשיופיעועלאריזהשלהמצרךע

שלילהאוהתליה
שלתעודתהכשר
אוקביעתתנאים

בה

גוףנותןהכשרישלולאויתלהתעודתהכשרשנתן,2הע )א(
אויתנהבהתנאיםלתיקוןפגמים,אםהמומחהההלכתי
מטעמומצאכיהעסקהפרהוראהמהוראותתקןהכשרות
שלפיוניתנההתעודה,אוהוראותלפיסעיף17)א1()1(,וזאת

בהתחשבבדיניכשרותבלבדע

גוףנותןהכשררשאילשלולאולהתלותתעודתהכשר, )ב(
להוראות בהתאם כשרות, לדיני הנוגעים מטעמים שלא

העסקיותשבחוזהההתקשרותשביןהצדדיםע

או לשלול כוונתו על לעסק יודיע הכשר נותן גוף )ג(
להתלותתעודתהכשראולהתנותבהתנאיםלתיקוןפגמים,

ואתהעילהלכךע

)ג(,רשאי עסקשנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן )ד(
לטעוןאתטענותיולפניהגוףנותןההכשר,לענייןהכוונה
לשלולאולהתלותאתתעודתההכשרשלואולהתנותבה
תנאיםלתיקוןפגמים,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה

עלכךע

ייפגעבשלעיכובשלהממונהבהחלטהעלחידושהרישיון
אםהבקשהלחידושהרישיוןהוגשהבמועדעגוףנותןהכשר
רשאילקבועכיתעודתההכשרלאתהיהתקפהבימיחג
הפסחאולהעניקתעודתהכשרנפרדתלימיחגהפסח,

בשיםלבלייחודיותדיניהכשרותבחגהפסחע

מוצעלקבועאתהפרטיםשיצוינובתעודתההכשר
נעשית ושלפיו העסק בית עומד שבו הכשרות תקן -
ההשגחהבו,ולענייןתקןועדתרבנים-גםהרכבועדת
הרבניםשקבעהאותו;פרטיהעסק,ובכללזהשמו,כתובתו
ודרכיההתקשרותעימו;חתימתהמומחהההלכתימטעם
הגוףנותןההכשרשנתןאתתעודתההכשר;פרטיהגוף
נותןההכשרשנתןאתתעודתההכשר,ובכללזהפרטי
ההתקשרותעימו;וכמוכןיופיעועליההסמליםהרלוונטיים
לתעודתההכשרעלענייןסמליהכשרותיובהרכימטרת
סימוןסמליםעלמוצרהיאלאפשרודאותושקיפותלציבורע
לסמליהכשרותמטרהצרכניתבעיקרה-לאפשרלצרכן
ההכשר תעודת ניתנה שלפיו הכשרות תקן מהו לבדוק

וזהותהגוףנותןההכשרשנתןאתתעודתההכשר,כדי
לתתבידיהצרכןאתהמידעשיאפשרלולקבלהחלטה

מושכלתאםלצרוךאתהמוצרע

לסעיף 2ה המוצע

מוצעלקבועכיאםגוףנותןהכשרמצאכיעסקהפר
הוראהמהוראותתקןהכשרותאשרלפיוניתנהתעודת
יוכל הוא בלבד, כשרות בדיני בהתחשב וזאת ההכשר,
לשלולאתתעודתההכשר,להתלותהאולקבועבהתנאים
לתיקוןפגמיםעכמוכןמוצעלקבועכיגוףנותןהכשריוכל
לשלולאולהתלותרישיוןגםעלסמךהוראותחוזיות־

עסקיותשנקבעוביניהםעכךלמשליוכלוגוףנותןהכשר
ועסקלקבועבחוזהההתקשרותביניהם,הוראותחוזיות
כשרות בהיבטי התקן להפרות קשורות שאינן נוספות,
בלבד,שבהתקיימןיוכלהגוףנותןההכשרלהפעילסנקציות
חוזיות,ובכללזהגםשלילתתעודתכשרותאוהתלייתהע
סכומים אי־תשלום למשל להיות יכולות כאלה הפרות
האמורלאמונעמהצדדים המגיעיםלגוףנותןההכשרע



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1172

החליטגוףנותןהכשר,לאחרששמעאתטענותהעסק )ה(
כאמורבסעיףקטן)ד(,לשלולאולהתלותאתתעודתההכשר
שלהעסקאולהתנותבהתנאיםלתיקוןפגמים,יודיעעלכך
לממונהבתוך7ימיםויצייןבהודעתואתהעילהשבשלה

החליטכאמורע

הממונהיפרסםהודעהבאינטרנטעלביטולאוהתליה )ו(
שלתעודתהכשראועלתנאיםשהותנובהכאמורבסעיףזהע

אם)ז( )ה(, עד )ג( קטנים בסעיפים האמור אף על )1(
מהותית הוראה הפר עסק כי הכשר נותן גוף מצא
מהוראותתקןהכשרותשלפיונתןאתתעודתההכשר
אומהוראותלפיסעיף17)א1()1(,רשאיהואלהתלות
באופןמיידיאתתעודתההכשרשנתןלעסק,מטעמים

שיפרטבהודעהשימסורכאמורבסעיףקטן)ג(ע

)1(,עסק החליטגוףנותןהכשרכאמורבפסקה )2(
יהיהרשאילטעוןכאמורבסעיףקטן)ד(במהלךתקופת
התלייתתעודתההכשר,והגוףנותןההכשרייתןאת
ששמעאת הניתןלאחר ככל סמוך במועד החלטתו

טענותהעסקע

החליטגוףנותןהכשרכאמורבפסקה)1(,יודיע )3(
עלכךלממונהבאופןמיידיויצייןבהודעתואתעילת

ההתליהע

סימן ד': שירותי השגחה

גוףנותןהכשרייתןשירותיהשגחהלעסקאשרעימו2ועשירותיהשגחה )א(
הואהתקשרבחוזהלשםכךע

שירותיהשגחהשייתןגוףנותןהכשרלעסקיעמדובכל )ב(
אלה:

תקןכשרותשמצויןברישיוןהגוףנותןההכשר; )1(

תעודתההכשרשבידיהעסק; )2(

את להפסיק לעסק שמאפשרות הוראות לקבוע להסכם
ההתקשרותאולבטלהעגוףנותןהכשריודיעלעסקעל
כוונתולשלולאולהתלותאתתעודתההכשראולהתנות

בהתנאיםלתיקוןפגמיםע

או הכשרות תעודת של התליה או שלילה בטרם
את לטעון זכות העסק תעמודלבית בה, תנאים קביעת
טענותיובתוךשלושיםימיםממועדמסירתההודעהעאם
החליטגוףנותןהכשרלשלולאולהתלותתעודתהכשר
אולהתנותבהתנאיםלתיקוןפגמים-הואיודעעלכך

לממונהבתוךשבעהימיםתוךציוןהעילהלהחלטהזוע

הממונהיפרסםבאינטרנטהודעהעלביטולאוהתליה
שלתעודתהכשראועלקביעתתנאיםלתיקוןפגמיםע

של מהותית הפרה של במקרים כי לקבוע מוצע
הוראותתקןהכשרות,רשאיגוףנותןהכשרלהתלותאת
30ימיםע תעודתההכשרבאופןמיידי,בלאהמתנהשל
במקריםאלה,זכותהשימועשלהעסקתינתןלובמהלך
תקופתהתלייתתעודתההכשרעגוףנותןהכשרשהחליטעל
התלייתתעודתהכשרכאמוריודיעעלכךלממונהבאופן

מיידיתוךציוןעילתההתליהע

לסעיף 2ו המוצע

מוצעלקבועכיגוףנותןהכשרייתןשירותיהשגחה
בהתאםלתקןהכשרותשלפיוניתנהתעודתהכשרובהתאם
קריטריוניםאשרבהם השרלעניין כפישיקבע לתקנות
יידרשלעמודעסק,לפיסוגועכלומר,נוסףעלתקןהכשרות
שמסדיראתהכלליםההלכתייםשעלהעסקלעמודבהם,
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כלליהתנהלותשנקבעו,לפיסוגהעסק,בהתאם )3(
לסעיף17)א1()1(ע

בוטל,עודכןאושונהתקןכשרות,בהתאםלסעיף2א)ו( )ג(
כאמור כשרות תקן אותו לפי השגחה תכנית ואושרה

בסעיף2י)ב()4(,יעדכןהגוףנותןההכשראתהעסק30יום
לפנייוםתחילתהביטול,העדכוןאוהשינויע

תנאיכשירותשל
משגיח

עומד2זע הוא כן אם אלא משגיח יעסיק לא הכשר נותן גוף
בתנאיםאלה:

התנאיםשבפסקאות)3(ו–)8(לסעיף2יא)א(; )1(

הואעברמבחןעיונישלמועצתהרבנותהראשית, )2(
הבוחןידעבתחוםדיניהכשרותבלבדע

תשלוםלגוףנותן
הכשר

בעבורשירותיהשגחהיינתןתשלוםלגוףנותןהכשרבלבד2חע
ולאלאחר,ובכללזהלאיינתןכלתשלום,במישריןאובעקיפין,

למשגיחמטעמו,לבדמשכרשישלםלוהגוףנותןההכשרע

פרק ד': רישוי ומרשם

סימן א': רישוי

חובתרישוילגוף
נותןהכשר

לאייתןאדם,בעצמואובאמצעותאחר,תעודתהכשראו2טע
מסמךהנחזהלהיותתעודתהכשר,לרבותכלהצגהבכתב
שלעסקאומוצרככשר,ולאיעשהשימושבסמליכשרותאו
בסמליםהנחזיםלהיותסמליכשרות,אלאאםכןבידיורישיון
מהממונהכגוףנותןהכשר,לגביתקןכשרות,אחדאויותר,
שצויןברישיוןשלהגוףנותןההכשר,ובכפוףלתנאיהרישיוןע

כלליהתנהלותשנקבעו,לפיסוגהעסק,בהתאם )3(
לסעיף17)א1()1(ע

בוטל,עודכןאושונהתקןכשרות,בהתאםלסעיף2א)ו( )ג(
כאמור כשרות תקן אותו לפי השגחה תכנית ואושרה

בסעיף2י)ב()4(,יעדכןהגוףנותןההכשראתהעסק30יום
לפנייוםתחילתהביטול,העדכוןאוהשינויע

תנאיכשירותשל
משגיח

עומד2זע הוא כן אם אלא משגיח יעסיק לא הכשר נותן גוף
בתנאיםאלה:

התנאיםשבפסקאות)3(ו–)8(לסעיף2יא)א(; )1(

הואעברמבחןעיונישלמועצתהרבנותהראשית, )2(
הבוחןידעבתחוםדיניהכשרותבלבדע

תשלוםלגוףנותן
הכשר

בעבורשירותיהשגחהיינתןתשלוםלגוףנותןהכשרבלבד2חע
ולאלאחר,ובכללזהלאיינתןכלתשלום,במישריןאובעקיפין,

למשגיחמטעמו,לבדמשכרשישלםלוהגוףנותןההכשרע

פרק ד': רישוי ומרשם

סימן א': רישוי

חובתרישוילגוף
נותןהכשר

לאייתןאדם,בעצמואובאמצעותאחר,תעודתהכשראו2טע
מסמךהנחזהלהיותתעודתהכשר,לרבותכלהצגהבכתב
שלעסקאומוצרככשר,ולאיעשהשימושבסמליכשרותאו
בסמליםהנחזיםלהיותסמליכשרות,אלאאםכןבידיורישיון
מהממונהכגוףנותןהכשר,לגביתקןכשרות,אחדאויותר,
שצויןברישיוןשלהגוףנותןההכשר,ובכפוףלתנאיהרישיוןע

מוצעלהסמיךאתהשרלקבועהוראותבנושאיםמינהליים
ופרוצדורלייםהנוגעיםלתחוםהכשרות,כמוכלליתיעוד
ושמירתמסמכים,והואיכוללקבועהוראותשונותלסוגים

שוניםשלעסקיםע

כדילהבטיחאתאיכותשרותיההשגחהוהתאמתם
לתקןהכשרות,מוצעלקבועכיגוףנותןהכשריודיעלעסק
שתחתהשגחתועלכלביטול,שינויאועדכוןמתוכנןבתקן
הכשרותאשרלפיופועלהעסק,וכןעלהשינויהמתוכנן
בתכניתההשגחהשלובעקבותהשינויהאמור,וזאתלאחר
שתכניתההשגחההחדשהאושרהעלידיהממונהעהגוף
נותןההכשרימסורהודעהכאמורלעסקלפחות30ימים

לפנייוםתחילתהשינויבתקןהכשרותע

לסעיף 2ז המוצע

של יושרם ואת המקצועית רמת את להבטיח כדי
משגיחיהכשרותמטעםגוףנותןהכשר,מוצעלקבועלהם
ולא הורשע לא המשגיח להלן: כמפורט כשירות, תנאי
הוגשנגדוכתבאישוםבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיהמישביצעהאינוראוילשמשכמשגיחמטעמו
שלגוףנותןהכשר;המשגיחהצהירכיהואאינונמצא
להימנע מתחייב הוא כי וכן עניינים ניגוד של במצב
מלהימצא,במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודעניינים,
והכולביןתפקידוכאמורלביןענייןאישישלואולבין

תפקידאחרשלואושלקרובו;המשגיחעברמבחןעיוני
שלמועצתהרבנותהראשית,הבוחןאתידיעותיובתחום
לעבור יידרש לא משגיח כי יובהר בלבדע הכשרות דיני
מבחןהנוגעלענייניוהאישים,אורחותחייו,שלואושל
קרובמשפחתואוקרובאחרעלענייןהמבחןהמקצועיראו
אתהוראתהמעברשקובעתכימישמשמשיםבתפקידשל
משגיחכשרותבמשךשנהלפניתחילתהשינויהמוצע,
תינתןלהםתקופהשלשלוששניםכדילעבוראתהמבחן

המקצועיע

לסעיף 2ח המוצע

מוצעלקבועכיבעבורשירותיההשגחהשלגוףנותן
הכשרישלםהעסקשמקבלשירותיהשגחתכשרותישירות
כל ישלם לא עסק כי להבהיר מוצע ההכשרע נותן לגוף
תשלוםלמשגיחים,במישריןאובעקיפיןעהוראהזותנתק
אתהזיקהשביןמשגיחהכשרותלעסק,מצבהגורםלניגוד
ענייניםמובנהופוגעבעבודתוהתקינהשלמשגיחהכשרות
)ראולענייןזהאתההתייחסותלפסקדינושלביתהמשפט

העליון,במבואלדבריההסברשלפרקזה(ע

לסעיף 2ט המוצע

מוצעלקבועחובתרישוילגוףנותןהכשר,כךשרקגוף
שקיבלרישיוןמהממונהיהיהרשאילתתתעודתהכשר
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בקשהלמתןרישיון
אולחידושו

המבקשלקבלרישיוןלמתןתעודתהכשראוהמבקש2יע )א(
לחדשרישיוןכאמור)בפרקזה-מבקשרישיון(,יגישלממונה

בקשהלכךעלגביטופסובאופןשיורההממונהע

הפרטים את הרישיון מבקש ימסור לרישיון בבקשה )ב(
האלה:

תקןכשרות,אחדאויותר,אשרלפיוהואמבקש )1(
לתתשירותיהשגחהלעסק;פעלמבקשהרישיוןלפי
תקןכשרותועדתרבנים,יצייןאתפרטיועדתהרבנים
שהסדירהאתתקןהכשרות;לאתוגשבקשהכאמור
לפיתקןכשרותשלאנבחןמעללחמששנים,בהתאם

לסעיף2א)ה(;

סוגיהעסקשלגביהםבדעתמבקשהרישיוןלתת )2(
שירותיהשגחה;

בו, השליטה בעלי פרטי הרישיון, מבקש פרטי )3(
מנהלו,מומחההלכתימטעמווכלמישישמשכמשגיח

מטעמו;

תכניתההשגחהשלפיהיפעל,לפיסוגיעסקולפי )4(
תקןהכשרות;

לסימון שימוש יעשה שבהם הכשרות סמלי )5(
ההשגחהשהואמבצעלסוגיהע

בקשהלחידושרישיוןתוגשלממונה60ימיםלפחות )ג(
לפנימועדפקיעתתוקפושלהרישיוןע

החלטתהממונהבבקשהלרישיוןאובבקשהלחידוש )ד(
רישיוןתינתןבתוך45ימיםמקבלתהבקשהע

לעסקיםעיובהרכיאדםאוגוףשלאקיבלורישיוןמאת
הממונהלאייתנותעודתהכשראומסמךהנחזהלתעודת
הכשר,אשרנעשהבושימושבמונחכשרוכןלאיעשו
שימושבסמליכשרותאובסמליםשדומיםלסמליכשרות,

זאתכדילמנועהטעיהשלצרכניהכשרותע

לסעיף 2י המוצע

מוצעכיגוףנותןהכשריעבירבקשהלקבלתרישיון
אולחידושולממונהעהממונהיוכללקבועהוראותלעניין
הטופסשעליותוגשבקשתהרישיוןוכןכלליםלאופןהגשת
הבקשהעהבקשהתכלולאתהפירוטהזה:תקןכשרותאחד
אם הכשר, הגוףלתתתעודות יותרשעלפיומבקש או
מדוברבתקןועדתרבניםישצורךלצייןאתהרכבועדת
הרבניםשקבעהאתהתקן;מובהרכיבהתאםלהוראות
שנקבעולענייןעדכוןהתקן,גוףנותןהכשרלאיהיהרשאי
שלא תקן בסיס על לחידושו או לרישיון בקשה להגיש
עודכןמעללחמששנים)ראולענייןזהאתדבריההסבר
לסעיף2אהמוצע(;סוגיהעסקיםשלגביהםמבקשהרישיון

עתידלתתשירותיהשגחה;פרטימבקשהרישיון,בעלי
השליטהבו,המנהלוהמומחהההלכתימטעמווכןרשימת
שמותהמשגיחיםמטעמועכדילעמודבתנאיהקבועבסעיף
לאהורשעולא 2ז)1(הנוגעלדרישהשמשגיחהכשרות
הוגשנגדוכתבאישוםבעבירהשמפאתחומרתההואאינו
יכוללשמשכמשגיח,הממונהיבדוקענייןזהמולהמרשם
הפלילי,בהתאםלחוקהמרשםהפלילי;תכניתההשגחה
תכניות לקבוע הוא ויכול לפעול, הגוף עתיד שלפיה
השגחהשונותלפיתקניכשרותשוניםוסוגיעסקים;וכן
אתסמליהכשרות-הןסמלהתאגידוהןסמלהתקן-שבו
הגוףנותןההכשרישתמשכדילזהותאתבתיהעסקים

והמצרכיםשלהםהואנתןתעודתהכשרע

יגיש רישיונו, את לחדש המבקש הכשר נותן גוף
בקשהלחידושרישיוןלממונה60ימיםלפחותלפניפקיעת

תוקפושלהרישיוןהקייםע

קבלת 45ימיםמיום תינתןבתוך הממונה החלטת
רישיון לחידוש בקשה שהגיש הכשר נותן גוף הבקשהע
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במועד רישיון לחידוש בקשה שהגיש רישיון מבקש )ה(
בבקשה החלטה נתן לא והממונה )ג(, קטן בסעיף האמור
לחידושרישיוןבתוך60ימיםממועדשהוגשה,יהיההרישיון
בתוקףעדלמועדשבוייתןהממונהאתהחלטתובבקשה,
ותעודותהכשרשנתןהגוףמבקשהרישיוןלאיפקעובשל

כךשלאניתנההחלטתהממונהבבקשהע

תנאיםלמתן
רישיוןאולחידושו

להנחת2יאע רישיון, במבקש מתקיימים כי הממונה מצא )א(
דעתו,כלאלה,רשאיהואלתתלורישיוןכגוףנותןהכשר:

מתן הוא עיסוקו ועיקר בישראל התאגד הוא )1(
שירותיהשגחה;

הואבעלאיתנותכלכליתשתאפשרלולמלאאת )2(
תפקידיוכגוףנותןהכשרלאורךזמןוברמהמקצועית
נאותה,ולענייןזהרשאיהממונהלהביאבחשבוןקיומו

שלביטוחאחריותמקצועיתותנאיו;

מבקשהרישיון,בעלהשליטהבו,מנהלו,מומחה )3(
לא מטעמו, כמשגיח שמשמש ומי מטעמו הלכתי
הורשעוולאהוגשנגדםכתבאישוםבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוי
להיותבעלרישיון,אולהיותבעלשליטה,מנהל,עובד

בכיר,מומחההלכתיאומשגיח,לפיהעניין;

בתנאים עומד מטעמו כמשגיח שמשמש מי )4(
הקבועיםבסעיף2ז;

במועד רישיון לחידוש בקשה שהגיש רישיון מבקש )ה(
בבקשה החלטה נתן לא והממונה )ג(, קטן בסעיף האמור
לחידושרישיוןבתוך60ימיםממועדשהוגשה,יהיההרישיון
בתוקףעדלמועדשבוייתןהממונהאתהחלטתובבקשה,
ותעודותהכשרשנתןהגוףמבקשהרישיוןלאיפקעובשל

כךשלאניתנההחלטתהממונהבבקשהע

תנאיםלמתן
רישיוןאולחידושו

להנחת2יאע רישיון, במבקש מתקיימים כי הממונה מצא )א(
דעתו,כלאלה,רשאיהואלתתלורישיוןכגוףנותןהכשר:

מתן הוא עיסוקו ועיקר בישראל התאגד הוא )1(
שירותיהשגחה;

הואבעלאיתנותכלכליתשתאפשרלולמלאאת )2(
תפקידיוכגוףנותןהכשרלאורךזמןוברמהמקצועית
נאותה,ולענייןזהרשאיהממונהלהביאבחשבוןקיומו

שלביטוחאחריותמקצועיתותנאיו;

מבקשהרישיון,בעלהשליטהבו,מנהלו,מומחה )3(
לא מטעמו, כמשגיח שמשמש ומי מטעמו הלכתי
הורשעוולאהוגשנגדםכתבאישוםבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוי
להיותבעלרישיון,אולהיותבעלשליטה,מנהל,עובד

בכיר,מומחההלכתיאומשגיח,לפיהעניין;

בתנאים עומד מטעמו כמשגיח שמשמש מי )4(
הקבועיםבסעיף2ז;

60ימיםלפניפקיעתתוקףרישיונו,אשרלאקיבלתשובה
מהממונהבתוך60ימים,רישיונויוארךמאליועדלמועד
קבלתהתשובהמהממונה,ומשכךגםתעודותהכשרשנתן
הגוףמבקשהרישיוןלאיפקעובשלכךשלאניתנההחלטת

הממונהבבקשה)ראודבריההסברלסעיף2דהמוצע(ע

לסעיף 2יא המוצע

ואמינות ההשגחה שירותי רמת את להבטיח כדי
תעודותההכשרשיינתנו,מוצעלקבועתנאיםלמתןרישיון
אולחידושושחייביםלהתקייםבמבקשהרישיון,להנחת
דעתושלהממונה:הגוףהתאגדבישראלועיקרעיסוקו
הואמתןשירותיהשגחה;הואבעלאיתנותכלכליתלספק
אתשירותיההשגחהברמהמקצועיתמספקתולאורךזמן
-כאשרלענייןזההממונהרשאילהביאבחשבוןאתקיומו
נותן בגוף התפקיד בעלי מקצועית; אחריות ביטוח של
ההכשרלאהורשעוולאהוגשנגדםכתבאישוםבעבירות
שישבהןכדילהשפיעעליכולתםלעסוקבמתןשירותי
השגחה;מישמוצעשישמשכמשגיחמטעמו,עומדבתנאי
הכשירותשנקבעולמשגיחים,ובכללזהמעברמבחןעיוני
שלמועצתהרבנותהראשיתבתחוםדיניהכשרות,וכן
שהמשגיחלאהורשעולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה
שמפאתחומרתההואאינויכוללשמשכמשגיחוכןהוא

הצהירכיהואאינומצויבניגודענייניםע

בעל או המנהל מיהו בבקשה יצוין כך, על נוסף
התפקידהבכיראשרלוהידעההלכתיבתחוםהכשרותע

כדילאפשרלרבניעיר,שהםבעליניסיוןוידעבתחום
הכשרות,להשתתףבהסדרהמוצעבחוקזה,מוצעלקבוע
כירבעיריהיהרשאי,אםיינתןלואישורפרטנילכךעל
ידיהשר,לכהןבתפקידמומחההלכתיבגוףנותןהכשר
ויחולועליוכלליםשיקבעהשרבהתייעצותעםשרהאוצר,
ביןהשארבענייןהיקףמשרתוכרבעיר,תקרתהשתכרות

המותרתוהסדרתניגודיענייניםע

כדילשמורעלשירותיהשגחהאפקטיבייםמבקש
הרישיוןיתחייבכיבכלהחוזיםשהואיחתוםעםבתיעסק
אשריבקשולרכוששירותיהשגחהממנו,ייכללוהוראות
שבהןבעלהעסקיסכיםלביקורתשלהגוףנותןהכשרות
הקשורים ולמקומות לעסק כניסה זה ובכלל עת, בכל

לפעילותושלהעסקוכןלדרישהלהצגתמסמכיםע

לענייןגוףנותןהכשרהמבקשלפעוללפיתקןכשרות
מועצה,מוצעלקבועכימועצתהרבנותהראשיתתהיה
אם שיירשמו, מנימוקים רישיון למתן להתנגד רשאית
מצאהכיקיימותנסיבותהנוגעותלדיניכשרותשבשלהן
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מנהלושלמבקשהרישיוןאובעלתפקידבכיר )5(
כבעל ישמש הרישיון מבקש הצהרת לפי אשר בו,
סמכותהלכתיתבמבקשהרישיון)בחוקזה-מומחה
הלכתי(,הואבעלמומחיותבדיניכשרות,להנחתדעתו
אםאישרלוזאת יהיהרשאי, עיר רב הממונה; של
השר,לכהןבתפקידמומחההלכתיבגוףנותןהכשר
ויחולועליוהוראותשיורההשרבהתייעצותעםשר
האוצר,וביןהשאר,בענייןהיקףמשרתוכרבעיר,תקרת

ההשתכרותהמותרתוהסדרלמניעתניגודיעניינים;

מבקשהרישיוןיתחייבכיבכלהחוזיםשיכרות )6(
עםעסקיםאשריבקשולרכושממנושירותיהשגחה,
יכלולהוראותשבהןיתירבעלהעסקלמבקשהרישיון
לבצעפעולותהנדרשותלצורךמתןשירותיההשגחה,
ובכללזהכניסהלעסקולמקומותהקשוריםלפעילותו,

ודרישהמהעסקלהמציאמסמכים;

תקן לפי לפעול המבקש רישיון מבקש לעניין )7(
כשרותמועצה-מועצתהרבנותהראשיתלאהתנגדה

למתןרישיוןכאמורבסעיףקטן)ב(;

מבקשהרישיון,בעלהשליטהבו,מנהלו,מומחה )8(
הלכתימטעמוומישישמשכמשגיחמטעמוהצהירכי
אינונמצאבמצבשלניגודענייניםוכןכיהואמתחייב
להימנעמלהימצא,במישריןאובעקיפין,במצבשל
ניגודעניינים,והכולביןתפקידוכאמורלביןענייןאישי
שלואולביןתפקידאחרשלואושלקרובו;לענייןזה-

"בןמשפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובני
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאו
דודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאו

נכדה,לרבותקרובכאמורשהואחורג;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-
;1801968

"קרוב"-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלבעלהתפקיד; )1(

אדםאשרלבעלהתפקידישענייןבמצבו )2(
הכלכלי;

תאגידאשרבעלהתפקיד,בןמשפחתואו )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

מועצתהרבנות לתתלמבקשרישיוןעאםלאמסרה אין
30ימיםמפנייתהממונה,הודעהבדבר הראשית,בתוך

עמדתה,יראוהכאילוהסכימהלמתןהרישיוןולאיהיה
להאפשרותלהתנגדלאחרמועדזהע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 180
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או משפחתו בן התפקיד, בעל אשר גוף )4(
אדםכאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדים

אחראיםבוע

מועצתהרבנותהראשיתרשאיתלהתנגדלמתן)ב( )1(
רישיוןלמבקשרישיוןהמבקשלפעוללפיתקןכשרות
מועצה,מטעמיםשנוגעיםלדיניכשרותבלבד,בהודעה
בכתבשתמסורלממונהבתוך30ימיםמפנייתהממונה

אליהע

לאמסרהמועצתהרבנותהראשית,בתוך30ימים )2(
כמי יראוה עמדתה, בדבר הודעה הממונה, מפניית

שהסכימהלמתןהרישיוןע

צוין ברישיונו אשר הכשר נותן לגוף יודיע הממונה )ג(
תקןכשרותאשרבוטל,תוקןאושונהכאמורבסעיף2א)ו(,

45ימיםלפניהמועדשבויבוטל,יעודכןאוישונהתקןהכשרות
כאמור,כיעליהםלהציגלותכניתהשגחהמעודכנתבהתאם
לסעיף2י)ב()4(,ואםהתקןבוטלואיןלגוףנותןההכשרתקן
אחרשצויןברישיוןשלו-גםתקןאחראשרלפיויפעל,והכול

עדלמועדשיורהבהודעתוע

הממונהיקבעברישיוןתנאיםשישלקיימםבתקופת2יבעתנאיםברישיון )א(
תוקפושלהרישיוןע

תנאיםברישיוןיכללו,לכלהפחות,התייחסותלנושאים )ב(
המפורטיםבסעיף2י)ב(ע

אישורסמלי
כשרות

באישורסמליהכשרותשבהםישתמשגוףנותןהכשר,יבטיח2יגע
הממונהכיאיןבסמליכשרותאלהאובאופןהשימושבהם

כדילהטעותע

או משפחתו בן התפקיד, בעל אשר גוף )4(
אדםכאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדים

אחראיםבוע

מועצתהרבנותהראשיתרשאיתלהתנגדלמתן)ב( )1(
רישיוןלמבקשרישיוןהמבקשלפעוללפיתקןכשרות
מועצה,מטעמיםשנוגעיםלדיניכשרותבלבד,בהודעה
בכתבשתמסורלממונהבתוך30ימיםמפנייתהממונה

אליהע

לאמסרהמועצתהרבנותהראשית,בתוך30ימים )2(
כמי יראוה עמדתה, בדבר הודעה הממונה, מפניית

שהסכימהלמתןהרישיוןע

צוין ברישיונו אשר הכשר נותן לגוף יודיע הממונה )ג(
תקןכשרותאשרבוטל,תוקןאושונהכאמורבסעיף2א)ו(,

45ימיםלפניהמועדשבויבוטל,יעודכןאוישונהתקןהכשרות
כאמור,כיעליהםלהציגלותכניתהשגחהמעודכנתבהתאם
לסעיף2י)ב()4(,ואםהתקןבוטלואיןלגוףנותןההכשרתקן
אחרשצויןברישיוןשלו-גםתקןאחראשרלפיויפעל,והכול

עדלמועדשיורהבהודעתוע

הממונהיקבעברישיוןתנאיםשישלקיימםבתקופת2יבעתנאיםברישיון )א(
תוקפושלהרישיוןע

תנאיםברישיוןיכללו,לכלהפחות,התייחסותלנושאים )ב(
המפורטיםבסעיף2י)ב(ע

אישורסמלי
כשרות

באישורסמליהכשרותשבהםישתמשגוףנותןהכשר,יבטיח2יגע
הממונהכיאיןבסמליכשרותאלהאובאופןהשימושבהם

כדילהטעותע

נותן בגוף העובדים של עניינים ניגודי למנוע כדי
הכשרשישלהםעיסוקישירבשירותיהשגחהשהםמבקש
הרישיון,מנהלגוףנותןהכשר,בעלהשליטהבגוףנותן
הכשרמומחההלכתיוכןהמשגיחיםמטעמו,מוצעלקבוע
כיעליהםלהצהירעלכךשאינםנמצאיםבניגודעניינים

ועלכךשהםיימנעוממצבכזהבעתידע

לכל להודיע הממונה על כי לקבוע מוצע כן כמו
הגופיםנותניהכשראשרלהםהואנותןשירותיהשגחה
אותו שקבע שהגורם כשרות, תקן נקבע ושברישיונם
מבקשלערוךבועדכון,וכןלדרושמהםלהציגלותכנית
השגחהחדשה,מעודכנתומותאמתלעדכוןבתקןוזאתעד
לארבעיםוחמישהימיםלפנימועדעדכוןהתקן)לענייןזה

ראואתדבריההסברלסעיפים2אהמוצע(ע

לסעיף 2יב המוצע

נוספים תנאים לקבוע הממונה את להסמיך מוצע
ברישיוןשעלגוףנותןהכשרלעמודבהםבתקופתתוקפו

שלהרישיוןע

לסעיף 2יג המוצע

בהתאםלמטרתהחוקלמנועהטעיהשלציבורשומרי
הכשרותולהגביראתאמינותתעודותההכשרביןהשאר
עלידישימושבסמליהכשרותהמצייניםאתזהותגוףנותן
ההכשרותקןהכשרותשלהעסק,מוצעכיהממונהיבחן
אתסמליהכשרותשהגישמבקשרישיוןבמסגרתהבקשה
הציבור, את להטעות כדי בהם אין כי ויוודא לרישיון
מבקש של בין קיימים, בסמלים השאר, בין בהתחשב,
הרישיוןאושלגופיםנותניהכשראחרים,הדומיםזהלזהע
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הממונהרשאילסרבלתתרישיון,מנימוקיםשימסורלמבקש2ידעסירובלתתרישיון
הרישיון,אףאםמתקיימיםבוהתנאיםהמפורטיםבסעיף2יא,

אםנוכחכימתקייםאחדמאלה:

מתנהלנגדמבקשהרישיון,מנהלו,בעלהשליטהבו, )1(
מומחההלכתימטעמואומישמשמשכמשגיחמטעמו,הליך
פליליבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהמי
שביצעהאינוראוילהיותבעלרישיוןלמתןתעודתהכשר,
אולהיותבעלשליטה,מנהל,מומחההלכתיאומשגיח,לפי

העניין,וטרםהוגשנגדוכתבאישוםבאותהעבירה;

צו בו שליטה בעל או הרישיון מבקש לגבי ניתן )2(
כלכלי, ושיקום פירעון חדלות חוק לפי הליכים לפתיחת

התשע"ח-1812018,אושמתקייםלגביואחדמאלה:

בעלשליטהבמבקשהרישיוןאומנהלוהוכרז )1(
פסולדיןאומונהלואפוטרופוס;

כונס מונה או הרישיון מבקש לפירוק צו ניתן )2(
נכסיםלנכסיואולחלקמהותימהםבשלאי־תשלום

חובע

עיכובהחלטת
ממונה

נוכחהממונהכימתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף2טוע
או רישיון מתן בעניין החלטתו את לעכב הוא רשאי 2יד,

חידושו,לפיהעניין,עדלסיוםהליכיםכאמורבאותוסעיףע

תקופתתוקפושל
רישיון

תוקפושלרישיוןשניתןלגוףנותןהכשרלראשונהיהיה2טזע )א(
לשלוששנים,ורשאיהממונהלחדשאתתוקפולתקופות

נוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתע

רישיוןשניתןלמבקשרישיוןלאחרשחלפהשנהאויותר )ב(
מתוםתקופתתוקפושלרישיוןקודםשניתןלו,אושניתןלאחר
שרישיוןקודםשלוהותלהאובוטללפיהוראותחוקזה,יראו
אותולענייןסעיףזהכרישיוןשניתןלמבקשהרישיוןלראשונהע

לסעיף 2יד המוצע

רישיון, לתת לסרב יוכל הממונה כי לקבוע מוצע
התנאים בהתקיים רישיון, למבקש שימסור מנימוקים
האלה:אםמתנהלנגדהמבקשאומימבעליהתפקידים
הבכיריםבוהליךפליליבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיהמישביצעהאינוראוילשמשבתפקידכאמור
כנגדמבקש ניתןצולפתיחתהליכים בגוףנותןהכשר;
הרישיוןאובעלשליטהבולפיחוקחדלותפרעוןושיקום
כלכליאושמבקשהרישיוןאובעלשליטהבגוף,הוכרז
כפסולדיןאושמונהלואפוטרופוס,אושניתןצולפירוק
הגוףאושמונהכונסנכסיםלנכסיואולחלקמנכסיובשל

אי־תשלוםחובע

לסעיף 2טו המוצע

מוצעלקבועכיאםמצאהממונהכימתקייםאחד
מהתנאיםשמאפשריםלולסרבלתתרישיון,רשאיהוא

לעכבאתהחלטתובענייןמתןרישיוןאוחידושועדלסיום
הליכיםשמתקיימיםבענייניםאלהעעדלקבלתהחלטתו,
רשאיהממונהלתתהוראותמעברלתקופתהבינייםכך
שתהיהאפשרותלגוףנותןהכשראחרלהיכנסבמקומושל
גוףנותןהכשרשטרםחודשרישיונו,ולספקשירותיהשגחה

בהתאםלתנאיםשיורההממונהע

לסעיף 2טז המוצע

מוצעכיתוקפושלרישיוןלגוףנותןהכשרשניתן
לראשונהיהיהשלוששניםוכיהממונהיהיהרשאילחדש
אתתוקףהרישיוןלתקופהשלאתעלהעלחמששניםבכל
פעםעלענייןזה,חידושרישיוןשנהאויותרמתוםתוקף
הרישיוןהקודםאוחידושרישיוןשנעשהלאחרשרישיון
קודםלגוףנותןהכשרהותלהאובוטל,ייחשבכרישיון

שניתןלראשונהותוקפויהיהלשלוששניםע

ס"חהתשע"ח,עמ'310ע 181
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הודעהעלשינוי
פרטים

בעלרישיוןיודיעלממונהבכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים2יזע
שמסרבבקשהלרישיון,בתוך15ימיםמיוםהשינויע

בעתביקורושלגוףנותןהכשראומשגיחמטעמובעסקאשר2יחעהצגתהרישיון
לוהואנותןשירותיהשגחה,יציגאתהרישיוןשלולבעל

העסקאולאדםבתפקידניהוליבעסקע

ביטול,התליהאו
פקיעהשלרישיון

הממונהרשאי,לאחרשנתןלגוףנותןהכשרהזדמנות2יטע )א(
לתקופה אולהתלותו רישיון לבטל אתטענותיו, להשמיע

שיקבע,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיוןלפי )2(
סעיף2יא;

זה חוק מהוראות הוראה הפר הכשר נותן גוף )3(
שקבע תנאי של הפרה לרבות פעילותו, על החלה
הממונהברישיוןשלו,אותנאימתנאיתקןהכשרות

שלפיוהואפועל;

הגוףנותןההכשרפעלבחוסרמקצועיותבמתן )4(
שירותיהשגחהאובביצועפעולותבקרתכשרותבאופן

העלוללפגועבאמינותשירותיההשגחה;

גוףנותןהכשרהחליטעלפירוקומרצוןאושבית )5(
המשפטנתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצופירוק

זמניבעניינוע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,אםנודעלממונה )ב(
מידעשישבוכדילהשפיעעלמתןרישיון,רשאיהוא,לאחר
שנתןלגוףנותןהכשרהזדמנותלהשמיעאתטענותיו,לסייג
אתהרישיוןאולהתנותובתנאים,לרבותבדרישהלבחינת
עמידתובתנאיםלקבלתרישיוןכאמורבסעיף2יא;הממונה
30ימיםמיוםשנודע ייתןהחלטהלפיסעיףקטןזהבתוך

לממונהמידעכאמורע

הודעהעלשינוי
פרטים

בעלרישיוןיודיעלממונהבכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים2יזע
שמסרבבקשהלרישיון,בתוך15ימיםמיוםהשינויע

בעתביקורושלגוףנותןהכשראומשגיחמטעמובעסקאשר2יחעהצגתהרישיון
לוהואנותןשירותיהשגחה,יציגאתהרישיוןשלולבעל

העסקאולאדםבתפקידניהוליבעסקע

ביטול,התליהאו
פקיעהשלרישיון

הממונהרשאי,לאחרשנתןלגוףנותןהכשרהזדמנות2יטע )א(
לתקופה אולהתלותו רישיון לבטל אתטענותיו, להשמיע

שיקבע,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיוןלפי )2(
סעיף2יא;

זה חוק מהוראות הוראה הפר הכשר נותן גוף )3(
שקבע תנאי של הפרה לרבות פעילותו, על החלה
הממונהברישיוןשלו,אותנאימתנאיתקןהכשרות

שלפיוהואפועל;

הגוףנותןההכשרפעלבחוסרמקצועיותבמתן )4(
שירותיהשגחהאובביצועפעולותבקרתכשרותבאופן

העלוללפגועבאמינותשירותיההשגחה;

גוףנותןהכשרהחליטעלפירוקומרצוןאושבית )5(
המשפטנתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצופירוק

זמניבעניינוע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,אםנודעלממונה )ב(
מידעשישבוכדילהשפיעעלמתןרישיון,רשאיהוא,לאחר
שנתןלגוףנותןהכשרהזדמנותלהשמיעאתטענותיו,לסייג
אתהרישיוןאולהתנותובתנאים,לרבותבדרישהלבחינת
עמידתובתנאיםלקבלתרישיוןכאמורבסעיף2יא;הממונה
30ימיםמיוםשנודע ייתןהחלטהלפיסעיףקטןזהבתוך

לממונהמידעכאמורע

לסעיף 2יז המוצע

מוצעלקבועכיבעלהרישיוןיודיעלממונהעלכל
שינוימהפרטיםשנמסרובעתקבלתהרישיוןבתוך15ימים

מיוםהשינויע

לסעיף 2יח המוצע

מוצעכיבעתביקורושלגוףנותןהכשראומשגיח
מטעמובעסקהואיציגאתהרישיוןשלולבעלהעסקאו

למנהלמטעמוע

לסעיף 2יט המוצע

מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאילבטלרישיוןאו
להתלותולתקופהשיקבע,לאחרששמעאתטענותיושל
גוףנותןהכשר,אםהרישיוןניתןעלסמךמידעכוזבאו
שאחדמתנאיהרישיוןחדללהתקייםאואםמצאשגוף
נותןהכשרהפרהוראהמהוראותהחוקאותנאימתנאי

תקןהכשרותשלפיוהואפועלאואםהגוףנותןההכשר
הכשרות בקרת פעולות בביצוע מקצועיות חוסר גילה
שעלוללפגועבאמינותשירותיההשגחה,וכןבמצבשבו
גוףנותןהכשרהחליטעלפירוקומרצוןאושביתמשפט
הורהעלצולפירוקענוסףעלכך,מוצעכיאםבידיהממונה
רישיון, למתן החלטתו על להשפיע כדי בו שיש מידע

באפשרותולתתרישיוןאךלסייגואולהתנותובתנאיםע

אםהחליטהממונהלבטלאולהתלותאתרישיונושל
גוףנותןהכשר,הואיודיעעלכךלגוףנותןההכשרולכל
זותפורסם עסקשקיבלממנושירותיהשגחה,והחלטה
באתרהאינטרנטשלהממונהעבכך,תינתןאפשרותלעסקים
נותן גוף עם חוזי בהסכם להתקשר ולהיערך להתארגן
הכשראחרלצורךקבלתשירותיהשגחהעכךגםלציבור
תהיהודאותבדברשירותיההשגחהעאםהממונהביטל
רישיוןאוהתלהאותו,אואםהסתיימהתקופתתוקפו
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סעיף לפי החלטה בדבר הודעה ישלח הממונה )ג(
קטן)א(,לכלעסקאשרהואאומצרךשהואמייצרקיבלו
תעודתהכשרמהגוףנותןההכשרשלגביונשלחההודעה
כאמור,ויפרסםעלכךהודעהבאתרהאינטרנטשלהממונהע

אם או אותו, התלה או רישיון הממונה ביטל אם )ד(
הסתיימהתקופתתוקפושלרישיוןמכלסיבהאחרת,ייתן
הממונההוראותלענייןבקשותלתעודתהכשרשגוףנותן
הכשרהחללטפלבהןלפניסיוםתוקפושלהרישיון,ואשר
הגוףנותןההכשרטרםסייםאתהטיפולבהן,ולגביתעודות
ורשאי הרישיון, של תוקפו סיום טרם כדין שנתן הכשר
הממונהלהורותכיההשגחהעלעסקיםאלהתבוצעבידי
גוףנותןהכשראחרשנתןאתהסכמתולכך,ובהתאםלתנאים

שהורההממונהע

הגבלהעלהעברת
רישיוןועלהעברת

השליטהבתאגיד
שהואבעלרישיון

רישיון,לרבותזכותמהזכויותהמוקנותבו,אינוניתן2כע )א(
להעברהע

תוקף יהיה לא הכשר, נותן בגוף השליטה הועברה )ב(
לרישיונואלאאםכןאישרהממונהמראשובכתבכיאין
בהעברהכדילפגועבתוקףהרישיון,ורשאיהממונהלהורות

כיגוףנותןרישיוןשהועברההשליטהבוטעוןרישיוןחדשע

שוכנע אם )ב( קטן סעיף לפי אישור ייתן הממונה )ג(
שמתקיימיםבבעלהשליטההנעברכלהתנאיםהנדרשים

מבעלשליטהלצורךמתןרישיוןע

סימן ב': מרשם

מרשםגופיםנותני
הכשר

הממונהינהלמרשםשלגופיםנותניהכשרשניתןלהם2כאע )א(
רישיוןוכןשלגופיםנותניהכשרשרישיונםבוטלאוהותלה
)בסעיףזה-מרשם(;המרשםיכלוללגביכלגוףנותןהכשר,

אתהפרטיםהאלה:

שמותיהםשלהמנהל,בעליהתפקידיםהבכירים, )1(
בעלהמומחיותההלכתיתוכלמישמשמשכמשגיח

מטעמו;

שלרישיוןמכלסיבהאחרת,כגוןשבעלהרישיוןלאהגיש
בקשהלחידושואושהממונההתנגדלחידושהרישיון,
רשאיהממונהלתתהוראותלענייןבקשותשבהןהתחיל
לטפל וכן בהן לטפל סיים וטרם הכשר נותן גוף לטפל
בתעודותהכשרשנתןהגוףנותןההכשרעבכללזהמוצע
להסמיךאתהממונהלהעביראתהמשךהטיפוללגוףנותן

הכשראחר,שהסכיםלכךע

לסעיף 2כ המוצע

מוצעלקבועכירישיון,וכללהזכויותהמוקנותבו,
אינוניתןלהעברהעאםהועברההשליטהבגוףנותןההכשר
לאדםאחרשלאהיהבעלהרישיון,לאיהיהתוקףלרישיונו
העברהע את ובכתב מראש אישר הממונה כן אם אלא

הממונהרשאילקבועכיהעברהטעונהרישיוןחדשע

לסעיף 2כא המוצע

לשירותי שנדרשים למי לאפשר בשביל כי מוצע
השגחהגישהנוחהויעילהלמידעעלגופיםנותניהכשר,
שמות את יכלול אשר אלה, של מרשם הממונה ינהל
מנהליהגופיםומישיבצעואתשירותיההשגחהמטעמם,
השגחה שירותי נותנים הם שלפיו הכשרות תקן את
ותעודותהכשר,אתמועדפקיעתרישיונםלפעולכגופים
הסיבה את הרישיון, בוטל או הותלה אם הכשר, נותני
תעודות הגוף מעניק שלהם העסקים רשימת ואת לכך,
כשרותעמרשםכאמוריועמדלעיוןהציבורבמשרדובאתר

האינטרנטשלהממונהע
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מועדפקיעתתוקףהרישיון; )2(

תקןכשרותאשרלפיופועלבעלהרישיון; )3(

דרכיהתקשרותעםהגוףנותןההכשר; )4(

לענייןגופיםשרישיונםהותלהאובוטל-עילת )5(
ההתליהאוהביטולוהמועדשבוהתקבלההחלטת

הממונהבעניין;

תעודת הגוף נותן להם אשר העסקים רשימת )6(
העסק בית שם - ייכללו זה בפרט וסוגם; הכשר
לו ניתנה שבו והאחרון הראשון והמועד וכתובתו,
תעודתהכשר,ולגביתעודתהכשרלמוצר-גםאת

שםהמוצרע

המרשםיועמדלעיוןהציבורבמשרדיהממונהויפורסם )ב(
באתרהאינטרנטשלוובכלדרךנוספתשהממונהיראהלנכוןע

פרק ה': מערך לאסדרת הכשרות וסמכויות פיקוח

סימן א': מערך לאסדרת הכשרות

מערךלאסדרת
הכשרות

הרבנותהראשיתתפעילמערךלאסדרתהכשרותבהתאם2כבע
להוראותחוקזה,אשריפקחעלגוףנותןהכשרועלשירותי

ההשגחהשלגוףנותןהכשרעלעסקיםע

ממונהעלהמערך
לאסדרתהכשרות

השרימנהעובדהרבנותהראשיתשיהיהאחראיעלמערך2כגע
לאסדרתהכשרות,שתפקידיויהיואלה:

לתתרישיוןלגוףנותןהכשר,ולהתלותאולבטל )א(
רישיוןשניתןכאמור,הכוללפיסימןא'לפרקד';

לקייםאסדרהעלגופיםנותניהכשר,ובכללזה )ב(
הכשר נותן גוף נותן שלו בעסק ביקורת באמצעות

שירותיהשגחה;

לנהלמרשםשלגופיםנותניהכשר,שבוייכללו )ג(
פרטימידעלפיסימןב'לפרקד';

לשלולאולהתלותתעודתהכשרשניתנהלעסק )ד(
בהתאםלסעיף10א;

לקייםפיקוחואכיפהשלהוראותפרקו'ע )ה(

מועדפקיעתתוקףהרישיון; )2(

תקןכשרותאשרלפיופועלבעלהרישיון; )3(

דרכיהתקשרותעםהגוףנותןההכשר; )4(

לענייןגופיםשרישיונםהותלהאובוטל-עילת )5(
ההתליהאוהביטולוהמועדשבוהתקבלההחלטת

הממונהבעניין;

תעודת הגוף נותן להם אשר העסקים רשימת )6(
העסק בית שם - ייכללו זה בפרט וסוגם; הכשר
לו ניתנה שבו והאחרון הראשון והמועד וכתובתו,
תעודתהכשר,ולגביתעודתהכשרלמוצר-גםאת

שםהמוצרע

המרשםיועמדלעיוןהציבורבמשרדיהממונהויפורסם )ב(
באתרהאינטרנטשלוובכלדרךנוספתשהממונהיראהלנכוןע

פרק ה': מערך לאסדרת הכשרות וסמכויות פיקוח

סימן א': מערך לאסדרת הכשרות

מערךלאסדרת
הכשרות

הרבנותהראשיתתפעילמערךלאסדרתהכשרותבהתאם2כבע
להוראותחוקזה,אשריפקחעלגוףנותןהכשרועלשירותי

ההשגחהשלגוףנותןהכשרעלעסקיםע

ממונהעלהמערך
לאסדרתהכשרות

השרימנהעובדהרבנותהראשיתשיהיהאחראיעלמערך2כגע
לאסדרתהכשרות,שתפקידיויהיואלה:

לתתרישיוןלגוףנותןהכשר,ולהתלותאולבטל )א(
רישיוןשניתןכאמור,הכוללפיסימןא'לפרקד';

לקייםאסדרהעלגופיםנותניהכשר,ובכללזה )ב(
הכשר נותן גוף נותן שלו בעסק ביקורת באמצעות

שירותיהשגחה;

לנהלמרשםשלגופיםנותניהכשר,שבוייכללו )ג(
פרטימידעלפיסימןב'לפרקד';

לשלולאולהתלותתעודתהכשרשניתנהלעסק )ד(
בהתאםלסעיף10א;

לקייםפיקוחואכיפהשלהוראותפרקו'ע )ה(

לסעיפים 2כב ו־2כג המוצעים

תפעיל לישראל הראשית הרבנות כי לקבוע מוצע
מערךאסדרהעלהכשרות-שעיקרואסדרהשלגופים
לעסקים מספקים שהם ההשגחה ושירותי הכשר נותני
ופיקוחעליהםעשירותיהכשרותעצמםייעשועלהגופים
נותניההכשר,למעטבנושאיםשנותרובסמכותהגורמים
לחוק, 2 לסעיף לתיקון ההסבר דברי )ראו הממלכתיים

בפסקה2)3(לעיל(ע

הכשרות על הבקרה מערך בראש כי לקבוע מוצע
של תפקידיו דתע לשירותי השר שימנה ממונה יעמוד
הממונהיהיומתןרישיונותלגופיםנותניהכשרוכןהתליה
אוביטולשלרישיון;ביצועפיקוחובקרהעלגופיםנותני
הכשר,ובכללזהעלידיביקורותבעסקשמקבלאתשירותי
ההשגחהמגוףנותןההכשרשבודקהמערךכאשרבדיקת
בתיהעסקנועדהבעיקרהלפקחעלהגופיםנותניההכשר;
ניהולמרשםשלגופיםנותניהכשר;שלילהאוהתליהשל
חריגיםבהתאםלהוראות במקרים לעסק הכשר תעודת
החוקעעודמוצעלקבועכיהממונהיהיהאחראיעלאכיפת

איסוריההונאהבכשרותלפיהחוקע
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תנאיכשירותשל
הממונה

הממונהיהיהמישעומדלכלהפחותבתנאיםאלה:2כדע

הואבעלרמהמקצועיתוניסיוןניהוליהולמיםלביצוע )א(
תפקידיו;

הואבעלידעוניסיוןמוכחבתחוםהכשרות; )ב(

התנאיםהמפורטיםבפסקאות)3(ו–)8(בסעיף2יא)א(ע )ג(

סימן ב': סמכויות פיקוח

על2כהעמינוימפקחים הפיקוח מערך עובדי מבין להסמיך, רשאי השר )א(
הכשרות,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיחוק
זה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזהע

לאיוסמךמפקחלפיסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימים )ב(
בוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהשר,לשמש

מפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלו,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרע

תפורסם זה סעיף לפי מפקחים הסמכת על הודעה )ג(
ברשומותע

פיקוחעלגופים
נותניהכשר

מפקחיבצעפעולותפיקוחכדילהבטיחכיגוףנותןהכשר2כוע
פועלבהתאםלהוראותחוקזהע

פיקוחובקרת
כשרות

מפקחיבצעפעולותפיקוחובקרתכשרותעלעסקבעל2כזע )א(
תעודותהכשר,כדילהבטיחכיהואפועלבהתאםלתעודת
ההכשרובהתאםלתקןהכשרותשעלפיוניתנהתעודתהכשר,

וכיאינומפראתהוראותסעיפים3)ב(,4)ב(ו־5ע

מפקחיבצעפעולותפיקוחכדילהבטיחכימישאין )ב(
בידיותעודתהכשראינומפראתהוראותסעיפים3)א(,4)א(

ו־5לחוקע

לסעיף 2כד המוצע

כדילוודאשבראשהמערךלאסדרתהכשרותיעמוד
אדםמתאיםלביצועהתפקיד,הןמבחינתניסיונובתחום
האסדרהובתחוםהניהולהמקצועיוהןמבחינתההיכרות
אתהמורכבותוהייחודיותשלתחוםהכשרות,מוצעלקבוע
תנאיכשירותלממונה-היינו:כיבידיורמהמקצועית
וניסיוןניהוליהמתאימיםלתפקידו,וכןידעוניסיוןבתחום

הכשרותע

לסעיף 2כה המוצע

הפיקוח עבודת את לבצע לממונה לאפשר כדי
עובדי מבין להסמיך לשר לאפשר מוצע יעילה, בצורה
מערךהבקרהעלהכשרות,מפקחיםאשרלהםיהיונתונות

סמכויותמכוחחוקזהעעלהמפקחיםלהיותבלאעברפלילי
העלוללפגועבתפקידם,בעליהכשרהמתאימהביןהשאר
לענייןהפעלתסמכויותהפיקוחשלהם,וכןרשאיהשר

לקבועתנאיכשירותנוספיםע

לסעיפים 2כו עד 2כט המוצעים

פיקוח תחומי שני יהיו למפקחים כי לקבוע מוצע
כדי הכשר נותני גופים על פיקוח הראשון, מרכזייםע
נותן הוא שלפיו הכשרות בתקן עמידתם את להבטיח
שירותיהשגחהותעודותהכשרבהתאםלרמתהכשרות
זויהיהמפקח שבההתחייבביתהעסקלעמודעבמסגרת
רשאילבצעפעולותפיקוחובקרהגםבעסקיםאשרלהם
נותןהגוףנותןההכשרשירותיהשגחה;השני,פיקוחובקרה
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לשםביצועפיקוחלפיסעיפים2כוו־2כז,רשאימפקח-2כחעסמכויותמפקח )א(

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלואתשמו )1(
ומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעה )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועהוראות
- "מסמך" זו, בפסקה ביצועו; על להקל או זה חוק
לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-1995;

וכןמדבקותאואריזותשלמצרך;

ליטולדגימותשלמצרכיםוחומרים,וכןלמסור )3(
אתהדגימותלבדיקה,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרך

אחרת;

להיכנסלמקוםשבופועלגוףנותןהכשראולבית )4(
עסק,אולמקוםשקשורלפעילותושלביתעסק,ובכלל
זהלמקומותאחסוןוקירורשבמתחםהמבוקרואגפיואו
שבשליטתושלביתעסק,לרבותכניסהלכליתחבורה
המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד נייח, כשהוא

למגורים,אלאעלפיצושלביתמשפט;

ליטולתעודתהכשראשראינהבתוקף,ביןמשום )5(
שפגתוקפהאומשוםשהוסרההכשרלאותוביתעסק,

וכןליטולתעודהשנחזיתכתעודתכשרותע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,2כטעזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגלפידרישהע

פרק ו': איסור הונאה";

בסעיף3)ב(,במקום"שאינםכשריםלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדםתעודתהכשר"; )6(

בסעיף4)ב(,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודתהכשר"; )7(

לשםביצועפיקוחלפיסעיפים2כוו־2כז,רשאימפקח-2כחעסמכויותמפקח )א(

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלואתשמו )1(
ומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעה )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועהוראות
- "מסמך" זו, בפסקה ביצועו; על להקל או זה חוק
לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-1995;

וכןמדבקותאואריזותשלמצרך;

ליטולדגימותשלמצרכיםוחומרים,וכןלמסור )3(
אתהדגימותלבדיקה,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרך

אחרת;

להיכנסלמקוםשבופועלגוףנותןהכשראולבית )4(
עסק,אולמקוםשקשורלפעילותושלביתעסק,ובכלל
זהלמקומותאחסוןוקירורשבמתחםהמבוקרואגפיואו
שבשליטתושלביתעסק,לרבותכניסהלכליתחבורה
המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד נייח, כשהוא

למגורים,אלאעלפיצושלביתמשפט;

ליטולתעודתהכשראשראינהבתוקף,ביןמשום )5(
שפגתוקפהאומשוםשהוסרההכשרלאותוביתעסק,

וכןליטולתעודהשנחזיתכתעודתכשרותע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,2כטעזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגלפידרישהע

פרק ו': איסור הונאה";

בסעיף3)ב(,במקום"שאינםכשריםלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדםתעודתהכשר"; )6(

בסעיף4)ב(,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודתהכשר"; )7(

עלהכשרותעבמסגרתזויבוצעופעולותבקרהעלעסקים
בעליתעודתהכשר,וכןיבוצעופעולותפיקוחובקרהכדי
להבטיחכימישאיןבידיותעודתהכשראינומפראת
הוראותפרקה'לחוק)סעיפים3)א(,4)א(ו־5לחוק(שעניינן
איסורההונאהבכשרותעלצורךביצועכלפעולותהפיקוח
האמורותמוצעלהעניקלמפקחיםסמכויותפיקוחובקרה
מכל לדרוש סמכויות זה ובכלל תפקידם, מילוי לצורך
אדםהנוגעבדברלהזדהותלפניוולהציגלותעודהמזהה;
להיכנסלמקוםפעילותושלגוףנותןהכשר;וכןהסמכות
לבקשמידעאומסמכיםעזאתועוד,רשאימפקחלהיכנס
לביתעסקולכלמקוםמסחררלוונטי,לרבותאזוריאחסון
וקירור,בשביללוודאעמידהבתנאיהכשרות,ליטולדגימות
מוצריםוחומריםולמוסרןלבדיקהעכמוכןרשאימפקח

ליטולתעודתכשרותאשראינהבתוקףביןשתםתוקפה
שלתעודתההכשרוביןשהוסרההכשרותמעלביתהעסק,
וכןרשאיהואליטולתעודההנחזיתלהיותתעודתכשרות
אךהיאאינהכזובהתאםלהוראותחוקזהעמפקחמטעם
הממונהיעשהשימושבסמכויותיורקבעתמילויתפקידו
בידו ויש גלויה בצורה מתאים תג עונד הוא עוד וכל

תעודהחתומהעלידיהממונההמעידהעלסמכויותיוע

לסעיפים קטנים )6(, )7( ו–)8(

מוצעלהבהירכיכתוצאהשלהסדרתמערךהכשרות,
איסורהונאהבכשרותהואאיסורלהציגאוכלככשראם
לאניתנהלכךתעודתהכשרעלפיההסדרהמוצעבחוק
זהעלשםכך,מוצעלתקןאתסעיפים3)ב(,4)ב(ו־5לחוק
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בסעיף5,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודתהכשר"; )8(

בסעיף9- )9(

בסעיףקטן)א(,במקום"ציוןשמושלנותןתעודתההכשר"יבוא"אתסמלי )א(
הכשרותשנקבעובתעודתהכשרשהונפקהלו";

בסעיףקטן)ב(,במקום"שתפרסםמועצתהרבנותהראשיתלישראל"יבוא )ב(
"הממונה";

אחריסעיף10יבוא: )10(

"פעולהשל
הממונהכלפיבית

עסקמפר

מצאהממונהכיעסקהפרהוראהמהוראותתקןהכשרות10אע )א(
שלפיוניתנהתעודתהכשראומהוראותנוספותשקבעהשר
לפיסעיף17)א1()1(,וכיהגוףנותןההכשרשנתןאתתעודת
ההכשרלאפעלכנדרשבענייןההפרה,יהיההממונהרשאי,

בהתחשבבדיניכשרותבלבד,לעשותאחתמאלה:

תעודת את שנתן ההכשר נותן לגוף להורות )1(
או ההכשר תעודת את להתלות או לשלול ההכשר,

לקבועבהתנאיםלתיקוןפגמים;

לשלולאולהתלותאתתעודתההכשראולקבוע )2(
בהתנאיםלתיקוןפגמיםע

פעלהממונהכאמורבסעיףזה,יחולוהוראותסעיף2ה)ז( )ב(
בהתאמהע

פרק ז': שונות";

בסעיף11,במקום"הרב"יבוא"המוסמךלתתתעודתהכשר"; )11(

בסעיף12,במקום"שסרבו"יבוא"שמוסמךלתתתעודתהכשר,אשראינוגוףנותן )12(
הכשרואיננוהממונה,סירב"ובמקום"מאהימים"יבוא"ארבעיםימים";

איסורהונאהבכשרותכךשבכלאחדמהם,במקוםהמילים
"שאינםכשריםלפידיןתורה"יבואוהמילים"שלאניתנה

בעדותעודתהכשר"ע

לסעיף קטן )9(

לצרכן ברור הכשרות תקן שבו מצב ליצור כדי
הכשרות,מוצעלשנותאתסעיף9לחוקהונאהבכשרות
כךשבמקוםציוןשמושלנותןתעודתהכשריבואסמל
הכשרותשנקבעבתעודתהכשרותעבהתאם,הוראותבדבר
הסימוןייקבעועלידיהממונהולכןמוצעלתקןאתסעיף

9)ב(בהתאםע

לסעיף קטן )10(

כי בו ולקבוע לחוק, 10א סעיף את להוסיף מוצע
במקריםחריגיםשבהםתוךביצועבדיקתביתעסקלשם
פיקוחעלגוףנותןכשרות,מצאהממונהאומפקחמטעמו
הפרהשלדיניהכשרותועודמצאכיהגוףנותןההכשרלא
פעלכנדרשבענייןההפרה,יהיההממונהרשאילהורות
לגוףנותןהכשרותלשלולאולהתלותאתתעודתההכשר

ואףיהיהרשאילשלולאולהתלותאותהבעצמוע

לסעיף קטן )11(

סעיף11לחוקקובעכיבמתןתעודתהכשריתחשב
הרבנותןתעודתהכשרות,בדיניכשרותבלבדעבהתאם
להסדרהמוצע,גםגורמיםאחרים,שאינםבהכרחרבנים,
יוכלולתתתעודתהכשרעלנוכחהאמורמוצעלתקןאת
לתת "המוסמך יבוא "הרב" שבמקום כך לחוק 11 סעיף

תעודתהכשר"ע

לסעיף קטן )12(

סעיף12לחוקמסדיראתזכותושלמישבקשתולקבל
תעודתהכשרסורבה,להגישעררעלהחלטהזולמועצת
תעודות מתן החדש, להסדר בהתאם הראשיתע הרבנות
צדדים בין חוזית יחסים למערכת בהתאם יהיה הכשר
פרטיים,והכולבהתאםלתקןהכשרותולהוראותשייקבעו
הם הצדדים בין חוזיים הסכמים האמור, לנוכח בענייןע
שיסדירואתמערכתהיחסיםביניהם,ובכללזהמצבשבו
גוףנותןהכשרמסרבלתתלעסקתעודתהכשרעיובהרכי
במצבדבריםזה,יוכלכלעסקלפנותלגוףנותןהכשראחר
ולבקשלקבלממנותעודתהכשרושירותיהשגחהעעלכן
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סעיף13-בטל; )13(

בסעיף17,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )14(

השרלשירותידתרשאילהתקיןתקנותבענייניםאלה: ")א1(

כלליהתנהלותשנוגעיםלרמתבקרתהכשרותוהיקפה,לרבותשעות )1(
נוכחותמשגיחהכשרותבעסקלפיסוגהעסק,אשרבהםיידרשולעמוד

גוףנותןהכשרועסק;

הגבלותעלמתןתעודתהכשרחדשהלעסקשתעודתהכשרשלו )2(
נשללהבשלפגםמהותיבפעילותו;

שנושאים ובלבד מיובא, למוצר הכשר תעודות לעניין הוראות )3(
הרבנות מועצת בידי ייקבעו מיובא מוצר של כשרות לדיני הנוגעים

הראשיתלישראל;

תנאים וכן 2יד, בסעיף האמור על נוסף רישיון למתן תנאים )4(
התנאים על נוסף הכשר, נותן גוף של ברישיון לקבוע הממונה שעל

שבסעיף2יאע"

תיקוןחוקשירותי
הדתהיהודיים

בחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-1821971)בפרקזה-חוקשירותי94ע
הדתהיהודיים(,בסעיף7,אחריסעיףקטן)א(יבוא:

הכשר, תעודת מתן לצורך השגחה שירותי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")א1(
כהגדרתםבחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1983,יינתנולפיהאמורבחוקהאמורע"

סעיף13-בטל; )13(

בסעיף17,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )14(

השרלשירותידתרשאילהתקיןתקנותבענייניםאלה: ")א1(

כלליהתנהלותשנוגעיםלרמתבקרתהכשרותוהיקפה,לרבותשעות )1(
נוכחותמשגיחהכשרותבעסקלפיסוגהעסק,אשרבהםיידרשולעמוד

גוףנותןהכשרועסק;

הגבלותעלמתןתעודתהכשרחדשהלעסקשתעודתהכשרשלו )2(
נשללהבשלפגםמהותיבפעילותו;

שנושאים ובלבד מיובא, למוצר הכשר תעודות לעניין הוראות )3(
הרבנות מועצת בידי ייקבעו מיובא מוצר של כשרות לדיני הנוגעים

הראשיתלישראל;

תנאים וכן 2יד, בסעיף האמור על נוסף רישיון למתן תנאים )4(
התנאים על נוסף הכשר, נותן גוף של ברישיון לקבוע הממונה שעל

שבסעיף2יאע"

בחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-1821971)בפרקזה-חוקשירותי94ע
הדתהיהודיים(,בסעיף7,אחריסעיףקטן)א(יבוא:

תיקוןחוקשירותי
הדתהיהודיים

הכשר, תעודת מתן לצורך השגחה שירותי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")א1(
כהגדרתםבחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1983,יינתנולפיהאמורבחוקהאמורע"

איןצורךבהגשתערריםבמקריםאלהעבשלהאמורמוצע
לתקןאתסעיף12כךשייקבעבוכייהיהניתןלהגישבקשת
עררעלסירובלתתתעודתהכשררקבמקריםשבהםהגוף
שסירבלתתאתתעודתההכשרהואגוףממלכתי,ולאגוף
נותןהכשרעיובהרכילאתתאפשרהגשתעררלממונהעל

החלטהשלגוףנותןהכשרשלאלתתתעודתהכשרע

לסעיף קטן )13(

סעיף13לחוקקובעכייראורבהנותןתעודתהכשר
התשל"ז-1977ע העונשין, בחוק כמשמעו ציבור כעובד
מטרתושלהסעיףהייתה,בהתאםלהסדרשהיההקבוע
בחוקלפניהתיקוןהמוצע,להחילעלרבכאמוראתהחובות
ואתההגנותהניתנותלעובדציבורמתוךתפיסהכילמתן
תעודתהכשרישמאפייניםשלפעולהשלטוניתעמאחר
ובהתאםלהסדרהחדשתעודתהכשרתינתןעלידיגופים
פרטייםועובדיהםוברורכילאמדוברעלפעילותשלטונית,
מוצעלקבועכיסעיף13יבוטלעיובהרכירבניםהמוסמכים
לתתתעודתהכשרשאינםעובדיגופיםנותניהכשר-הרב
הראשילצה"לאומישהואהסמיךלכך,נחשביםבלאוהכי
כעובדיציבור,ועלכןלאנדרשלהחילעליהםאתהחובות

וההגנותכאמורבאופןעקיףבאמצעותהוראהזוע

וזהנוסחושלסעיף13שמוצעלמוחקו:

לעניןחוקזהיראורבהמוסמךלתתתעודתהכשר "13ע
כעובדהציבור,כמשמעותובחוקהעונשין,התשל"ז-1977ע"

לסעיף קטן )14(

דת לשירותי לשר סמכות תינתן כי לקבוע מוצע
להתקיןתקנותבנושאיםאלה:

כלליהתנהלותשבהםיידרשולעמודהגופיםנותני -
ההכשרבנוגעלרמתהבקרהעלהכשרותוהיקפה,ובכלל
מזערי שעות מספר וקביעת ההשגחה שעות היקף זה

לבקרתכשרותשלמשגיחבעסק;

הגבלותעלבתיעסקאשרנשללהמהםתעודתההכשר, -
בכלהנוגעלקבלתתעודתהכשרחדשה;

מיובא למוצר הכשר תעודת מתן לעניין הוראות -
ותהליךאסדרהלמתןתעודתהכשרלמוצריםמיובאים,
ובלבדשדיניהכשרותהנוגעיםלמוצרהמיובאייקבעועל

ידימועצתהרבנותהראשית;

תנאיםלמתןרישיוןשיחולונוסףעלהתנאיםהקובעים -
בסעיף2יד,אותנאיםשעלהממונהלקבועברישיוןנוסף

עלהתנאיםהאמוריםבסעיף2טוע

מועצה כי קובע היהודיים הדת שירותי חוק  סעיף 94 
דתיתמוסמכתלטפלבאספקתשירותיהדתעכדי 
להתאיםאתהאמורלהסדרהמוצעכאן,מוצעלתקןאת
החוקכךשייקבעבוכיעלאףהסמכותהכלליתלאספקת
שירותידתעלידימועצהדתית,לענייןשירותיהשגחה
בהתאם תבוצע השירות אספקת הכשר, תעודות ומתן

להסדרהמוצעבתיקוןזהלחוקאיסורהונאהבכשרותע

ס"חהתשל"א,עמ'130;התשע"ח,עמ'743ע 182
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תיקוןחוקהרבנות
הראשיתלישראל

בחוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-1831980)בפרקזה-חוקהרבנותהראשית95ע
לישראל(,בסעיף2)3(,בסופויבוא"לבשרמיובא,ולקבועהוראותשהמועצההוסמכה

לכךלפיהוראותחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1983;"ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-1842000,בסופהיבוא:96ע

למעט התשמ"ג-1983, בכשרות, הונאה איסור חוק לפי ממונה החלטת "63ע
סעיף לפי הראשית הרבנות מועצת התנגדות בשל רישיון לתת שלא החלטה

2יא)א()7(לחוקע"

חוקאיסורהונאה
בכשרות-תחילה

והוראותמעבר

תחילתןשלהוראותסעיף2כנוסחובסעיף93)4(לחוקזה,ושלסעיף13לחוקאיסור97ע )א(
הונאהבכשרות,כנוסחןבסעיף93)13(לחוקזה,בתוםשנהמיוםפרסומושלחוקזה

)בסעיףזה-יוםתחילתההוראות(ע

כנוסחן העיקרי, לחוק 2ז)2( סעיף הוראות )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
93)5(לחוקזה,מיששימשכמשגיחכשרותלתקופהשל12חודשיםלפחות בסעיף
עוברליוםתחילתההוראותיוכללכהןכמשגיחכשרות,אףאםלאעברעדייןמבחנים

בהתאםלסעיףהאמור,עדלתוםשלוששניםמיוםתחילתההוראותע

חוקשירותיהדת
היהודיים-

הוראותתחילה

תחילתןשלהוראותסעיף7)א1(לחוקשירותיהדתהיהודיים,כנוסחובסעיף94לחוק98ע
זה,במועדתחילתההוראותע

חוקהרבנות
הראשיתלישראל
-הוראותתחילה

תחילתןשלהוראותסעיף2)3(לחוקהרבנותהראשיתלישראל,כנוסחובסעיף95לחוק99ע
זה,במועדתחילתההוראותע

חוקאיסורהונאה
בכשרות-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,ועדליוםתחילתההוראות,100ע )א(
יקראואתסעיף2)א(לחוקאיסורהונאהבכשרות,כנוסחולאחרהתיקוןלפיחוקזה,

כאילובמקוםפסקה)2(נאמרכך:

לישראל, הראשית הרבנות לחוק 2 סעיף  סעיף 95 
התש"ם-1980,קובעאתתפקידימועצתהרבנות 
הראשיתעמוצעלתקןאתסעיףקטן)3(,שעניינומתןתעודות
הכשר,כךשיתאיםלסמכויותמועצתהרבנותכפישתוקנו
בחוקזה,היינו:מתןתעודותהכשרלבשרמיובא,וכןלקבוע

הוראותשהמועצההוסמכהלכךבמסגרתחוקזהע

מוצעלקבועכיביקורתשיפוטיתעלהחלטות  סעיף 96
הממונהמלבדהחלטותיושלאלתתרישיוןבשל 
התנגדותמועצתהרבנותהראשיתלפיסעיף2יא)א()7(,תהיה
בסמכותביתמשפטלענייניםמינהליםעלצורךכךמוצעלתקן
אתחוקבתימשפטלענייניםמינהלייםכךשהחלטותכאמור
לעילמכוחחוקאיסורהונאהבכשרותייווספולתוספת

הראשונהלחוקבתימשפטלענייניםמינהליםע

הוראות וכן תחילה הוראות לקבוע מוצע  סעיף 97
מעברבאשרלשינוייםהמוצעיםבחוקאיסור 
הונאהבכשרות,בשיםלבלמורכבותושלההסדרהמוצע,
המערך את ולהקים ממונה למנות הצורך זה ובכלל
לאסדרתהכשרות,והצורךלבצעהיערכותמצדהשוק-
מבחינתגופיםשמעונייניםלקבלרישיוןלשמשכגופים
נותניהכשר,והןמבחינתרבניםהמעונייניםלהסדירתקני

כשרות,והןמבחינתעסקיםע

בשלהאמור,מוצעלקבועכייוםהתחילהלהסדר
החדשיהיהבתוםשנהמיוםפרסוםהחוק)בפרקזה-יום

התחילה(ע

כדילאפשרלמשגיחיםהמועסקיםבתחוםלהמשיך
לעבודכמשגיחיםגםלאחריוםהתחילה,מוצעלקבוע,
לענייןהבחינהשיידרשמשגיחלעבורכדילהיותמועסק
המוצעות החדשות להוראות בהתאם הכשר, נותן בגוף
בחוקזה)ראודבריההסברלסעיף2זהמוצע(,כימישצבר
ניסיוןבתחוםוהועסקכמשגיחבמהלך12חודשיםלפני
יוםהתחילה,יוכללהמשיךלעסוקכמשגיחגםבלאשעבר
בחינהשלמועצתהרבנותהראשית,והואיוכללבצעאת

הבחינהבתוך3שניםמיוםהתחילהע

מוצעלקבועהוראותתחילהלחוקשירותיהדת  סעיף 98 
היהודיםכךשהתיקוןבסעיף7)א1(לחוקכנוסחו 

בסעיף94לחוקזהיהיהביוםהתחילהע

הרבנות לחוק תחילה הוראות לקבוע מוצע  סעיף 99 
הראשיתלישראלכךשהתיקוןבסעיף2)3(לחוק 

כנוסחובסעיף95לחוקזהיהיהביוםהתחילהע

מוצעלקבועהוראתשעהלחוקהונאהבכשרות  סעיף 100
כךשייקבעבהכיהחלמיום1בינואר2022ועד 

ס"חהתש"ם,עמ'90;התשע"ד,עמ'287ע 183

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'320ע 184
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כלאחדמאלה: )2("

רבעיר; )1(

רבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץאומושב,המכהןבמקוםשבו )2(
נמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקוםהייצורשלמצרך;

רבמקומישאינומכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטה )3(
אומקוםהייצורשלמצרך-בכפוףלכלליםשרשאיהשרלקבועבשיםלב
ליכולתושלרבכאמורלתתתעודתהכשרושירותיהשגחהשלאבמקום

שבוהואמכהןכרב;"ע

השרלשירותידתרשאי,אםמצאכיברשותמקומית,אחתאויותר,טרםהושלמה )ב(
ההיערכותלמתןשירותיהשגחהעלידיגופיםנותניהכשר,לקבועבצותקופהאו
תקופותנוספותבנותחצישנהכלאחתואשרלאיעלובמצטברעלחמששנים,דרך
כללאולרשותמקומיתאחתאויותרשיקבעבצו,שבהןיקראואתסעיף2)א(לחוק
)2( איסורהונאהבכשרות,כנוסחולאחרהתיקוןלפיחוקזה,כאילובמקוםפסקה

נאמרכך:

כלאחדמאלה: )2("

גוףנותןהכשר; )1(

רבעיר; )2(

רבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץאומושב,המכהןבמקוםשבו )3(
נמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקוםהייצורשלמצרך;

רבמקומישאינומכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטה )4(
אומקוםהייצורשלמצרך-בכפוףלכלליםשרשאיהשרלקבועבשיםלב
ליכולתושלרבכאמורלתתתעודתהכשרושירותיהשגחהשלאבמקום

שבוהואמכהןכרב;"ע

כלאחדמאלה: )2("

רבעיר; )1(

רבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץאומושב,המכהןבמקוםשבו )2(
נמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקוםהייצורשלמצרך;

רבמקומישאינומכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטה )3(
אומקוםהייצורשלמצרך-בכפוףלכלליםשרשאיהשרלקבועבשיםלב
ליכולתושלרבכאמורלתתתעודתהכשרושירותיהשגחהשלאבמקום

שבוהואמכהןכרב;"ע

השרלשירותידתרשאי,אםמצאכיברשותמקומית,אחתאויותר,טרםהושלמה )ב(
ההיערכותלמתןשירותיהשגחהעלידיגופיםנותניהכשר,לקבועבצותקופהאו
תקופותנוספותבנותחצישנהכלאחתואשרלאיעלובמצטברעלחמששנים,דרך
כללאולרשותמקומיתאחתאויותרשיקבעבצו,שבהןיקראואתסעיף2)א(לחוק
)2( איסורהונאהבכשרות,כנוסחולאחרהתיקוןלפיחוקזה,כאילובמקוםפסקה

נאמרכך:

כלאחדמאלה: )2("

גוףנותןהכשר; )1(

רבעיר; )2(

רבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץאומושב,המכהןבמקוםשבו )3(
נמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקוםהייצורשלמצרך;

רבמקומישאינומכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטה )4(
אומקוםהייצורשלמצרך-בכפוףלכלליםשרשאיהשרלקבועבשיםלב
ליכולתושלרבכאמורלתתתעודתהכשרושירותיהשגחהשלאבמקום

שבוהואמכהןכרב;"ע

בהגדרת שעניינו לחוק 2 סעיף את יקראו התחילה יום
המוסמכיםלתתתעודותהכשר,כךשמוסמכיםלתתתעודת

הכשרהםכלאלה:

רבהמכהןכרבעיריוכללתתשירותיהשגחהוכןלתת 1ע
תעודותהכשר,גםשלאבאזורשבוהואמשמשכרב;

רבהמכהןכרבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץ 2ע
תעודת לתת וכן השגחה שירותי לתת יוכלו מושב או
הכשרלביתאוכל,מקוםשחיטהאומקוםייצורשלמצרך

הנמצאיםבמקוםשבוהםמכהנים;

רבמקומייוכללתתשירותיהשגחהוכןלתתתעודת 3ע
הכשרלביתאוכל,מקוםשחיטהאומקוםייצורשלמצרך
הנמצאיםמחוץלאזורשבוהואמכהןכרבמקומיבכפוף
רב ליכולתושל לב לקבועבשים השר שרשאי לכללים
כאמורלתתתעודתהכשרושירותיהשגחהשלאבמקום

שבוהואמכהןכרבע

כדילוודארציפותבמתןשירותיההשגחהבכללחלקי
הארץ,מוצעלקבועכיהשרלשירותידתרשאי,אםמצא
כיברשותמקומית,אחתאויותר,טרםהושלמהההיערכות
למתןשירותיהשגחהעלידיגופיםנותניהכשר,לקבוע

בצותקופהאותקופותנוספותבנותחצישנהכלאחת
ואשרלאיעלובמצטברעלחמששנים,דרךכללאולרשות
מקומיתאחתאויותרשיקבעבצו,שבהןיקראואתסעיף2
לחוקשעניינובהגדרתהמוסמכיםלתתתעודותהכשר,כך

שמוסמכיםלתתתעודתהכשרהםכלאלה:

גוףנותןהכשר; 1ע

רבהמכהןכרבעיריוכללתתשירותיהשגחהוכןלתת 2ע
תעודותהכשר,גםשלאבאזורשבוהואמשמשכרב;

רבהמכהןכרבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץ 3ע
תעודת לתת וכן השגחה שירותי לתת יוכלו מושב או
הכשרלביתאוכל,מקוםשחיטהאומקוםייצורשלמצרך

הנמצאיםבמקוםשבוהםמכהנים;

רבמקומייוכללתתשירותיהשגחהוכןלתתתעודת 4ע
הכשרלביתאוכל,מקוםשחיטהאומקוםייצורשלמצרך
הנמצאיםמחוץלאזורשבוהואמכהןכרבמקומיבכפוף
רב ליכולתושל לב לקבועבשים השר לכלליםשרשאי
כאמורלתתתעודתהכשרושירותיהשגחהשלאבמקום

שבוהואמכהןכרבע
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פרק כ"א: רכבת תחתית )מטרו(
פרקזהיהיה"חוקרכבתתחתית)מטרו("ע101עהשם

ואלהסעיפיחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"א-102:2021עסעיפיהחוק

פרק כ"א: חוק רכבת תחתית )מטרו(

גושדןהואהמטרופוליןהגדולהביותרבישראל  סעיפים 
היאליבה המטרופולין המטרופולין(ע - )להלן  101 ו–102
העסקיוהפיננסישלמדינתישראלהאחראית  כללי
למעלה פועלים ובה במשק, התוצר למרבית 
מחברות מרבית בישראל, הרשומים מהעסקים מ–50%
ההי־טקומחברותהאםבישראלוכןמרכזיםשלחברות
בין־לאומיותרבותעבנוסף,כמחציתממוסדותההשכלה
הגבוההומרביתבתיהחוליםבארץמצוייםבמטרופוליןע
שיעורגידולהאוכלוסייהבישראלהואכ–2%בשנה,שיעור
הגבוהמשמעותיתממרביתמדינותהמערב,ועד2040צפוי
מספרהתושביםבמטרופוליןלגדולביותרממיליוןתושביםע
מספרהנסיעותבמטרופוליןצפוילגדולבהתאם,כאשררק

10%מסךהנסיעותמבוצעותבתחבורהציבוריתע

אףעלפישבמטרופוליןרשתכבישיםמפותחת,היא
מאופיינתברמותגודשגבוהותע

אוטובוסים קווי על מבוססת הציבורית התחבורה
ומאופיינתביעילותנמוכה,חוסרקיבולתומהירותנסיעה
איטיתעבישראל,ההשקעהבתחבורההציבוריתלנפשנמוכה
המערבע במדינות ההשקעה מממוצע משמעותי באופן
המחסורבהשקעהבמערכתהתחבורההציבוריתמעודד
אתהציבורלנסועברכביםפרטייםעבשנת2017חלגידולשל
4%במספרכליהרכבוגידולשל2%בכמותהנסיעותעקצב
הגידולהמהירבנסועהובמספרכליהרכבהפרטיים,במקביל
לשימושנמוךבאמצעיהתחבורההציבורית,מביאלגודש
ואובדןזמןרבשעלותולמשקבשנת2018נאמדתבכ–10
מיליארדשקלים,במטרופוליןלבדהעבלאפיתוחמערכת
הסעתהמונים,העלותלמשקכתוצאהמגודשבכבישים

צפויהלהגיעל–25מיליארדשקליםבשנת2040ע

הפערביןהצרכיםהצפוייםשלהאוכלוסייהלביןרמת
תשתיותהתחבורההציבוריותבישראלמצריךהשקעה
משמעותיתבמערכתהסעתהמוניםיעילה,שתעמודביעדים
התחבורה משרד של האסטרטגיות בתכניות הקבועים
והבטיחותבדרכים)להלן-משרדהתחבורה(ותמנעמשבר
תחבורתיערכבתתחתית)להלן-מטרו(מתאפיינתבהפרדה
מלאהמדרכיםאחרות,בתדירותנסיעהגבוההובקיבולת

הסעהשלעשרותאלפינוסעיםבשעהע

מערכתהסעתהמוניםהכוללתבתוכהמטרו)להלן-
מערכתמטרו(,היאמערכתשבמרכזההמטרו,והיאכוללת
אוטובוסים קלה, רכבת ובהם נוספים, תחבורה אמצעי

ואמצעיתחבורהמשלימיםנוספיםע

מערכתהסעתהמונים,כפישקיימתגםברובםהמוחלט
שלהמטרופוליניםהמונותמעל5מיליוןתושביםבמדינות
ה–OECD,היאהמערכתהיחידהשמסוגלתלספקאתרמת

הנגישותוהניידותהנדרשתכדילספקאתהמענהעהקיבולת
והטכנולוגיה הנסיעה מהירות הדרך, הפרדת הגבוהה,
המתקדמתתספקרמהגבוההשלנגישותוניידותבאופן
בתחבורה היומי הנסיעות מספר את להגדיל שצפוי
הציבוריתבשנת2040מ–6ע1מיליוןל–4מיליוןנסיעותביוםע
התועלותהתחבורתיות,הכלכליותוהאורבניותשלמערכת
מטרו,כפישיפורטולהלן,גבוהותבמיוחד,וערכןנאמדבשווי

שבין26ל–34מיליארדשקליםבשנהע

את משמעותית להגדיל צפויה המטרו מערכת
השימושבתחבורההציבוריתולספקאלטרנטיבהלגודש
הנסיעה וזמני הניידות הנגישות, שיפור בכבישיםע
בתחבורההציבוריתבעקבותמערכתהמטרו,צפויהלחסוך
מאותמיליונישעותנוסעיםולשפרמשמעותיתאתרמת
החייםשלהתושביםבמטרופוליןעהדיוקשלמערכתמטרו
מופרדתדרךותדירותהגעהגבוההצפוייםלהגדילאת
האמינותבמערכתהתחבורהבקרבהמשתמשיםולחסוך
בזמןהנוסףשאותוהציבורלוקחבחשבוןבתכנוןהדרךע
לחיסכון יביא הציבורית בתחבורה לשימוש המעבר
בעלויותתפעולואחזקתרכבבעבורהתושביםולחיסכון
למשקשלהוןרבהמושקעברכביםעכמוכןמערכתהמטרו
החממה גזי ופליטת האוויר זיהום את להפחית צפויה
ולהורידאתכמותתאונותהדרכיםעהפחתהמשמעותית
שלכמותכליהרכבבמטרופוליןתחסוךבקרקעהנדרשת
לחניותבמשרדיםובעסקיםעעודייחסךשטחסלילתהכביש

שאותומחליפההמערכתהתת־קרקעיתע

כלכלי לפיתוח תביא המטרו מערכת ועוד, זאת
שלנוסעיםיוכל יותר גדול משמעותיבמטרופוליןענפח
להתניידברחביהמטרופוליןבכלשעהובייחודבמרכזי
העסקיםעקיבולתהנוסעיםתאפשרפיתוחשלאזוריתעסוקה
חדשיםלצדחיזוקאזוריתעסוקהקיימיםעהנגישותתאפשר
התאמהטובהיותרביןהעובדיםלמקומותהעבודה,וציפוף
וחיסכון לגודל מיתרון יהנו שמצידם עסקים מרכזי בין
ויעלו הכלכלית לצמיחה מנוף יהוו אלה כל בעלויותע
אתפריוןהעבודהעהעלייהבפריוןהעבודהלצדהגדלת
הנגישותיגדילואתהאטרקטיביותשלהמטרופוליןויעודדו
חברותבין־לאומיותלהגיעלישראלעהגעהשלחברותאלה
תביאעימההשקעותהוןלמשקותעלהאתפריוןהעבודה

עלידיפיתוחטכנולוגיותחדשותע

תועלות גם תניב במטרופולין מטרו מערכת הקמת
אורבניותמשמעותיותעהקמתמערכתמטרותקדםפיתוח
והתחדשותעירוניתשתשנהאתפניהמרחבהאורבניעניצול
שלתחנותהמטרולטובתפיתוחעילימרובהשימושים
)מוקדיתעסוקהומגורים(לצדעלייהבערךהנכסיםסביב
התחנות,יהווניצוליעילשלהקרקעוימנעופרוורזוחל
עלחשבוןשטחיםפתוחיםעהמטרוגםייעלהאתהכדאיות
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"פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

"פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

לביצועהליכיהתחדשותעירוניתויאפשרעמידהביעדי
התכניתהאסטרטגיתלדיורעהגדלתהנגישותתעלהאת
ערךהקרקע,תקלעלביצועהתחדשותעירוניתותגדילאת
כדאיותהעההשקעההמסיביתבמערכתהמטרותוכללהביא
להשקעותנוספותבמרחבהציבוריסביבהתחנותובקרבתןע

מערכת לפיתוח האסטרטגית התכנית במסגרת
אביב תל במטרופולין נוסעים עתירת ציבורית תחבורה
משנת2016נבחנולמעלהמ–50חלופותלעמידהביעדים
על המבוססות שנבחנו,חלופות בחלופות האסטרטגייםע
קווירכבתקלהואוטובוסיםבלבד,חלופותהכוללותצירי
העדפה,נתיביתחבורהציבורית,מערכתאוטובוסיםמהירה
)BRT-BusRapidTransit(וחלופותהמבוססותעלרשת
קווימטרועמסקנותהדו"חהמסכםלתכניתהאסטרטגיתהיו
כימערכתמטרובמבנהרדיאלי-טבעתיעומדתביעדים
האסטרטגייםשהציבמשרדהתחבורה,ושחלופהזוהיא
המתאימהביותרלמטרופוליןעעודנקבעכישלושהקווי
2040 לשנת האסטרטגיים היעדים להשגת יביאו מטרו
ז' 1838,מיום בצורההמיטביתעבהחלטתהממשלהמס'
באבהתשע"ו)11באוגוסט2016(,שעניינהתכניתהשקעה
במטרופולינים, התחבורההציבורית רב–שנתיתלפיתוח
הוטלעלמשרדהתחבורהלפעוללקידוםתכנוןקוויהמטרוע

קווים שלושה כוללת המתוכננת המטרו מערכת
המתפרסיםעלפני24רשויותמקומיותע

אורךהקוויםהואכ–149ק"מומתוכננותלהיבנות
מעלל–100תחנותעמערכתהמטרותכלול4מתחמידפו
ו–7מתחמיתחבורהמשולביםשמטרתםליצורחיבוריות
וקישוריותבתוךמערכתהסעתההמוניםעעלותמערכת
המטרו,המוערכתבכ–150מיליארדשקלים,תבוסס,בדומה
מקורות תמהיל על בעולם, גדולים תשתית לפרויקטי
הכוללבתוכוכלימימוןשיתבססועלהתועלותהכלכליות

והאורבניותשיניבהמיזם,לצדמימוןמאוצרהמדינהע

מוצעלקבועבפרקזהחוקחדש,אשריכילבתוכואת
הרכיביםהעיקרייםהנדרשיםלצורךקידוםהמיזםלהקמת

מערכתהמטרו)להלן-מיזםהמטרו(ע

חדשה מתכונת היא זה בפרק המוצעת המתכונת
כי עולה העבר מניסיון עצמאיע חקיקה דבר היוצרת
או השנתית הכלכלית התכנית בחוק פרקים חקיקת
בחוקההתייעלותהכלכליתהשנתית,הקובעתהסדרים
משפטייםעצמאייםוחדשיםואינהכוללתרקתיקוניחוקים
אחרים,מקשהעלאיתורםותיקונםבעתיד)למשלפרק
כ״ולחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
התכניתהכלכליתלשנים2009ו־2010(,התשס״ט-2009,
שעניינואזוריעדיפותלאומית(עפרקיםאלהכולליםלא
במסגרת ונקבעשלא מקיףשלוהיהמוצע אחת,הסדר
חוקהתכניתהכלכליתאוחוקההתייעלותהכלכלית,היה

נחקקכחוקחדשונפרדע

ולפיההסעיף חדשה, מתכונת לקבוע מוצע עלכן
את יקים החוק(, להצעת 101 )סעיף כ"א בפרק הראשון
החוקהחדששייווצר-חוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"א
-2021,והסעיףהשניבפרק)סעיף102להצעתהחוק(יביא

אתנוסחהחוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

במתכונתזונעשהשימושבפרקיםנוספיםבהצעת
חוקזוובהצעתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה
ו־2022(, 2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת
התשפ"א-2021,המתפרסמתעימה,היוצריםדברחקיקה

עצמאיע

הפרקים את המוצע החוק יכלול הראשון בשלב
הנדרשיםבטווחהזמןהמיידילשםהיערכותלקידוםמיזם

המטרוע

פרקא'לחוקהמוצעכוללאתההגדרותהרלוונטיות
לסעיפיהפרקע

פרקב'לחוקהמוצעעוסקבקידוםמיזםהמטרו,ובו
נקבעכיבמילויתפקידוובהפעלתסמכותועלפידין,יהיה
מחויבגוףציבורילשקולאתהאינטרסהלאומיבקידום
המיזם, הקמת לרבות ושלביו, רכיביו כלל על המטרו,
הפעלתוותחזוקתועבנוסף,פרקזהמקיםאתרשותהמטרו,
הכוללתאתהוועדההמנהלתשתופקדעלקידוםמיזם
המטרומטעםהממשלה,אתהמועצההמאסדרתשתופקד
עלהיבטיאסדרהשלהמיזםכפישייקבעובחקיקהבהמשך,
וכן הרשות של ניהולה על שיופקד הרשות, מנהל ואת
בחברה הדירקטוריון ראש כיושב או כדירקטור ישמש
שאיתהתתקשררשותהמטרולצורךקידוםמיזםהמטרו

)להלן-חברהמבצעת(ע

מיזם במימון היבטים מסדיר המוצע לחוק ג' פרק
המטרו,ובונקבעתמסגרתההוצאהלמיזםהמטרוועקרונות

למימונוע

התחילהשל מועד את המוצעקובע ד'לחוק פרק
החוקהמוצעוכןהוראתמעברוהוראההמאפשרתשינוי

בצושלהתוספתלחוקע

במקביללפרסוםהחוקהמוצעבפרקזה,מתפרסמת
גםהצעתחוקרכבתתחתית)מטרו()תיקון(,התשפ"א-2021
את המתקנת המטרו(, חוק לתיקון חוק הצעת - )להלן
החוקהמוצעוקובעתבוהסדריםמשלימיםלאלההכלולים

בפרקזהע

)מטרו(, תחתית רכבת חוק לסעיפי ההסבר להלן
התשפ"א-2021,כנוסחםבסעיף102להצעתהחוק:

פרק א': הגדרות

פרקזה,אשרפותחאתהחוק,כוללהגדרותלמונחים
שחוזריםלאורךהחוקע



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1190

"אישורלביצועפעולה"-כלאחדמאלה:

אישוראורישיוןהנדרשמגורםמוסמךלפיכלדיןלצורך )1(
ביצועפעילותאופעולהבידיאדם,לרבותאישוראורישיון

כאמורהניתןלגבימכשיר;

פטורמביצועפעילותאופעולה,הניתןלאדם,מגורם )2(
מוסמך,לפידין;

"גוףציבורי"-כלאחדמהגופיםשלהלן:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידות )1(
הסמךשלהם;

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

תאגידשנמצאבבעלותאובשליטהשלהממשלהאושל )4(
רשותמקומית,לרבותחברהבתממשלתיתאוחברה

עירונית;

"גוףתשתית"-גוףהמפעילאוהמחזיקתשתית,ובכללזה:

גוףציבורי; )1(

תאגידמיםוביוב; )2(

תאגידששרהתקשורתהעניקלוסמכויותלפיסעיף4)ו( )3(
לחוקהתקשורת;

בעלזיכיוןלהקמהאולהפעלהשלתשתית; )4(

"גורםמוסמך"-גוףציבוריאוגוףתשתית,שחברהמבצעתנדרשת
תיאום עימו לבצע או פעולה לביצוע אישור ממנו לקבל

תשתיות,לצורךביצועפעולהלקידוםמיזםהמטרו;

ביןהשאר,מוצעלקבועאתההגדרותהאלה: סעיף 1

2 -החוקהמוצעקובעבסעיף "אישור לביצוע פעולה" 
שבוהוראההחלהעלמאסדריםהעוסקיםבמיזםהמטרו,
במסגרת להפעיל שעליהם הדעת שיקול את ומתווה
אישור מתן לטובת הנדרשים הזמנים ולוחות תפקידם
הנדרשת פעולה לביצוע מבצעת חברה של לבקשות
לטובתקידוםמיזםהמטרועמוצעלהבהירמהםהאישורים
אישור כי מוצע כך, האמורהע ההוראה תחול שעליהם
לביצועפעולהיכלולכלאישוראורישיוןהנדרשלפיכל
דיןלצורךביצועפעולהעלידיאדם,לרבותכזההניתן
לגבימכשירעלענייןזהכולל"רישיון"כלסוגשלהרשאה,
דוגמתהיתר,זיכיוןאורישיון,וכןמסמכיהרשאהנוספים
כי מוצע כן, כמו שונהע כינוים אם אף דומה שמהותם

ההסדריחולעלפטורמביצועפעילותאופעולהע

"גוף ציבורי" -עלפיהמוצע,גוףציבורייכלולאתמשרדי
הממשלהויחידותיהםהשונות,וכןאתהשריםהעומדים
בראשםאוגורמיםאחריםהממוניםעלהיחידותועובדי

המשרדיםוהיחידותעיחידהכאמורעשויהלהיותיחידת
סמךשלמשרדממשלתיאךגםיחידהאחרתשהיאחלק
מהאישיותהמשפטיתשלהמדינה,כמומשטרתישראלע
רשות גם ציבורי גוף בגדר לכלול מוצע כך, על בנוסף
מקומיתועובדיציבורהפועליםמטעמהוכןתאגידשהוקם
לפיחוקוהאורגניםשלועלבסוף,מוצעשגםתאגידשנמצא
בבעלותאובשליטהשלהממשלהאושלרשותמקומית
וכןחברהבתממשלתיתאוחברהעירוניתייכללובהגדרהע

"גוף תשתית" -מוצעלקבועכיגוףתשתית,שהואחלק
מהגדרתגורםמוסמך,יוגדרכגוףהמחזיקאומפעילתשתיתע
בגורמים והן ציבוריים גופים שהם בגורמים הן מדובר
רישיונות בעלי תקשורת, רישיונות בעלי כמו פרטיים,

חלוקהשלגזטבעיאובעליזיכיונותע

חברה על המטרו, מיזם קידום לצורך - "גורם מוסמך" 
מבצעתלבצעפעולותאשרדורשותשיתוףפעולהמצד
גורמיםשונים,וביןהשארגופיתשתיתוגופיםמאסדריםע
את לקבוע מוצע המיזם, בקידום עיכובים למנוע כדי
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"חברהמבצעת"-כמשמעותהבסעיף4)ב(;

בחוק כהגדרתן - ממשלתית" בת "חברה ממשלתית", ""חברה
החברותהממשלתיות;

"חברהעירונית"-כהגדרתהבסעיף21לחוקיסודותהתקציב;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-
;1851975

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1861965;

"חוקחובתהמכרזים"-חוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-1871993;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1881985;

"חוקנכסיהמדינה"-חוקנכסיהמדינה,התשי"א-1891965;

"חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1901982;

"מיזםהמטרו"-מיזםלהקמתרכבתתחתית)מטרו(באזורגושדן,
מכוחתכניתהמטרו,לרבותמרכזיתחבורהמשולביםומבנים
המוקמיםבשטחהתכניתהאמורהמעלתחנותמטרו,מעל

מרכזיתחבורהמשולביםומעלמתחמידפו;

"מרכזתחבורהמשולב"-מפגששלמסילתרכבתתחתיתהכלולה
אחת ארצית, או מקומית ברזל מסילת עם המטרו במיזם

לפחות;

"משרדהתחבורה"-משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

"מתחםדפו"-אזורהמיועדלתפעולותחזוקהשלרכבתתחתית;

"פעולהלקידוםמיזםהמטרו"-כלפעולההנדרשתלשםקידוםמיזם
המטרו,ובכללזהלהקמתהמיזם,להפעלתואולתחזוקתו;

"חברהמבצעת"-כמשמעותהבסעיף4)ב(;

בחוק כהגדרתן - ממשלתית" בת "חברה ממשלתית", ""חברה
החברותהממשלתיות;

"חברהעירונית"-כהגדרתהבסעיף21לחוקיסודותהתקציב;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-
;1851975

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1861965;

"חוקחובתהמכרזים"-חוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-1871993;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1881985;

"חוקנכסיהמדינה"-חוקנכסיהמדינה,התשי"א-1891965;

"חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1901982;

"מיזםהמטרו"-מיזםלהקמתרכבתתחתית)מטרו(באזורגושדן,
מכוחתכניתהמטרו,לרבותמרכזיתחבורהמשולביםומבנים
המוקמיםבשטחהתכניתהאמורהמעלתחנותמטרו,מעל

מרכזיתחבורהמשולביםומעלמתחמידפו;

"מרכזתחבורהמשולב"-מפגששלמסילתרכבתתחתיתהכלולה
אחת ארצית, או מקומית ברזל מסילת עם המטרו במיזם

לפחות;

"משרדהתחבורה"-משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

"מתחםדפו"-אזורהמיועדלתפעולותחזוקהשלרכבתתחתית;

"פעולהלקידוםמיזםהמטרו"-כלפעולההנדרשתלשםקידוםמיזם
המטרו,ובכללזהלהקמתהמיזם,להפעלתואולתחזוקתו;

2לחוקהמוצעשתחולעל"גורםמוסמך", הוראתסעיף
שיוגדרכגוףציבוריאוגוףתשתית,שחברהמבצעתנדרשת
לקבלממנואישורלביצועפעולהאולבצעעימותיאום
תשתיותלצורךביצועפעולההנדרשתלטובתקידוםמיזם

המטרוע

"חברה מבצעת" -חברהמבצעתהיאחברהממשלתיתאו
חברהבתממשלתית,שאיתהייערךההסכםלקידוםמיזם
המטרועייתכןשיהיוכמהחברותכאמור,שכלאחתמהן

היאלמעשהחברהמבצעתלענייןהחוקהמוצעע

"מיזם המטרו", "תכנית המטרו" -מיזםהמטרוהואהמיזם
כלל כוללאת תחתיתבגושדןעמיזםזה להקמתרכבת
הכלולים התחתית, הרכבת להקמת הנלווים הרכיבים
המפורטות בתכניות כלומר, המטרו", "תכנית בהגדרה
בתוספתלחוקעבנוסף,מוצעלכלולבמיזםהמטרוגםאת

הקמתםשלמרכזיתחבורהמשולביםומבניםהמוקמים
תחבורה מרכזי מעל התחתית, הרכבת תחנות מעל

משולביםאומעלמתחמידפוע

הוא משולב תחבורה מרכז - "מרכז תחבורה משולב" 
מפגששלמסילתרכבתתחתיתעםמסילהנוספת,ארצית
)רכבתישראל(אומקומית)רכבתקלהאורכבתתחתית(ע

-מתחםדפוהואאזורהמיועדלתחזוקה "מתחם דפו" 
שלקרונותהרכבתהתחתית,ובכללזהחניהשלקרונות

הרכבתע

הנדרשתלשם -פעולה "פעולה לקידום מיזם המטרו" 
הוצאתולפועלשלמיזםהמטרועקידוםהמיזםכוללאת
ההקמהשלמיזםהמטרו,ובכללזהתכנוןהמיזם,הפעלתו

ותחזוקתו,וכןפעולותנלוותנוספותע

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 185

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 186

ס"חהתשנ"ב,עמ'114; 187

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 188

ס"חהתשי"א,עמ'52ע 189

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 190
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"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1911981;

"שרהתחבורה"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

"תכניתהתקצוב"-תכניתלתקצובעלויותמיזםהמטרושאושרה
עלידיהממשלה,כפישעודכנהעלידיהוועדההמנהלת

בהתאםלהוראותסעיף21;

המנויות והבנייה, התכנון חוק לפי התכניות - המטרו" "תכנית
בתוספת,כפישיהיובתוקףמעתלעת;

המטרו מערכת למרחב ארצית מיתאר תכנית - "70 "תמ"א
במטרופוליןתלאביב,אשרלגביהפורסמההודעהלפיסעיף

77לחוקהתכנוןוהבנייה,כפישתהיהבתוקףמעתלעת;

"תמ"א70/א"-תכניתמיתארארציתמפורטתלבינוימעלמתחמי
הדפושלמערכתהמטרובמטרופוליןתלאביבאובסביבתם,

כפישתהיהבתוקףמעתלעת;

"תשתית"-לרבותדרכים,מסילותברזל,נמליים,נמליתעופה,
מיתקניםוקוויםעילייםאותת־קרקעייםלהולכה,לחלוקה,
להספקה,להעברהאולאחסוןשלחשמל,בזקכהגדרתובחוק
)בזקושידורים(,ביוב,מים,דלק,גזאוחומרים התקשורת

מסוכנים,וכןלסילוקפסולתאולטיפולבביובע

פרק ב': קידום מיזם המטרו

סימן א': האינטרס הלאומי בקידום מיזם המטרו

האינטרס
הלאומי

בקידוםמיזם
המטרו

גוףציבורייביאבחשבוןבמילויתפקידוובהפעלתסמכותועלפי2ע
דין,נוסףעלכלשיקולאחרשעליולשקולעלפידין,אתהאינטרס
הלאומיבקידוםמיזםהמטרו,ובכללזההקמתהמיזם,הפעלתו
ותחזוקתו,באופןמהירומיטבי,וכןאתההשלכותהכלכליותשל

החלטותיועלהמיזםע

"תכנית התקצוב" -תכניתהתקצובהיאתכניתלתקצוב
כפי הממשלה ידי על שאושרה המטרו מיזם עלויות
לסמכותה בהתאם המנהלת הוועדה בידי שעודכנה
מס' הממשלה להחלטת בהתאם המוצעע 22 סעיף לפי
מטרו מערכת לפיתוח לאומית "היערכות שעניינה 200
במטרופוליןגושדן",מיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט
2021()להלן-החלטה200(,תכניתהתקצובתוגשלאישור
הממשלהעדיוםד'באלולהתשפ"ב)31באוגוסט2022(,
והיאתכלולאתפריסתעלויותהמיזםעלפנישניםבחלוקה
לשלביםולחבילותעבודהובשיםלבלהכנסותהצפויות

ולעקרונותשנקבעולמימוןמיזםהמטרוע

ארצית מיתאר תכנית היא 70 תמ"א -  "70 "תמ"א 
המקודמתעלידיהמועצההארציתלתכנוןולבנייה)להלן
-המועצההארצית(,שבהייקבעוהנחיותלתכנוןמתחמי
ההשפעהשלתחנותהמטרו,ובכללזההנחיותלצפיפות
הבנייהבאותםתחומיהשפעהוכןמדיניותהתכנוןבהם

באופןאשריבטיחאתמיצויהפוטנציאלהתכנונישמעניק
מיזםהמטרועבנוסף,במסגרתתמ"א70ייערךתכנוןמפורט
למתחמיהדפובאופןשיאפשרהוצאתהיתריבנייהבלא
הדפוע מתחמי מעל סחיר לבינוי נוספת תכנית אישור
התמ"אמצויהכעתבעריכהעלידיועדהשהוקמהלצורך

הכנתהתכניתע

על המקודמת ארצית מיתאר תכנית - 70/א"  "תמ"א 
ידיהמועצההארציתהכוללתתכנוןמפורטלבינוימעל

מתחמיהדפוובסביבתםע

פרק ב': קידום מיזם המטרו

בחשיבותו ייחודי מיזם הוא המטרו מיזם  כללי
מוצע מיטבי, באופן קידומו לצורך ובהיקפוע 
סמכותו הפעלת בעת ישקול, ציבורי גוף כל כי לקבוע
עלפידין,אתהאינטרסהלאומישבקידוםמיזםהמטרוע
הציבורי האינטרס להגשמת נוסף חשוב כצעד בנוסף,
שבקידוםהמיזםמוצעלהקיםבמשרדהתחבורהרשות

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 191
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סימן ב': הקמת רשות המטרו ותפקידיה

הקמתרשות
המטרו

מוקמתבזה,במשרדהתחבורה,רשותהמטרוע3ע )א(

רשותהמטרותהיהעצמאיתבהפעלתסמכותהלשםמילוי )ב(
תפקידיהותפעלבהתאםלמדיניותהממשלהע

לרשותהמטרויהיומועצהמאסדרת,ועדהמנהלתומנהלע )ג(

למועצה שיוחדו התפקידים למעט המטרו, רשות תפקידי )ד(
המנהל בידי יבוצעו למנהל, או המנהלת לוועדה המאסדרת,

באמצעותעובדיהרשותע

רשותהמטרותקדםותנהלמטעםהממשלהאתמיזםהמטרו,4עתפקידיהרשות )א(
ובכללזהתפעללטובתקידומוכמיזםבעלחשיבותלאומיתע

רשותהמטרותתקשרבהסכםעםחברהממשלתיתאוחברה )ב(
בתממשלתית,אחתאויותר,לצורךביצועפעולותלקידוםמיזם
המטרו)בחוקזה-חברהמבצעת(;התקשרותבהסכםלפיסעיףקטן
זה)בחוקזה-הסכםפיתוח(יראואותה,לענייןההוראותלפיחוק
חובתהמכרזים,כהתקשרותמסגרתכמשמעותהלפיהחוקהאמורע

סימן ב': הקמת רשות המטרו ותפקידיה

הקמתרשות
המטרו

מוקמתבזה,במשרדהתחבורה,רשותהמטרוע3ע )א(

רשותהמטרותהיהעצמאיתבהפעלתסמכותהלשםמילוי )ב(
תפקידיהותפעלבהתאםלמדיניותהממשלהע

לרשותהמטרויהיומועצהמאסדרת,ועדהמנהלתומנהלע )ג(

למועצה שיוחדו התפקידים למעט המטרו, רשות תפקידי )ד(
המנהל בידי יבוצעו למנהל, או המנהלת לוועדה המאסדרת,

באמצעותעובדיהרשותע

רשותהמטרותקדםותנהלמטעםהממשלהאתמיזםהמטרו,4עתפקידיהרשות )א(
ובכללזהתפעללטובתקידומוכמיזםבעלחשיבותלאומיתע

רשותהמטרותתקשרבהסכםעםחברהממשלתיתאוחברה )ב(
בתממשלתית,אחתאויותר,לצורךביצועפעולותלקידוםמיזם
המטרו)בחוקזה-חברהמבצעת(;התקשרותבהסכםלפיסעיףקטן
זה)בחוקזה-הסכםפיתוח(יראואותה,לענייןההוראותלפיחוק
חובתהמכרזים,כהתקשרותמסגרתכמשמעותהלפיהחוקהאמורע

פנים־ממשלתיתאשרתתכללאתההיבטיםהשוניםשל
קידוםהמיזםעהקמתרשותמקצועיתועצמאיתתאפשר
להקדישאתהמשאביםהניהולייםהנדרשיםמהממשלה,
כמוגםלרכזאתהמאמץהממשלתי,בידיגורםאחד,אשר
ילווהוינהלאתהמיזםעהרשותהממשלתיתתיקרארשות
המטרווהיאתכלולשניאורגניםכמפורטלהלן,שכלאחד
מהםיפעלבאופןעצמאיונפרד,כאשררשותהמטרותשמש

כגוףהמטה:

הוועדההמנהלת,אשרתהיהנציגתהממשלהותשמש 1ע
כ"יזם"שלהמיזם;

ביחס סמכויות לה יוקנו אשר המאסדרת, המועצה 2ע
לאסדרתהפעילותהמבוצעתעלידיחברהמבצעתע

סימן א': האינטרס הלאומי בקידום מיזם המטרו

ציבורי, גוף שלפיה הוראה לקבוע מוצע  סעיף 2
במסגרתמילויתפקידואובעתהפעלתסמכותו 
לפידין,יהיהמחויבלשקולאתהאינטרסהלאומישבקידום
מיזםהמטרו,עלכללרכיביו,ובכללזההקמתו,הפעלתו
ותחזוקתועההוראהנועדהלהבטיחכיהגופיםהציבוריים
הרלוונטייםהמעניקיםאישוריםשוניםלביצועפעולהאו
הקובעיםהנחיות,יביאובחשבון,אתהאינטרסהלאומי
בקידוםהמיזם,בנוסףלשיקוליםשלפיהםהםפועליםדרך
כללעלכן,מוצעכיגוףציבוריישקולאםבהחלטתועלול
להיווצרעיכובאוהתייקרותשלהמיזםואףישקולאת
ההשלכותהכלכליותשלהחלטתועבכךמתווההחוקאת
הפעלתשיקולהדעתשלגופיםציבורייםומעניקמשקל
מתאיםלקידוםהמיזםבשלחשיבותוהלאומיתהכוללתע

סימן ב': הקמת רשות המטרו ותפקידיה

מוצעלהקיםבמשרדהתחבורהאתרשותהמטרו  סעיף 3
כרשותפנים־ממשלתית,שהיאחלקמהאישיות 

כרשות מעמדה את ולהסדיר המדינה, של המשפטית
עצמאיתאשרתפעלבהתאםלמדיניותהממשלהעלרשות
המטרוימונהמנהלוכןיהיולהמועצהמאסדרתוועדה
מנהלתעמוצעלקבועכיתפקידירשותהמטרו,אשרלא
הוקנולאחדהאורגניםהאחריםיבוצעובאמצעותעובדי

רשותהמטרוע

לסעיף קטן )א( סעיף 4

כאמורלעיל,מיזםהמטרוהואתקדימיבהיקפו 
ודורשתשומותייחודיותמהממשלהעלכן,מוצע 
לקבועכיהרשותתהיההאחראיתמטעםהממשלהלביצוע
החברה לבין הממשלה בין הקשר ציר ותהיה המיזם,
המבצעתעבמסגרתתפקידה,תהיההרשותהגורםהאחראי

לניהולהפרויקטוקידומוכמיזםבעלחשיבותלאומיתע

לסעיף קטן )ב(

הנציגה תהיה המטרו רשות כי לקבוע מוצע עוד
והמלווהשלמזמינתהמיזם-הממשלה,וכיהמיזםיבוצע
באמצעותחברהממשלתיתאוחברהבתממשלתית,אחת
אויותר,אשרתתקשרעםקבלניםמטעמהעמוצעלהגדיר
ואת מבצעת" כ"חברה כאמור החברות או החברה את
ההסכםמולרשותהמטרולביצועמיזםהמטרוכ"הסכם

פיתוח"ע

תקנה3)5()א(לתקנותחובתהמכרזים,התשנ"ג-1993
התקשרות כי קובעת המכרזים(, חובת תקנות - )להלן
נערכת היא אם מכרז טעונת אינה הממשלה שמבצעת
כחלקמהסכםמסגרתכמשמעותובתקנה3דלתקנותחובת
המכרזיםובתנאיםהקבועיםבתקנה3)5()א(עכדילאפשראת
קידוםההתקשרותעםחברהמבצעתבהסכםפיתוחבלא
עיכובים,ובשלהדמיוןהמהותיביןההסכמים,מוצעכייראו
אתהסכםהפיתוחשייערךעםחברהמבצעתכהסכםמסגרת

כמשמעותובתקנה3דלתקנותחובתהמכרזיםע
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שרהאוצרושרהתחבורהרשאיםלהורות,בהודעהשתפורסם )ג(
ברשומות,כירשותהמטרותקדםותנהלנוסףעלהאמורבסעיף
קטן)א(,מיזמיםנוספיםלהסעתהמונים;כמוכןרשאיתהממשלה

להטילתפקידיםנוספיםעלרשותהמטרוע

רשותהמטרותמלאאתהתפקידיםשנקבעולהלפיחוקזהאו )ד(
לפידיןאחר,אושהטילהעליההממשלהלפיסעיףקטן)ג(ע

שנתי,5עתקציבהרשות תקציב בחוק נפרדת בתכנית ייקבע המטרו רשות תקציב
כמשמעותהבחוקיסודותהתקציבע

התקשרות
בעסקאות

מורשים6ע ,4 בסעיף כאמור המטרו רשות תפקידי ביצוע לצורך
המנוייםלהלן,לייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים4
ו־5לחוקנכסיהמדינה,ולחתוםבשםהמדינהעלמסמכיםהנוגעים

לעסקאותכאמור,למעטעסקאותבמקרקעין:

המנהליחדעםחשברשותהמטרו,למעטלענייןעסקאותעם )1(
החברההמבצעת;

יושבראשהוועדההמנהלתיחדעםחשברשותהמטרו,לעניין )2(
עסקאותעםהחברההמבצעתע

עובדירשותהמטרויהיועובדיהמדינהע7עעובדיהרשות

הממשלהתמנהאתמנהלרשותהמטרו)בחוקזה-המנהל(8עמנהלהרשות )א(
המנויים התפקידים בעלי שיציעו מועמדים רשימת מתוך

בסעיף19)1(עד)4()בסעיףזה-הצוות(ע

כשירלהתמנותלמנהלמישמתקיימיםלגביוכלאלה: )ב(

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

מוצעלקבועכישרהאוצרושרהתחבורהיהיורשאים
להורותלרשותהמטרולקדםולנהלמיזמיםנוספיםלהסעת
המונים,כמוקווירכבתקלהעהידעשצברההחברהכמוגם
ממשקיםשישביןמערכותשונותלהסעתהמוניםיכולים
לתרוםלכלאחדמהמיזמיםבנפרדולממשקיםביניהם,
באופןשיסייעלקידוםהתחבורההציבורית,ובכךמחזקאת
התועלתבליווימיזמיםנוספיםאלהעלידירשותהמטרוע
כמוכן,מוצעלקבועכיהממשלהתהיהרשאיתלהטיל
תפקידיםנוספיםעלרשותהמטרועיובהר,כיליוויהמיזמים
הנוספיםייעשהעלידיעובדיהרשותוהוועדההמנהלת,
ולאעלידיהמועצההמאסדרתשתעסוקרקבאסדרהשל

ענייניםהנוגעיםלמיזםהמטרוע

לשםחיזוקעצמאותהשלרשותהמטרו,מוצע  סעיפים
לקבועכיתקציבהרשותייקבעבתכניתנפרדת  5 עד 7

בחוקהתקציבהשנתיע 

רשות תפקידי ביצוע לצורך כי לקבוע מוצע עוד
המטרו,מנהלהרשותיחדעםחשבהרשותיהיומורשים
4ו–5לחוק לייצגאתהממשלהבעסקאותלפיסעיפים
נכסיהמדינה,התשי"א-1965)להלן-חוקנכסיהמדינה(,
עסקאות למעט עסקאות, על המדינה בשם ולחתום
לעניין המבצעתע החברה עם עסקאות או במקרקעין

עסקאותעםהחברההמבצעת,למעטעסקאותבמקרקעין,
הגורמיםהמוסמכיםכאמורלפיחוקנכסיהמדינהיהיו

יושבראשהוועדההמנהלתיחדעםחשבהרשותע

יהיו הרשות עובדי כי להבהיר מוצע כך, על נוסף
עובדיהמדינהעעודיובהרכיעובדיהרשותיפעלולפי
יהיה, הרשות וחשב ובפיקוחו, הרשות מנהל הוראות
כמקובל,עובדמשרדהאוצרוימונהעלידיהחשבהכללי

במשרדהאוצרע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( סעיף 8

הממשלה, ידי על ימונה המטרו רשות מנהל 
יציעונציגי אשר מועמדים רשימהשל מתוך 
בהרכב חברים אשר התחבורה, ומשרד האוצר משרד
הוועדההמנהלת)להלן-הצוות(עמוצעלקבועבחוקתנאי
כשירותלתפקידמנהלהרשות,כךשמנהלהרשותיהיה
בעלתוארראשון,לכלהפחות,בתחומיםמגווניםרלוונטיים
המפורטיםבחוק,אובתחוםרלוונטיאחרשיקבעהצוות,
וכןבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתפקידניהולי
בכירוחמששניםלפחותבתחוםהתשתיותאוהאסדרה,
או התשתיות בתחום לפחות שנים שמונה לחלופין או

האסדרהוחמשמתוכןבתפקידניהוליבכירע
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הואבעלתואראקדמיממוסדאקדמיהמוכרעלידי )1(
או האלה התחומים מן באחד גבוהה, להשכלה המועצה
בתחוםרלוונטיאחרשיקבעהצוות:הנדסה,משפטים,ראיית
אדריכלות, עירוני, תכנון כלכלה, תחבורה, תכנון חשבון,

מדיניותציבוריתאוניהול;

מתקייםלגביואחדמאלה: )2(

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתפקיד )א(
לפחות שנים חמש של ניסיון בעל וכן בכיר ניהולי

בתחומיהתשתיותאוהאסדרה;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחום )ב(
התשתיותאוהאסדרהוכןבעלניסיוןשלחמששנים

לפחותבתפקידניהוליבכירע

המנהליהיהעובדהמדינה;תקופתכהונתותהיהשלוששנים, )ג(
וניתןלשובולמנותולתקופותנוספותשלשלוששניםכלאחתע

בכפוף המטרו רשות ענייני ניהול על אחראי יהיה המנהל )ד(
להחלטותהוועדההמנהלתוהמועצההמאסדרת,וביןהשאר-

יגישלמועצההמאסדרתולוועדההמנהלת,אחתלשנה )1(
לוועדה יגיש וכן המטרו, רשות פעולות על דיווח לפחות,
המנהלת,אחתלשנהלפחותאובתדירותגבוההיותרכפי
שתורההוועדההמנהלת,דיווחעלביצועתכניתהתקצוב
ותכניתהעבודההרב־שנתיתבשנהשחלפה;כמוכןיעביר
למועצההמאסדרתולוועדההמנהלת,לפיבקשתן,כלמידע

שיידרשלהןלצורךמילויתפקידיהן;

יכהןכדירקטוראוכיושבראשהדירקטוריוןשלהחברה )2(
המבצעת;

ימלאכלתפקידאחרשהטילהעליוהוועדההמנהלתע )3(

סימן ג': המועצה המאסדרת

הרכבהמועצה
המאסדרת

לרשותהמטרותהיהמועצהאשרתעסוקבאסדרהשלעניינים9ע )א(
המועצה - זה )בחוק זה בחוק כמפורט המטרו למיזם הנוגעים

המאסדרת(,שחבריההם:

הואבעלתואראקדמיממוסדאקדמיהמוכרעלידי )1(
או האלה התחומים מן באחד גבוהה, להשכלה המועצה
בתחוםרלוונטיאחרשיקבעהצוות:הנדסה,משפטים,ראיית
אדריכלות, עירוני, תכנון כלכלה, תחבורה, תכנון חשבון,

מדיניותציבוריתאוניהול;

מתקייםלגביואחדמאלה: )2(

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתפקיד )א(
לפחות שנים חמש של ניסיון בעל וכן בכיר ניהולי

בתחומיהתשתיותאוהאסדרה;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחום )ב(
התשתיותאוהאסדרהוכןבעלניסיוןשלחמששנים

לפחותבתפקידניהוליבכירע

המנהליהיהעובדהמדינה;תקופתכהונתותהיהשלוששנים, )ג(
וניתןלשובולמנותולתקופותנוספותשלשלוששניםכלאחתע

בכפוף המטרו רשות ענייני ניהול על אחראי יהיה המנהל )ד(
להחלטותהוועדההמנהלתוהמועצההמאסדרת,וביןהשאר-

יגישלמועצההמאסדרתולוועדההמנהלת,אחתלשנה )1(
לוועדה יגיש וכן המטרו, רשות פעולות על דיווח לפחות,
המנהלת,אחתלשנהלפחותאובתדירותגבוההיותרכפי
שתורההוועדההמנהלת,דיווחעלביצועתכניתהתקצוב
ותכניתהעבודההרב־שנתיתבשנהשחלפה;כמוכןיעביר
למועצההמאסדרתולוועדההמנהלת,לפיבקשתן,כלמידע

שיידרשלהןלצורךמילויתפקידיהן;

יכהןכדירקטוראוכיושבראשהדירקטוריוןשלהחברה )2(
המבצעת;

ימלאכלתפקידאחרשהטילהעליוהוועדההמנהלתע )3(

סימן ג': המועצה המאסדרת

הרכבהמועצה
המאסדרת

לרשותהמטרותהיהמועצהאשרתעסוקבאסדרהשלעניינים9ע )א(
המועצה - זה )בחוק זה בחוק כמפורט המטרו למיזם הנוגעים

המאסדרת(,שחבריההם:

לסעיף קטן )ג(

המנהלייקלטכעובד עםמינויועלידיהממשלה,
מדינהויחולועליוהכלליםהחליםעלעובדימדינהעבנוסף,
תקופתהכהונהשלהמנהלתהיהשלוששנים,והממשלה
תוכללשובלמנותולתקופותנוספותבנותשלוששנים

כלאחתע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועכיהמנהליהיהאחראיעלניהולענייני
והמועצה המנהלת הוועדה להחלטות בכפוף הרשות,
המאסדרת,ובכללזהיגישלמועצההמאסדרתולוועדה
המנהלתדיווחשנתיעלפעולותרשותהמטרווכןיגיש

לוועדההמנהלתדיווחעלביצועתכניתהתקצובותכנית
למועצה יעביר המנהל כן, כמו הרב־שנתיתע העבודה
המאסדרתולוועדההמנהלתכלמידעשיבקשו,הנדרש
להןבקשרלפעילותןעעודמוצעלקבועכיהמנהליכהן
כדירקטוראויושבראששלהחברההמבצעת,וימלאכל

תפקידנוסףככלשתטילזאתעליוהוועדההמנהלתע

סימן ג': המועצה המאסדרת

מוצעלהקיםברשותהמטרואורגןעצמאישיהיה  כללי
של אסדרה של שונים היבטים על אחראי 
ענייניםהנוגעיםלקידוםמיזםהמטרווכןבהיבטיתיאום
תשתיותביןחברהמבצעתלגופיתשתיתאחריםעהקמתגוף
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מישמונהליושבראשהמועצההמאסדרתלפיהוראות )1(
סעיף10;

המנהלהכללישלמשרדהתחבורה,אועובדמשרד )2(
המנהל שימנה ומעלה כללי מנהל סגן בדרגת התחבורה

הכלליכאמור;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,אוסגנוהממונה )3(
עלתחוםהתשתיות;

נציגהשלטוןהמקומיבדרגתסגןמנהלכלליומעלה, )4(
השלטון מרכז ראש יושב המלצת לפי הפנים שר שימנה

המקומי;

נציגציבורשימנהשרהאוצר,שהואמהנדסהרשום )5(
בפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכהגדרתובחוקהמהנדסים
והאדריכלים,התשי"ח-1921958,ובעלניסיוןשלשבעשנים

לפחותכמהנדסבתחוםהתשתיות;

או הממשלתית הרשות הממשלתי, המשרד עובד )6(
פעילותוהואבעניין שתחום פיחוק, שהוקםעל התאגיד
הנדוןבפניהמועצההמאסדרת,אשרימונהבידיהמנהלשל
המשרדהממשלתי,הרשותהממשלתיתאוהתאגידכאמור,

לפיהענייןע

התעוררהמחלוקתלענייןזהותחברהמועצההמאסדרתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א()6(,יכריעבענייןיושבראשהמועצההמאסדרתע

חבריהמועצההמאסדרתכאמורבפסקאות)4(ו–)5(שלסעיף )ג(
קטן)א(ימונולתקופהשלשלוששנים,וניתןלחזורולמנותם,ובלבד

שלאיכהנויותרמשתיתקופותכהונהרצופותע

אשרפעילותותיוחדלמיזםהמטרותאפשראתהשקעת
המשאביםהנדרשיםלצורךקבלתהחלטותבאותםעניינים
שנקבעובחוקעהתמקדותהמועצההמאסדרתבמיזםהמטרו
החלטות וקבלת במיזם והתמחות התמקצעות תאפשר

מיטביותבלוחותזמניםקצריםע

לסעיף קטן )א( סעיף 9

האיזון את משקף המאסדרת המועצה הרכב 
ביןהשיקוליםהשוניםהעומדיםבבסיסהאסדרה 
והואיכלולאתיושבראשהמועצההמאסדרתשהואנציג
ציבוראשרייקלטכעובדמדינהלשםביצועתפקידזה,
מטעמו, עובד או התחבורה משרד של הכללי המנהל
הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראוסגנולתחום
התשתיות,נציגהשלטוןהמקומישימנהשרהפניםבהמלצת
יושבראשמרכזהשלטוןהמקומיונציגציבורשהואמהנדס

בעלניסיוןבתחוםהתשתיותשימנהשרהאוצרע

בהרכב ייכלל הנדון לנושא בהתאם כך, על נוסף
המועצההמאסדרתעובדשלהמשרדהממשלתי,הרשות
שתחום חוק, פי על שהוקם התאגיד או הממשלתית
פעילותוהואבענייןהנדוןלפניהמועצההמאסדרת)להלן

-הנציגהמתחלף(עאםהגוףשבתחומוהפעילותבנושא
הנדוןהואמשרדממשלתיאויחידתסמךבמשרדממשלתי,
ימונההנציגבידיהמנהלהכללישלהמשרדהממשלתי,
אםהגוףהוארשותממשלתיתעצמאית,ימונההנציגבידי
מנהלהרשותהממשלתית,ואםמדוברבתאגידשהוקם
בראש העומד המנהל יהיה הממנה הגורם חוק, מכוח
התאגידעהרכבמגווןזהנועדלאפשרלקייםדיוןביןגורמים
בעלימומחיותואינטרסיםרלוונטייםולסייעביצירתאיזון
ביןהאינטרסהלאומיבקידוםמיזםהמטרולביןשיקולים

ציבורייםנוספיםע

לסעיף קטן )ב(

תיקבע, המאסדרת במועצה המתחלף הנציג זהות
שבהם מסוימים במקרים הנדוןע לעניין בהתאם כאמור,
עלולהלהתעוררשאלהבנוגעלזהותהנציגהרלוונטי,מוצע

לקבועכייכריעבענייןיושבראשהמועצההמאסדרתע

לסעיף קטן )ג(

השלטון ונציג המאסדרת במועצה הציבור נציג 
שלוש של לתקופה ימונו המאסדרת במועצה המקומי

ס"חהתשי"ח,עמ'108ע 192
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יושבראש
המועצה

המאסדרת

מתוך10ע המועצההמאסדרת ראש אתיושב הממשלהתמנה )א(
רשימתמועמדיםשיציעהצוותכמשמעותובסעיף8)א(ע

מי המאסדרת המועצה ראש ליושב להתמנות כשיר )ב(
שמתקיימיםלגביוהתנאיםהמנוייםבסעיף8)ב(ע

הוראותסעיף8)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןיושבראש )ג(
המועצההמאסדרתע

סייגלמינוישל
חברהמועצה

המאסדרת

לאימונהלחברהמועצההמאסדרתמישהורשעבעבירהפלילית11ע
אובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאין
הואראוילכהןכחברהמועצההמאסדרת,אושהוגשונגדוכתב
אישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

הפסקתכהונה
לפניתום

תקופתהכהונה

)4(12ע או )1( פסקאות לפי שמונה המאסדרת המועצה חבר )א(
אם כהונתו, תקופת תום לפני לכהן יחדל 9)א( סעיף של )6( עד

התפטרבמסירתכתבהתפטרותלגורםהממנהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלןלגביחברהמועצה )ב(
הגורם - זה )בסעיף חבר אותו את שמינה הגורם המאסדרת,
הממנה(,ולענייןחברכאמורבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף9)א(-
שרהתחבורה,יעבירומכהונתולפניתוםתקופתהכהונהובסמוך

למועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

משמעת בעבירת או פלילית בעבירה הורשע הוא )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהן
כחברהמועצההמאסדרת,אושהוגשונגדוכתבאישוםאו

קובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

למינויו הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
לחברהמועצההמאסדרתע

יושבראש
המועצה

המאסדרת

מתוך10ע המועצההמאסדרת ראש אתיושב הממשלהתמנה )א(
רשימתמועמדיםשיציעהצוותכמשמעותובסעיף8)א(ע

מי המאסדרת המועצה ראש ליושב להתמנות כשיר )ב(
שמתקיימיםלגביוהתנאיםהמנוייםבסעיף8)ב(ע

הוראותסעיף8)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןיושבראש )ג(
המועצההמאסדרתע

סייגלמינוישל
חברהמועצה

המאסדרת

לאימונהלחברהמועצההמאסדרתמישהורשעבעבירהפלילית11ע
אובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאין
הואראוילכהןכחברהמועצההמאסדרת,אושהוגשונגדוכתב
אישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

הפסקתכהונה
לפניתום

תקופתהכהונה

)4(12ע או )1( פסקאות לפי שמונה המאסדרת המועצה חבר )א(
אם כהונתו, תקופת תום לפני לכהן יחדל 9)א( סעיף של )6( עד

התפטרבמסירתכתבהתפטרותלגורםהממנהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלןלגביחברהמועצה )ב(
הגורם - זה )בסעיף חבר אותו את שמינה הגורם המאסדרת,
הממנה(,ולענייןחברכאמורבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף9)א(-
שרהתחבורה,יעבירומכהונתולפניתוםתקופתהכהונהובסמוך

למועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

משמעת בעבירת או פלילית בעבירה הורשע הוא )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהן
כחברהמועצההמאסדרת,אושהוגשונגדוכתבאישוםאו

קובלנהבעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

למינויו הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
לחברהמועצההמאסדרתע

שניםוניתןלחזורולמנותם,ובלבדשלאיכהנויותרמשתי
נועדה הכהונה תקופת הגבלת רצופותע כהונה תקופות
לאפשרריענוןשורותולהבטיחתחלופהביןהחבריםעשאר
החבריםבמועצהממוניםלפיתפקידםבמשרדהממשלתי

הרלוונטיע

תמנה המאסדרת המועצה ראש יושב את  סעיף 10
אשר מועמדים של רשימה מתוך הממשלה, 
משרד נציגי חברים ובו לעיל שאוזכר הצוות יציעו
התחבורהומשרדהאוצרהמכהניםבוועדההמנהלתעתנאי
הכשירותזהיםלתנאיהכשירותשלהמנהלעיושבראש
המועצההמאסדרתיהיהעובדהמדינה,ותקופתכהונתו
תהיה3שניםעיהיהניתןלשובולמנותולתקופותנוספות,
וזאתמפאתהיתרוןהגלוםבהיכרותרבהעםהמיזםעלכלל
היבטיוושלביו,אשריכולהלהועילבביצועתפקידוכיושב

ראשהמועצההמאסדרתע

לאימונהלחברהמועצההמאסדרתמישהורשע  סעיף 11
בעבירהפליליתאובעבירתמשמעתאשרמפאת 
מהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןהואראוי,לדעתהגורם

הממנה,לכהןבהאושהוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנה
בעבירהכאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינועתכליתו
שלהסעיףלהבטיחכיבתפקידזה,שהואתפקידציבורי,
בעלחשיבותרבהואשרלמחזיקבועשויותלהיותסמכויות
שלטוניותכחלקמהגוףשעימוהואנמנה,יכהןאדםהראוי
לכהונהזו,לרבותבהיבטהערכי-נורמטיבי,וזאתביןהשאר

כדילהבטיחאתאמוןהציבורבמערכתהציבוריתע

תסתיים שבהן הנסיבות את מסדיר הסעיף  סעיף 12
כהונתושלחברהמועצההמאסדרתבטרםהגיע 
מועדסיומהעסיוםכהונהכאמורייעשהמקוםשבובעל
התפקידהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלגורםהממנהע
של בדרך לסיומה תגיע מועצה חבר של כהונתו בנוסף,
חבר בו מקום הממנה הגורם ידי על מהכהונה העברתו
המועצההורשעאוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהאשר
מחמתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
עודכחברמועצה;כאשרנבצרממנולשמשבתפקידדרך
קבע;וכןכאשרחדלהלהתקייםבחברהמועצהאחתהנסיבות

שנדרשותלשםמינוילתפקידושעלבסיסןהואמונהע
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כאמור המאסדרת המועצה חבר ולעניין הממנה, הגורם )ג(
יפסיק לא התחבורה, שר - 7)א( סעיף של )3( עד )1( בפסקאות
כהונתואתשלחברהמועצהלפיסעיףקטן)ב(,אלאלאחרשנתן

לוהזדמנותלטעוןאתטענותיולענייןזהע

קיוםהמועצההמאסדרת,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעו13עתוקףפעולות
בשלהפסקתכהונתושלחברמחבריהמועצההמאסדרתאומחמת
ליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהניםבהרובחבריהע

סדריעבודת
המועצה

המאסדרת

החברים14ע דעות ברוב יתקבלו המאסדרת המועצה החלטות )א(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה,ובלבדשנוכחיםבישיבהיושב
ראשהמועצההמאסדרתואחדמחבריהמועצההמאסדרתכאמור
בפסקאות)2(,)3(או)6(שלסעיף9)א(;היוהדעותשקולות,תכריע

דעתושליושבראשהמועצההמאסדרתע

החלטותהמועצההמאסדרתיהיומנומקותויירשמובפרוטוקולע )ב(

המועצההמאסדרתתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניהככל )ג(
שלאנקבעולפיחוקזהע

גמולוהחזר
הוצאות

חברהמועצההמאסדרתשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצב15ע
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםמאתרשותהמטרובעד
להוראותשל השתתפותבישיבותהמועצההמאסדרת,בהתאם
החשבהכלליבמשרדהאוצרהחלותלענייןחבריועדותציבוריות;
לענייןזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"

-כהגדרתםבסעיף32לחוקיסודותהתקציבע

חבריהמועצההמאסדרתשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתם16עהחלתדינים
כחבריהמועצההמאסדרת,כדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקים

אלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-1931979; )1(

חוקהעונשין,התשל"ז-1941977-ההוראותהנוגעותלעובדי )2(
הציבור;

כדילקבעודאותוהמשכיותבהחלטותהמועצה  סעיפים
כהונתו וזאתבשלחשיבותתפקידה,הפסקת  13 ו–14

שלחברמחבריהמועצההמאסדרתאוליקוי 
בכהונתולאיפגעובפעילותהאובתוקףהחלטותיהעתנאי
לסעיףזההואכימרביתחבריהמועצהמכהניםבהכדין,
וזאתכדילהבטיחכיהרכבההמכהןמשקףבאופןמספק

אתשיקוליהוועדהואיזוןהאינטרסיםנשמרע

דעות ברוב יתקבלו המאסדרת המועצה החלטות
המצביעיםבישיבה,ובלבדשנכחובהיושבראשהמועצה
ונציגנוסףמנציגיהממשלה-ממשרדהאוצר,התחבורה
אומהגורםהמאסדרעזאת,כדילהבטיחאתנוכחותושל
נציגמקצועיבקוורוםקבלתהחלטותהמינימליאשריבטיח

אתשקילתהשיקוליםשבבסיסמהותהשלהמועצהע

למעןהסדרהטוב,בשלהעובדהכימדוברבסמכויות
החלטות ידע, ושימור שקיפות יצירת ולצורך אסדרה
בפרוטוקולע ויירשמו מנומקות יהיו המאסדרת המועצה
כמוכן,בענייניםנוספיםשלאהוסדרובחוקהמועצהתקבע

אתדרכיעבודהואתסדרדיוניהע

משמעותי באופן זמן בהשקעת הצורך בשל  סעיפים
תפקידם ביצוע לשם המועצה חברי ידי על  15 ו–16
כיאות,מוצעלקבועאתהאפשרותלשלםגמול 
אוהחזרהוצאותלחבריהמועצהשאינםעובדיהמדינהע
הוראהזואינהחלהעלחבריהמועצהשהםעובדימדינה,
ששכר ההבנה נוכח נתמך, גוף או מתוקצב גוף עובדי

העבודההמשולםלהםממעבידםמגלםגםאתהתשלום
בעדהשתתפותםבישיבותהמועצהע

ס"חהתש"ם,עמ'2ע 193

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 194
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חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-1951969; )3(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(, )4(
התשי"ט-1961959-ההוראותהנוגעותלכללעובדיהמדינה;

]נוסחחדש[,התשל"א-1971971-ההוראות פקודתהראיות )5(
הנוגעותלתעודתעובדהציבור;

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1981969ע )6(

בסעיףזה-17עניגודעניינים )א(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב]חורג[;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1991968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהמועצההמאסדרת-ניגודעניינים
ביןמילויתפקידובמועצההמאסדרתלביןענייןאישי
אותפקידאחר,שלואושלקרובו;לענייןזהלאיראו
כמי גוף של נציג שהוא המאסדרת המועצה בחבר
בניגוד להימצא עלול גוף באותו תפקידו שמעצם

ענייניםכאמור;

"קרוב",שלחברהמועצההמאסדרת-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמועצה; )1(

אדםשלחברהמועצהישענייןבמצבוהכלכלי; )2(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-1951969; )3(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(, )4(
התשי"ט-1961959-ההוראותהנוגעותלכללעובדיהמדינה;

]נוסחחדש[,התשל"א-1971971-ההוראות פקודתהראיות )5(
הנוגעותלתעודתעובדהציבור;

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1981969ע )6(

בסעיףזה-17עניגודעניינים )א(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב]חורג[;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1991968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהמועצההמאסדרת-ניגודעניינים
ביןמילויתפקידובמועצההמאסדרתלביןענייןאישי
אותפקידאחר,שלואושלקרובו;לענייןזהלאיראו
כמי גוף של נציג שהוא המאסדרת המועצה בחבר
בניגוד להימצא עלול גוף באותו תפקידו שמעצם

ענייניםכאמור;

"קרוב",שלחברהמועצההמאסדרת-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמועצה; )1(

אדםשלחברהמועצהישענייןבמצבוהכלכלי; )2(

עובדי שאינם המאסדרת המועצה חברי על
מדינה,ומתוקףהסמכותשניתנהלהםכחבריםבמועצה
המאסדרת,יחולוהדיניםהחליםעלעובדיהמדינהבכל
הוא הסעיף מטרת במועצהע כחברים לפעולתם הנוגע
להחילעלעובדיהמועצהשורהשלדיניםשמטרתםהיא
ככללשמירהעלטוהרהמידותבשירותהציבוריושמירת
עצמאותוהמקצועיתשלחברהמועצהעהוראהזונדרשת
הסמכויות ואופי המועצה של הציבורי מעמדה לנוכח
שהיאצפויהלהחזיקבעתיד,אשרמחייבכיחבריהיעמדו

בכלליםהמחמיריםהנהוגיםבשירותהמדינהע

הסעיףהמוצענועדלהחילעלחברהמועצה  סעיף 17
להימצא ציבור עובדי על האוסר הכלל את 

במצבשלניגודענייניםעהאיסורעלפעולהבניגודעניינים
מתייחסלמצבשבוישנוחששסבירשעובדהציבוריימצא
בניגודעניינים-הןכאשרמדוברבענייןאישישלואושל

קרובווהןבשלניגודענייניםמוסדיע

הוראותהסעיףמעגנותומפרטותאתקשתהזיקות
הרחבהשביחסאליהישלבחוןאםמתקייםניגודענייניםע
מאחרשחלקמחבריהמועצההמאסדרתהםבעליתפקיד
בגופיםאחריםומונומתוקףתפקידםזה,מוצעלקבועכי
גוף של נציג שהוא המאסדרת המועצה בחבר יראו לא
אחרכמי,שמעצםתפקידובאותוגוףעלוללהימצאבניגוד
ענייניםכאמורעאיןבאמורכדילגרועמהצורךלבחוןקיום

חששלניגודענייניםבשלזיקותאחרותע

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע 195

ס"חהתשי"ט,עמ'190ע 196

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ע 197

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ע 198

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 199
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כאמור אדם משפחתואו המועצה,בן תאגידשחבר )3(
בפסקה)2(הםבעליענייןבו;

כאמור אדם או משפחתו בן המועצה, שחבר גוף )4(
בפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבוע

לאימונהלחברהמועצההמאסדרתולאיכהןכחברכאמור )ב(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםאשר

יימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובמועצההמאסדרתע

חברהמועצההמאסדרתלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםע

נודעלחברהמועצההמאסדרתכיהואעלוללהימצאבמצב )ד(
)ג(,יודיעעלכך שלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או
בהקדםהאפשריליושבראשהמועצההמאסדרת;היהחברהמועצה

המאסדרתהאמוריושבהראש-יודיעעלכךלשרהתחבורהע

תפקידיהמועצה
המאסדרת

תפקידיהמועצההמאסדרתהםכמפורטלהלן:18ע

מתןאישורלביצועפעולהלחברהמבצעת,בענייניםשנקבעו )1(
בחוקזה;

מתןאישורלגוףהמוסמךלהוציאצוהפסקהמינהלילגבי )2(
חברהמבצעת,כפישנקבעבחוקזה;

הסרתחסמיםבהליכיתיאוםביןחברהמבצעתלגופיתשתית )3(
אחרים,כפישנקבעבחוקזה;

כלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזהאולפיחוקאחרע )4(

סימן ד': הוועדה המנהלת

הרכבהוועדה
המנהלת

לרשותהמטרותהיהועדהמנהלת,בתחמישהחברים)בחוקזה-19ע
הוועדההמנהלת(,והם:

המנהלהכללישלמשרדהתחבורה,והואיהיהיושבהראש; )1(

עובדמשרדהתחבורהבדרגתסגןמנהלכלליומעלה,שימנה )2(
המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

המאסדרת, המועצה מוקמת המוצע בחוק  סעיף 18
מפורטים לה שיוקנו והתפקידים והסמכויות 
המתפרסמתבמקביל המטרו, חוק החוקלתיקון בהצעת
להצעתחוקזועמוצעלקבועכיתפקידיהמועצההמאסדרת
פעולות של לאסדרה בעיקרם הקשורים תפקידים יהיו
הנדרשותלטובתקידוםמיזםהמטרו,ולאישורשלפעולות
צווים או אחרים מאסדרים ידי על המבוצעות אסדרה
מאסדרים ידי על מבצעת לחברה הניתנים מינהליים
למועצה להיקבע צפויות כן, כמו למיזםע ביחס אחרים,
גופי בין תיאום להליכי הנוגעים בהיבטים גם סמכויות
תשתיתלחברהמבצעתבנוגעלמיזםהמטרועכאמורלעיל,

סמכויותאלהצפויותלהיקבעבהמשךבחוקע

סימן ד': הוועדה המנהלת

לרשותתהיהועדהמנהלתהאחראיתלקידום  סעיף 19
ולפקח לאשר הוועדה תפקיד המטרוע מיזם 
מטעםהממשלהעלהתקדמותהמיזםתוךעמידהביעדים
המוגדריםובהםעמידהבלוחותזמניםובתקציבהנדרש
למיזם,ובכללזהפיקוחאחרהסכםהפיתוחביןהרשות

והחברההמבצעתע

הוועדההמנהלתתהיהמורכבתמיושבראשהוועדה-
המנהלהכללישלמשרדהתחבורה;עובדמשרדהתחבורה
בדרגתסגןמנהלשימנהשרהתחבורה;הממונהעלהתקציבים
במשרדהאוצראוסגנוהממונהעלתחוםהתשתיות;החשב
הכלליבמשרדהאוצראוסגנוהממונהעלתחוםהתשתיות,

ומישמכהןכיושבראשהמועצההמאסדרתע
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הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראוסגנוהממונהעל )3(
תחוםהתשתיות;

תחום על הממונה סגנו או האוצר במשרד הכללי החשב )4(
התשתיות;

יושבראשהמועצההמאסדרתע )5(

תפקידיהוועדה
המנהלת

תפקידיהוועדההמנהלתהםלקדםולנהלמטעםהממשלה20ע )א(
אתמיזםהמטרו,ובכללזה-

לקבועאתלוחותהזמניםלביצועמיזםהמטרווהשלבים )1(
לביצועו;

לאשראתהסכםהפיתוחביןהמדינהלחברהמבצעת, )2(
להסכם בהתאם המבצעת החברה פעילות על לפקח וכן

כאמור;

לעדכןאתתכניתהתקצוב,ולפקחעלעמידתהחברה )3(
המבצעתבתכניתכאמור;

לאשראתתכניתהעבודהשלרשותהמטרוותקציבה, )4(
וכןאתהמבנההארגונישלרשותהמטרוואופןגיוסכוחאדם

לרשות;

למלאכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזהאולפי )5(
דיןאחר,אושהטילהעליההממשלהע

הורושרהאוצרושרהתחבורהלפיהוראותסעיף4)ג(,כירשות )ב(
המטרותקדםותנהלמיזמיםנוספים,תמלאהוועדההמנהלתאת
התפקידיםכאמורבסעיףקטן)א()2(ו–)4(,בשינוייםהמחויבים,גם

לענייןקידוםהמיזמיםהנוספיםע

סדריעבודתה
שלהוועדה

המנהלת

החברים21ע דעות ברוב יתקבלו המנהלת הוועדה החלטות )א(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה,ובלבדשנוכחיםבישיבהחבר
הוועדהכאמורבפסקאות)1(או)2(שלסעיף19וחברהוועדהכאמור

בפסקאות)3(או)4(שלהסעיףהאמורע

הוראותסעיף14)ב(ו–)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לעניין )ב(
הוועדההמנהלתע

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראוסגנוהממונהעל )3(
תחוםהתשתיות;

תחום על הממונה סגנו או האוצר במשרד הכללי החשב )4(
התשתיות;

יושבראשהמועצההמאסדרתע )5(

תפקידיהוועדה
המנהלת

תפקידיהוועדההמנהלתהםלקדםולנהלמטעםהממשלה20ע )א(
אתמיזםהמטרו,ובכללזה-

לקבועאתלוחותהזמניםלביצועמיזםהמטרווהשלבים )1(
לביצועו;

לאשראתהסכםהפיתוחביןהמדינהלחברהמבצעת, )2(
להסכם בהתאם המבצעת החברה פעילות על לפקח וכן

כאמור;

לעדכןאתתכניתהתקצוב,ולפקחעלעמידתהחברה )3(
המבצעתבתכניתכאמור;

לאשראתתכניתהעבודהשלרשותהמטרוותקציבה, )4(
וכןאתהמבנההארגונישלרשותהמטרוואופןגיוסכוחאדם

לרשות;

למלאכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזהאולפי )5(
דיןאחר,אושהטילהעליההממשלהע

הורושרהאוצרושרהתחבורהלפיהוראותסעיף4)ג(,כירשות )ב(
המטרותקדםותנהלמיזמיםנוספים,תמלאהוועדההמנהלתאת
התפקידיםכאמורבסעיףקטן)א()2(ו–)4(,בשינוייםהמחויבים,גם

לענייןקידוםהמיזמיםהנוספיםע

סדריעבודתה
שלהוועדה

המנהלת

החברים21ע דעות ברוב יתקבלו המנהלת הוועדה החלטות )א(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה,ובלבדשנוכחיםבישיבהחבר
הוועדהכאמורבפסקאות)1(או)2(שלסעיף19וחברהוועדהכאמור

בפסקאות)3(או)4(שלהסעיףהאמורע

הוראותסעיף14)ב(ו–)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לעניין )ב(
הוועדההמנהלתע

תפקידהשלהוועדההמנהלתיהיוקידוםוניהול  סעיף 20
מיזםהמטרומטעםהממשלהעביןהשאר,הוועדה 
המנהלתתהיהאחראיתעלקביעתלוחותהזמניםושלביות
המיזם,תעדכןמדישנהאתתכניתהתקצובותפקחעל
הסכם את המנהלת הוועדה תאשר כן, כמו ביצועהע

הפיתוחותפקחעלפעילותהחברההמבצעתמכוחוע

נוסףעלכך,הוועדההמנהלתהיאהגורםשאחראי
תקציבה, המטרו, רשות של העבודה תכנית את לאשר

המבנההארגונישלהואופןגיוסכוחהאדםהמועסקבהע

יטילו האוצר ושר התחבורה ששר ככל כי יצוין
עלרשותהמטרואחריותלקידוםמיזמיםנוספים,תהיה
אחראיתהוועדההמנהלתגםלאישורופיקוחעלהסכמי

אשרייערכולטובתקידוםהמיזמיםהאמורים המסגרת
וכןלקביעתלוחותהזמניםוהפיקוחעלביצועם,בדומה

לתפקידשהיאמבצעתלגבימיזםהמטרוע

החלטותהוועדההמנהלתיתקבלובדעתרוב  סעיף 21
ובלבדשנוכחבהםנציגמשרדהתחבורהונציג 
משרדהאוצרעהחלטותהוועדהיתקבלוברובדעותהחברים
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה,זאתלמעטהחלטהעל
עדכוןתכניתהתקצוב,החלטהבעלתהשלכהתקציביתאו
החלטההעלולהלהביאלחריגהמתכניתהתקצוב,אשר
יותנובאישורושלהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרע
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עדכוןתכנית
התקצוב

יאוחר22ע לא התקצוב, תכנית את תעדכן המנהלת הוועדה )א(
מיום31בדצמברמדישנהע

החלטתהוועדההמנהלתעלעדכוןתכניתהתקצובכאמור )ב(
התקציבים על הממונה של אישורו את טעונה )א(, קטן בסעיף

במשרדהאוצרע

סברהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרכיהחלטהשל )ג(
הוועדההמנהלתעלולהלהביאלחריגהמתכניתהתקצוב,יודיעעל
כךלוועדההמנהלתויציגלפניהאתהנימוקיםלכך;הודיעכאמור,
לאתתקבלההחלטהאלאלאחרעדכוןתכניתהתקצובבהתאם

להוראותסעיףזהע

החלטותהממונהעלהתקציביםלפיסעיףזהיהיומנומקותע )ד(

סימן ה': מינוי עובדי רשות המטרו לדירקטוריון חברה מבצעת

דירקטוריון
חברהמבצעת

עלאףהוראותחוקהחברותהממשלתיות,בדירקטוריוןחברה23ע )א(
מבצעתיכהןכדירקטוראחדמאלה:

מנהלרשותהמטרו; )1(

עובדרשותהמטרובדרגתסגןמנהלכללישמינהמנהל )2(
הרשותע

לענייןמינוידירקטורבדירקטוריוןחברהמבצעתלפיסעיף )ב(
קטן)א()2(,יחולוהוראותסעיפים16א,17,17או־18לחוקהחברות
הממשלתיות,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף18,בכלמקום

במקום"השרים"או"השר"יבוא"מנהלרשותהמטרו"ע

יושבראשהדירקטוריוןשלחברהמבצעתיהיהאחדמאלה: )ג(

פי להימשךעל צפויה המיזם מאחרשהקמת  סעיף 22
תיקונים יידרשו ,2040 שנת עד ההארכות 
להתקדמות בהתאם וזאת התקצוב, תכנית של שנתיים
בשלביהביצועשלהמיזםולפיחבילותהמימוןהשונות
הכלולותבועתכניתהתקצובתתעדכןבשיםלבלתחזית
ובשנים שנה באותה הביצוע לתחזית ביחס המקורות
הנותרותלביצועהמיזםעהחלטהעלעדכוןתכניתהתקצוב
במשרד התקציבים על הממונה של אישורו את טעונה

האוצרע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיבמצביםשבהםהממונה
עלהתקציביםבמשרדהאוצרסבורכיהחלטהשלהוועדה
המנהלתעלולהלהביאלחריגהמתכניתהתקצוב,הואיציג
לפניהוועדהאתהנימוקיםלכך,והוועדהלאתקבלהחלטה

כאמוראלאלאחרעדכוןתכניתהתקצובע

סימן ה': מינוי עובדי רשות המטרו לדירקטוריון 
חברה מבצעת

בהיקף לאומי, פרויקט מהווה המטרו מיזם  סעיף 23 
תקציבימשמעותיותקדימי,ובמימוןממשלתי 
בפיקוח הצורך את מחזקים אלה מאפיינים משמעותיע
ממשלתיהדוקובסנכרוןביןהיזם,שהואהמדינה,לבין

בחפיפה הכרה ומתוך זאת, עקב המבצעתע החברה
משמעותיתביןהמטרותוהאינטרסיםשלהחברההמבצעת
לביןרשותהמטרו,וביןתפקידידירקטוריוןהחברההמבצעת
לביןרשותהמטרו,ובשלהצורךבממשקיםרביםובתיאום
ביןדירקטוריוןחברהמבצעתלרשותהמטרו,מוצעלקבוע
בדירקטוריון המטרו רשות עובד כהונת לעניין הוראות
חברהמבצעתעלפיהמוצע,מנהלרשותהמטרואועובד
שימנהמנהלרשותהמטרו,בדרגתסגןמנהלהרשות,יכהן
כדירקטורבחברההמבצעתעכהונהזותסייעבביצועפיקוח
ובקרהאפקטיבייםשלרשותהמטרועלעבודתהחברה

המבצעתע

חברה להיות יכולה מבצעת חברה לעיל, כאמור
אחתאויותר,וייתכןשבחלקמהחברותהמבצעותיכהן
מנהלרשותהמטרוכדירקטורובחלקאחריכהןכדירקטור
רשות מנהל אם המטרוע רשות מנהל של סגנים או סגן
המטרובוחרלמנותאתאחדמסגניולדירקטוריון,יחולו
תנאיהכשירותלמינוידירקטוריםוחובתההתייעצותעם
ועדתהמינויים,עלמינויזה,בהתאםלהוראותהקבועות
בחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1975)להלן-חוק

החברותהממשלתיות(ע
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המכהן המטרו רשות מנהל דין, בכל האמור אף על )1(
קטן סעיף להוראות בהתאם המבצעת בחברה כדירקטור
)א()1(,אםהורוכןשרהתחבורהושרהאוצר)בסימןזה-

השרים(והודיעועלכךלדירקטוריוןהחברההמבצעת;

החברות לחוק 24 סעיף הוראות לפי שנבחר מי )2(
הממשלתיות,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ד(ע

לאהורוהשריםכאמורבסעיףקטן)ג()1(,יפנההדירקטוריון )ד(
לשריםבטרםיבחרבאחדמחבריוליושבראשהדירקטוריוןלפי
סעיף24לחוקהחברותהממשלתיות,לשםבחינתכוונתםלהפעיל
אתסמכותםכאמור;לאהשיבוהשריםלפנייהכאמורבתוך30ימים,

יחולוהוראותסעיףקטן)ג()2(ע

עובדרשות
המטרוהמכהן

כדירקטוראו
כיושבראש
דירקטוריון

בחברה
מבצעת

לאיראובדירקטורבחברהמבצעת,ובכללזהביושבראש24ע )א(
הדירקטוריון,שהואעובדרשותהמטרו,כמישעלוללהימצאבניגוד
ענייניםאוכמישפועלבניגודענייניםמעצםהיותועובדרשות
המטרו,ולאיחוללגביוכלאיסורעלפעולהבניגודענייניםהקבוע
בדיןלענייןזה;ואולםהוראותסעיףקטןזהלאיחולולגביעניין

מהענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(ע

דיוניםבדירקטוריוןחברהמבצעתבענייןמהענייניםהמפורטים )ב(
להלןיתקיימושלאבנוכחותדירקטורכאמורבסעיףקטן)א(:

המכהן המטרו רשות מנהל דין, בכל האמור אף על )1(
קטן סעיף להוראות בהתאם המבצעת בחברה כדירקטור
)א()1(,אםהורוכןשרהתחבורהושרהאוצר)בסימןזה-

השרים(והודיעועלכךלדירקטוריוןהחברההמבצעת;

החברות לחוק 24 סעיף הוראות לפי שנבחר מי )2(
הממשלתיות,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ד(ע

לאהורוהשריםכאמורבסעיףקטן)ג()1(,יפנההדירקטוריון )ד(
לשריםבטרםיבחרבאחדמחבריוליושבראשהדירקטוריוןלפי
סעיף24לחוקהחברותהממשלתיות,לשםבחינתכוונתםלהפעיל
אתסמכותםכאמור;לאהשיבוהשריםלפנייהכאמורבתוך30ימים,

יחולוהוראותסעיףקטן)ג()2(ע

עובדרשות
המטרוהמכהן

כדירקטוראו
כיושבראש
דירקטוריון

בחברה
מבצעת

לאיראובדירקטורבחברהמבצעת,ובכללזהביושבראש24ע )א(
הדירקטוריון,שהואעובדרשותהמטרו,כמישעלוללהימצאבניגוד
ענייניםאוכמישפועלבניגודענייניםמעצםהיותועובדרשות
המטרו,ולאיחוללגביוכלאיסורעלפעולהבניגודענייניםהקבוע
בדיןלענייןזה;ואולםהוראותסעיףקטןזהלאיחולולגביעניין

מהענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(ע

דיוניםבדירקטוריוןחברהמבצעתבענייןמהענייניםהמפורטים )ב(
להלןיתקיימושלאבנוכחותדירקטורכאמורבסעיףקטן)א(:

ימונה מבצעת חברה של הדירקטוריון ראש יושב
בהתאםלסעיף24לחוקהחברותהממשלתיות,הקובעכי
יושבראשהדירקטוריוןייבחרעלידיהדירקטוריוןמבין
חבריו,והואטעוןאישורשרהאוצרושרהתחבורה)להלן

-השרים(ע

יושב למינוי חלופית דרך לאפשר מוצע זאת, עם
ראשהדירקטוריוןשלחברהמבצעת,ולפיההשריםיהיו
רשאיםלהחליטכימנהלרשותהמטרויכהןכיושבראש
הדירקטוריוןשלהחברההמבצעתעכאמורלעיל,החברה
המבצעתתשמשכזרועביצועשלהמדינהלביצועמיזם
המטרועמשכך,לנוכחהאינטרסיםהדומיםומאפייניהמיזם
זו ייחודית הוראה מוצעת לעיל, שפורטו הייחודיים
הדירקטוריון ולפעולת המיזם לקידום להועיל שצפויה
המטרו רשות מנהל כי מוצע כן, על המבצעתע בחברה
יכהןכיושבראשדירקטוריוןהחברההמבצעת,אוכחבר
בדירקטוריון,ובכךיתאפשרופיקוחובקרהאפקטיבייםמצד
הממשלהעלהפרויקטוכןיתאפשרוקבלתהחלטותיעילה
וקוהרנטיתיותר,עלידינושאיהמשרההשוניםבמיזםע
הוראהייחודיתזו,שלפיהמנהלרשותהמטרויכהןכיושב
ראשהדירקטוריוןאוכדירקטורבחברההמבצעת,מוצעת
לנוכחהמאפייניםהייחודייםשלהחברההמבצעתכזרוע
ביצועשלהמדינהלביצועמיזםהמטרו,לצדהמאפיינים
הייחודייםשלרשותהמטרו,שהיא"היזם"האחראיעל
המיזם,וכפועליוצאשלהאינטרסיםהמשותפיםלמדינה
מוצעת כיזםולחברההמבצעתעבנוסףההוראהכאמור
נוכחהיקפוהחריגשלהמיזם,ובמטרהלייעלאתקידומו

המבצעת החברה דירקטוריון עבודת בין התיאום ואת
החלטות קבלת ולאפשר המטרו, רשות תפקידי למילוי

יעילהוקוהרנטיתיותרע

הדירקטוריון ראש יושב במינוי עיכוב למנוע כדי
חלופה לגבי אי־בהירות למנוע וכדי מבצעת, בחברה
שנבחרהלאופןהמינוי,מוצעכיכלעודלאהורוהשריםעל
מינוישלמנהלרשותהמטרוליושבראשהחברההמבצעת,
את להפעיל כוונתם לבחינת לשרים הדירקטוריון יפנה
סמכותםבטרםיבחרהדירקטוריוןאתאחדמחבריוליושב
ראשהדירקטוריוןעלאהשיבוהשרים,יחולמנגנוןמינוי
יושבהראשבהתאםלסעיף24לחוקהחברותהממשלתיותע

לסעיף קטן )א( סעיף 24

ראש כיושב יכהן המטרו רשות מנהל אם 
דירקטוריוןהחברההמבצעת,אושמנהלהרשות 
להם לאפשר וכדי בחברה, כדירקטורים יכהנו סגנו או
למלאבאופןמיטביאתשניהתפקידים,מוצעלהבהירכי
לאיראובכהונההכפולהכשלעצמה,כיוצרתניגודענייניםע
צורך יהיה לא החזקה, לעניין כאמור ההוראה לנוכח
לערוךלמנהלרשותהמטרואולסגנוהסדרניגודעניינים
לגביניגודענייניםמוסדיביחסלענייניםשעליהםחלה
החזקהכאמורעעםזאת,חזקהזולאתחוללגביהנושאים
האלה,אשרלגביהםנקבעהסדרמיוחד:משאומתןבין
החברההמבצעתלרשותהמטרובנוגעלהסכםהפיתוח
אותיקוניםבהסכםהפיתוח;ייעודהכנסותעצמיותשל
החברההמבצעתשאינןכלולותבתכניתהתקצוב,סכסוך
ביןהחברההמבצעתלרשותהמטרובנוגעליישוםהסכם
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משאומתןביןהחברההמבצעתלרשותהמטרולקראת )1(
בהסכם תיקונים לגבי או עימה, פיתוח הסכם על חתימה

כאמור;

שאינן המבצעת החברה של עצמיות הכנסות ייעוד )2(
כלולותבתכניתהתקצוב;לענייןזה,"הכנסותעצמיות"-
מכוח מהמדינה תמורה למעט המבצעת, החברה הכנסות

הסכםפיתוח;

סכסוךשהתגלעביןהחברההמבצעתלרשותהמטרו )3(
בנוגעליישוםהסכםהפיתוח;

הליךמשפטישלהחברההמבצעתנגדמשרדהאוצר, )4(
משרדהתחבורהאורשותהמטרוע

ראש כיושב יכהן המטרו רשות מנהל כי השרים הורו )ג(
חברי בידי נבחר שהוא או מבצעת חברה של הדירקטוריון
הדירקטוריוןלכהןכיושבראשכאמורלפיהוראותסעיף23)ג()2(,
ימנורובחברידירקטוריוןהחברההמבצעתשאינםעובדירשות
מוביל לדירקטור הציבור, מקרב הדירקטורים מבין אחד המטרו,
בדירקטוריוןהחברההמבצעתאשריוקנולוהסמכויותכמפורט

להלן)בסעיףקטןזה-דירקטורמוביל(:

בעניינים הדירקטוריון ראש יושב של מקומו מילוי )1(
המפורטיםבסעיףקטן)ב(;

זימוןדיוניםשבהםישתתפוהדירקטוריםשאינםעובדי )2(
רשותהמטרו,פעםבשנהלפחות,בענייןמהענייניםהמפורטים
בסעיףקטן)ב(אובענייןאחר,אםמצאכיקייםטעםמיוחד
המצדיקזאת;דיוניםכאמוריהיולמטרותדיוןבלבדוהחלטות

בענייניםהנדוניםבהםיתקבלובדירקטוריוןע

הפיתוח,והליךמשפטישלהחברההמבצעתנגדמשרד
הנושאים - )להלן המטרו רשות או התחבורה האוצר,

המשותפים(ע

לסעיף קטן )ב(

להשלמתההסדרוכדילמנועחששלניגודעניינים
מוסדי,ולולמראיתעין,בנושאיםהמשותפים,מוצעלקבוע
כיבדיוניםבנושאיםאלהלאיהיהנוכחולאיקבלבהן

החלטות,הדירקטורשהואעובדרשותהמטרוע

לסעיף קטן )ג(

הרשות מנהל שבה החלופה נבחרה אם כן, כמו
משמשכיושבראשהדירקטוריון,ימונהדירקטורמוביל
מביןהדירקטוריםמקרבהציבור,אשרימלאאתמקומושל
יושבראשהדירקטוריוןבנושאיםהמשותפים,וזאתכדי
ליצורודאותורציפותלגביניהולישיבותהדירקטוריוןע
בנוסף,הדירקטורהמוביליהיהרשאילזמןדיוניםשבהם
בעניינים הרשות, עובדי שאינם הדירקטורים ישתתפו
המשותפיםאובענייןאחר,אםמצאטעםמיוחדהמצדיק

קיוםדיוןכאמורעדיוניםכאמור,יתקיימולפחותאחתלשנה
הממשל הוראות קיום את השאר, בין להבטיח, במטרה
התאגידיבחברההמבצעתבענייניםאלהעבדיוניםכאמור
לאיתקבלוהחלטות,וההחלטותבנושאיםהנידוניםיתקבלו

בישיבתדירקטוריוןבמניינוהחוקיע

ובשינויים בהשאלה מבוסס, המוצע המנגנון 
Lead( מוביל דירקטור של המודל על המחויבים,
או כזו בצורה המקובל ,)Independent Director )LID(
אחרתבמדינותשונותלגביחברותשאיןבהןבעלשליטהע
מטרתולהבטיחניהולעצמאישלהדירקטוריוןגםבמצב
שבויושבהראשאינועצמאילפיההגדרותהמקובלות
באותהמדינהעהוראהדומההוצעהלאחרונהכפרט4א
בתוספתהראשונה,בתזכירלתיקוןחוקהחברות)ממשל
שליטה(, בעל בהן שאין ציבוריות בחברות תאגידי
התשפ"א-2021,שפרסםמשרדהמשפטיםלהערותהציבור
ביוםכ"ובאדרהתשפ"א)10במרס2021(,המתקןאתחוק
החברות,התשנ"ט-1999,בהיבטיםהנוגעיםלחברותבלא

גרעיןשליטהע
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פרק ג': מימון מיזם המטרו

מיזםהמטרוהואפרויקטהתשתיתהגדולביותר  כללי 
קווים שלושה כולל המיזם בישראלע שתוכנן 
תחנות, מ־100 ולמעלה ק"מ כ־145 פני על המשתרעים
המתוכנניםבמסגרתהוועדהלתשתיותלאומיותעהאומדן
הראשונילעלותהקמתהקוויםהוא150מיליארדשקלים
חדשיםעעלותזוהיאחסרתתקדיםביחסלפרויקטתשתית
בישראל,וגבוההבמאותאחוזיםממיזמיתשתיתגדולים
שקודמובישראל,דוגמתקוויהרכבתהקלהבגושדן,קו
הרכבתהמהירהת"א-ים,קוויהרכבתהקלהבירושלים,
של העצומה העלות בשל 6ע וכביש בנתב"ג 3 טרמינל
המיזם,ישחשיבותרבהבגידורהיקףההוצאהעלמיזם
המטרו,באופןשיגביראתהוודאותהתקציביתהנדרשת
לשםהשלמתהמיזםעעלכן,בפרקזהמוצעלקבועמסגרת
כי לקבוע וכן המיזם, וביצוע לתכנון המותרת הוצאה
מחציתמעלותהמיזםתמומןמתמהילהכנסותהמפורט

בחוק,והמחציתהשנייהתמומןמאוצרהמדינהע

מדינותשונותבעולםאשרהקימוקווימטרו,ובכלל
זהארצותהברית,אנגליה,צרפתוהונגקונג,בחרובתמהיל
מקורותמימוןמגוון,שאינומבוססרקעלאוצרהמדינה
אלאלוכדאתהתועלותהכלכליותוהאורבניותכתוצאה
מהמיזם,וזאתכדילהפחיתאתהנטלעלתקציבהמדינה
במימוןפרויקטיםבסדריגודלכאלה,וכןכדילחלקאת
עלותהמימוןבצורהמאוזנתביןכללאזרחיהמדינהלבין
בעליהנכסיםאשרנהניםבאופןמשמעותימהקמתהמטרו,

בהתאםלעיקרון"הנהנהמשלם"ע

והקצאת המימון אופן את לעגן נועד זה פרק
מנגנונים ובמסגרתו המטרו, מיזם לטובת המשאבים
ללכידתערךנדל״ן,השתתפותרשויותמקומיות,הפחתת
העומסבכבישיםושיפורהתחבורההציבוריתבהתבססעל

מנגנוניםשוניםכפישיפורטלהלןע

הניסיוןבעולםמלמדכיקיימתזיקהדו–כיווניתבין
מערכותלהסעתהמוניםלביןפיתוחעירונייעילעהמטרו
של גדולות לקבוצות מאפשרהנגשהשלמרכזיהערים
במרכזי אלה גדולות קבוצות של והימצאותן אנשים,
באופן לנצל ומאפשרת התשתית את מזינה הערים,

אופטימליאתההשקעהבמערכתע

לפימחקריםשוניםשנערכובעולם,מערכותלהסעת
לעליית מביאות בפרט, מטרו ומערכות בכלל, המונים
עיקריות סיבות משתי אותן, הסובבות הקרקעות ערכי
בשל ראשית, בישראלע המתוכנן למטרו גם הרלוונטיות
פתרוןחסםהתחבורה,שהואחסםעיקריבתכניותלהעצמת
זכויותבמטרופוליןתלאביב,המטרומאפשראתמימוש
בשל שנית, משמעותיתע זכויות להעצמת הפוטנציאל

הנגישותשמעניקהתשתיתהמטרו,שוויזכויותהבנייה
הקיימותבאזורהסובבאתהמטרועולהבאופןמשמעותיע

מנגנוןלכידתערךקרקע)LandValueCapture(הוא
להסעת מקובלבעולםהמפותחלמימוןמערכות מנגנון
האחרונותע בשנים רבות במדינות יושם אשר המונים,
מנגנוןזהנשעןעלההנחהכאמורכיראוישבעליהנכסים
המונים, להסעת מערכת מהקמת הנהנים והמקרקעין
שהקמת מכיוון זאת המערכתע מימון בעלות ישתתפו
המערכתהיאשמביאהלעלייתערכיהנכסיםשבבעלותם
ועלכןקיימתתועלתבניצולעלייתערכיהקרקעלמימון
הקמתהמערכתשחוללהאותהבבחינת"זהנהנהוזהלא
חסר"עכמוכן,חלוקתהמימוןלפימידתההנאהממיזם
המטרו,מונעתהטלתנתחמשמעותימהיקףהמימוןעל
שאראזרחיהמדינהשאינםמתגורריםבמטרופוליןגושדן,
אשראינםנהניםמעלייתערכיהקרקעותבבעלותם,וחלקם

אףאינוצפוילהשתמשבאופןתדירבמערכתע

מיצוי והבטחת במקרקעין השימוש ייעול לשם
הפוטנציאלהאורבניוהתכנוניהמתאפשרכאמורבזכות
מיזםהמטרו,מקדמתהמועצההארציתלתכנוןולבנייהאת
תמ"א70שעניינה"תכניתמיתארארציתלמרחבמערכת
המטרובמטרופוליןתלאביב",ובמסגרתהייקבעו,ביןהשאר,
הוראותוהנחיותלהעצמתהבנייההנובעתמהקמתהמטרו
באזורהסובבאותוומושפעממנו,וכןהוראותמפורטות
לבינוימעלמתחמיהדפוותחנותהמטרוהמשרתיםאת
לידי בא זו, זיקה לממש הרצון ובסביבתםע המטרו קווי
ביטוי,ביןהשאר,בדבריההסברלתמ"א70,ובהםנכתבכי
"מערכתהסעתהמונים,צריכהלהיתמךבסביבהעירונית
איכותיתמוטתתחבורהציבורית,כדילממשאתמלוא
הפוטנציאלהגלוםבהואתההשקעההאדירהבהקמתה"ע

לנוכחהאמורלעיל,וכןבשלאומדןהעלותחסרת
התקדיםלהקמתהמיזם,ובשלהצורךלקדםמקורותמימון
שוניםלמיזםהמטרובאופןשיבטיחאתישימותוומימושו,
וכןלשםחלוקתעלותהמימוןלפימידתההנאהמהמטרו,
מוצעלקדםכמהצעדיםעיקרייםאשרמפורטיםבחוקזהע

הצעדהראשוןהואהטלתמסהשבחתמטרובשיעור
של35%מההשבחההחלהבמקרקעיןהמושפעיםמהקמת

המטרוכפישייקבעבתמ"א70ע

הצעדהשנימתייחסלהסדרתביצועעבודותפיתוח
מס של נכונה גבייה להסדיר כדי ההשפעה בתחומי

השבחתמטרוע

ישראל מקרקעי רשות על מטיל השלישי הצעד
של השיווק מתקבולי מחצית האוצר למשרד להעביר
מתחמיםבתחומיההשפעהשלתמ"א70כאמור,והסדרה

שלמנגנוןהעברתמקדמותשנתיותעלההעברותע
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"היטלהשבחה"-כמשמעותובפרקח'1והתוספתהשלישיתלחוק
התכנוןוהבנייה;

מסגרתההוצאה",במועדמסוים-ההפרששביןמסגרת "יתרת
ההוצאהלמיזםהמטרולביןהסכוםהכוללשהוצאלפיתכנית

התקצובעדאותומועד;

"מסגרתההוצאהלמיזםהמטרו"-העלויותהנדרשותלצורךהקמת
מיזםהמטרו,כפישנקבעובתכניתהתקצוב;

"התוספתהשלישית"-התוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה;

"מימושזכויות"ו"תכנית"-כהגדרתםבתוספתהשלישית;

"מתחםהשפעה"-האזורהגאוגרפיהסובבתחנתמטרוכפישנקבע
בתמ"א70;

"מקרקעיישראל"-כמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל200;

"שטחכוללמותרלבנייה"-למעטשטחבנייההמיועדלצורכי
והבנייה התכנון לחוק 188א)ב( בסעיף כמשמעותם ציבור
ואשרניתןלהפקעהלפיחוקהתכנוןוהבנייהאולפיפקודת

הקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,2011943ע

הצעתהחוקלתיקוןחוקהמטרוהמתפרסמתכאמור
זו,מתייחסתלצורךבהבטחת לעילבמקביללהצעתחוק
הפיתוחהאורבניסביבתחנותהמטרובאופןשימצהאת
הפוטנציאלהאורבניממיזםהמטרו,ויצדיקאתההשקעה
כללים ייקבעו זו חוק בהצעת כאמורע התקדים חסרת
לקידום מנגנון וכן למדינה מקרקעין להקניית והוראות
שימושיםסחיריםבמקרקעיןהמשמשיםלדפואולתחנת

מטרוע

סימן א': הגדרות

בסעיףזהנכללותהגדרותשונותהרלוונטיות  סעיף 25
לפרקזהעביןהשארנכללותהגדרותהמפנות 
בהם השימוש בשל והבנייה, התכנון מחוק למונחים
ובהן האמור, החוק הוראות על המבוססים בהסדרים
ההגדרות"היטלהשבחה","מימושזכויות",ו"תכנית"עכמו
כןמוצעלהגדיראת"התוספתהשלישית"שלחוקהתכנון
והבנייה,הקובעתאתההסדרהכוללכיוםבענייןהיטל
ההשבחהלפיחוקהתכנוןוהבנייה,וההסדריםבחוקזה

נשעניםבמידהרבהעלהוראותיהע

נוסףעלכך,מוצעלהגדיראת"מסגרתההוצאהלמיזם
המטרו, מיזם הקמת לצורך הנדרשות כעלויות המטרו"
כפישאושרועלידיהממשלהוכלולותבמסגרתתכנית
התקצובכפישאושרהעלידיהממשלהאובעדכוניהשל
הוועדההמנהלתע שאושרועלידי תכניתהתקצובכפי
מסגרתההוצאהבעבורהמיזםתכלולאתכללהרכיבים

הדורשיםתקצובלטובתהוצאתהמיזםלפועל,וזאתלרבות
הסכוםהנובעמההפרשביןעלויותשיטתמימוןהמיזם
ביחסלעלותגיוסמדינה,ההוצאותהבלתיצפויותבהיקף
הנדרשות ההפקעה הוצאות זה, מסוג במיזם המקובל
לצורךביצועהמיזם,פיצוייםעקבתביעותהקשורותלמיזם

ועלויותנוספותשאושרועלידיהוועדההמנהלתע

ההוצאה" מסגרת "יתרת את להגדיר מוצע עוד
כהפרששביןסךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרו,לביןסכום
הכסףשהוצאבפועלבשלהמיזםלפיתכניתהתקצוב,עד

לנקודתהזמןשבהמחושבההפרשע

נוסףעלכךמוצעותהגדרותאלה:

-הכוונהלאזורשבועתידהלהיבנות "מתחם השפעה" 
סביב צפילהשבחהגבוההבאזורים מטרועמתוך תחנת
תחנותהמטרו,מוצעלקבועאתתחולתושלהתיקוןעלפי

אזוריםאלהבלבד;

-מוצעלהגדיראתהשטח "שטח כולל מותר לבנייה" 
הכוללהמותרלבנייהבאופןשמבטאאתסךזכויותהבנייה
המיועדותלשימושים"סחירים",למשל:מגורים,תעסוקה
אומסחרעשימושיםאלהאינםמוגדריםעלפיחוקהתכנון
יוגדרו אם כי לחדד כדי ציבורייםע כשימושים והבנייה
שימושיםציבורייםאשראינםניתניםלהפקעהבשלרווח
כלכליאשרניתןלהפיקמהם,לאיוחרגושימושיםאלה

מהגדרתהזכויותהסחירות;

ס"חהתש"ך,עמ'50ע 200
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"תכניתמשביחה"-תכניתלגבימקרקעיןהכלולים,כולםאורובם,
במתחםהשפעה,שהגדילהאתהשטחהכוללהמותרלבנייה
במקרקעיןבשיעורהעולהעל10%מהשטחהכוללהמותר
לבנייהכפישהיהקבועערבאישורהתכנית,ובלבדשנוספו
לשטחהכוללהמותרלבנייה1,500מ"רלפחות,וכןתכנית

משביחהבמתחםפינויובינוי;

מקרקעין, לגבי תכנית - ובינוי" פינוי במתחם משביחה "תכנית
פינויובינוי ובינויכהגדרתובחוק פינוי שהוכרזוכמתחם
)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-2022006,הכלולים,כולם
אורובם,במתחםהשפעה,אשרהגדילהאתהשטחהכולל

המותרלבנייהבמקרקעיןכאמורבשיעורשקבעשרהאוצרע

סימן ב': עקרונות למימון מיזם המטרו

סךמסגרת
ההוצאהלמיזם

המטרוויתרת
מסגרתההוצאה

סךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרולאיעלהעל150מיליארד26ע )א(
שקליםחדשיםע

ליתרתמסגרתההוצאהייווספואוייגרעו,מדישנה,הפרשי )ב(
הוועדה עליו שתורה מדדים לסל להצמדה בהתאם הצמדה

המנהלתע

הוועדההמנהלתתפרסם,בהודעהברשומות,מדישנה,את )ג(
יתרתמסגרתההוצאההמוצמדתבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ע

)א(,רשאיתהממשלה,בהמלצת עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
הוועדההמנהלת,להגדילאתסךמסגרתההוצאההמרביהנקוב
בסעיףהקטןהאמור,אםשוכנעהכיהגדלתסךהמסגרתכאמור

תשיאאתהתועלתהמרביתלמשקע

מימוןמיזם
המטרו

50%מסךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרוכאמורבסעיף26)א(27ע )א(
אושעליוהחליטההממשלהלפיסעיף26)ד(,לפיהעניין,ימומנו

באמצעותאלה:

"תכניתמשביחה"-תכניתלגבימקרקעיןהכלולים,כולםאורובם,
במתחםהשפעה,שהגדילהאתהשטחהכוללהמותרלבנייה
במקרקעיןבשיעורהעולהעל10%מהשטחהכוללהמותר
לבנייהכפישהיהקבועערבאישורהתכנית,ובלבדשנוספו
לשטחהכוללהמותרלבנייה1,500מ"רלפחות,וכןתכנית

משביחהבמתחםפינויובינוי;

מקרקעין לגבי תכנית - ובינוי" פינוי במתחם משביחה "תכנית
פינויובינוי ובינויכהגדרתובחוק פינוי שהוכרזוכמתחם
)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-2022006,הכלולים,כולם
אורובם,במתחםהשפעה,אשרהגדילהאתהשטחהכולל

המותרלבנייהבמקרקעיןכאמורבשיעורשקבעשרהאוצרע

,

סימן ב': עקרונות למימון מיזם המטרו

סךמסגרת
ההוצאהלמיזם

המטרוויתרת
מסגרתההוצאה

סךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרולאיעלהעל150מיליארד26ע )א(
שקליםחדשיםע

ליתרתמסגרתההוצאהייווספואוייגרעו,מדישנה,הפרשי )ב(
הוועדה עליו שתורה מדדים לסל להצמדה בהתאם הצמדה

המנהלתע

הוועדההמנהלתתפרסם,בהודעהברשומות,מדישנה,את )ג(
יתרתמסגרתההוצאההמוצמדתבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ע

)א(,רשאיתהממשלה,בהמלצת עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
הוועדההמנהלת,להגדילאתסךמסגרתההוצאההמרביהנקוב
בסעיףהקטןהאמור,אםשוכנעהכיהגדלתסךהמסגרתכאמור

תשיאאתהתועלתהמרביתלמשקע

מימוןמיזם
המטרו

50%מסךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרוכאמורבסעיף26)א(27ע )א(
אושעליוהחליטההממשלהלפיסעיף26)ד(,לפיהעניין,ימומנו

באמצעותאלה:

אשר תכנית היא משביחה תכנית - "תכנית משביחה" 
בעליהקרקעבתחומהיחובובמסהשבחתמטרועלצורך
צמצוםתחולתהמסממקריםשלתוספתזכויותזעירה,
נקבעכיהרףשממנויחולמסהשבחתמטרויהיהתוספת
זכויותסחירותשללפחות10%ביחסלתכניתהמפורטת
החלהעלהמקרקעין,ולאפחותמ–1,500מ"רשלזכויות

סחירותנוספותכאמור;

"תכנית משביחה במתחם פינוי בינוי" -בשלייחודיותמתחמי
פינויובינויבהיבטהכדאיותהכלכליתבמימושם,וכדישלא
התאמות נדרשות האלה, הפרויקטים מימוש את לסכל
ייחודיותביחסלמתחמיםאחריםעבשלכך,מוצעכישרהאוצר

יערוךהתאמותלהגדרתתכניתמשביחהלענייןזהע

סימן ב': עקרונות למימון מיזם המטרו

מיזם על ההוצאה היקף את לתחום במטרה  סעיף 26
המטרו,ולאפשרהכנתתכניתביצועבהתאם 
למסגרתתקציבמסוימת,נדרשלקבעאתמסגרתההוצאה

המותרתלתכנוןולביצועהמיזםעלכן,מוצעלקבועבחוק
כיההוצאההמותרתלאתעלהעל150מיליארדשקלים
חדשיםותכלולאתכללההוצאותהנדרשותלביצועמיזם
המטרו,לרבותההוצאותהבלתיצפויותבהיקףהמקובל
במיזםמסוגזה,הוצאותהפקעההנדרשותלצורךהקמת
המדינהבשלפיצוייםעקב שיפוי וכןאת המטרו, מיזם
תביעותעעםזאת,הממשלהרשאיתלהחליטעלהגדלת
מסגרתההוצאהלמיזםהמטרואםשוכנעהכיהגדלתסך
המסגרתכאמורתשיאאתהתועלתהמרביתלמשק,ואולם
זאתבכפוףלהוראותחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,
התקציבית, ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק
התשנ"ב-1992,וחוקהתקציבהשנתיעכמוכן,כדילספק
יתרת תוצמד הביצוע, בתכנית עמידה ולאפשר ודאות
מסגרתההוצאה,למדדיםשתפרסםהוועדההמנהלתמדי
שנה,בהתאםלשלבשבומצויהמיזםעהוועדההמנהלת

תפרסםאתיתרתמסגרתההוצאההמוצמדתמדישנהע

ס"חהתשס"ו,עמ'171ע 202
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לפי מטרו השבחת מס מגביית המדינה הכנסות )1(
סעיף29אומפיתוחהמקרקעיןהמצוייםבסביבתתחנתמטרו

אשריוקנולמדינהכפישנקבעבחוק;

הכנסותשיתקבלומפיתוחמקרקעיןהמיועדיםלשמש )2(
כמתחםדפואוכתחנתמטרו,כפישנקבעבחוק;

הכנסותשיתקבלומהקצאתמקרקעיישראלהמצויים )3(
בסביבתתחנותהמטרוומתחמיהדפו;

סכוםשיועברמדישנהבגובהההפרששביןהכנסות )4(
המדינהממסגודשבהתאםלחוקלהפחתתגודשהתנועה
באזורגושדן,התשפ"א-2032021,באותהשנה,לבין700מיליון

שקליםחדשים;

סכומיםשיעבירוהרשויותהמקומיותשבשטחןחלה )5(
תכניתהמטרו,לאוצרהמדינה,בהתאםלהוראותלפיסעיף

קטן)ג(;

הכנסותנוספותהנובעותממיסויעלייתשווינכסים )6(
המושפעיםמתכניתהמטרו,כפישייקבעבחוק;

לסעיף קטן )א()1( עד )3( סעיף 27

למיזם המימון תמהיל כי מוצע לעיל, כאמור 
המטרוישלבביןתקצובמאוצרהמדינהלבין 
מקורותהמבוססיםעלהתועלותהכלכליותוהאורבניות
שנוצרותבעקבותהמיזםעתמהילזה,משלבביןהוודאות
הנדרשתלהקמתהמיזםוביןהצורךלקשורקשרישירבין
ההשקעהבמיזםלתועלותהגבוהותשהואמניבעהקמה
שלמערכותלהסעתהמוניםבעולםמראהזיקהישירה
לפיתוחעירוניאינטנסיבי,ובהתאםלכךמביאהלעליית
ערכיהקרקעותשבסמוךאליהןעמיזםהמטרומגדילבאופן
התחבורה תשתיות של ואיכותן כמותן את משמעותי
אשרמהוותחסםמרכזיבתכניותפיתוחוהעצמתזכויות
במטרופולין,וכןמעלהאתשוויזכויותהבנייההקיימותע
מתוקףכך,פרקטיקהנהוגהבעולםלמימוןמערכותלהסעת
המוניםהיאיישוםמנגנוניםללכידתהתועלותהנובעות
מהמיזםשעיקרןעלייתשווימקרקעיןונכסיםוהגדלתפריון

העבודהבמגזרהעסקיע

מנגנונים כמה מוצעים המטרו מיזם מימון לטובת
)3()ראולענייןזהדבריהסבר )1(עד המנוייםבפסקאות

לסימניםג'ו–ד'ע

לסעיף קטן )א()4(

כדילמקסםאתניהולהביקושיםהנובעממסהגודש
בהתאםלהצעתחוקלהפחתתגודשהתנועהבאזורגוש
דן,התשפ"א-2021,כנוסחוהמוצעבפרקי"זלהצעתחוק
התחבורה לשיפור ייועדו בו הקבוע מהמס הכנסות זו,
הציבורית,הןבהיבטיתשתיותהתחבורההציבוריתוהן
מההכנסות חלק כי מוצע בהןע הניתן השירות בהיבטי

להביא מטרתו אשר המטרו,כמיזם מיזם למימון ייועדו
לשיפורמהותיבהיצעתשתיותהתחבורההציבוריתבגוש
דןעסכוםהמימוןאשריוקצהלמטרהזויהיהההפרשבין
שקלים מיליון 700 לבין הגודש, ממס המדינה הכנסות
של מיידי בטווח שיפור לטובת מוקצים אשר חדשים

השירותבתחבורההציבוריתע

לסעיף קטן )א()5( ולסעיף קטן )ג(

לרשויותהמקומיותשהתכניתלמיזםהמטרועוברת
בשטחן,תועלותמשמעותיותכתוצאהמפיתוחמיזםהמטרו
שמקובל כפי במימונו, ישתתפו הן אף כי מוצע כן ועל
במימוןמיזמירכבותקלות,וכןנקבעבנוהל"שותפיםלדרך"
שלמשרדהתחבורהעסכומיההשתתפותבמימוןהמיזם
שיעבירוהרשויותיהיובהתאםלצושיקבעשרהאוצר,
בהתייעצותעםשרהפנים,ולפיהעקרונותשהורתהעליהם
העקרונות נקבעו 200 מס' ממשלה בהחלטת הממשלהע
לחישובההשתתפות,כאשרסכוםההשתתפותהשנתישל
הרשותהמקומיתייקבעבהתחשבבאיתנותההכלכלית,
בהתאםלמענקהאיזוןשהיאמקבלתמהמדינה,ומתוך
השבחה היטלי חלף השבחה, מהיטלי הרשות תקבולי
ומכירתמקרקעיןוהחכרתםבשנים2016עד2020עבנוסף,
סכוםההשתתפותשלהרשותהמקומיתיושפעגםממידת
התועלותשהרשותצפויהלקבלכתוצאהמפיתוחמערכות
הסעתהמוניםבשטחה,ועלבסיסמספרהתחנותלמערכות
הסעתהמוניםהמתוכננותבשטחהעמספרהתחנותיקבע
אתמספרהשניםשבותפרישהרשותהמקומיתאתסכום
השנתי ההשתתפות סכום כן, כמו השנתיע ההשתתפות

יוצמדלמדדהמחיריםלצרכןע
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כלהכנסהנוספתשתיקבעבחוקאועלידיהממשלה, )7(
למימוןמיזםהמטרוע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,50%מסךמסגרתההוצאה )ב(
למיזםהמטרו,כאמורבסעיף26)א(אושעליוהחליטההממשלהלפי

סעיף26)ד(,לפיהעניין,ימומנומאוצרהמדינהע

שרהאוצריקבעעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(, )ג(
בצו,בהתייעצותעםשרהפנים,אתהסכומיםשיעבירוהרשויות
המקומיותשבשטחןחלהתכניתהמטרו,לאוצרהמדינה,בהתאם
לעקרונותשעליהםהחליטההממשלה,בשיםלבלתרומתהמיזם

לרשותהמקומיתולאיתנותההכלכליתע

סימן ג': היטל השבחה ומס השבחת מטרו

שיעורהיטל
ההשבחהלפי

תכניתמשביחה
למעטתכנית

משביחהבמתחם
פינויובינוי

ההשבחה28ע היטל השלישית, לתוספת 3 בסעיף האמור אף על
במקרקעיןשחלהבהםהשבחהלפיתכניתמשביחה,למעטתכנית
משביחהבמתחםפינויובינוי,יהיהבשיעורשל40%מההשבחה

כמשמעותהבתוספתהשלישיתע

כלהכנסהנוספתשתיקבעבחוקאועלידיהממשלה, )7(
למימוןמיזםהמטרוע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,50%מסךמסגרתההוצאה )ב(
למיזםהמטרו,כאמורבסעיף26)א(אושעליוהחליטההממשלהלפי

סעיף26)ד(,לפיהעניין,ימומנומאוצרהמדינהע

שרהאוצריקבעעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(, )ג(
בצו,בהתייעצותעםשרהפנים,אתהסכומיםשיעבירוהרשויות
המקומיותשבשטחןחלהתכניתהמטרו,לאוצרהמדינה,בהתאם
לעקרונותשעליהםהחליטההממשלה,בשיםלבלתרומתהמיזם

לרשותהמקומיתולאיתנותההכלכליתע

סימן ג': היטל השבחה ומס השבחת מטרו

שיעורהיטל
ההשבחהלפי

תכניתמשביחה
למעטתכנית

משביחהבמתחם
פינויובינוי

ההשבחה28ע היטל השלישית, לתוספת 3 בסעיף האמור אף על
במקרקעיןשחלהבהםהשבחהלפיתכניתמשביחה,למעטתכנית
משביחהבמתחםפינויובינוי,יהיהבשיעורשל40%מההשבחה

כמשמעותהבתוספתהשלישיתע

לסעיף קטן )א()7(

התועלותהרבותשמביאעימומיזםהמטרו,ובמרכזן
נגישותגבוההברמתשירותגבוההוהחיסכוןבזמןהנסיעה,
צפויותלבואלידיביטויגםבעלייהבשוויהנכסיםהקיימים
בסמוךלתכניתהמטרועלפיכךבנוסףללכידתערכיהקרקע
כתוצאהמתוספתזכויותבנייהאועלייתהשווישלזכויות
בנייהקיימות,מימוןמיזםהמטרויתבססגםעלעליית

ערכםשלהנכסיםהקיימיםע

נוסףעלהמקורותהמפורטיםלעיל,וכדילאפשראת
הגמישותהנדרשתלטובתמימוןהמיזם,הממשלהתוכל
לקבועבהמשךולפיהצורךמקורותמימוןנוספיםעבעניין
200כימקור זהקבעההממשלהבהחלטתממשלהמס'

מימוןלמיזםיהיה:

תוספתהפדיון בעקבות "הסטתהסכומיםשנחסכו
במסגרת שיתווספו אלה למעט הציבורית, מהתחבורה
ותיקון התעריפים מערכת ייעול של הממשלה החלטת
בצו הקבועות תוספות כך ובתוך היסטוריים עיוותים
תעריפיםנכוןלמועדתיקוןהצועלצורךכךלפנות,בהתאם
לחוקהפיקוחעלמצרכיםושירותים,התשנ"ו-1996,לוועדת
המחיריםבבקשהכיתבחןקביעתתעריפינסיעה,בשיםלב
למחיריםהמקובליםבעולםובהתבססעלתחזיתהביקוש
לנסועהביחסלקיבולתהקוויםעועדתהמחיריםתגבשאת

עמדתהבתוך180יום"ע

לסעיף קטן )ב(

כאמורלעיל,מסגרתההוצאהלעלויותהמיזםתעמוד
שעליו אחר סכום או חדשים שקלים מיליארד 150 על
החליטההממשלה,בהמלצתהוועדההמנהלת,כאשרלגבי
מחציתמהסכוםפורטוסלמקורותלעיל,ואילוהמחצית

השנייהתמומןכולהמאוצרהמדינהע

סימן ג': היטל השבחה ומס השבחת מטרו

לצורךמימושלכידתהערךוהטלתנתחמעלות  סעיף 28
מעליית ייהנו אשר הנכסים בעלי על המיזם 
ערכיהנכסיםשבבעלותםבשלהקמתהמטרו,מוצעלקבוע
ערכי עליית לחול צפויה שבהם גאוגרפיים מתחמים
הנכסיםעקבמיזםהמטרו)"מתחמיהשפעה"(עבמתחמי
ההשפעהשייקבעוכאמור,ונוכחעוצמותהפיתוחשהמטרו
צפוילאפשרבתחומיההשפעה,ייגבהבמועדהמימוש
היטל שיעור זה, בחוק כהגדרתן משביחות תכניות של
השבחהאחרמהשיעורהקבועכיוםבתוספתהשלישית
לחוקהתכנוןוהבנייה)להלן-התוספתהשלישית(,והוא
יעמודעל40%משיעורההשבחה,לעומת50%כפישקבוע

היוםבתוספתהשלישיתע

היטלי מהיקפי נובע ההשבחה היטל שיעור שינוי
ההשבחההמשמעותייםהצפוייםלהתקבלבידיהרשויות
התועלות ובשל מטרו, קווי לעבור צפויים שבתחומן
לרשויות ליצור צפוי המטרו שמיזם המשמעותיות
המקומיותשבהןמתוכנניםקווימטרועכךלמשל,העצמת
הסביבה איכות ושיפור ולמסחר לתעסוקה הזכויות
עירוני פיתוח לקדם צפוי המטרו מיזם של והנגישות
נרחבולהגדילאתהכנסותהרשותמתשלומיארנונהעעל
מהתועלות ייהנו אשר המקומיות הרשויות כי ראוי כן,
המטרוע מיזם במימון ישתתפו כאמור, המשמעותיות
הכנסות המשמעותיים, ההשבחה היקפי בשל כי יצוין,
הרשויותהמקומיותשבתחוםמיזםהמטרוצפויותלעלות

משמעותיתגםלאחרהפחתתשיעורהיטלההשבחהע

כמוכן,עדכוןזהמוצעבשלהצורךבהבטחתהכדאיות
על המוטל הנטל וצמצום מיזמים מימוש של הכלכלית
בעליהמקרקעיןבתשלומיחובהכגוןהיטלהשבחהומס
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מסהשבחת
המטרו

בסעיףזה,"בעלמקרקעין"-לרבותחוכרלדורותכמשמעותו29ע )א(
בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-2041969;ולמעטרשותמקרקעיישראל,

רשותהפיתוחוהקרןהקיימתלישראלע

בעל ישלם משביחה, תכנית לפי במקרקעין השבחה חלה )ב(
35% של בשיעור מס ,3 בסעיף האמור על נוסף המקרקעין,
מההשבחה,שייגבהלאוצרהמדינה,וישמשלמימוןבנייהופיתוח
שלמיזםהמטרולפיהוראותסימןזה)להלן-מסהשבחתמטרו(;
לענייןזה,"השבחה"-עלייתשווייםשלמקרקעיןבמתחםהשפעה
עקבאישורתכניתמשביחה,אועקבמתןהקלהאושימושחורג
כמשמעותה ההשבחה בשומת שנקבעה כפי משביחה מתכנית

בסעיףקטן)ג(ע

מסהשבחתהמטרויחושבלפישומתההשבחהכמשמעותה )ג(
בסעיף4לתוספתהשלישית)בפרקזה-שומתההשבחה(ע

שרהאוצררשאילקבועכיבשלהשבחהשחלהבמקרקעין )ד(
לפיתכניתמשביחהבמתחםפינויובינוי,ישלםבעלהמקרקעיןמס
בשיעורשונהמהקבועבסעיףקטן)ב(,ורשאיהואלקבועשיעורימס
שוניםשיחולולענייןזהבמתחמיהשפעהשונים,אםמצאכיקביעה
כאמורנחוצהכדילהבטיחאתהכדאיותהכלכליתשלהמיזמים

במתחםפינויובינויע

השבחתמטרוכאמורע

עםזאת,מוצעלמעטמסעיףזהמתחמיפינויובינוי,
הנוגע בכל לגביהם החל הדין את שינוי בלא ולהותיר
החלים ייחודיים הסדרים בשל וזאת ההשבחה, להיטל

בעניינםבהקשרהזהע

לאורההשפעההתכנוניתוהשמאיתשלהמטרו  סעיף 29 
עלעלייתערכימקרקעיןהסמוכיםאלתחנות 
המטרו,מוצעלהחילהסדרמיסויייעודישיסייעבמימון
בעלי על יחול המיסוי הסדר וביישומוע המטרו מיזם
מקרקעיןהנמצאיםבמתחמיההשפעהשלהמטרואשר
ההשפעה, מתחמי קביעת במסגרת 70ע בתמ"א ייקבעו
השפעה תחול שבהם הגאוגרפים התחומים ייקבעו
תכנונית-שמאיתבמקרקעין,וכןייכללוהוראותלהעצמת

זכויותבנייהלצורךמיצויהפוטנציאלהתכנוניע

בהתאם המטרו למיזם מימון מקורות לקדם כדי
לעקרונותהמפורטיםלעיל,מוצעלקבועכינוסףעלתשלום
מימוש במועד ,28 בסעיף שנקבע כפי ההשבחה היטל
הזכויותבתכניתמשביחה,כהגדרתובתוספתהשלישית,
בעלהמקרקעיןישלםלמדינהמסהשבחהייעודיבשיעור
אשר מטרו(, השבחת מס - )להלן מההשבחה 35% של
ישמשלמימוןבנייהופיתוחשלמיזםהמטרועלשםייעול

חישובהמסומאחרשבסיסהמסהיאההשבחהשנוצרה,
השומהשלפיהיחושבמסההשבחה,תהיהשומתהיטל
לפי ולבנייה, לתכנון המקומית הוועדה של ההשבחה

סעיף4לתוספתהשלישיתע

המקרקעיןהמוחרגיםממסזה,הםמקרקעיישראל
כהגדרתםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל,ולגביהםחלהסכם
מיוחדבהתאםלסעיף21לתוספתהשלישיתעכמוכןמוצע
בפרקזההסדרייעודיעםרשותמקרקעיישראל,ובהתאם

הוחרגומקרקעיישראלמסעיףזהע

נוסףעלכך,ולצורךייעולמנגנוןגבייתמסהשבחת
לקבוע מוצע הגבייה, ביישום הרגולציה וצמצום מטרו
כישומתההשבחהשמכוחהיונפקשוברהתשלוםלמס
השבחתמטרו,תהיההשומהשמכוחהייגבההיטלהשבחה

כפישקבועבתוספתהשלישיתע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע,בהקשר
שלמתחמיפינויובינוי,כייחולשיעורמסהשבחתמטרו
שונה,ובכללזהלקבועשיעורימסשוניםבמתחמיהשפעה

שונים,בשיםלבלכדאיותהכלכליתשלמיזמיםאלהע
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הודעהלחייב
ולמדינה

שיעור30ע בדבר בהיטל לחייב המקומית הוועדה בהודעת )א(
ההשבחהשבעדוהואחייבבהיטל,לפיסעיף6)ב(לתוספתהשלישית,
תביאהוועדההמקומיתלידיעתוגםאתשיעורההשבחהשבעדו
הואחייבבמסהשבחתהמטרוואתזכותולערערעלהחיובבמס
כאמורלפיהאמורבסעיף14לתוספתהשלישית)בסעיףזה-הודעת

הוועדההמקומית(ע

האוצר שר ידי על ייקבע המקומית הוועדה הודעת נוסח )ב(
ויפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרויכלול,ביןהשאר,את

פרטיהחשבוןלתשלוםמסהשבחתהמטרוע

מועדתשלום
מסהשבחת

מטרו

מסהשבחתהמטרוישולםלאיאוחרמהמועדשהחייבבו31ע )א(
לשלם החייב ורשאי המס, חל שלגביהם במקרקעין זכות מימש

מקדמותעלחשבונועודלפניקביעתשומתההשבחה;

מימשהחייבבמסהשבחתהמטרוחלקמןהזכויותבמקרקעין, )ב(
ישלםמסהשבחתמטרובשיעוריחסילפימידתהמימושהחייבת

במסהשבחתהמטרוע

ערובותלהבטחת
תשלום

להבטחת32ע ערובות מתן בדבר הוראות לקבוע רשאי האוצר שר
תשלוםמסהשבחתהמטרוכתנאילמימושזכויותבמקרקעין,אחרי
אישורתכניתמשביחהולפנישנקבעהשומתההשבחהלגביאותם

מקרקעיןע

הודעתהוועדה
המקומיתלרשם
המקרקעיןבדבר

חובתתשלום
מסמטרו

בתעודההחתומהבידולפיסעיף10)א(לתוספתהשלישיתלעניין33ע
תשלוםהיטלההשבחההחלעלמקרקעין,יצייןיושבראשהוועדה
המקומיתאומישהסמיכולכך,אםחלהחובתתשלוםמסהשבחת

מטרולגביהמקרקעיןהאמוריםע

הודעהלחייב
ולמדינה

שיעור30ע בדבר בהיטל לחייב המקומית הוועדה בהודעת )א(
ההשבחהשבעדוהואחייבבהיטל,לפיסעיף6)ב(לתוספתהשלישית,
תביאהוועדההמקומיתלידיעתוגםאתשיעורההשבחהשבעדו
הואחייבבמסהשבחתהמטרוואתזכותולערערעלהחיובבמס
כאמורלפיהאמורבסעיף14לתוספתהשלישית)בסעיףזה-הודעת

הוועדההמקומית(ע

האוצר שר ידי על ייקבע המקומית הוועדה הודעת נוסח )ב(
ויפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרויכלול,ביןהשאר,את

פרטיהחשבוןלתשלוםמסהשבחתהמטרוע

מועדתשלום
מסהשבחת

מטרו

מסהשבחתהמטרוישולםלאיאוחרמהמועדשהחייבבו31ע )א(
לשלם החייב ורשאי המס, חל שלגביהם במקרקעין זכות מימש

מקדמותעלחשבונועודלפניקביעתשומתההשבחה;

מימשהחייבבמסהשבחתהמטרוחלקמןהזכויותבמקרקעין, )ב(
ישלםמסהשבחתמטרובשיעוריחסילפימידתהמימושהחייבת

במסהשבחתהמטרוע

ערובותלהבטחת
תשלום

להבטחת32ע ערובות מתן בדבר הוראות לקבוע רשאי האוצר שר
תשלוםמסהשבחתהמטרוכתנאילמימושזכויותבמקרקעין,אחרי
אישורתכניתמשביחהולפנישנקבעהשומתההשבחהלגביאותם

מקרקעיןע

הודעתהוועדה
המקומיתלרשם
המקרקעיןבדבר

חובתתשלום
מסמטרו

בתעודההחתומהבידולפיסעיף10)א(לתוספתהשלישיתלעניין33ע
תשלוםהיטלההשבחההחלעלמקרקעין,יצייןיושבראשהוועדה
המקומיתאומישהסמיכולכך,אםחלהחובתתשלוםמסהשבחת

מטרולגביהמקרקעיןהאמוריםע

מוצעלקבוע השבחתמטרו, מס לצורךגביית  סעיף 30
כיהוועדההמקומיתתביאלידיעתכלחייבבמס 
השבחתמטרו,עםעריכתשומתהשבחה,אתסכוםמס
השבחתהמטרושעליולשלםבמסגרתההודעהשתנפיק
לחייבבהיטלהשבחהעזאתכדילצמצםבהודעותשיישלחו

לבעלהמקרקעיןובהליכיםבירוקרטייםנוספיםע

לצורךהבטחתאחידותההודעה,שרהאוצריקבע
אתנוסחההודעהכאמורלענייןתשלוםמסהשבחתמטרו

ויפרסמהבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרע

לצורךהתאמתמועדגבייתמסהשבחתמטרו  סעיף 31
למועדגבייתהיטלההשבחה,מוצעלקבועכי 
מסהשבחתהמטרוייגבהגםכןבמועדמימושהזכויות,

בדומהלקבועבסעיף7לתוספתהשלישיתע

כמוכן,בהתאםלדיןהקייםלענייןהיטלההשבחה,
הזכויות את חלקי באופן מימש המקרקעין שבעל ככל

אשרהוקנולובמסגרתהתכניתהחלהעלהמגרש,ישלם
בהתאמהמסהשבחתמטרובשיעוריחסיבהתאםלמידת

המימושע

המטרו, השבחת מס תשלום הבטחת לצורך  סעיף 32
מוצעלקבועכישרהאוצריהיהרשאילקבוע 
הוראותבדברערובותלהבטחתתשלוםמסהשבחתהמטרו

כתנאילמימושזכויותבמקרקעיןע

כדילשקףלרשםהמקרקעיןאתסטטוסחבות  סעיף 33
מסהשבחתהמטרולענייןפעולההמובאתלפניו, 
יתייחס, המקומית הוועדה ראש יושב כי לקבוע מוצע
במסגרתהתעודההניתנתעלידולפיסעיף10)א(לתוספת
השלישיתלענייןתשלוםהיטלההשבחההחלעלמקרקעין,
גםלעצםחובתתשלוםמסהשבחתמטרולגביהמקרקעין

שבעניינםניתנתהתעודהכאמורע
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הבטחתאכיפה
שלתשלוםמס
השבחתהמטרו

לאתירשםבפנקסיהמקרקעיןפעולהשהיאבבחינתמימוש34ע )א(
זכויותבמקרקעיןשאושרהלגביהםתכניתמשביחה,אלאלאחר
שהוצגהלפנירשםהמקרקעיןתעודההחתומהבידמיששרהאוצר
הסמיכולכך,המעידהכישולמוכלהסכומיםהמגיעיםאותהשעה
כמסהשבחתמטרוהחלעלהמקרקעיןלפיחוקזה,אוניתנהערובה

לתשלומו,כולואומקצתו,הכולכנדרשלפיחוקזהע

לאיוצאהיתרלבנייהבמקרקעיןשאושרהלגביהםתכנית )ב(
משביחהולאתינתןהקלהולאיותרשימושחורגכלעודלאשולם
מסהשבחתהמטרואואותוחלקממנוהמגיעאותהשעהעלפי
חוקזהבשלאותםמקרקעין,אושניתנהערובהלתשלוםאולחלק

ממנו,הכולכנדרשעלפיחוקזהע

שרהאוצריקבעהוראותבדבראישורשנדרשבעלמקרקעין )ג(
לשלם חובתו בדבר המקרקעין לרשם להציג השפעה במתחמי
מסמטרוכתנאילביצועפעולהלפיתכניתמשביחהבמקרקעין
האמורים,לפיסעיףזה,ובכללזהזהותהגורםהמאשר,מסמכים
ומידעשיידרשולולצורךמתןאישורכאמורוסדריהדיןלהגשת

בקשותלפניוע

עלגבייתמסוכןעלגבייתהפרשיהצמדהוריביתלפיפרקזה,תחול35עגבייתהמס
פקודתהמסים)גבייה(ע

החלתהוראות
התוספת

השלישיתלחוק
התכנוןוהבנייה

לגבימס
השבחתמטרו

13א,36ע ,11 ,9 ו–)ה(, 6)ד( 4)ג(, למעט 4 ,2 ,1 סעיפים לפי ההוראות
14ו־14אלתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,החלותלגבי
היטלהשבחה,יחולולגבימסהשבחתמטרו,בשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

כדילהבטיחאתגבייתמסהשבחתמטרו,מוצע  סעיף 34
לקבועכיאםלאישולמוכלהסכומיםהמגיעים 
כמסהשבחתמטרו,לאתירשםבפנקסיהמקרקעיןפעולה
לאחר אלא במקרקעין זכויות מימוש בבחינת שהיא
שהוצגהלפנירשםהמקרקעיןהודעהמטעםשרהאוצר,
המעידהעלכךשכלהסכומיםבגיןמסהשבחתהמטרו
שולמואוניתנהערובהלתשלומו,כולואומקצתו,הכול
כנדרשלפיחוקזהעכמוכן,מוצעלקבועכיכלעודלא
שולםמסהשבחתהמטרואוניתנהערובהלתשלומו,כולו
שבתחום במקרקעין לבנייה היתר יוצא לא מקצתו, או
תכניתמשביחה,לאתינתןהקלהולאיותרשימושחורג

בהםע

יובהרכיהוראותאלהנשענותעלהוראותמקבילות
השלישית, בתוספת הקבועות השבחה היטל בעניין
בשינוייםהמחויביםעבנוסף,מוצעלקבועכישרהאוצר
יקבעהוראותבדבראישורשנדרשבעלמקרקעיןבמתחמי
השפעהלהציגלרשםהמקרקעיןבדברחובתולשלםמס

השבחתהמטרוע

מוצעלקבועכיעלגבייתהפרשיהצמדהוריבית  סעיף 35
לפיפרקזה,תחולפקודתהמסים)גבייה(ע 

יחולו מטרו השבחת מס על כי לקבוע מוצע  סעיף 36
השלישית בתוספת הקבועות שונות הוראות 
השאר, ובין המחויבים, בשינויים השבחה, היטל לעניין
הוראותבענייןחבותושלחוכרלדורותבמסהשבחתמטרו,
מסירתה ודרכי ההשבחה שומת קביעת לעניין הוראות

לחייביםע

כמוכן,מוצעותכמההתאמותלחלקמןההוראות
שבתוספתהשלישית:לענייןסעיף4)4(לתוספתהשלישית,
בשלהפערהקייםביןקבלתההכנסותממסהשבחתמטרו
לביןמועדימימוןמיזםהמטרו,קיימתחשיבותמשמעותית
בתזרים אי־הוודאות ובצמצום בטיובאומדניההכנסות
קבלתההכנסותמגבייתהמסעלצורךכך,ובהתאםלזכות
לדרוש המקרקעין לבעל השלישית בתוספת שהוקנתה
מהוועדההמקומיתלערוךשומתהשבחהלאחראישור
מהוועדה לדרוש למדינה גם לאפשר מוצע התכנית,
עתע בכל כאמור ההשבחה שומת את לערוך המקומית
אםדרשההמדינהלערוךשומהכאמור,הוועדהתערוך
אתהשומהבתוך90ימיםממועדהגשתהבקשהלוועדה
)4(4 ותעבירהלמדינה,בהתאםלכלליםהקבועיםסעיף

לתוספתהשלישית;
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לענייןסעיף2יחולונוסףעלההוראותלפיסעיף259)ד(לחוק )א(
התכנוןוהבנייה;

לענייןסעיף4)4(לתוספתהשלישית,תהאאףהמדינהרשאית )ב(
לדרושמהוועדההמקומיתבכלעת,לערוךאתשומתההשבחה
בעבורמקרקעיןשאושרהלגביהםתכניתמשביחה,אםהוועדה
הזכויות מימוש למועד עד השומה עריכת דחיית על החליטה

באותםמקרקעין;

לענייןסעיף6)ד(לתוספתהשלישית,תינתןלמדינההסמכות )ג(
הנתונהלוועדההמקומיתלהורותעלרישוםהערותאזהרהבפנקסי
המקרקעיןלגביחובתבעלימקרקעיןהכלוליםבלוחשומה,ואשר
אושרהלגביהםתכניתמשביחה,לשלםאתמסהשבחתהמטרו

בהתאםלהוראתהסעיףקטןהאמור;

לענייןסעיף14לתוספתהשלישית- )ד(

תהאאףהמדינהרשאית- )1(

לפנותליושבראשמועצתשמאיהמקרקעיןבבקשה )א(
שימנהשמאימכריעלצורךהכרעהבענייןגובההחיוב
14)ב()1( סעיף להוראות בהתאם מטרו השבחת במס
לתוספתהשלישית,בשינוייםהמחויבים;עשתהכן,יודיע
להיושבראשמועצתשמאיהמקרקעין,במועדהקבוע
בסעיף14)ב()2(לתוספתהאמורה,עלזהותושלהשמאי

המכריעשמינהכאמור;

לערורלפניועדתהעררלפיצוייםולהיטלהשבחה )ב(
כמשמעותהבסעיף12ולחוקהתכנוןוהבנייה)בסעיף
לוח על או ההשבחה שומת על הערר( ועדת - זה
שומהשנערכולגבימקרקעיןשאושרהלגביהםתכנית
לתוספת 14)א( בסעיף הקבועים במועדים משביחה,

השלישית;

לערורלפניועדתהעררעלהחלטתושלשמאי )ג(
לתוספת 14)ב( סעיף הוראות לפי שמונה מכריע
השלישית,במועדיםהקבועיםבסעיף14)ב()4(בתוספת

האמורה;

לפי הערר ועדת ראש יושב החלטת על לערער )ד(
לתוספת 14 שבסעיף )ב()4( או )א( קטנים סעיפים
השלישית,ועלהחלטתועדתהעררלפיסעיפיםקטנים
)ג()1(או)3(,שבסעיףהאמור,לפניביתהמשפטלעניינים

מינהליים;

יקראואתסעיףקטן)ה(שבו,כךשבמקום"תקנותלפי )2(
סעיף8)ב("יבוא"הוראותלפיסעיף8לחוקהרכבתהתחתית

)מטרו(במטרופוליןתלאביב,התשפ"ב-2052021"ע

לענייןסעיף2יחולונוסףעלההוראותלפיסעיף259)ד(לחוק )א(
התכנוןוהבנייה;

לענייןסעיף4)4(לתוספתהשלישית,תהאאףהמדינהרשאית )ב(
לדרושמהוועדההמקומיתבכלעת,לערוךאתשומתההשבחה
בעבורמקרקעיןשאושרהלגביהםתכניתמשביחה,אםהוועדה
הזכויות מימוש למועד עד השומה עריכת דחיית על החליטה

באותםמקרקעין;

לענייןסעיף6)ד(לתוספתהשלישית,תינתןלמדינההסמכות )ג(
הנתונהלוועדההמקומיתלהורותעלרישוםהערותאזהרהבפנקסי
המקרקעיןלגביחובתבעלימקרקעיןהכלוליםבלוחשומה,ואשר
אושרהלגביהםתכניתמשביחה,לשלםאתמסהשבחתהמטרו

בהתאםלהוראתהסעיףקטןהאמור;

לענייןסעיף14לתוספתהשלישית- )ד(

תהאאףהמדינהרשאית- )1(

לפנותליושבראשמועצתשמאיהמקרקעיןבבקשה )א(
שימנהשמאימכריעלצורךהכרעהבענייןגובההחיוב
14)ב()1( סעיף להוראות בהתאם מטרו השבחת במס
לתוספתהשלישית,בשינוייםהמחויבים;עשתהכן,יודיע
להיושבראשמועצתשמאיהמקרקעין,במועדהקבוע
בסעיף14)ב()2(לתוספתהאמורה,עלזהותושלהשמאי

המכריעשמינהכאמור;

לערורלפניועדתהעררלפיצוייםולהיטלהשבחה )ב(
כמשמעותהבסעיף12ולחוקהתכנוןוהבנייה)בסעיף
לוח על או ההשבחה שומת על הערר( ועדת - זה
שומהשנערכולגבימקרקעיןשאושרהלגביהםתכנית
לתוספת 14)א( בסעיף הקבועים במועדים משביחה,

השלישית;

לערורלפניועדתהעררעלהחלטתושלשמאי )ג(
לתוספת 14)ב( סעיף הוראות לפי שמונה מכריע
השלישית,במועדיםהקבועיםבסעיף14)ב()4(בתוספת

האמורה;

לפי הערר ועדת ראש יושב החלטת על לערער )ד(
לתוספת 14 שבסעיף )ב()4( או )א( קטנים סעיפים
השלישית,ועלהחלטתועדתהעררלפיסעיפיםקטנים
)ג()1(או)3(,שבסעיףהאמור,לפניביתהמשפטלעניינים

מינהליים;

יקראואתסעיףקטן)ה(שבו,כךשבמקום"תקנותלפי )2(
סעיף8)ב("יבוא"הוראותלפיסעיף8לחוקהרכבתהתחתית

)מטרו(במטרופוליןתלאביב,התשפ"ב-2052021"ע

ס"חהתשפ"ב,)מס'העמודיפורסםבחוקלאחרהקריאההשנייהוהשלישית(; 205
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ביצועעבודות
פיתוחבתחום

ההשפעה
וחישובשומת

ההשבחה

בסעיףזה-37ע )א(

"בעלמקרקעין"-לרבותחוכרלדורותאומימטעמם,ולמעטרשות
מקרקעיישראל,רשותפיתוחוקרןקיימתלישראל;

"עבודותפיתוח"-כהגדרתןבסעיף198אלפקודתהעיריות;

"פקודתהעיריות"-פקודתהעיריות]נוסחחדש[206;

"רשותמקומית"-כהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה,לרבותמימטעמה;

לאתדרושרשותמקומיתמבעלמקרקעיןבמתחםהשפעה )ב(
לבצעעבודותפיתוחאלאאםהתקיימוכלאלה:

העבודותיבוצעומכוחהתקשרותביןבעלהמקרקעיןלבין )1(
הרשותהמקומיתבאחתהדרכיםהקבועותבסעיפים198,197

או198א)ב(לפקודתהעיריות;

בעדביצועעבודותהפיתוחתשולםלבעלהמקרקעיןתמורה )2(
שאינהחורגתמהתמורההמקובלתלביצועעבודותכאמור;

מהדרכים בדרך תשולם )2( בפסקה כאמור התמורה )3(
הקבועותבסעיף198א)ג(לפקודתהעיריותע

שאושרה במקרקעין פיתוח עבודות מקרקעין בעל ביצע )ג(
לגביהםתכניתמשביחה,ולאהתקייםתנאימהתנאיםהמנויים
בסעיףקטן)ב(,בעתעריכתשומתההשבחהלמקרקעיןלאיובאו
בחשבוןעבודותהפיתוחשבוצעוכאמור;איןבהוראותסעיףקטן
זהכדילגרועמאחריותהרשותהמקומיתלשלםאתתמורתביצוע

עבודותהפיתוחע

לענייןסעיף6לתוספתהשלישית,מוצעלהתאיםאת
הוראותולאפשרלמדינהלהורותעלרישוםהערותאזהרה

בשלחובמסהשבחתמטרוהחלעלמקרקעין;

14לתוספתהשלישית נוסףעלכך,בהתאםלסעיף
גם לאפשר מוצע והיקפו, המטרו מיזם חשיבות ובשל
שמאי מועצת ראש ליושב השאר, בין לפנות, למדינה
המקרקעיןבבקשהלמינוישמאימכריע,לערורלפניועדת
עררלפיצוייםולהיטלהשבחהעלשומתהשבחהולערור

לפניועדתעררעלהחלטתושלשמאימכריעע

תמיכתן את להתנות נוהגות מקומית ועדות  סעיף 37 
באישורתכניותאובמתןהיתריםבהקמתןשל 
תשתיותציבוריותעלחשבונושלהיזם)להלן-מטלות
ציבוריות(,וזאתבנוסףלתשלוםהיטליםואגרותהקבועים
בחוקעביצועמטלותציבוריותעלידיהיזםנעשהלעיתים
תשלוםמלאמאתהרשותהמקומיתשבאחריותה, בלא
בהתאםלדין,לבצעאתהמטלותהציבוריותעיצוין,שעל
פיהדיןהקייםהיזםמשלםאגרותוהיטליםשנועדולמימון

פיתוחותשתיותציבוריותע

כידוע,חיובכספישמטילההרשותעלהאזרח,חייב
להיותמכוחחוקאועלפיועזאת,ביןמכוחהעיקרוןהכללי

לחוק־יסוד: 1)א( סעיף מכוח ובין המינהל חוקיות של
משקהמדינהעמאחרשלאקיימתהוראתדיןהמסמיכה
אתהוועדההמקומיתלחייביזםבביצועמטלותיזםעל

חשבונו,הרישאיןהיארשאיתלעשותכןע

התניותמסוגזההמטילותעלהיזםלבצעפעולות
שהןבסמכותובאחריותהרשותהמקומיתובמימוןהיזם,
זו,מעוררת בלאקביעהמפורשתבחוקשמתירהפעולה
קשייםרבים,משפטייםומקצועייםכאחד,וביתהמשפט
העליוןנדרשלאפעםלהשפעותוההשלכותהשליליות

שייתכנומדרישותהרשותכאמורע

נ' בע"מ יוקרה דירות 7368/06 ע"א דין בפסק כך,
ראשעירייתיבנה,מרצביגוב־ארי,נפסקביחסלהטלת
חיוביםבהעדרהסמכהמפורשתבדיןכי"סטייהשלרשות
תשלומי של לגדריהם באשר הדין מהוראות ציבורית
הפן החוקע שלטון ביסודות קשה פגיעה פוגעת החובה
הראשוןעשוילכרוךהטלתנטלכבדשלתשלומיחובה
הרובץ משותף נטל שאינו מסוימים, פרטים או פרט על
עלאחריםעהתנהלותכזועשויהלפגועבשוויוןולהיות
נגועהבשרירותובהפלייהעהיאפותחתפתחמסוכןלמעשי
שחיתותעהיאעלולהלפגועבקניינושלהפרטללאהצדקה

ועוגןמספקיםע"
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סימן ד': העברת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל

העברתתקבולים
מרשותמקרקעי

ישראל

עלאףהאמורבכלדין,לצורךמימוןהבנייהוהפיתוחשלמיזם38ע )א(
המטרותעביררשותמקרקעיישראללאוצרהמדינהמדישנה,עד
ליום31בדצמברשלאותהשנה,מחציתהתקבוליםשהתקבלועל
ידהבשנההאמורהבעדהקצאהשלמקרקעיישראלהכלולים,כולם
אורובם,במתחםההשפעה)בסעיףזה-חלקהתקבוליםהשנתיים(;

לאעלהחלקהתקבוליםהשנתייםעל500מיליוןשקליםחדשים )ב(
בשנהמסוימת,יועברבמועדהאמורבסעיףקטן)א(סכוםשללפחות
500מיליוןשקליםחדשים,ויראואתהפרשהסכומיםשביןהסכום
שהועברלביןחלקהתקבוליםהשנתייםכמקדמהעלחשבוןחלק

התקבוליםהשנתישהעברתותידרשבשניםשלאחרמכן;

חלקהתקבוליםהשנתיוסכומיםכאמורבסעיףקטן)ב(יועברו )ג(
5 לאוצרהמדינהכתקבוליםלמימוןהוצאהכמשמעותהבסעיף

לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-2071985ע

פרק ד': הוראות שונות

פרקג'-ביצוע
ותקנות

שרהאוצרממונהעלפרקג'והוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע39ע

סימן ד': העברת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל

העברתתקבולים
מרשותמקרקעי

ישראל

עלאףהאמורבכלדין,לצורךמימוןהבנייהוהפיתוחשלמיזם38ע )א(
המטרותעביררשותמקרקעיישראללאוצרהמדינהמדישנה,עד
ליום31בדצמברשלאותהשנה,מחציתהתקבוליםשהתקבלועל
ידהבשנההאמורהבעדהקצאהשלמקרקעיישראלהכלולים,כולם
אורובם,במתחםההשפעה)בסעיףזה-חלקהתקבוליםהשנתיים(;

לאעלהחלקהתקבוליםהשנתייםעל500מיליוןשקליםחדשים )ב(
בשנהמסוימת,יועברבמועדהאמורבסעיףקטן)א(סכוםשללפחות
500מיליוןשקליםחדשים,ויראואתהפרשהסכומיםשביןהסכום
שהועברלביןחלקהתקבוליםהשנתייםכמקדמהעלחשבוןחלק

התקבוליםהשנתישהעברתותידרשבשניםשלאחרמכן;

חלקהתקבוליםהשנתיוסכומיםכאמורבסעיףקטן)ב(יועברו )ג(
5 לאוצרהמדינהכתקבוליםלמימוןהוצאהכמשמעותהבסעיף

לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-2071985ע

פרק ד': הוראות שונות

פרקג'-ביצוע
ותקנות

שרהאוצרממונהעלפרקג'והוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע39ע

את לעכב עלולה היזם על נוספות עלויות הטלת
עלולה וכן המטרו השפעת בתחומי המקרקעין פיתוח
טענות נוכח המטרו, ובמימון המדינה בהכנסות לפגוע
ידו על שהוצאו להוצאות ביחס היזם מצד אפשריות
למימוןהמטלותהציבוריותעלשםמניעתמצבזהוהגברת
הוודאותהמשפטיתביחסלדיןהקיים,שלכללהצדדים
המעורבים,ולטובתקידוםהפיתוחבתחומיהשפעתהמטרו,
בעל יבצע לא כיבתחוםההשפעה מוצעלקבועבחוק,
מטעמה, מי או העירייה בעבור פיתוח עבודות זכויות

אלאאםכןאושרהההתקשרותביןבעלהזכויותלעירייה
התקשרויות על החל לדין בהתאם מטעמה מי לבין או
ההתקשרות ביצוע בעבור ושולמה המקומית, הרשות
תמורהמלאהעלידיהרשותהמקומיתבדרךשלתשלום
בכסףאובקיזוזהתמורהמסכוםהאגרותוההיטליםשעל
בעלהמקרקעיןלשלםלעירייהעבנוסף,וכדילמנועהטלת
עלויותנוספותעלהיזם,מוצעכיככלשבוצעועבודות
הפיתוחעלידיבעלהמקרקעיןבלישהתקיימוהתנאים
האמורים,לאיובאובחשבוןעבודותהפיתוחבעתעריכת

שומתההשבחהע

יצויןכיסעיף198אלפקודתהעיריותשחוקקבשנת
2015קבעבאופןמפורששבעבורביצועעבודותפיתוח
שבאחריותהעירייהבאמצעותהיזם,תשולםליזםתמורה
מלאהתוךאפשרותלביצועהתשלוםבדרךשלקיזוזאגרות

והיטליםשחבהיזםלעירייהע

היזם על להטיל כדי המוצע בתיקון אין כי יובהר,
לממןמטלותציבוריותבשטחיםשאינםתחומיההשפעה
שלהמטרו,וזאתבהעדרעיגוןחוקימפורשלכךעעלמקרים
אלהתחולבכלמקרההפסיקההנוגעתלענייןוהדיןהקייםע

סימן ד': העברת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל

בשלההשפעהשלמיזםהמטרועלערכםשל  סעיף 38
מקרקעיישראלכהגדרתםבחוק־יסוד:מקרקעי 
מטרו, השבחת מס בעניין להסדר ובהמשך ישראל,

מוצעלקבועכירשותמקרקעיישראלתעבירמדישנה,
מחציתמהתקבוליםהשנתייםבגיןשיווקמקרקעיישראל
המצויים,רובםאוכולם,בתחוםההשפעהאשרייקבע

כאמורבתמ"א70ע

להוצאת המועד התזרימיבין הפער לגשרעל כדי
קבלת מועד לבין המטרו למימון הנדרשים הכספים
ההכנסותמשיווקהמקרקעיןכאמור,מוצעלקבועכיבכל
לכל האוצר למשרד ישראל מקרקעי רשות תעביר שנה
על כמקדמה וזאת חדשים, שקלים מיליון 500 הפחות

חשבוןמחציתמתקבוליהשיווקכאמורע

לצורךמימוןמיזםהמטרו,הכספיםיועברואלתקציב
ישמשו אלה שכספים כך מיועדת, כהכנסה המדינה
כהוצאהמותניתכהגדרתהבסעיף5לחוקיסודותהתקציבע

פרק ד': הוראות שונות

תקנות לקבוע האוצר שר את להסמיך מוצע  סעיף 39
לביצועהוראותפרקג',העוסקכאמורבהיבטי 

המימוןשלמיזםהמטרוע

מורכבת המוצעת כהגדרתה המטרו תכנית   סעיף 40
מכמהתכניותלפיחוקהתכנוןוהבנייה,שבחלקן 
בתוספת המנויות לאומית, תשתית תכניות הן הגדול
למוסדות הוגשו האמורות מהתכניות חלק המוצעתע
התכנון,וחלקןמצויבשלביםמתקדמיםבהליךהתכנוןע
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שרהאוצר,לפיהמלצתהוועדההמנהלת,רשאי,בצו,לשנותאת40עשינויהתוספת
התוספתע

18,ביוםפרסומושלחוק41עתחילה תחילתושלחוקזה,למעטסעיף )א(
התכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2021ו–2022(,התשפ"א-2021)בחוקזה-יוםהתחילה(ע

בחוק ייקבעו שבו במועד זה לחוק 18 סעיף של תחילתו )ב(
סמכויותהמועצההמאסדרתכאמורבאותוסעיףע

הוראתמעבר
לענייןחברה

מבצעת

הוראות42ע לפי פיתוח בהסכם מבצעת חברה עם להתקשרות עד
סעיף4)ב(,תהיהחברתנתיביתחבורהעירונייםלהסעתהמונים

)נת"ע(בע"מחברהמבצעתכמשמעותהבאותוסעיףע

הוראתמעבר
לענייןקביעת

מתחמיהשפעה

בסעיףזה-43ע )א(

מיתאר תכנית הכנת בדבר הודעה - "70 תמ"א "הודעת
ארציתלמרחבמערכתהמטרובמטרופוליןתלאביב

ובדברהתנאיםלמתןהיתריםבתקופתהביניים208;

לוועדות 70 תמ"א מסירת יום - להערות" המסירה "יום
המחוזיותלהערותלפיסעיף52לחוקהתכנוןוהבנייה;

"יוםהודעתהשרים"-יוםהפרסוםברשומותשלההודעה
בדברקביעתמתחמיההשפעהעלידיהשריםבהתאם

להוראותסעיףקטן)ג(;

לשר לאפשר מוצע התוספת עדכניות על שמירה לשם
האוצר,בהתאםלהמלצתהוועדההמנהלת,לשנותאת

התוספתלענייןההגדרה"תכניתמטרו"ע

המוצע, לחוק מיידית תחילה לקבוע מוצע  סעיף 41
כלומרביוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית 
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב
2020ו–2021(,התשפ"א-2021עזאת,כדישיהיהניתןהחל
במועדהאמורלהקיםאתרשותהמטרו,לרבותהמינויים
לתחילת כהכנה ברשות, השונים לאורגנים הנדרשים
מיזם לביצוע המימון מקורות את לקדם וכן פעילותה,

המטרוע

עםזאתתחילתושלסעיף18לחוקהמוצעשעניינו
ייקבעו שבו במועד תהיה המאסדרת המועצה תפקידי

בחוקסמכויותהמועצהכאמורבאותוסעיףע

בהתאםלהחלטתממשלהמס'200מוצעלהקים  סעיף 42
החברה במאפייני ידון אשר בין־משרדי צוות 
הנדרשות ייחודיות והוראות המוצע המבנה המבצעת,
לשםקידוםמיזםהמטרועעדלהתקשרותעםחברהכאמור
בהתאםלהמלצותהצוות,מוצעלקבועכיחברתנתיבי
אשר בע"מ )נת"ע( המונים להסעת עירוניים תחבורה
עסקהבתכנוןקוויהמטרו,תהיההחברההמבצעתלעניין

חוקזהע

מאחרשתמ"א70ומתחמיההשפעהבהצפויים  סעיף 43
להיקבעלאחרפרסוםחוקהתכניתהכלכלית 
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב
2020ו–2021(,התשפ"א-2020,מוצעלקבועהוראתמעבר
לעניין ומדורגות מיוחדות הוראות ייקבעו שבמסגרתה
החבותבהיטלההשבחהובמסהשבחתמטרובתקופהשלפני
אישורתמ"א70עלענייןמתחמיההשפעה,מוצעלקבועכי
אםלאתאושרתמ"א70במהלךהשנהשמיוםפרסוםחוק
זה,אואםלאתימסרלהערותהוועדותהמחוזיותלפיסעיף
52לחוקהתכנוןוהבנייה,יקבעושרהאוצרושרהפנים,
בתוך45ימיםמתוםהשנההאמורה,אתמתחמיההשפעה
)להלן-הודעתהשרים(עבהתאםמוצעלקבועאתההוראות
שיחולומיוםפרסוםהחוקועדלהודעתהשריםאולהפצת
שיחולו ההוראות את המוקדם, לפי להערות, 70 תמ"א
מאותומועדועדלאישורתמ"א70,וכןהוראותשיחולועם

אישורהכאמור,הכולכמפורטלהלן:

תקופה ראשונה:התקופהשביןיוםפרסוםהחוקועד
ליוםהפצתטיוטתתמ"א70להערותהוועדותהמחוזיות,

אועדליוםהודעתהשרים,לפיהמוקדם

במסגרתתקופהזו,מוצעלקבועכילאתאושרתכנית
משביחהבמקרקעיןהכלוליםבהודעהשפורסמהלפיסעיף
77לחוקהתכנוןוהבנייהבענייןתמ"א70)להלן-מתחמי
1( ההשפעההזמניים(,אשרעדליוםכ"גבאבהתשפ"א
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"מועדאישורתמ"א70"-יוםפרסוםהודעהעלאישורתמ"א
70ברשומות;

"מתחמיההשפעההזמניים"-המקרקעיןהמפורטיםבהודעת
תמ"א70ע

בתקופהשמיוםהתחילהועדליוםהמסירהלהערות,אועד )ב(
ליוםהודעתהשרים,לפיהמוקדם)בסעיףזה-תקופתהביניים(,

יחולולגבימתחמיההשפעההזמנייםהוראותאלה:

לאתאושרתכניתמשביחהבמתחמיההשפעההזמניים, )1(
אשרעדיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(טרםהופקדה,
אלאבהתאםלכלליםשקבעושרהאוצרושרהפניםלעניין
תשלומימסהשבחתהמטרואוהבטחתם;לענייןזה,"הפקדה"

-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה;

מקרקעין לגבי להלן, כמפורט פעולה, תיעשה לא )2(
הכלולים,כולםאורובם,במתחמיההשפעההזמניים,אלא
אםכןניתנהערובהלהבטחתתשלוםמסהשבחתהמטרו,
)ג(,בסכוםהשווהלסכוםמסהשבחת כמפורטבסעיףקטן
המטרוכפישהיהחללפיחוקזהבשלאותםמקרקעיןאילו

נכללובמתחםהשפעה:

שהיא פעולה המקרקעין בפנקסי תירשם לא )א(
בבחינתמימושזכויותבמקרקעיןאשראושרהלגביהם

תכניתמשביחה;

תכנית לפי במקרקעין לבנייה היתר יוצא לא )ב(
משביחה,לאתינתןהקלהאולאיותרשימושחורג

לפיתכניתכאמורע

"מועדאישורתמ"א70"-יוםפרסוםהודעהעלאישורתמ"א
70ברשומות;

"מתחמיההשפעההזמניים"-המקרקעיןהמפורטיםבהודעת
תמ"א70ע

בתקופהשמיוםהתחילהועדליוםהמסירהלהערות,אועד )ב(
ליוםהודעתהשרים,לפיהמוקדם)בסעיףזה-תקופתהביניים(,

יחולולגבימתחמיההשפעההזמנייםהוראותאלה:

לאתאושרתכניתמשביחהבמתחמיההשפעההזמניים, )1(
אשרעדיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(טרםהופקדה,
אלאבהתאםלכלליםשקבעושרהאוצרושרהפניםלעניין
תשלומימסהשבחתהמטרואוהבטחתם;לענייןזה,"הפקדה"

-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה;

מקרקעין לגבי להלן, כמפורט פעולה, תיעשה לא )2(
הכלולים,כולםאורובם,במתחמיההשפעההזמניים,אלא
אםכןניתנהערובהלהבטחתתשלוםמסהשבחתהמטרו,
)ג(,בסכוםהשווהלסכוםמסהשבחת כמפורטבסעיףקטן
המטרוכפישהיהחללפיחוקזהבשלאותםמקרקעיןאילו

נכללובמתחםהשפעה:

שהיא פעולה המקרקעין בפנקסי תירשם לא )א(
בבחינתמימושזכויותבמקרקעיןאשראושרהלגביהם

תכניתמשביחה;

תכנית לפי במקרקעין לבנייה היתר יוצא לא )ב(
משביחה,לאתינתןהקלהאולאיותרשימושחורג

לפיתכניתכאמורע

באוגוסט2021(טרםהופקדה,אלאבהתאםלכלליםשקבעו
שרהאוצרושרהפנים,ושלאתיעשהכלפעולהבמתחמי
ההשפעה,ובכללזהרישוםבפנקסימקרקעיןפעולהשהיא
אלא - למקרקעין בנייה והיתר זכויות מימוש בבחינת
אםכןניתנהערובהלהבטחתתשלוםמסהשבחתמטרוע
הוראותאלהנדרשותלצורךהבטחהכימסהשבחתמטרו
ייגבהמכללבעליהמקרקעיןהעשוייםלהימצאבתחום

ההשפעהשייקבעבתמ"א70ע

מוצעלקבועכיבתקופהזו,מסהשבחתמטרוהעומד
כאמורעל35%מההשבחה,יובטחבאופןהזה:

לעיל, כאמור מטרו השבחת במס החייבות תכניות 1ע
ישלמו2/7משיעורמסהשבחתהמטרועלחשבוןהיטל

ההשבחה,המהוות10%מההשבחהע

בגיןהיתרה,יעמידהחייבערבותבשיעורשל5/7ממס 2ע
השבחתמטרו,המהוות25%מההשבחהע

המקרקעין בעל ישלם למעשה, שהלכה מכך יוצא
במועדהמימוששיעורשל50%מההשבחה,כפישהיה
משלםעלפיהדיןהרגיל,כאשרחלקמהתשלום,בשיעור
הבטחת לטובת למדינה מועבר מההשבחה, 10% של

תשלוםמסהשבחתמטרוע

תקופה שנייה:התקופהשחלהממועדהפצתתמ"א70
להערותאוממועדאישורהשרים,לפיהמוקדםע

הסדרי התכנון, הליכי התקדמות בשל זו, בתקופה
תשלוםהמסהחליםלפיחוקזה,יחולועלכללהתכניות
במתחמיההשפעהשנקבעו,לאיינתנוערובותלתשלוםמס
השבחתמטרו,מסהשבחתמטרוישולםלמדינהבפועל,

ויחולוההוראותהאלה:

ערובותאשרניתנובתקופההראשונהכאמורלעיל 1ע
ימומשו,בשלהמעברלתשלוםמסהשבחתמטרובפועלע

זו, בתקופה משביחות תכניות של המימוש במועד 2ע
ישולםבפועלמסהשבחתמטרובמלואוע

אםבעלמקרקעיןהעמידערבותבתקופההראשונה, 3ע
מחוץ מצויים האמורים המקרקעין השנייה ובתקופה
למתחמיההשפעה,הערבותלאתבוטלעדלאחראישור

תמ"א70ע

70 תקופה שלישית:התקופהשלאחראישורתמ"א
במסגרת אושרו זו, בתקופה ההשפעהע מתחמי ופרסום
התמ"אמתחמיהשפעהועלכןכללהוראותהחוקבעניין
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יחולו המטרו השבחת מס תשלום להבטחת ערובה לעניין )ג(
הוראותאלה:

סכוםשל2/7מהערובהיינתןבדרךשלתשלום20% )1(
מהיטלההשבחהכמשמעותובסעיף3לתוספתהשלישית,
לאוצרהמדינה;הוראהזותחולעלאףהאמורבסעיף196א

והתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה;

יתרתהערובהתינתןבדרךשיקבעשרהאוצר,ורשאי )2(
הואלקבועהוראותלענייןדרישתהערובה,סוגהערובה,

תנאיה,ודרךשחרורהוחילוטהע

בתעודההחתומהבידולפיסעיף10)א(לתוספתהשלישית )ד(
לענייןתשלוםהיטלההשבחההחלעלמקרקעין,יצייןיושבראש
הוועדההמקומיתאומישהסמיכולכך,אםחלהחובתמתןערובה

להבטחתמסהשבחתמטרולגביהמקרקעיןהאמוריםע

בהוראותלפיסעיף9)ג(יקבעהשרהוראותבדבראישורשנדרש )ה(
בעלמקרקעיןבמתחמיהשפעהזמנייםלהציגלרשםהמקרקעין
בדברחובתמתןערבותכתנאילביצועפעולהלפיתכניתמשביחה

במקרקעיןהאמוריםע

יהיו התחילה, מיום שנה בתוך להערות הטיוטה הופצה )ו(
מתחמיההשפעהכפישנקבעובה,ויחולולגביהםההוראותלפי
הטיוטה הופצה ולא התחילה מיום שנה חלפה ואולם, זה; חוק
להערות,יקבעושרהאוצרושרהפנים,בתוך45ימים,אתמתחמי

ההשפעהשההוראותלפיחוקזהיחולועליהםכאמור;

קביעתמתחמיהשפעהלפיסעיףקטן)ו(תפורסםברשומות )ז(
ותעמוד הפנים, במשרד התכנון מינהל של האינטרנט ובאתר
בתוקפהעדלפרסוםהודעהבדבראישורתמ"א70,ויחולוהוראות

אלה:

ערובותשניתנולפיסעיףקטן)ב(לגבימקרקעיןשנכללו )1(
)ו(,יחולטולצורך במתחמיהשפעהשנקבעולפיסעיףקטן

תשלוםמסהשבחתהמטרוהחלעלהמקרקעין;

ערובותשניתנולפיסעיףקטן)ב(לגבימקרקעיןשלא )2(
)ו(,יעמדו נכללובמתחמיהשפעהשנקבעולפיסעיףקטן

בתוקפןעדלמועדאישורתמ"א70ע

שבוצעו תשלומים של הסדר נדרש בהתאם, חלותע זה
וערבויותשניתנווטרםחולטומשתיהתקופותהקודמות,

כמפורטלהלן:

הזמניים ההשפעה במתחמי נכללו אשר מקרקעין 1ע
חולטה לא אשר ערבות העמידו הראשונה, בתקופה
70 בתקופההשנייה,ונכללובמתחמיההשפעהבתמ"א

-תחולטהערבותע

לגבימקרקעיןאשרנכללובמתחמיההשפעההזמניים 2ע
חולטה לא אשר ערבות העמידו הראשונה, בתקופה
ההשפעה במתחמי נכללים אינם אך השנייה, בתקופה

בתמ"א70,הערבותתבוטלוהחלקששולםבפועלבשיעור
של10%מההשבחה,יושבלוועדההמקומיתע

הזמניים ההשפעה במתחמי נכללו אשר מקרקעין 3ע
בתקופההראשונה,העמידוערבותאשרחולטהבתקופה
השנייהאךאינםנכלליםבמתחמיההשפעהבתמ"א70,
25%מההשבחהיושבולבעלהמקרקעיןו–10%מההשבחה

יושבולוועדההמקומיתע

כמוכן,מוצעלקבועכישרהאוצריהיהרשאילקבוע
הוראותבענייןמתןהערבויותהנדרשותבתקופותאלהע
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יחולו ,70 תמ"א אישור בדבר הודעה ברשומות פורסמה )ח(
הוראותאלה:

לגבי חולטו, וטרם )ב( קטן סעיף לפי שניתנו ערובות )1(
יחולטו ,70 תמ"א במתחמיהשפעהלפי שנכללו מקרקעין

לצורךתשלוםמסהשבחתהמטרוהחלעלהמקרקעין;

ערובותשניתנולפיסעיףקטן)ב(,לגבימקרקעיןשלא )2(
נכללובמתחמיהשפעהלפיתמ"א70,ישוחררו,ואחריותו
שלנותןהערובהעלפיכתבהערובהבטלה;כמוכןיועבר
חלקהיטלההשבחהששולםכאמורבסעיףקטן)ג()1(מאוצר
המדינהלוועדההמקומית,והכולבהתאםלכלליםשיקבע

שרהאוצרלענייןזה;

סכומימסהשבחתמטרוששולמואוערבויותשחולטו )3(
בשלמקרקעיןשנכללובמתחמיהשפעהשנקבעולפיסעיף
)ו(ולאנכללובמתחמיההשפעהלפיתמ"א70,יושבו קטן
למשלםבניכויחלקהיטלההשבחהשיושבמאוצרהמדינה
לוועדההמקומית,והכולבהתאםלכלליםשיקבעשרהאוצר

כאמורבפסקה)2(ע

תוספת 
)סעיף1,להגדרה"תכניתהמטרו"(

התכניות הכלולות בתכנית המטרו:

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM3)תת"ל103(; )1(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1מקטעדרומי)תת"ל )2(
101/א(;

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1-מקטעצפוני)תת"ל )3(
101/ב(;

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM2)תת"ל102(; )4(

תמ"א70/אע" )5(

יחולו ,70 תמ"א אישור בדבר הודעה ברשומות פורסמה )ח(
הוראותאלה:

לגבי חולטו, וטרם )ב( קטן סעיף לפי שניתנו ערובות )1(
יחולטו ,70 תמ"א במתחמיהשפעהלפי שנכללו מקרקעין

לצורךתשלוםמסהשבחתהמטרוהחלעלהמקרקעין;

ערובותשניתנולפיסעיףקטן)ב(,לגבימקרקעיןשלא )2(
נכללובמתחמיהשפעהלפיתמ"א70,ישוחררו,ואחריותו
שלנותןהערובהעלפיכתבהערובהבטלה;כמוכןיועבר
חלקהיטלההשבחהששולםכאמורבסעיףקטן)ג()1(מאוצר
המדינהלוועדההמקומית,והכולבהתאםלכלליםשיקבע

שרהאוצרלענייןזה;

סכומימסהשבחתמטרוששולמואוערבויותשחולטו )3(
בשלמקרקעיןשנכללובמתחמיהשפעהשנקבעולפיסעיף
)ו(ולאנכללובמתחמיההשפעהלפיתמ"א70,יושבו קטן
למשלםבניכויחלקהיטלההשבחהשיושבמאוצרהמדינה
לוועדההמקומית,והכולבהתאםלכלליםשיקבעשרהאוצר

כאמורבפסקה)2(ע

תוספת 
)סעיף1,להגדרה"תכניתהמטרו"(

התכניות הכלולות בתכנית המטרו:

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM3)תת"ל103(; )1(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1מקטעדרומי)תת"ל )2(
101/א(;

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1-מקטעצפוני)תת"ל )3(
101/ב(;

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM2)תת"ל102(; )4(

תמ"א70/אע" )5(
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פרק כ"ב: רישוי באמצעות מורשה להיתר
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-2091965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-103ע

בסעיף1,אחריההגדרה"מהנדסהוועדה"יבוא: )1(

13אלחוקהמהנדסים ""מורשהלהיתר"-מורשהלהיתרכמשמעותובסעיף
והאדריכליםשניתנהלותעודתמורשהלהיתר;";

בסעיף12ב)א(- )2(

האמורבפסקה)3א(יסומן")3א1("; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

סעיף לפי להיתר מורשה שנתן היתר על בערר ולהחליט לדון ")3א(
145ב1)יד(אובעררעלהחלטתרשותרישוימקומיתלבטלהיתרכאמור

לפיסעיף145ב1)כ()2(";

בסעיף69,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהפנים- ")ב(

יקבעבתקנותענייניםשלגביהםלאייקבעוהוראותבתכניתמפורטת )1(
אשרניתןלהוציאמכוחההיתרבנייהבלאצורךבאישורושלמוסדתכנון

שאינורשותרישוי;

בסעיף כאמור בתכנית ייכללו לא ולפיהן הוראות לקבוע רשאי )2(
קטן)ב(,מסמכיםשאינםמחייביםע";

בסעיף145)ב(,האמורבויסומן")1("ואחריויבוא: )4(

מדינתישראלמצויהבשיאושלמשברדיורכפי  פרק כ"ב
שבאלידיביטויבמחיריהדיוראשרעלוביותר  כללי
מ־50%בעשורהאחרוןעכדילפתוראתהמשבר 
נדרשתהגדלהמשמעותיתשלהיצעיחידותהדיורעאחד
החסמיםהמרכזייםלהגדלתהיצעיחידותהדיורהואהליך
הוצאתהיתרהבנייה)להלן-הליכיהרישוי(,המהווהחוליה

מקשרתביןהתכניתהמפורטתלביןתחילתהבנייהבשטחע

במטרה צעדים כמה קודמו האחרונות בשנים
לקצרולייעלאתהליכיהרישויעביןהצעדיםהמרכזיים
,)101 מס' )תיקון והבנייה התכנון חוק את למנות ניתן
התשע"ד-2014,שבונקצבולרשויותהרישויזמניתגובה
בעבורכלאחדמהשלביםבהליךהרישוי;הוקמהמערכת
רישויזמיןאשריצרהפלטפורמהאחודהומקוונתלתהליך
הרישוי;הוסדרהפעילותמכוניבקרהשנועדו,ביןהשאר,
לייעלאתקבלתהאישוריםמגורמיםמאשריםלענייןתכן
הבנייה;וכןנקבעומסלולירישוישונים,הכולליםלוחות
זמניםשוניםהמשקפיםאתמורכבותהליךהרישויובהם

מסלולפטורומסלולמקוצרע

למרותזאת,הליכיהרישויבישראלעודםארוכים
ביחסלמצבהרצוי,ודורשיםשיפורוטיובשיביאולהפחתה
בבירוקרטיההכרוכהבהליך,ולקיצורמשכיהזמןלהוצאת
היתריבנייהעלאחרונהפורסםדוחמבקרהמדינהאשר

319ימיםבהיתר מצביעעלמשכיהזמןלהוצאתהיתר:
כאשר הקלות, הכולל בהיתר ימים ו־407 הקלות, בלא
זמניםאלהכולליםגםהיתרים'פשוטים'שאינםכוללים
תוספתיחידותדיורעבפועל,הוצאתהיתרהכוללבנייה
ואף לשנתיים רבים במקרים מתארכת למגורים חדשה
יותרעהתארכותהליכיהרישוימטילהעומסבירוקרטירב
עלהיזמיםוהקבלנים,מגדילהאתעלויותהמימוןובכך
מהווהגורםנוסףלעלייתמחיריהדיורעבמציאותהנוכחית
שבהקייםצורךהולךוגוברבהגדלתהיצעהדיורבישראל,
ישלקדםצעדיםנוספיםאשריובילולקיצורוייעולהליך

הרישויע

לפסקה )1(

מוצעלהוסיףלחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965
"מורשה של והבנייה(,הגדרה התכנון חוק זה- )בפרק
להיתר",שהואאדריכלרשוישהוסמךבהתאםלסעיף13א
לחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-1958)בפרקזה-
חוקהמהנדסיםוהאדריכלים(,וזאתלצורךההסדרהמוצע

בפסקה)5(למתןהיתרבנייהכמפורטלהלןע

לפסקה )2(

מוצעלתקןאתסעיף12ב)א(לחוקהתכנוןוהבנייה
ולהחליט לדון סמכות המחוזית הערר לוועדת ולהוסיף

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 209
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עלאףהאמורבפסקה)1(,שרהפנים,בהתייעצותעםשרהאוצר,יקבע )2("
נושאיםאשרהשפעתםמעטהוזניחה,שלגביהםרשותרישוימקומיתתהיה
רשאיתלתתהיתר,אףאםהעבודהשבעדהמבוקשההיתרהיאבסטייהמהוראות
תכנית,וזאתבלאצורךבהליךשלאישורהקלהבהתאםלקבועבסעיף149,ובלבד

שהתקיימותנאיםאלה:

השפעתהשלהסטייההמבוקשתמהתכניתכפישהתבקשהבהיתר )א(
עלחזותהבניין,עלהסביבהאועלאופייןומאפייניהן,מעטהוזניחה,לפי

חוותדעתבכתבמאתמהנדסהוועדההמקומית;

לאנקבעהבתכניתהוראהולפיהלאניתןלאשרלפיסעיףקטןזה )ב(
בקשהלהיתרשאיננהתואמתלהוראותהתכניתע";

עלאףהאמורבפסקה)1(,שרהפנים,בהתייעצותעםשרהאוצר,יקבע )2("
נושאיםאשרהשפעתםמעטהוזניחה,שלגביהםרשותרישוימקומיתתהיה
רשאיתלתתהיתר,אףאםהעבודהשבעדהמבוקשההיתרהיאבסטייהמהוראות
תכנית,וזאתבלאצורךבהליךשלאישורהקלהבהתאםלקבועבסעיף149,ובלבד

שהתקיימותנאיםאלה:

השפעתהשלהסטייההמבוקשתמהתכניתכפישהתבקשהבהיתר )א(
עלחזותהבניין,עלהסביבהאועלאופייןומאפייניהן,מעטהוזניחה,לפי

חוותדעתבכתבמאתמהנדסהוועדההמקומית;

לאנקבעהבתכניתהוראהולפיהלאניתןלאשרלפיסעיףקטןזה )ב(
בקשהלהיתרשאיננהתואמתלהוראותהתכניתע";

בעררשלרשותרישויעלהיתרשנתןמורשהלהיתרלפי
כמפורט המוצע והבנייה התכנון לחוק 145ב1)יב( סעיף
להלן,וכןעלהחלטהשלרשותרישויבדברבטלותהיתר
145ב1)כא(לחוקהתכנון שנתןמורשהלהיתרלפיסעיף

והבנייההמוצעכפישיפורטלהלןע

לפסקאות )3(, )4(, )6( ו–)7(

בהמשךלהחלטתהממשלהמס'4477מיוםכ'באלול
התשע"ח)31באוגוסט2018(,שעניינה"הקמתצוותבין־

בתחום ההקלות וביטול עצמי רישוי לבחינת משרדי
4477(ולהמלצות התכנוןוהבנייה")בפרקזה-החלטה
הצוותהבין־משרדישהוקםמכוחה,מוצעלצמצםבאופן
מהותיאתמנגנוןההקלה,לצדקביעתהסדריםמשלימים

וקביעתהוראותמעבר,כמפורטלהלןע

הקלה,כהגדרתהבסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייה,היא
סטייהמהוראותהתכניתהתקפה,והיאאפשריתכלעוד
לאנקבעהההקלההמבוקשת,בחוקהתכנוןוהבנייהאו
בתקנותמכוחה,כסטייהניכרתמתכניתובכפוףלשיקול
דעתהוועדההמקומיתעהצורךבהקלהנועד,כדילאפשר
הצדקה קיימת שבהן במקומות הרישוי בשלב גמישות
התקפהע המפורטת התכנית מהוראות לסטות תכנונית
הצדקהלסטותמהוראותהתכניתהמפורטת,יכולשתנבע,
בעיקר,מהצורךלהתאמתהתכניתלנתונימגרשספציפי,
אועקבהיותהתכניתישנהוהתאמתהלמציאותקיימתע
אךההקלהנועדהלהיותהחריגלכללשהואהיתרתואם

תכניתע

ואולםבשניםהאחרונותנעשהשימושהולךוגובר
בכלימעיןתכנוניזה,באופןשהפךאתההקלהלכללולדבר
שבשגרה,שאףלעיתיםקרובותמתאשרתעלידימוסדות
התכנוןבלאהפעלתשיקולהדעתהנדרש,ואתהרישוי
תואםתכנית,לחריגעמנגנוןההקלותמוביללהארכתהליכי
הרישויוליצירתאי־ודאותבקרבהיזמיםומבקשיההיתרים

כאחדע

את משמעותי באופן לצמצם מוצע האמור, לנוכח
האפשרותלבקשהקלות,באמצעותהתיקוניםהאלה:

69לחוקהתכנוןוהבנייהכך מוצעלתקןאתסעיף
ששרהפניםיהיהמוסמךלקבוערשימתנושאיםשלגביהם

לאיכללוהוראותבתכניתמפורטתעזאת,במטרהלמנוע
הכללתנושאיםשאיןמקוםלקבועלגביהםהוראותבתכנית
מפורטת,ואשרגורמיםלקשייםבשלבהרישויעלרקעצורך
בקשה במסגרת ההיתר בשלב מהוראות לסטות אפשרי
להקלהעעודמוצעלהסמיךאתשרהפניםלקבועבתקנות
הוראותותנאיםלענייןהאפשרותלצרףלתכניתמפורטת
חלק )שהם מחייבים מסמכים שאינם מנחים' 'מסמכים
בלתינפרדמהוראותוממסמכיהתכניתלכלדברועניין(,
וזאתבשלמעמדםהעמוםשלמסמכיםאלהכיוםולחוסר
הבהירותביחסלאפשרותלסטותמהםבשלבההיתרבלא

הליךהדומהלהקלהבשלהסתמכותאפשריתעליהםע

נוסףעלכךמוצעלתקןאתסעיף145)ב(לחוקהתכנון
בתקנות לקבוע מוסמך יהיה הפנים ששר כך והבנייה
וזניחה,שלגביהם נושאיםשהשפעתםהתכנוניתמעטה
להיתר, בקשה במסגרת רשאית, תהיה הרישוי רשות
להתירשינוייםמהוראותהתכניתהתקפהעסמכותזותהיה
מותניתבכךשתינתןחוותדעתבכתבמאתמהנדסהוועדה
השינויים של השפעתם תכנונית מבחינה כי המקומית
וזניחה, המבוקשיםלעומתהוראותהתכניתהיאמעטה
ובכךשלאנקבעהבתכניתהוראהלפיהלאניתןלאשר
אףשינוייםכאמורלפיסעיףזהעמשמעותהתיקוןהמוצע
היא,ביןהשאר,כיהסמכותלהתירסטייהמהוראותתכנית
בנושאיםשיוגדרובתקנותושהשפעתםהתכנוניתמעטה
וזניחהלאתהיהטעונהפרסוםלפיסעיף149,לאתינתן
זכותלהתנגדותאוזכותלהגשתערר,לאתיווצרעילת
לעניין מס ולאיחולאירוע 197לחוק סעיף תביעהלפי

התוספתהשלישיתלחוקע

מוצעלתקןאתסעיפים147)א(ו151)ב(לחוקהתכנון
רק תתוחם הקלה לאשר הסמכות כי ולקבוע והבנייה
לנושאיםשייקבעובתקנות,לאחרהתייעצותעםהמועצה
הארצית,כנושאיםשניתןלהתירםבהליךשלהקלהושאין
בהםסטייהניכרתמתכנית,ובלבדשנושאיםאלהלאיכללו
הוספתשטחיבנייהאושינויבמספריחידותדיורלעומת
הקבועבתכניתעמשמעותההסדרהמוצעהיא,ביןהשאר,
צורך יש ניכרתהקיימות,ואם סטייה כייבוטלותקנות
יותקנותקנותחדשותשיקבעואתהנושאיםשיהיהניתן

להתירבהקלהע
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אחריסעיף145ביבוא: )5(

"רישויבאמצעות
מורשהלהיתר

בסעיףזה-145ב1ע )א(

"בקשהלהיתר"-בקשהלמתןהיתרממורשהלהיתרלפי
סעיףקטן)ב()1(;

"היטלהשבחה"-כמשמעותובתוספתהשלישית;

"החיובים"-כמשמעותםבסעיף145)ד()1(;

"מידעלהיתר"-כהגדרתובסעיף145)א1()2(לצורךבקשה
להיתר;

"שמאימקרקעין"ו"השבחה"-כהגדרתםבתוספתהשלישית;

"תעודתגמר"-תעודההמעידהכיהעבודהנושאההיתר
הושלמהבהתאםלהיתרולפיכלחיקוקע

התנאים כל בהתקיים 145)א(, בסעיף האמור אף על )ב(
היתר לתת רשאי יהיה להיתר מורשה להלן המפורטים

במקומהשלרשותהרישויהמקומית:

בעלזכותבמקרקעיןאומישקיבלהסכמהלכך )1(
ההיתר( מבקש - זה )בסעיף במקרקעין זכות מבעל

ביקשממורשהלהיתרלתתהיתרלפיסעיףזה;

וזהלשונושלסעיףקטן151)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה
שמוצעלהחליפו:

פי על לבניה המותר הכולל לשטח תוספת ")ב(
תשמ"ט בתמוז כ"ט לאחר שהופקדה בתכנית הקבוע
)1באוגוסט1989(,היאסטיהניכרת;שרהפנים,בהתייעצות
עוד מה בתקנות, לקבוע, רשאי הארצית, המועצה עם

ייחשבכסטיהניכרתלעניןסעיףזהע"

לפסקה )5(

כלליהליךהרישוימנוהלכיוםעלידירשותהרישוי
שלהרשותהמקומית,וסמכותמתןההיתרנתונהלהבאופן
בלעדיעהעומסהמוטלעלרשותהרישוי,ולעיתיםחוסר
מקצועיותשלהעובדיםברשותהרישוי,הםאחדהגורמים
המביאיםלהתארכותהליכיהרישויעכדילבחוןאפשרות
להרחבתהסמכותלגורמיםנוספים,הוקםצוותבין־משרדי
בהתאםלהחלטה4477עהצוותבחןאתהאפשרותלהחיל
הליךרישויעצמישבמסגרתואדריכלשיוסמךכמורשה
להיתריהיהרשאילחתוםעלהיתרבנייהעבעקבותמסקנות
הצוותהבין־משרדי,מוצעלתקןאתהחוקכךשיתאפשר
כמסלול להיתר, מורשה אדריכל בסמכות רישוי מסלול

נוסףלקייםבחוקע

בהקשרזהיצויןכיבעברהתקיימוהליכיםדומים,
משנת והבנייה התכנון לחוק 33 לתיקון בהתאם וזאת
1991)בפרקזה-תיקון33(,אשרהיהבתוקףלחמששנים,
,2005 משנת והבנייה התכנון לחוק 72 תיקון ובמסגרת
אשרחידשלמשךחמששניםאתעיקריההסדריםשנקבעו
כי עלה הבין־משרדי הצוות עבודת במהלך 33ע בתיקון

הקושיהמרכזיביישוםמנגנוןרישויעצמיהיהנושאביטוח
האחריותהמקצועיתעלאחרבחינתהנושאבמסגרתעבודת
הצוותעלהכיישפתרוןלסוגיהזו,וחברותהביטוחכיום

יוכלולהציעהסדרביטוחילנושאזהע

לסעיף 145ב1 המוצע

לסעיף קטן )ב( המוצע 

מוצעלקבועכימורשהלהיתרשהתבקשעלידיבעל
הזכויותבמקרקעין)אועלידימישקיבלהסכמהלכךמבעל
הזכויותבמקרקעין(יהיהרשאילתתהיתרבנייהבעבור
הקמתבנייןאותוספתאושינוילבנייןשעיקרולמגורים,
ובתנאישההיתראינוכוללהקלותאושימושחורג,וכי
לאמדוברבמבנהאובאתרהמיועדלשימורעעודמוצע
כיתנאילמתןהיתרכאמורהואקבלתהסכמתכללבעלי
אם ישראל מקרקעי רשות הסכמת וכן בקרקע, הזכויות

מדוברבמקרקעיישראלע

לסעיפים קטנים )ג( עד )ו( המוצעים

בדומהלהליךהרישויהרגיל,מוצעלקבועכימורשה
להיתריגישלרשותהרישויבקשתמידעלהיתר,שבהיציין
כיהמידעמבוקשלצורךהליךרישויבאמצעותמורשה
להיתר,ורשותהרישויתספקאתהמידעלהיתרבתוך45
ימיםממועדקליטתהמידעכמשמעותהבתקנותרישוי
בנייהעכמוכןהמורשהלהיתריוכללפנותלמהנדסהוועדה
המקומיתלצורךהבהרותביחסלהנחיותוהוראותשנכללו
במידעלהיתר,ומהנדסהוועדהיהיהמחויבלהשיבלפנייה

בתוך14ימיםע
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בעיקרו המיועד בניין להקמת הוא ההיתר )2(
למגוריםאוהוספהלבנייןכאמורהמיועדתבעיקרה
למגורים,ובלבדשאינוכוללהקלהאושימושחורג;
לענייןזה,"מיועדבעיקרולמגורים"-אםלפחות80%
משטחיהבנייההמבוקשיםבהיתר,להקמהאולהוספה,

מיועדיםלמגורים;

ניתנההסכמהשלכלבעליהזכויותבמקרקעין )3(
שלגביהםמבוקשהיתרלפיסעיףזה;הסכמהכאמור
תינתןבאופןשבוניתנתהסכמתבעליזכויותכאמור
לענייןהיתרבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)כב(או

)כג(,לפיהעניין;

היוהמקרקעיןשלגביהםמבוקשהיתרלפיסעיףזה )4(
מקרקעיישראל,ניתנההסכמתרשותמקרקעיישראל;

הבנייןשלגביומבוקשההיתראינואחדמאלה: )5(

אתר,כהגדרתובסעיף1לתוספתהרביעית, )א(
המיועדלשימורלפיתכנית;

לשימור, אתרים ברשימת הנכלל אתר )ב(
כמשמעותהבסעיף12לתוספתהרביעיתע

מורשהלהיתריגישלרשותהרישויבקשהלקבלתמידע )ג(
בקשה הגשת לצורך מבוקש המידע כי בה ויציין להיתר

להיתרלפיסעיףזהע

בסעיף כאמור להיתר מידע לקבלת בקשה הוגשה )ד(
קטן)ג(,ימסורמהנדסהוועדהאתהמידעבתוך45ימיעבודה
ממועדקליטתהבקשהלמידע;לענייןסעיףקטןזה,"מועד
התנאים התקיימו שבו המועד - למידע" הבקשה קליטת
המוקדמיםלצורךקליטתבקשהלמידעבהתאםלהוראות

לפיסעיףקטן)כב(או)כג(,לפיהענייןע

נמסרמידעכאמורבסעיףקטן)ד(,רשאימבקשהבקשה )ה(
למידעלהגישלמהנדסהוועדהבקשהלקבלתהבהרותלגבי

המידעשנמסרע

תשובתמהנדסהוועדהלבקשהכאמורבסעיףקטן)ה( )ו(
תינתןבתוך14ימיעבודהממועדקבלתהע

מצאמורשהלהיתרכימתקיימיםבבקשהלהיתרכל )ז(
התנאיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד)3(,יעבירלרשותהרישוי
בהתאם הנדרשים והצרופות הפרטים כל את המקומית
להוראותלפיסעיףקטן)כב(או)כג(,לפיהעניין,וכןאתכל

האמורבפסקאות)4(עד)6(:

בעיקרו המיועד בניין להקמת הוא ההיתר )2(
למגוריםאוהוספהלבנייןכאמורהמיועדתבעיקרה
למגורים,ובלבדשאינוכוללהקלהאושימושחורג;
לענייןזה,"מיועדבעיקרולמגורים"-אםלפחות80%
משטחיהבנייההמבוקשיםבהיתר,להקמהאולהוספה,

מיועדיםלמגורים;

ניתנההסכמהשלכלבעליהזכויותבמקרקעין )3(
שלגביהםמבוקשהיתרלפיסעיףזה;הסכמהכאמור
תינתןבאופןשבוניתנתהסכמתבעליזכויותכאמור
לענייןהיתרבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)כב(או

)כג(,לפיהעניין;

היוהמקרקעיןשלגביהםמבוקשהיתרלפיסעיףזה )4(
מקרקעיישראל,ניתנההסכמתרשותמקרקעיישראל;

הבנייןשלגביומבוקשההיתראינואחדמאלה: )5(

אתר,כהגדרתובסעיף1לתוספתהרביעית, )א(
המיועדלשימורלפיתכנית;

לשימור, אתרים ברשימת הנכלל אתר )ב(
כמשמעותהבסעיף12לתוספתהרביעיתע

מורשהלהיתריגישלרשותהרישויבקשהלקבלתמידע )ג(
בקשה הגשת לצורך מבוקש המידע כי בה ויציין להיתר

להיתרלפיסעיףזהע

בסעיף כאמור להיתר מידע לקבלת בקשה הוגשה )ד(
קטן)ג(,ימסורמהנדסהוועדהאתהמידעבתוך45ימיעבודה
ממועדקליטתהבקשהלמידע;לענייןסעיףקטןזה,"מועד
התנאים התקיימו שבו המועד - למידע" הבקשה קליטת
המוקדמיםלצורךקליטתבקשהלמידעבהתאםלהוראות

לפיסעיףקטן)כב(או)כג(,לפיהענייןע

נמסרמידעכאמורבסעיףקטן)ד(,רשאימבקשהבקשה )ה(
למידעלהגישלמהנדסהוועדהבקשהלקבלתהבהרותלגבי

המידעשנמסרע

תשובתמהנדסהוועדהלבקשהכאמורבסעיףקטן)ה( )ו(
תינתןבתוך14ימיעבודהממועדקבלתהע

מצאמורשהלהיתרכימתקיימיםבבקשהלהיתרכל )ז(
התנאיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד)3(,יעבירלרשותהרישוי
בהתאם הנדרשים והצרופות הפרטים כל את המקומית
להוראותלפיסעיףקטן)כב(או)כג(,לפיהעניין,וכןאתכל

האמורבפסקאות)4(עד)6(:



לסעיף קטן )ז( המוצע

לבדוק להיתר בקשה העורך להיתר מורשה על
שמתקיימיםכלתנאיהסףשנקבעובסעיףקטן)ב(המוצע
וכןכימתקיימיםגםהתנאיםהאלה:ההיתרהמבוקשעומד

בכלההוראותוהתנאיםשנקבעובמידעלהיתר;העבודה
אוהשימושנושאההיתרמתאימיםלתכניותולהנחיות
מרחביותשנקבעולפיסעיף145דלחוקהתכנוןוהבנייה,
החלותעלהקרקעאועלהבנייןעמצאהמורשהלהיתר
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מבקשההיתרהואבעלזכותבמקרקעיןאומי )1(
שקיבלהסכמהלכךמבעלזכותבמקרקעין;

ההיתרהמבוקשעומדבכלהוראותותנאיהמידע )2(
להיתר;

ההיתר מבוקש שבעדם השימוש או העבודה )3(
מתאימיםלתכניות,ולהנחיותהמרחביותשנקבעולפי

סעיף145ד,החלותעלהקרקעאוהבנייןהנידונים;

העתקתעודתמורשהלהיתרשניתנהלמורשה )4(
להיתרלפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים;

תצהירשלהמורשהלהיתרכיההיתרעומדבכל )5(
התנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ז()2(ו־)3(,אשראומת

בידיעורךדין;

העתקשלהבקשהלפיסעיףקטן)ב()1(ע )6(

חובתתשלוםאגרתהיתרלפיסעיף265)17(לאתחול )ח(
עלבקשהלהיתרלפיסעיףזהע

התשלום ועל ההיתר נושא הנכס בשל החיובים על )ט(
בעדםיחולוהוראותכלדין,בשינוייםאלה:

מורשהלהיתריפנהלרשותהרישוילקבלתפירוט )1(
החיובים,בצירוףכלהמסמכיםבדברשטחיהבנייה
הקיימיםוהמבוקשיםבנכסאשרלגביומבוקשההיתר

ואשרנדרשיםלצורךחישובהחיוביםכאמור;

רשותהרישויהמקומיתתשלחלמורשהלהיתר )2(
פניית ממועד ימים 45 בתוך החיובים פירוט את
)1()בסעיףקטןזה- המורשהלהיתרכאמורבפסקה

המועדהאחרון(;

למורשה המקומית הרישוי רשות שלחה לא )3(
להיתראתפירוטהחיובים,כולםאוחלקם,עדלמועד
האחרון,רשאיהמורשהלהיתרלתתאתההיתראף

שלאשולמוהחיובים;

שמתקיימיםכלאלה,יעבירלרשותהרישויתצהירחתום
בכל עומד ההיתר כי דין, עורך ידי על מאומת ידו, על
התנאיםהמפורטיםלעיל,וכןיעבירהעתקיםשלתעודת
המורשהלהיתרשלוושלבקשתמבקשההיתרכייערוך
בעבורוהיתרכאמורענוסףעלכלאלה,יעבירהמורשה
להיתרלרשותהרישויאתכלהמסמכיםשישלצרףלבקשה
להיתרלפיתקנה33לתקנותהתכנוןוהבנייה)רישויבנייה(,

התשע"ו-2016)בפרקזה-תקנותרישויבנייה(ע

 לסעיף קטן )ח( המוצע

אגרה לשלם יש כי קובעות בנייה רישוי תקנות
בעדהיתרבנייה)בפרקזה-אגרתבנייה(עאגרתהבנייה
משולמתבשלהפעולותשמבצעתרשותהרישויבמסגרת

בדיקתהבקשהלהיתרומתןההיתרלפיסעיף145לחוק
התכנוןוהבנייהעואולםמאחרשפעולותאלהמבוצעות
בהיתרלפיסעיףזהעלידיהמורשהלהיתר,מוצעלפטור

אתמבקשההיתרמהחיובבתשלוםאגרתבנייהע

לסעיפים קטנים )ט( ו–)י( המוצעים

סעיף145)ד()1(לחוקהתכנוןוהבנייהקובעכיאחד
התנאיםלמתןהיתרהואששולמוכלהאגרות,ההיטלים
והתשלומיםהאחרים)למעטארנונה(,שישלשלמםלפיכל
חיקוקבשלהנכסנושאההיתר)בפרקזהביחד-החיובים(ע
מוצע החיובים, של פירוט הרישוי מרשות לקבל כדי
לקבועכיהמורשהלהיתריפנהלרשותהרישויבצירוףכל
המסמכיםבדברשטחיהבנייההקיימיםוהמבוקשיםבנכס
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או כולם החיובים, ששולמו בלי היתר ניתן )4(
חלקם,איןבכךכדילגרועמחבותושלהחייבבתשלום
החיובים;תשלוםכאמורייגבהעלידיהרשותהמקומית

אוהוועדההמקומית,לפיהעניין,לפיכלחוק;

עלאףהאמורבפסקה)3(,לענייןהיטלהשבחה )5(
שישלשלמובשלקבלתההיתרהמבוקש)בסעיףזה-

היטלההשבחהבשלההיתר(יחולוהוראותאלה:

היטל בעד החיוב פירוט התקבל לא )א(
האחרון, המועד עד ההיתר בשל ההשבחה
יערוךהמורשהלהיתרשומהבדברההשבחה
לענייןההיטלהאמור,עלפיחוותדעתשלשמאי

מקרקעין)להלן-שומתהמורשהלהיתר(;

משומת עותק יעביר להיתר המורשה )ב(
המורשהלהיתרלרשותהרישויהמקומיתבתוך
7ימיםמיוםביצועהתשלום)בסעיףזה-מועד

הדיווח(;

בתוך רשאית, המקומית הרישוי רשות )ג(
שישהחודשיםממועדהדיווח,לתקןאתשומת
המורשהלהיתר)בסעיףזה-שומהמתוקנת(
בעד מתוקן חיוב להיתר למורשה ולמסור
היטלההשבחהבשלההיתר;לאתוקנהשומת
את יראו האמור, למועד עד להיתר המורשה
רשותהרישויכאילוהיאאישרהאתהשומה

בדברההשבחהבשלההיתר;

שומה המקומית הרישוי רשות מסרה )ד(
חיובי הפרש ונוצר להיתר למורשה מתוקנת
ביןהיטלההשבחהלפיהשומההמתוקנתלבין
להיתר המורשה שומת לפי ההשבחה היטל
החייב ישלם לתשלום(, ההפרש - זה )בסעיף
אתההפרשלתשלוםאוימציאערבותמתאימה
להבטחתתשלוםההפרשלתשלוםבתוך30ימים

מהמועדשבונמסרהלוהשומההמתוקנת;

כלעודלאשולםההפרשלתשלוםאולא )ה(
נמסרהערבותמתאימהלהבטחתתשלומו,לא

ייתןהמורשהלהיתרתעודתגמר;

הפרשי ייווספו לתשלום ההפרש על )ו(
פסיקת בחוק כמשמעותם וריבית, הצמדה
ריביתוהצמדה,התשכ"א-2101961,לתקופהשבין
המועדהאחרוןלתשלוםכאמורבפסקתמשנה

)ד(לביןמועדהתשלוםע

מורשהלהיתרישלחלרשותהרישויהמקומיתאתכל )י(
האישוריםבדברתשלוםהחיוביםע

או כולם החיובים, ששולמו בלי היתר ניתן )4(
חלקם,איןבכךכדילגרועמחבותושלהחייבבתשלום
החיובים;תשלוםכאמורייגבהעלידיהרשותהמקומית

אוהוועדההמקומית,לפיהעניין,לפיכלחוק;

עלאףהאמורבפסקה)3(,לענייןהיטלהשבחה )5(
שישלשלמובשלקבלתההיתרהמבוקש)בסעיףזה-

היטלההשבחהבשלההיתר(יחולוהוראותאלה:

היטל בעד החיוב פירוט התקבל לא )א(
האחרון, המועד עד ההיתר בשל ההשבחה
יערוךהמורשהלהיתרשומהבדברההשבחה
לענייןההיטלהאמור,עלפיחוותדעתשלשמאי

מקרקעין)להלן-שומתהמורשהלהיתר(;

משומת עותק יעביר להיתר המורשה )ב(
המורשהלהיתרלרשותהרישויהמקומיתבתוך
7ימיםמיוםביצועהתשלום)בסעיףזה-מועד

הדיווח(;

בתוך רשאית, המקומית הרישוי רשות )ג(
שישהחודשיםממועדהדיווח,לתקןאתשומת
המורשהלהיתר)בסעיףזה-שומהמתוקנת(
בעד מתוקן חיוב להיתר למורשה ולמסור
היטלההשבחהבשלההיתר;לאתוקנהשומת
את יראו האמור, למועד עד להיתר המורשה
רשותהרישויכאילוהיאאישרהאתהשומה

בדברההשבחהבשלההיתר;

שומה המקומית הרישוי רשות מסרה )ד(
חיובי הפרש ונוצר להיתר למורשה מתוקנת
ביןהיטלההשבחהלפיהשומההמתוקנתלבין
להיתר המורשה שומת לפי ההשבחה היטל
החייב ישלם לתשלום(, ההפרש - זה )בסעיף
אתההפרשלתשלוםאוימציאערבותמתאימה
להבטחתתשלוםההפרשלתשלוםבתוך30ימים

מהמועדשבונמסרהלוהשומההמתוקנת;

כלעודלאשולםההפרשלתשלוםאולא )ה(
נמסרהערבותמתאימהלהבטחתתשלומו,לא

ייתןהמורשהלהיתרתעודתגמר;

הפרשי ייווספו לתשלום ההפרש על )ו(
פסיקת בחוק כמשמעותם וריבית, הצמדה
ריביתוהצמדה,התשכ"א-2101961,לתקופהשבין
המועדהאחרוןלתשלוםכאמורבפסקתמשנה

)ד(לביןמועדהתשלוםע

מורשהלהיתרישלחלרשותהרישויהמקומיתאתכל )י(
האישוריםבדברתשלוםהחיוביםע

ס"חהתשכ"א,עמ'192;התשס"א,עמ'206ע 210
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עמידת את לבדוק רשאית המקומית הרישוי רשות )יא(
)ז(בתנאים הבקשהלהיתרשהועברהאליהלפיסעיףקטן
)3(שבאותוסעיףקטן;מצאה )1(עד המפורטיםבפסקאות
רשותהרישויכיהבקשהלהיתראינהעומדתבתנאיאחדאו
יותרמהתנאיםהאמורים,רשאיתהיאלמסורלמורשהלהיתר
פירוטבדבראי־עמידהבתנאיםכאמור)בסעיףזה-פירוט
הליקויים(,לאיאוחרמשלושיםימיםמהיוםשבוהועברה
אליההבקשהלהיתר)בסעיףזה-המועדהאחרוןלמסירת

ליקויים(ע

מורשהלהיתררשאילתתהיתרבבקשהלהיתראם )יב(
התקיימובהכלאלה:

כלהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב()1(עד)5(; )1(

כלהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ז()1(עד)3(; )2(

החיובים בפירוט שפורטו החיובים כל שולמו )3(
כאמורבסעיף)ט()2(וכןהיטלההשבחהבשלההיתר

כאמורבסעיף)ט()5(;

התקבלאישורמכוןבקרהכיביצעבקרתתכן )4(
לבקשהוכיתוצאותהבקרהתקינות;

אשרלגביומבוקשההיתרואשרנדרשיםלצורךחישוב
החיוביםכאמורבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיפים145
ו־265לחוקהתכנוןוהבנייהעבהתאםלכך,יידרשהמורשה
להיתרלצרףאתכלהאמורבתקנותרישויבנייה,ובכלל
זה:קובץתכניתראשיתוטבלתשטחיהבנייה,כמשמעותם
בתקנותרישויבנייה,והיאתמציאלואתפירוטהחיובים
כאמורבתוך45ימיעבודהעאםלאהעבירהרשותהרישוי
אתפירוטהחיוביםכאמור,לאיהיהבכךכדילעכבאת
מתןההיתרעלידיהמורשהלהיתר,אךהדבראינוגורע

מחבותושלמבקשההיתרבתשלוםהחיוביםע

עםזאתבכלהנוגעלהיטלהשבחה,מוצעכיהמורשה
להיתריהיהרשאילהעבירלמבקשההיתרחישובעצמאי
שלהיטלההשבחהבשלהנכסנושאההיתר,וזאתעלבסיס
ההשבחה לשומת ביחס מקרקעין שמאי של דעת חוות
האמורה)בפרקזה-שומתהמורשהלהיתר(עהמורשה
שערך השומה של העתק הרישוי לרשות יעביר להיתר
ואישורעלהתשלוםבתוך7ימיםעשולםהיטלההשבחהעל
בסיסשומתהמורשהלהיתר,רשותהרישויהמקומיתתהיה
רשאית,לתקופהשלעד6חודשיםממועדהתשלוםכאמור,
ככל מתוקנתע שומה ולהוציא החישוב על בקרה לבצע
שהרשותהמקומיתהוציאהשומהמתוקנתמבקשההיתר
יחויב האמור( ההשבחה בהיטל החייב אחר גורם )וכל
בתשלוםההפרשיםביןשומתהמורשהלהיתרלביןהשומה
30ימיםעכלעודלאשולמוההפרשים, המתוקנתבתוך
לאיוכלהמורשהלהיתרלתתתעודתגמר,שהיאתעודה
המעידהכיהעבודהנושאההיתרהושלמהבהתאםלתנאי
היתרובהתאםלנדרשלפיכלחיקוקעלאשולמוההפרשים

לתשלוםבתוך30ימיםכאמור,ייווספולהםהפרשיהצמדה
וריביתעדלמועדתשלומםבפועלע

לסעיף קטן )יא( המוצע

כחלקמהליךהבקרהשלהמורשהלהיתרובמטרה
לאתרליקוייםבבקשהלהיתר,מוצעכיבמהלך30הימים
)ז( קטן בסעיף המפורטים המסמכים העברת שלאחר
המוצע,תוכלרשותהרישוילהודיעלמורשהלהיתרכי
)1( מצאהשמתקיימיםלגביהבקשהלהיתראחדמאלה:
מבקשההיתראינובעלהזכויותבמקרקעין)אומישקיבל
הסכמהלכךמבעלהמקרקעין(;)2(ההיתראינועומדבכל
נושא השימוש או העבודה )3( להיתר; המידע הוראות
ההיתראינםמתאימיםלתכניותאולהנחיותהמרחביות
החלותעלהקרקעאוהבנייןשלגביומבוקשההיתר)להלן

-פירוטליקויים(ע

לסעיף קטן )יב( המוצע

בסעיףזהמפורטיםכלהתנאיםשבהתקיימםרשאי
מורשהלהיתרלתתהיתר,ואשרכולליםגםתנאיםשעל
המורשהלהיתרהיהלבחוןבשלביםמוקדמיםשלהליך
מתןההיתרעבהתאםלכךרשימתהתנאיםכוללתאתאלה:
התקיימוכלהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(המוצע; )1(
התקיימוכלהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ז()1(עד)3( )2(
שולמוכלהחיוביםבהתאםלפירוטהחיובים המוצע;)3(
שהתקבלמרשותהרישוי,וכןהיטלהשבחה,ביןאםלפי
המורשה שומת לפי אם ובין הרישוי רשות של חישוב
להיתר;)4(התקבלאישורשלמכוןבקרהכיבוצעהבקרת
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התקייםאחדמאלה: )5(

ליקויים למסירת האחרון המועד חלף )א(
ורשותהרישוילאמסרהלמורשהלהיתרפירוט

ליקויים;

מסרהרשותהרישוילמורשהלהיתרפירוט )ב(
הבקשה את תיקן להיתר והמורשה ליקויים
להיתרבהתאםומסרלרשותהרישוימסמכים

המעידיםעלהתיקוןהאמורע

מורשהלהיתרימסורלרשותהרישויעותקשלההיתר )יג(
שנתןלפיסעיףקטן)יב(ע

רשות וסברה )יב()5()ב( קטן בסעיף האמור התקיים )יד(
הרישויכיההיתרשניתןלאחרהתיקוןשערךהמורשהלהיתר
כאמורבאותהפסקהאינועומדבאחדאויותרמהתנאים
המפורטיםבסעיףקטן)ז()1(עד)3(,רשאיתהיאלערורלפני
12א,לאיאוחרמשלושים ועדתהערר,כמשמעותהבסעיף
בסעיף כאמור מההיתר עותק לה נמסר שבו מהיום ימים
קטן)יג(;רשותהרישויתמסורעותקמהעררלמנהלהיחידה

הארציתלאכיפהע

מורשהלהיתרלאייתןהיתרלקרובוע )טו(

שרהמשפטיםרשאילקבוע,בהתייעצותעםשרהפנים, )טז(
כלליםנוספיםלאמורבסעיףקטן)טו(בדבראיסורמתןהיתר

עלידימורשהלהיתרבשלזיקתולמבקשההיתרע

היתרשיינתןבניגודלהוראותסעיףקטן)טו(אולהוראות )יז(
לפיסעיףקטן)טז(-בטלע

התקייםאחדמאלה: )5(

ליקויים למסירת האחרון המועד חלף )א(
ורשותהרישוילאמסרהלמורשהלהיתרפירוט

ליקויים;

מסרהרשותהרישוילמורשהלהיתרפירוט )ב(
הבקשה את תיקן להיתר והמורשה ליקויים
להיתרבהתאםומסרלרשותהרישוימסמכים

המעידיםעלהתיקוןהאמורע

מורשהלהיתרימסורלרשותהרישויעותקשלההיתר )יג(
שנתןלפיסעיףקטן)יב(ע

רשות וסברה )יב()5()ב( קטן בסעיף האמור התקיים )יד(
הרישויכיההיתרשניתןלאחרהתיקוןשערךהמורשהלהיתר
כאמורבאותהפסקהאינועומדבאחדאויותרמהתנאים
המפורטיםבסעיףקטן)ז()1(עד)3(,רשאיתהיאלערורלפני
12א,לאיאוחרמשלושים ועדתהערר,כמשמעותהבסעיף
בסעיף כאמור מההיתר עותק לה נמסר שבו מהיום ימים
קטן)יג(;רשותהרישויתמסורעותקמהעררלמנהלהיחידה

הארציתלאכיפהע

מורשהלהיתרלאייתןהיתרלקרובוע )טו(

שרהמשפטיםרשאילקבוע,בהתייעצותעםשרהפנים, )טז(
כלליםנוספיםלאמורבסעיףקטן)טו(בדבראיסורמתןהיתר

עלידימורשהלהיתרבשלזיקתולמבקשההיתרע

היתרשיינתןבניגודלהוראותסעיףקטן)טו(אולהוראות )יז(
לפיסעיףקטן)טז(-בטלע

תכןלבקשהלהיתר,ותוצאותהבקרהשבוצעהתקינות;
30 בתוך הרישוי מרשות ליקויים פירוט התקבל לא )5(
ימיםממועדשהומצאהלההבקשהלהיתר,אושהתקבל
פירוטליקוייםכאמורוהמורשהלהיתרתיקןאתהבקשה
להיתרבהתאםומסרלרשותהרישוימסמכיםהמעידים

עלהתיקוןשנעשהע

לסעיף קטן )יג( המוצע

לאחרמתןההיתרמוצעכיהמורשהלהיתרימסור
לרשותהרישויהעתקשלההיתרשנתןע

לסעיף קטן )יד( המוצע

שביצע התיקונים אף על כי הרישוי רשות סברה
לו, שנשלחו הליקויים פירוט בעקבות להיתר המורשה
ההיתרעדייןאינועומדבתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן
)ז()1(עד)3(המוצע,היאתהיהרשאיתלערורלפניועדת
עררבתוך30ימיםמיוםשנמסרלהההיתרהמתוקןכאמור,
ותמסורעותקמהעררשהגישהלמנהלהיחידההארצית

לאכיפהע

לסעיפים קטנים )טו( עד )יז( המוצעים

שאינם משיקולים יושפע לא להיתר שהמורשה כדי
קשוריםלשיקוליםשעליולשקולבמתןההיתרמוצעלקבוע
כימורשהלהיתרלאיהיהרשאילתתהיתרלאדםשהוא
לחוק 1 בסעיף כיום הקיימת להגדרה בהתאם "קרובו"ע
התכנוןוהבנייהקרובושלמורשהלהיתרהואאחדמאלה:
בןזוג;הורה,הוריהורה,צאצא,צאצאיבןזוגובניזוגםשל
כלאחדמאלה,אואדםאחרהסמוךעלשולחנושלהמורשה
להיתר;אחאואחותובניזוגם;תאגידשהמורשהלהיתר
הואמנהלואונושאמשרהבו,אושחלקובהוןהמניות,
בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהלאובזכותההצבעה,

עולהעל5%ע

עודמוצעלקבועכישרהמשפטים,בהתייעצותעם
שרהפנים,יהיהרשאילקבועכלליםנוספיםבדבראיסור
מתןהיתרעלידימורשהלהיתרבשלזיקתולמבקשההיתרע

היתר כי לקבוע מוצע האמורים האיסורים לנוכח
שיינתןבניגודלהוראותאלה,יהיהבטלמעיקרוע
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ועדהמקומיתרשאיתלקבועכיסעיףזהלאיחולבתחום )יח(
מרחבהתכנוןשלהאובחלקממנו;ואולםקביעהכאמורלא
תחוללענייןהיתרהמשנההיתרקיים,ובלבדשמתקיימים

שניאלה:

ההיתרהמשנהניתןבתקופתתוקפושלההיתר )1(
הקיים;

ההיתרהקייםאינוכוללהקלהאושימושחורגע )2(

החליטהועדהמקומיתלפיסעיףקטן)יח(כיסעיףזה )יט(
לאיחולבתחוםמרחבהתכנוןשלהאובחלקממנו,תפרסם
הודעהבדברהחלטתהברשומות,בעיתוןובמשרדיהרשויות

המקומיותבתחוםמרחבהתכנוןשלהע

אחת שלה, האינטרנט באתר תפרסם מקומית ועדה )כ(
לשנה,אתמספרההיתריםשניתנולפיסעיףזהבתחוםמרחב
שומת ששולמולפי החיובים מספר את וכן שלה, התכנון

המורשהלהיתרע

מהפרטים, שפרט לאכיפה הארצית היחידה סברה )כא(
מידעאונתוןשנכללובתצהירושלהמורשהלהיתרכאמור
בסעיףקטן)ז()5(לאהיהנכון,כךשלאהתקיימואחדאויותר
מהתנאיםלמתןההיתר,תודיעעלכךלרשותהרישויויחולו

הוראותאלה:

לכאורה, שמתקיימים, הרישוי רשות ראתה )1(
על ההיתר לבעל תודיע ברישה, המנויים התנאים
בטלותושלההיתר,כולואוחלקו,ובלבדשלאחלפו
חמששניםמיוםשניתןההיתרונתנהלבעלההיתר
טענותיולפניה;לענייןזהיראו הזדמנותלטעוןאת
אתהעבודהשלגביהניתןהיתר,כולהאוחלקה,לפי

העניין,כאילובוצעהבלאהיתר;

לסעיפים קטנים )יח( ו–)יט( המוצעים

מוצעלקבועכיועדהמקומיתתוכללהחליטשהליךרישוי
באמצעותמורשהלהיתרלאיחולבתחומהאובאזורים
מסוימיםבתחומהעעםזאת,סמכותההאמורהשלהוועדה
המקומיתלאתחולעלהליךרישוישהואהיתרהמשנה
היתרקייםשניתןכאשרההיתרהקייםהואבתוקף,ובלבד

שההיתרהקייםאינוכוללהקלהאושימושחורגע

מוצעכיהודעהעלהחלטהשלועדהמקומיתכאמור
תפורסםברשומות,בעיתוןובמשרדיהרשויותהמקומיות
הפרסום המקומית; הוועדה של התכנון מרחב בתחום

בעיתוןיהיהכאמורבסעיף1אלחוקהתכנוןוהבנייהע

לסעיף קטן )כ( המוצע

מוצעכיאחתלשנהתפרסםועדהמקומיתבאתר
מורשה באמצעות ההיתרים כמות את שלה האינטרנט
להיתרשניתנובתחומה,ומתוכםבכמהמקריםהחיובים

לתשלוםשולמועלבסיסשומתמורשהלהיתרע

לסעיף קטן )כא( המוצע

אכיפה פעולות במסגרת אם כי לקבוע מוצע
כי לכאורה נמצא לאכיפה הארצית היחידה שמבצעת
פרטיםבתצהירושלהמורשהלהיתר,כאמורבסעיףקטן
)ז()5(המוצע,אינםנכונים,כךשלאהתקיימואחדאויותר
הרישוי לרשות כך על תודיע ההיתר, למתן מהתנאים
שבתחומהניתןההיתרעאםבדקהרשותהרישויומצאה
כילדעתהישפרטיםבתצהירושלהמורשהלהיתרשאינם
נכוניםכאמור,תודיעלבעלההיתרעלבטלותושלההיתר,
ובלבדשנתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהושלא
חלפוחמששניםמיוםמתןההיתרעבעלההיתריהיהרשאי
בדבר הרישוי רשות החלטת על ערר ועדת לפני לערור

בטלותההיתרכאמורע
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הודיעהרשותהרישוילבעלההיתרעלהחלטתה )2(
בדברבטלותההיתר,כולואוחלקו,רשאיבעלההיתר
לערורלפניועדתהערר,כמשמעותהבסעיף12א,בתוך
30ימיםמיוםשנמסרהלבעלההיתרההחלטההאמורהע

בקשה על החלות ו־265 145 סעיפים לפי ההוראות )כב(
להיתרלפיסעיף145ועלמתןהיתרלפיהסעיףהאמור,יחולו
בשינויים זה, סעיף לפי היתר מתן ועל להיתר בקשה על
נקבעו לא עוד וכל זה סעיף להוראות ובכפוף המחויבים,

תקנותבאותוענייןלפיסעיףקטן)כג(ע

בקשה הגשת לעניין תקנות לקבוע רשאי הפנים שר )כג(
תשלום או זה, סעיף לפי היתר מתן זה, סעיף לפי להיתר

חיוביםע";

בסעיף147)א(,בסופויבוא"בנושאיםשנקבעולפיסעיף151)ב("; )6(

בסעיף151- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"יינתנוהקלהאו"יבוא"יינתן"; )א(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עם בהתייעצות הפנים, ששר בנושאים אלא הקלה תינתן לא ")ב(
המועצההארצית,יקבעבתקנותושאיןבהםסטייהניכרתמתכנית;ואולם

נושאיםכאמורלאיכללוהוספתשטחיבנייהאוהוספתיחידותדיורע";

בסעיף157א,במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )8(

עלאףהאמורבסעיףזה- ")ה2(

מורשהלהיתררשאילתתתעודתגמר,כהגדרתהבסעיף145ב1)א(, )1(
למישהואבעלהיתרבתוקףשניתןעלידיהמורשהלהיתר,אםמצאכי

התקיימוכלאלה:

העבודהנושאההיתרהושלמהבהתאםלהיתרולפיכלחיקוק; )א(

כלהתנאיםשנקבעובהיתרלמתןתעודתגמר; )ב(

התקבלאישורמכוןבקרהכיביצעבקרתביצועלעבודהנושא )ג(
ההיתרוכיתוצאותהבקרהתקינות;

הודיעהרשותהרישוילבעלההיתרעלהחלטתה )2(
בדברבטלותההיתר,כולואוחלקו,רשאיבעלההיתר
לערורלפניועדתהערר,כמשמעותהבסעיף12א,בתוך
30ימיםמיוםשנמסרהלבעלההיתרההחלטההאמורהע

בקשה על החלות ו־265 145 סעיפים לפי ההוראות )כב(
להיתרלפיסעיף145ועלמתןהיתרלפיהסעיףהאמור,יחולו
בשינויים זה, סעיף לפי היתר מתן ועל להיתר בקשה על
נקבעו לא עוד וכל זה סעיף להוראות ובכפוף המחויבים,

תקנותבאותוענייןלפיסעיףקטן)כג(ע

בקשה הגשת לעניין תקנות לקבוע רשאי הפנים שר )כג(
תשלום או זה, סעיף לפי היתר מתן זה, סעיף לפי להיתר

חיוביםע";

בסעיף147)א(,בסופויבוא"בנושאיםשנקבעולפיסעיף151)ב("; )6(

בסעיף151- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"יינתנוהקלהאו"יבוא"יינתן"; )א(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עם בהתייעצות הפנים, ששר בנושאים אלא הקלה תינתן לא ")ב(
המועצההארצית,יקבעבתקנותושאיןבהםסטייהניכרתמתכנית;ואולם

נושאיםכאמורלאיכללוהוספתשטחיבנייהאוהוספתיחידותדיורע";

בסעיף157א,במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )8(

עלאףהאמורבסעיףזה- ")ה2(

מורשהלהיתררשאילתתתעודתגמר,כהגדרתהבסעיף145ב1)א(, )1(
למישהואבעלהיתרבתוקףשניתןעלידיהמורשהלהיתר,אםמצאכי

התקיימוכלאלה:

העבודהנושאההיתרהושלמהבהתאםלהיתרולפיכלחיקוק; )א(

כלהתנאיםשנקבעובהיתרלמתןתעודתגמר; )ב(

התקבלאישורמכוןבקרהכיביצעבקרתביצועלעבודהנושא )ג(
ההיתרוכיתוצאותהבקרהתקינות;

לסעיפים קטנים )כב( ו–)כג( המוצעים

מורשה שערך להיתר בקשה על כי לקבוע מוצע
להיתרועלמתןהיתרשנתןמורשהלהיתריחולו,בשינויים
המחויבים,התקנותהחלותעלהיתרשניתןלפיסעיף145
בנייה, רישוי תקנות זה ובכלל והבנייה, התכנון לחוק
ואגרות(, תנאיו להיתר, )בקשה והבנייה התכנון תקנות
התש"ל-1970,וזאתבכפוףלכלהשינוייםשנקבעובסעיף
מוצעזהעעודמוצעלהסמיךאתשרהפניםלקבועתקנות
נוספותלענייןהגשתבקשהלהיתר,מתןהיתראותשלום

חיוביםלפיסעיףמוצעזהע

לפסקה )8(

חברת כי קובע והבנייה התכנון לחוק 157א סעיף
תשתית)כגון:חברתהחשמלותאגידימיםוביוב(רשאית
לספקשירותיםלבנייןבתנאישבעלההיתרהמציאלה
אישורשלהוועדההמקומיתאואתהיתרהבנייהעבעבר
אישורזההיהנקראטופס4,ואולםכיוםהמינוחהמקובל,
כפישנקבעבתקנותרישויבנייה,הואתעודתגמר,המעידה
כיהעבודהנושאההיתרהושלמהבהתאםלהיתרולפיכל
חיקוקעסעיףקטן)ה2(מתייחסלמורשהלהיתרכפישהוגדר
בתיקון33אשרהיהבתוקףלחמששניםותוקפופקע,אך
ככלהנראהסעיףזהלאבוטליחדעםשארסעיפיתיקון
33עלפיכךמוצעכיבמקוםסעיף)ה2(בנוסחוכיום,ייקבעו
הוראותביחסלתעודתגמרשניתנתעלידימורשהלהיתרע
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שנקבעו התנאים יחולו )1( בפסקה כאמור גמר תעודת מתן על )2(
בחיקוק,בשינוייםהמחויבים;

המורשהלהיתריעבירעותקמתעודתגמרכאמורבפסקה)1(לרשות )3(
הרישויבצירוףהמסמכיםבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיףקטן)ה1(

לצורךהגשתבקשהע";
בסעיף157ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )9(

עלאףהאמורבסעיףזה,מורשהלהיתררשאילתתאישורכיניתןלהתחיל ")ג1(
בביצועהעבודות,למישהואבעלהיתרבתוקףשניתןעלידיהמורשהלהיתר
אםמצאכיהתקיימוהתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתר,בתכניתובמידעלהיתר,

כמשמעותובסעיף145ב1)א(ע
עלאישורתחילתעבודותכאמורבסעיףקטן)ג1(יחולוהתנאיםשנקבעו )ג2(

בחיקוק,בשינוייםהמחויביםע
המורשהלהיתריעביראתהאישורשנתןלפיסעיףקטן)ג1(לרשותהרישוי )ג3(

בצירוףהודעהבדברמכוןהבקרהשיבצעאתבקרתהביצועע";
בסעיף158טו1)ב(,ברישה,במקום"כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021("יבוא )10(

"י"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(";

במסגרתזו,מוצעלקבועכילאחרסיוםהעבודות,ובדיקה
כיהבנייהנעשתהבהתאםלהוראותההיתרוכיהתקיימו
התנאיםלהוצאתתעודתגמרכמפורטבהיתרובתקנות
בקרת בדבר בקרה מכון אישור זה ובכלל בנייה, רישוי
הביצוע,יהיההמורשהלהיתררשאילתתלמבקשההיתר
תעודתגמרעעלתעודתגמרשנתןמורשהלהיתריחולו
המחויביםע בשינויים בנייה, רישוי שבתקנות ההוראות
עודמוצעכיהמורשהלהיתריעבירלרשותהרישויהעתק
מתעודתהגמרבצירוףהמסמכיםהנדרשיםכמפורטבתקנה

95)א(לתקנותרישויבנייהע

התכנון לחוק 157א)ה2( קטן סעיף של לשונו וזה
והבנייהשמוצעלהחליפו:

עלמבנהשנבנהלפיהיתרשניתןלפיהוראות ")ה2(
פרקה'3יחולוהוראותאלה:

בקשהלרשותמאשרתלתתאישורלפיסעיף )1(
זהתוגשבחתימתהמורשהלהיתרכמשמעותובפרקה'3
שערךאתהבקשהלהיתרויצורףלהתצהירשלהמורשה
להיתרשבויצויןכיהמבנהנושאהבקשהנבנהבהתאם
להיתרהבניהוכיהואראוילשימוש;נתמנהכאחראיעל
בקורתהבניהמורשהלהיתרשלאערךאתהבקשהלהיתר,
יחתוםגםהואעלהבקשהלרשותהמאשרתועלהתצהיר;

הרשותהמאשרתתיתןאתהאישורתוךעשרה )2(
ימיםמיוםשהוגשהלההבקשה,אלאאםכןהודיעהבכתב
בתוךהמועדהאמורלחברה,לספקהמיםאולמנהל,כילא
התקיימוהתנאיםהקבועיםבחוקובתקנותלצורךחיבור
ותפרטם; הענין, לפי לטלפון, או למים לחשמל, המבנה

העתקמההודעהיישלחלמורשהלהיתר;

לאנתנההרשותהמאשרתאישורבתוךהמועד )3(
האמורבפסקה)2(,אולאהודיעהעלהתנגדותהלחיבור
כאמורבאותהפסקה,ניתןלפנות,לאחרהמועדהאמור,
ישירותלחברה,לספקהמיםאולמנהלולבקשחיבורהמבנה
כאמור,ובלבדשיתקיימוגםבבקשהזוהוראותפסקה)1(;
עשהכן,ניתןיהיהלחבראתהמבנהלחשמל,למיםאו
לטלפון,לפיהענין,גםבלאאישורהרשותהמאשרת,אלא
אםכןקיימתמניעהאחרתלפיכלדין,והרשותהמאשרת
אומישנתבקשלחבראתהמבנהלחשמל,למיםאולטלפון,

הודיעועלכךבכתבלמבקשהחיבורע"

לפסקה )9(

סעיף157בלחוקהתכנוןוהבנייהקובעהוראותבנוגע
להוסיף מוצע היתרע מתן לאחר עבודה תחילת לאישור
התייחסותלהיתרשניתןבאמצעותמורשהלהיתר,ולקבוע
כילאחרמתןההיתר,המורשהלהיתריהיהרשאילאשר
אתתחילתהעבודותבהתאםלהיתרשנתן,אםמצאכי
התקיימוהתנאיםשנקבעולענייןזהבמידעלהיתר,בהיתר
ובתכניתהחלהעלהבנייןעעלאישורתחילתעבודהכאמור
יחולוההוראותבתקנותרישויבנייה,בשינוייםהמחויביםע
עודמוצעכיהמורשהלהיתרנדרשלהעביראתאישור
תחילתהעבודהכאמורלרשותהרישויבצירוףהודעהעל

מכוןהבקרההמיועדלבצעאתבקרתהביצועע

לפסקה )10(

מוצעלתקןאתסעיף158טו1לחוקהתכנוןוהבנייה,
ולהאריךבשנתייםאתהתקופהשבמהלכהשרתהפנים
פועלים לא אם גם בקרה, למכון רישיון לתת מוסמכת
בתחומוכלהבקריםהמורשיםלענייןגורםמאשרהמנויים

בסעיף158כאלחוקהתכנוןוהבנייהע
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בסעיף198)ה1()4(- )11(

המילים"בגובהסכוםהאגרה,כולהאוחלקה,כפיששילםבעתהגשת )א(
הערר"-יימחקו;

אחרי"ביןהמשיבים"יבוא"החלטתועדתהעררתיחשבכפסקדיןלעניין )ב(
הוצאהלפועל";

בסעיף202יג)א(,במקום"פרקזה"יבוא"פרקזה,לרבותלענייןתשלוםאגרהבעד )12(
הגשתבקשהלמינוישמאימכריעע";

אחריסעיף251יבוא: )13(
"עבירותשל

מורשהלהיתר
מורשהלהיתרהעושהאחדמאלה,דינו-כפלהקנס251אע )א(

האמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין:
להיתר, המידע להוראות בניגוד היתר מתן )1(
לפיסעיף שנקבעו המרחביות להנחיות או לתכניות
145ד,החלותעלהקרקעאועלהבנייןהנידוניםכאמור

בסעיף145ב1)יב()2(;
מתןהיתרבניגודלהוראותסעיף145ב1)ב()2(,)3(,)4( )2(

או)5(אוסעיףיב)3(ו־)4(;
מתןאישורלתחילתעבודהשלאעלפיהיתר )3(

בתוקף,בניגודלהוראותסעיף157ב)ג1(;
מתןתעודתגמרלעבודותשבוצעושלאעלפי )4(
היתר,אוטרםקבלתאישורשלמכוןבקרהעלבקרת

ביצוע,בניגודלהוראותסעיף157א)ה2(ע
עבירותלפיסעיף251א)א(הןמסוגהעבירותשלאחריות )ב(

קפידהע";

בסעיף198)ה1()4(- )11(

המילים"בגובהסכוםהאגרה,כולהאוחלקה,כפיששילםבעתהגשת )א(
הערר"-יימחקו;

אחרי"ביןהמשיבים"יבוא"החלטתועדתהעררתיחשבכפסקדיןלעניין )ב(
הוצאהלפועל";

בסעיף202יג)א(,במקום"פרקזה"יבוא"פרקזה,לרבותלענייןתשלוםאגרהבעד )12(
הגשתבקשהלמינוישמאימכריעע";

אחריסעיף251יבוא: )13(
"עבירותשל

מורשהלהיתר
מורשהלהיתרהעושהאחדמאלה,דינו-כפלהקנס251אע )א(

האמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין:
להיתר, המידע להוראות בניגוד היתר מתן )1(
לפיסעיף שנקבעו המרחביות להנחיות או לתכניות
145ד,החלותעלהקרקעאועלהבנייןהנידוניםכאמור

בסעיף145ב1)יב()2(;
מתןהיתרבניגודלהוראותסעיף145ב1)ב()2(,)3(,)4( )2(

או)5(אוסעיףיב)3(ו־)4(;
מתןאישורלתחילתעבודהשלאעלפיהיתר )3(

בתוקף,בניגודלהוראותסעיף157ב)ג1(;
מתןתעודתגמרלעבודותשבוצעושלאעלפי )4(
היתר,אוטרםקבלתאישורשלמכוןבקרהעלבקרת

ביצוע,בניגודלהוראותסעיף157א)ה2(ע
עבירותלפיסעיף251א)א(הןמסוגהעבירותשלאחריות )ב(

קפידהע";

לפסקה )11(

בעלות הן השבחה והיטל לפיצויים הערר ועדות
סעיף לפי פיצויים בנושא במחלוקות הכרעה סמכות
כך השבחה, היטל ובנושא והבנייה התכנון לחוק 197
שלהחלטותיהןישמשמעותאופרטיביתוהןעשויותלחייב
אתאחדהצדדיםבתשלוםפיצויאוהיטלהשבחהעעם
זאת,כיוםלאניתןלפנותלהוצאהלפועלכדילאכוףביצוע
החלטותאלה,ועלכןהזוכהבעררלעיתיםקרובותמתקשה
החוק את לתקן מוצע כן על לוע המגיע הסעד בקבלת
ולאפשרלפנותלהוצאהלפועלגםלגביהחלטותועדת
העררלפיצוייםוהיטלהשבחהענוסףעלכךכדילצמצם
אתהגשותערריהסרק,מוצעלהעניקסמכותלוועדתהערר
לפיצוייםוהיטלהשבחהלהטילהחזרהוצאותהליךעל

אחדמהצדדיםע

לפסקה )12(

שר כי קובע והבנייה התכנון לחוק 202יג)א( סעיף
המשפטיםרשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצוע
של ששכרו הגם מכריעיםע בשמאים שעוסק ט'1 פרק
השמאיהמכריעממומןעלידיהצדדיםלהליך,הרישלשם
ניהולההליךמתבצעתעבודהרבה,שמלווהאתההליך
בפניהשמאיהמכריע,במשרדהמשפטים)תחוםשמאות
ומינויו, השמאי הקצאת של שירות ניתן כך, מכריעה(ע

טיפולבבקשותשוטפותבסמכותיושבראשמועצתשמאי
המקרקעיןהמתקבלותמטעםהצדדיםודורשותהכרעה
)בקשות המכריע השמאי בפני ההליך את לקדם כדי
לביטולמינוי,החלפתשמאיבשלניגודעניינים,שכרחריג,
וכדומה(עעדעתהשירותזהניתןעלידימשרדהמשפטים
בלאגבייתעלויותמתןהשירותענוסףעלכךאגרהכאמור
למנות מתבקש שבמסגרתם סרק, הליכי לצמצם צפויה
שמאימכריע,ולאחרמכןפונההצדהיוזםומבקשלסגת
תהיה המשפטים לשר כי לקבוע מוצע לפיכך מההליךע
הסמכותלהתקיןתקנותשיטילואגרהבעבורהגשתבקשה
למינוישמאימכריעעבענייןזהיודגשכיבמסגרתהחלטת
באוגוסט 1( התשפ"א כ"גבאב מיום 221 מס' הממשלה
המטילות תקנות תתקין הפנים שרת כי הוחלט ,)2021
חובתתשלוםאגרהעלהגשתפנייהלוועדתעררבנושא
היטליהשבחהעפנייהכאמורהיאבמסלולמקביללתהליך
שר הסמכת לכך, בהתאם מכריעע שמאי בפני המתנהל
בפני המתנהלים בהליכים גם אגרות לקבוע המשפטים

שמאימכריעהיאמהלךמשליםלכךע

לפסקה )13(

כחלקמההסדרהחדשהמוצעובשיםלבלסמכויות
שניתנולמורשהלהיתרמוצעלקבועכימורשהלהיתר
יחויבבכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,
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בסעיף254יז,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )14(

")ב(לשםביצועתפקידיולפיחוקזהלענייןהיתרבנייהשנתןמורשהלהיתר,
מנהלהיחידההארציתלאכיפהאומישהסמיךלכך,רשאי-

ממשרדי להיתר, מהמורשה להיתר מורשה לגבי מידע לקבל )1(
הממשלה,מרשותשהוקמהלפיחוקומגוףציבוריאחר;

להסתייעבאדםשאינועובדהמדינה,שהוסמךלכךבכתב,אשריפעל )2(
בהתאםלהנחיותוהוראותמנהלהיחידההארציתלאכיפה,ולאיפעיל

סמכותהכרוכהבשיקולדעתע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה)תיקוןמס'

)101

בחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-2112014,בסעיף104-81ע

בסעיףקטן)ו1()2()ב(,במקום"כ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(",יבוא"כ'בטבת )1(
התשפ"ד)1בינואר2024(";

בסעיףקטן)ז(,במקום"בשנתייםנוספות"יבוא"בתקופהאובתקופותנוספותשלא )2(
יעלועלשנהכלאחת,ובלבדשסךכלהתקופותלאיעלועלשנתיים";

בסעיףקטן)ו1()2(,במקום"157ב"יבוא"157ב)ב("ע )3(

תיקוןחוק
המהנדסים

והאדריכלים

בחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-105-2121958ע

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"יבוא: )1(

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965;";

אםעשהאחדמאלה:נתןהיתרבניגודלתנאיםהמנויים
בסעיף145ב1)ב()2(עד)5(המוצע;נתןהיתרבניגודלתנאים
אישור נתן המוצע; )4( עד 145ב1)יב()2( בסעיף המנויים
תחילתעבודהשלאעלפיהיתרבתוקף;נתןאישורתעודת
גמרלעבודותשבוצעושלאעלפיההיתראוטרםקבלת
אלה עבירות ביצועע בקרת על בקרה מכון של אישור

ייחשבוכעבירותשלאחריותקפידהע

לפסקה )14(

כדילייעלאתפעולותהאכיפהשלהיחידההארצית
לאכיפהבכלהנוגעלהיתריםשניתנועלידימורשהלהיתר,
מוצעלקבועבסעיף254יזלחוקהתכנוןוהבנייהכימנהל
היחידההארציתלאכיפה,אומישהואהסמיךלצורךכך,
יהיהרשאילקבלמידעבענייןמורשהלהיתרממורשה
להיתר,ממשרדיממשלה,מרשויותסטטוטוריותאומכלגוף
ציבוריאחרעעודמוצעכימנהלהיחידההארציתלאכיפה
יהיהרשאילהסתייעלשםכךבאדםשאינועובדמדינה,
להנחיותיוובלבד בהתאם לכךבכתב,שיפעל שהוסמך

שלאיפעילסמכותהכרוכהבשיקולדעתע

ביוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6ביולי2021(נכנסה  סעיף 104
לתוקפהחובתבקרהבמכוניבקרהשלבקשות 
להיתריבנייהלהקמתבנייןמגוריםחדשבבנייהרוויה:
בנייהשלששיחידותדיוראויותרבמבנהאחדבשתי
קומותלפחותעבהתאםלחוקבנוסחוהיום,חובתהבקרה
במכוןבקרהעלכלשארהבקשותלהיתריהבנייה,עתידה
להיכנסלתוקפהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ע

כדישלאלעכבאתהליכיהרישויעלידידרישתבדיקה
במכוןבקרה,בטרםתושלםההיערכותהנדרשת)הכוללת
כניסהאלמכוניהבקרהשלגורמיםמאשריםנוספיםמעבר
לקיימיםהיום,שעליהםלהיותחלקמהליךהבקרהבבדיקת
בקשותלהיתריבנייהמכללהסוגים,שאינןרקבנייהרוויה
למגורים(,מוצעלדחותאתכניסתהחובהלתוקףבשנתיים
זובתקופות נוספות,תוךמתןאפשרותלהארכתתקופה
נוספותשלאיעלועלשנהכלאחתולאיותרמשנתיים
במצטברעדחייהכאמורחיוניתכדישלאלעכבמשמעותית
אתהליךהוצאתהיתריבנייהבישראלעעודמוצעלתקן
תחילתעבודותוחלעל 157בהעוסקבאישור אתסעיף
כללסוגיהבקשותלהיתרים,בלאתלותבחובתבקרתתכן
ובקרתביצועלגביהן,כפישאףנקבעבתקנותרישויבנייהע
בהתאםמוצעכיבמקוםההפניהבסעיפיםהנזכריםלסעיף
157בכולו,תתוקןההפניהלסעיף157ב)ב(שבונקבעכיככל
שנקבעהחובתבקרתביצועבמכוןבקרה,לאתיתןרשות
הרישויאישורלתחילתעבודותאלאאםכןמסרלהבעל
ההיתרהודעהעלמכוןהבקרההמיועדלבצעאתבקרת
זולאחלהככלשאיןחובתבקרת הביצוע,שכןהוראה

ביצועבמכוןבקרהע

המהנדסים לחוק 13א סעיף את לתקן מוצע  סעיף 105
הגיש אשר רשוי שאדריכל כך והאדריכלים 
השנים בעשר בנייה להיתרי בקשות חמש לפחות
בפנקס להירשם יוכל היתר, בשלהן וניתן האחרונות,
המהנדסיםוהאדריכליםכמורשהלהיתרבהתאםלחוק

ס"חהתשע"ד,עמ'474;התשע"ה,עמ'214ע 211

ס"חהתשי"ח,עמ'108;התשע"ח,עמ'225ע 212
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11ב,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965"יבוא"חוקהתכנון בסעיף )2(
והבנייה";

בסעיף13א- )3(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

ביקשאדריכלרשוילהירשםכמורשהלהגישבקשותלהיתרלפי ")א(
סעיף145ב1לחוקהתכנוןוהבנייה,רשאיהרשםלרשמובפנקסהמהנדסים
והאדריכליםכמורשהלהיתר)להלן-מורשהלהיתר(ולתתלותעודת
מורשהלהיתר,אםנוכחכיהכיןכאדריכלרשויבמשךעשרהשניםשקדמו
לבקשה,לפחותחמשבקשותלהיתרלפיסעיף145לחוקהתכנוןוהבנייה,

שניתןבשלהןהיתרלפיהסעיףהאמורע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"יבוא"בחוק )ב(
התכנוןוהבנייה";

בסעיף16)א(,במקום"לחוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965"יבוא"לחוקהתכנון )4(
והבנייה"ע

פרקכ"ב-תחילה,
תחולה,הוראות

מעברותקנות
ראשונות

תחילתםשלסעיפים145)ב(,147)א(ו–151לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחםבסעיפים106ע )א(
103)4(,)6(ו–)7(לחוקזה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בסעיףזה-המועד

הקובע(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלבקשהלהקלהמתכניתשאושרהלפניהמועד )ב(
הקובע,אומתכניתשהוחלטלהפקידהעדהמועדהקובע,שהוגשהבתוךשנתיים
מהמועדהקובע,ימשיכולחוללגביההוראותסעיפים145)ב(,147)א(ו־151לחוקהתכנון

והבנייה,כנוסחםערביוםהתחילהשלחוקזהע

11ב,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965"יבוא"חוקהתכנון בסעיף )2(
והבנייה";

בסעיף13א- )3(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

ביקשאדריכלרשוילהירשםכמורשהלהגישבקשותלהיתרלפי ")א(
סעיף145ב1לחוקהתכנוןוהבנייה,רשאיהרשםלרשמובפנקסהמהנדסים
והאדריכליםכמורשהלהיתר)להלן-מורשהלהיתר(ולתתלותעודת
מורשהלהיתר,אםנוכחכיהכיןכאדריכלרשויבמשךעשרהשניםשקדמו
לבקשה,לפחותחמשבקשותלהיתרלפיסעיף145לחוקהתכנוןוהבנייה,

שניתןבשלהןהיתרלפיהסעיףהאמורע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"יבוא"בחוק )ב(
התכנוןוהבנייה";

בסעיף16)א(,במקום"לחוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965"יבוא"לחוקהתכנון )4(
והבנייה"ע

תחילתםשלסעיפים145)ב(,147)א(ו–151לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחםבסעיפים106ע )א(
103)4(,)6(ו–)7(לחוקזה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בסעיףזה-המועד

הקובע(ע

פרקכ"ב-תחילה,
תחולה,הוראות

מעברותקנות
ראשונות

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלבקשהלהקלהמתכניתשאושרהלפניהמועד )ב(
הקובע,אומתכניתשהוחלטלהפקידהעדהמועדהקובע,שהוגשהבתוךשנתיים
מהמועדהקובע,ימשיכולחוללגביההוראותסעיפים145)ב(,147)א(ו־151לחוקהתכנון

והבנייה,כנוסחםערביוםהתחילהשלחוקזהע

)ב(בתקופות שרהפניםרשאילהאריךבצואתהתקופההאמורהבסעיףקטן )ג(
נוספותשלאיעלועלשנתייםבמצטבר,אםנוכחכיקיימתהצדקהממשיתלכך,ורשאי

הואלקבועכיהתקופהכאמורתוארךלגביסוגיתכניותשיקבעע

תקנותראשונותלפיסעיף69)ב()1(לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף103)3( )ד(
לחוקזה,יותקנועדליוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

פרק כ"ג: ייבוא

המהנדסיםוהאדריכליםעעודמוצעלהוסיףהגדרהלחוק
המהנדסיםוהאדריכליםולהגדיראתחוקהתכנוןוהבנייה,
אשרנעשהבושימושכמהפעמיםבמסגרתסעיפיםשונים

שלהחוקולתקןאתהסעיפיםהאמוריםבהתאםע

וזהלשונושלסעיףקטן13אלחוקהמהנדסיםוהאדריכלים
שמוצעלהחליפו:

כמורשה להירשם רשוי אדריכל ביקש ")א(
להגישבקשותלהיתרלפיפרקה'3לחוקהתכנוןוהבניה,
התשכ"ה-1965)בחוקזה-מורשהלהיתר(,רשאיהרשם
לרשמוולתתלותעודתמורשהלהיתר,אםנוכחכיהכין
כאדריכלרשויבמשךחמששניםלפחות,בקשותלהיתרי
בניהבישראל,במספרובהיקףשקבעוהשרושרהפנים,

באישורועדתהפניםואיכותהסביבהשלהכנסתע"

שמוצע כפי ההקלות מנגנון צמצום לצורך  סעיף 106
בסעיף103בפסקאות)3(,)4(,)6(ו–)7(,מוצעכי 
147)א(ו–151לחוקהתכנון 145)ב(, תחילתםשלסעיפים
והבנייהבנוסחןהמוצעכעת,יידחהליוםח'בטבתהתשפ"ג
)1בינואר2023()להלן-המועדהקובע(עדחייהזונועדה
לאפשרהןלמוסדותהתכנוןוהןלמגישיהתכניותלהסתגל
להתקנת האפשרות לצד מדורג, באופן המוצע לשינוי
מפורטות בתכניות ייקבעו שלא לנושאים בנוגע תקנות

)לפיסעיף69)ב(לחוקהתכנוןוהבנייההמוצעבסעיף103)3(
להצעתחוקזו(-תקנותשיצמצמואתעצםהצורךבבקשה
145)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה להקלה,ותקנותלפיסעיף
המוצעבסעיף103)4(להצעתחוקזובדברהאפשרותלהתיר
סטייהמהוראותתכניתשהשפעתהמעטהוזניחה-תקנות

שייתנוחלופה,במקריםמתאימים,לצורךבהקלהע

חוק בהצעת כנוסחם אלה סעיפים כי מוצע, עוד
מהמועד הפקדתן על שיוחלט תכניות לעניין יחולו זו,
הקובעואילך,אךעלתכניותמאושרותאותכניותחדשות
הקובע, המועד לפני תתקבל הפקדתן על שההחלטה
147)א(ו151לחוק 145)ב(, ימשיכולחולהוראותסעיפים
התכנוןוהבנייהכנוסחםערבתיקוןחוקזהלתקופהשל
שנתייםנוספותמהמועדהקובע)כלומרשלוששניםמיום
כניסתתיקוןחוקזהלתוקף(,תוךמתןסמכותלשרתהפנים
להאריךבצואתהתקופההאמורה,דרךכללאולגביסוגי
תכניותשיקבע,בתקופהאובתקופותנוספותשלאיעלו
יחדעלשנתיים,אםמצאהכיקיימתהצדקהממשיתלמתן

להארכתהתקופהכאמורע

במהלךתקופתמעברזו,ימשיכולחולהוראותהחוק
הקייםעלתכניותכאמור,כךשיתאפשרבמהלכהלהגיש
בקשהלהקלהבהתאםלדיןהקייםהיום)ובכללזההוראות
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)ב(בתקופות שרהפניםרשאילהאריךבצואתהתקופההאמורהבסעיףקטן )ג(
נוספותשלאיעלועלשנתייםבמצטבר,אםנוכחכיקיימתהצדקהממשיתלכך,ורשאי

הואלקבועכיהתקופהכאמורתוארךלגביסוגיתכניותשיקבעע

תקנותראשונותלפיסעיף69)ב()1(לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף103)3( )ד(
לחוקזה,יותקנועדליוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

פרק כ"ג: ייבוא
תיקוןפקודת

הייבואוהיצוא
בפקודתהיבואוהיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2131979)בפרקזה-פקודתהייבואוהיצוא(-107ע

בסעיף2א- )1(

בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"שליטה"יבוא: )א(

"תיקמוצר"-הפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמורלפי
סעיף2יב)א()1(;

בו שנקבעו השעה והוראות והבנייה התכנון חוק
ככלשהןבתוקף,הוראותתקנותסטייהניכרתאוהוראות
תום עם ואולם ניכרת(ע סטייה בדבר בתכניות שנקבעו
תקופתהמעבר,יחולוהוראותהדיןהחדש,כמוצעבהצעת

חוקזוע

לחוק 69)ב()1( סעיף לפי ראשונות תקנות כי מוצע
החוק, להצעת )3(103 בסעיף כנוסחו והבנייה, התכנון

ייקבעועדליוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

)2014 )11בדצמבר ביוםי"טבכסלוהתשע"ה  פרק כ"ג
להגברת 2318 ממשלה החלטת התקבלה  כללי

התחרותוייעולתהליכיהאסדרהבתחוםהיבוא 
)להלן-החלטה2318(עהחלטהזואימצהאתדוחהוועדה
להגברתהתחרותוהסרתחסמיםביבואבראשותהמנהל
הכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהמיוםי"חבחשוון

התשע"ה)11בנובמבר2014(ע

שר ועל האוצר שר על הטילה האמורה ההחלטה
הכלכלהוהתעשייה,ביחדעםשריהממשלההממונים
עלהרשויותהמוסמכות,להביאלאישורהממשלה,תכנית
לתיקוני זמנים לוחות השאר, בין תכלול, אשר עבודה,
טובין יבוא מדיניות התאמת לצורך הנדרשים החקיקה
שווקים בעלות מפותחות במדינות כמקובל לישראל

משמעותייםעזאת,בהתאםלעקרונותהאלה:

היבוא חוקיות דרישות של מלאה התאמה ככלל, 1ע
בין– לדרישות לישראל המיובאים מוצרים על שחלות

שווקים בעלות מפותחות במדינות הנהוגות לאומיות
משמעותיים;

לקבועלענייןטוביןאשריבואםלמדינותמפותחות 2ע
הקשר,הצהרתיבואן,תנאי טעוןבאותןמדינות,באותו
ליבואטוביןאלהלישראל)ושחרורםמהמכס(יהיההגשת
הצהרהמהיבואןלרשותהמוסמכתעלעמידהבהוראות

הדיניםהרלוונטייםובדרישותחוקיותהיבואהחלותעל
הטובין;

ככלל,יחויבוהןהיבואןוהןהמשווקוחוליותנוספות 3ע
בשרשרתהשיווקלפיהצורךובשיםלבלמקובלבמדינות
עמידה על המעידים מסמכים להחזיק המפותחות,
בדרישותחוקיותהיבואוככלהניתןשדרישהזולאתמנע
במסגרתקשרישירבין "יבואמקביל")היינויבואשלא

היבואןליצרן(;

ואכיפה פיקוח סמכויות של והרחבה חיזוק הקמה, 4ע
הנתונותעלפידיןלמאסדריםעכאשרהאכיפהוהפיקוח

בשווקיםיתבססועלניהולסיכוניםע

בתחילתשנת2021הוקםהצוותלהסרתחסמיסחר
בייבואבהשתתפותנציגימשרדראשהממשלה,משרד
המשפטים,רשותהמסים,אגףהתקציביםוהכלכלןהראשי
במשרד הייבוא חוקיות על הממונה האוצר, במשרד
הכלכלהוהתעשייה,בנקישראלורשותהתחרותעצוותזה

בחןאתיישומהשלהחלטה2318ע

במסגרתעבודתהצוות,נערכהסקירהבין–לאומית
זוהעלתהכירמת בענייןיוקרהמחיהבישראלעסקירה
ביחס משמעותית גבוהה קנייה( כוח )במונחי המחירים
לממוצעמדינותה–OECDועומדתעל27%עעודהעלתה
הסקירההאמורהכיביחסלמזוןבלבד,פערהמחיריםבין
ישראללממוצעמדינותה–OECDעומדעל37%וביחס

לאיחודהאירופיהפערהוא51%ע

לצדבעייתיוקרהמחיה,הסקירההעלתהכיישראל
סובלתמרמתפריוןנמוכהבהשוואהבין–לאומיתעכךפער
הפריוןביןישראללביןמדינותה–OECDאינומצטמצם
לאורךהשניםואףמתרחב,ובשניםהאחרונותעומדעל

כ–20%ע

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625;ס"חהתשע"ז,עמ'187ע 213
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בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"הממונהעלהתקינהרשאילהורות" )ב(
-תימחק;

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"הממונהעלהתקינהרשאילהורות" )ב(
-תימחק;

הבעיות כי העלתה הצוות עבודת כך, על נוסף
שתוארומושפעותמאודמהיקףהייבואלמדינהעממבט
תוצר, במונחי ישראל של הבין–לאומי הסחר משקל על
ירידה חוו 2005היבואוהיצוא שנת לראותשמאז ניתן
משמעותיתבמונחיתוצר,כךשמשקלהיבואבתוצרירד
מ–45%ל–27%בלבדעכאשרבוחניםאתרמתהיבואבמונחי
תוצרבהשוואהבין–לאומיתניתןלראותכיהיקףהיבואשל

ישראלהואמהנמוכיםבקרבמדינותה–OECDע

בבואולבחוןאתיישוםהחלטה2318,הצוותזיההכי
עדייןקיימיםמספרחסמיייבואעיקריים:

בחקיקה שקבועות כפי הייבוא חוקיות דרישות 1ע
שחורגות רבות ייחודיות דרישות מכילות הישראלית
מהסטנדרטהבין–לאומיהמקובלבמדינותמפותחותבעלות

שווקיםמשמעותיים;

משטרהאכיפההקייםדורשפעמיםרבותאישורים 2ע
מקדימיםלייבוא,רישיונותליבוא,בדיקותדגםומשלוח
ואישורשחרורמהמכסעיודגשכימשטרהאכיפההנהוג
בישראלאינותואםלמקובלבאיחודהאירופיאובמדינות
מפותחותאחרותכמוארצותהבריתוקנדה,ולפיועיקר

האכיפהמתבצעתבשווקיםולאבשעריהמכס;

מסמכים להצגת דרישה גם קיימת רבות פעמים 3ע
שמקורםביצרןבלבדבאופןשמונעתחרותמיבואמקבילע
שכןלרובאיןבאפשרותהיבואןהמקביללהמציאמסמכים

מקורייםמהיצרןע

חסמיםאלהכאמורמביאיםליצירתחסמיסחרליבוא
טוביןעכך,בעבורמוצרימזוןדרישותחוקיותהיבואבנוגע
המזוןכוללותדרישותייחודיותלישראל,באופן למרכיבי
שמצמצםאתמגווןמוצריהמזוןאשרניתןלייבאלישראלעכך
גםבמוצריםאלחוטייםובחלקמהמוצריםהחייביםבתקןרשמיע

ביחסלשיטתהאכיפה,כ–50%מהמזוןמוגדרמזוןרגישע
לפיחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015
)בפרקזה-חוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון((,ייבוא
רגישאפשרירקאםהתקבלאישורמוקדםלייבוא מזון
בעבורהמזוןהרגישהמיובאוכןכלמשלוחמזוןרגישנדרש
לבדיקהבידימפקחבתחנתהסגרעזאת,בשונהמייבואמזון
רגילאשרניתןלייבאובאמצעותהצהרהכחלףלאישור
מקדיםוכןלאנערכיםלגביובדיקותבתחנתהסגרענוכח
זאת,בהתאםלממצאיםשלבדיקהשערךמשרדהכלכלה
והתעשייהבנושא,עולהכיהליךקבלתהאישוריםוקבלת
תעודתשחרורמתחנתהסגרשלמזוןשאינומזוןרגישאורך
כ–3ימיםבממוצע,ואילוהליךמקביללגבימזוןרגישאורך
כ–120ימיםבממוצע)מתוכם25עד30ימיםבמכסעצמו(ע

RIAבעבורמוצריםהחייביםבתקןרשמי,עלפידוח
שנערךבמשרדהכלכלהוהתעשייה,למשטרהרגולטורי
הקייםישהשפעותמשמעותיותעלהתחרותויוקרהמחיה
בישראלעשכן,מצבזהמהווהנטלרגולטורימשמעותיעל

אוכלוסייתהיבואנים,בדגשעליבואניםקטניםובינוניים,
על מגולגלות שבתורן משמעותיות עלויות מהם וגובה
של לכניסתם חסם מהוות אלה עלויות לצרכןע המחיר
בענף התחרות את שיגבירו ובינוניים קטנים שחקנים
ויפחיתואתיוקרהמחיהעעלפידוחRIA,עלויותהמשטר

האמורעומדותעלכמיליארדשקליםחדשיםבשנהע

בעבורמוצריםמסוגתמרוקיםקיימיםחסמירגולציה
יבוא ומונעים תמרוק כל של ליבוא רישיון שמחייבים
מקביל,שעשוילהביאלתחרותתוך–מותגיתעזאת,באופן
המחירים ואת בענף הגבוהה הריכוזיות את שמשמר

הגבוהיםלצרכןהנובעיםמכךע

אשרעלכן,ולנוכחהעקרונותשעוגנובהחלטה2318
מוצעלתקןבפרקזהאתהחוקיםהאלה:פקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-1979)בפרקזה-פקודת
חוק - זה )בפרק התשי"ג-1953 התקנים, חוק היבוא(,
פקודת )מזון(, הציבור בריאות על הגנה חוק התקנים(,
הרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981)בפרקזה-פקודת
הרוקחים(,וחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-1989)בפרקזה-
חוקמקורותאנרגיה(עעקרונותהתיקוניםלחוקיםהאמורים

כולליםאתאלה:

יצירתמסלוליבואהמאפשריבואמוצריםעלבסיס 1ע
בכל האירופי, האיחוד של הרגולציה בדרישות עמידה
של אימוץ מהווה זה מסלול האמוריםע מהחוקים אחד
Cassisdeרפורמהשנערכהבשווייץבשנת2010ומכונה
Dijonערפורמהזונועדהלהסירחסמיסחרולהביאלהאצת
תהליךההרמוניזציהשלהרגולציההשווייצריתלרגולציה

שלמדינותמפותחות;

תנאיםמקדימיםלייבואבמסלולזה:רישוםבמרשם 2ע
והגשתהתחייבותהמכילהטפסים היבואניםככלשיש

שמראיםעלעמידהבדרישותהרגולציההאירופיות;

התאמתמסלוליהיבואהקיימיםאויצירתמסלולי 3ע
יבואחדשיםליבואמקבילבאופןשלאמחייבקשרישיר

עםהיצרןע

מוצעלקבועכילצדהמעברלמסלולהצהרה,יחוזקו 4ע
על מוגברות חובות ויוטלו בשווקים והפיקוח האכיפה

היבואניםכמפורטלהלןע

סעיף 107 לפסקאות )1( ו–)2(

סעיף2אלפקודתהיבואקובעאתהתנאיםהשונים
הנדרשיםלשםייבואטוביןשחלעליהםתקןרשמיעכיום
נעשית רשמי תקן בדרישות טובין של עמידתם הוכחת
בשלושדרכים:האחת,בדיקתמשלוחולפיהניתןאישור
שלמעבדתבדיקההמסתמךעלבדיקהשלדגםמטובין
זהים שנבדקו הטובין שלפיה מסוים במשלוח מסוים
לדגםהטוביןשניתןלגביואישורשהואעומדבדרישות
התקניםהרשמייםשחליםעליו)בפרקזה-בדיקתמשלוח(;
השנייה,אישורשלמעבדתבדיקהולפיהדגםשלטובין
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במקוםסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(יבוא: )ג(

נוסףעלחובתהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)ב(,השריהיהרשאי ")ג(
לקבועבצוהפיקוחלהסדרהשלייבואטוביןחובהלהמצאתאישורבדיקת
מעבדהלצורךאישורדגם,לאחרקבלתהמלצתצוותשבוחבריםכלאלה

)בסעיףזה-הצוות(:

המנהלהכללישלמשרדהכלכלהאשריכהןכיושבראשהצוות; )1(

הממונהעלהתקינה; )2(

הממונהעלהתקציביםאונציגו; )3(

הממונהעלהתחרותאונציגו; )4(

השרהממונה,כהגדרתובחוקהתקנים,אונציגוע )5(

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותע

שיקבעהשרלענייןסוגי )ב(,ההוראות קטן עלאףהאמורבסעיף )ד(
הטוביןכמפורטלהלןיחילוחובהלהמצאתאישורבדיקתמעבדהלצורך

אישורדגםולצורךאישורמשלוח,במקוםחובתהגשתהצהרה:

המשמשים מכשירים או אביזרים לחץ; ציוד הרמה; ציוד )1(
במערכותגזפחמימנימעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,
מונים,ברזים,צנרת,מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציוד

לגילויוכיבויאש;

שנבדקעומדבדרישותהתקניםהרשמייםולצידוהצהרה
שלהיבואןלממונהבדברהתאמתהטוביןהמיובאלדגם
שנבדק)בפרקזה-בדיקתדגם(;השלישית,הצהרהשל
הרשמי התקן לדרישות הטובין התאמת בדבר היבואן
החלעליהם)בפרקזה-מסלולהצהרה(ערשימתהתקנים
קבועהבצו לעיל הנזכרות אחתמהדרכים לכל וסיווגם
התשפ"א-2021 יבוא(, )קבוצות והיצוא היבוא קבוצות

)בפרקזה-צוקבוצותיבוא(ע

במטרהלהסירחסמייבוא,מוצעלתקןאתהוראות
סעיף2אלפקודתהיבואולקבועבוברירתמחדלשעלפיה
יבואטוביןשחלעליהםתקןרשמיייעשהבמסלולהצהרהע
יחדעםזאת,מוצעלהסמיךאתשרהכלכלהוהתעשייה
לקבועבצוקבוצותהיבואתקניםשייבואשלטוביןשהם
חליםעליהםייעשהבאמצעותבדיקתדגםעמוצעלקבועכי
קביעהשלהשרכאמורתיעשהרקלאחרקבלתהמלצהשל
צוותאשרבראשויעמודהמנהלהכללישלמשרדהכלכלה
והתעשייה,וחבריוהנוספיםיהיו:הממונהעלהתקינה,
התחרות על הממונה נציגו, או התקציבים על הממונה
אונציגו,שרהכלכלהוהתעשייה,שהואהשרהממונה
לענייןחוקהתקנים,אונציגועהמלצתהצוותנועדהלאפשר
להביאלפניהשראתהשיקוליםהשוניםשעליהלשקול
בבואהלקבלהחלטה,ובהםשיקולייוקרמחיה,השפעהעל
רמתהתחרות,גודלושלשוקהטוביןהמיובאיםוהיבטים
הנוגעיםלבריאותוובטיחותושלהציבורעעודמוצעלקבוע
תכריע הצוות, חברי בין שקולים קולות של במקרה כי

עמדתיושבהראשע

עודמוצעלקבועכיסמכותשרהכלכלהוהתעשייה
לקבועכייבואסוגיטוביןשחליםעליהםדרישותתקןרשמי
ייעשהבאמצעותבדיקתדגםובדיקתמשלוחתחולרקעל
טוביןמהסוגהמנויבסעיף2א)ד()1(כנוסחובתיקוןהמוצע,
טוביןשהממונהעלהתקינהקבעלגביהםכיקייםבהם
ליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה,וכלעוד
הטובין שבסוג כיקביעה לקבוע מוצע בתוקףע הקביעה
מתקייםליקויכאמורתיעשהלתקופהשלאתעלהעלשנהע

לפקודת ו–)ג( 2א)ב( קטנים סעיפים של לשונם וזה
היבואשמוצעלהחליפם:

נוסףעלחובתהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)ב(, ")ג(
רשאישרהכלכלה,בהתייעצותעםהממונהעלהתקינה,
ייבוא של להסדרה הפיקוח בצו נוספים תנאים לקבוע
טובין;הממונהעלהתקינהרשאילהורותבהנחיותיועל

אופןבדיקתהתנאיםהנוספיםשקבעשרהכלכלהע

לקבוע השר רשאי )ב(, קטן סעיף הוראות אף על )ד(
אם מעבדה, בדיקת אישור להמצאת חובה פיקוח בצו
הודיעלוהממונהעלהתקינהכימטעמיםשלשמירהעל
שלומו,עלבריאותואועלבטיחותושלאדם,אועלאיכות
הסביבה,ישלדרושהוכחתעמידתםשלהטוביןבדרישות
תקןרשמי,לרבותבדיקתהתאמתםלתקןרשמיוהגשת
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טוביןשחלעליהםתקןרשמישהממונהעלהתקינהקבעלגביהם )2(
כיקייםבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה,וכלעודהקביעה

בתוקף;קביעהכאמורתהיהבתוקףלתקופהשלאתעלהעלשנה;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמישהצוותהמליץלשר )3(
לקבועלגביהםחובתהמצאתאישורבדיקתמעבדהע";

בסעיף2ב,סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-יימחקו; )2(

בסעיף2ה,אחריפסקתמשנה)א()3(יבוא: )3(

בלילגרועמהוראותסעיףזה,אישורעמידהבדרישותהממונה,יונפק ")3א(
שחרורםמפיקוח לשם נדרשת זו פקודה לפי להוראות בהתאם אשר לטובין
רשותהמכסהצהרהבלבד,בתוךשלושהימיעבודהמיוםהגשתההצהרה,אלא
אםכןהחליטהממונהלדגוםאתתיקהמוצראואתהמוצרבהתאםלהוראות

סעיף2טו)א2(או)א3(;";

בסעיף2ו- )4(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(ובו,אחריהמילים"יגישהיבואןהרשום )א(
לממונהעלהתקינה"יבוא"באמצעותמעבדתבדיקה"ובמקוםהסיפההחל
במילים"הממונהעלהתקינהרשאי"יבוא"בהנחיותהממונהעלהתקינהלא
יידרשומסמכיםשלשםהשגתםאושימושבהםנדרשקשרישירביןהיבואןלבין

היצרן,לרבותמסמכיםמהיצרן";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עליהם חל אשר טובין לגבי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
סעיף9)א()5(לחוקהתקנים,תוגשהצהרהבדברהתאמהלתקןהבין־לאומי

שאומץכתקןרשמי,בצירוףהמסמכיםהמפורטיםלהלן:

טוביןשחלעליהםתקןרשמישהממונהעלהתקינהקבעלגביהם )2(
כיקייםבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה,וכלעודהקביעה

בתוקף;קביעהכאמורתהיהבתוקףלתקופהשלאתעלהעלשנה;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמישהצוותהמליץלשר )3(
לקבועלגביהםחובתהמצאתאישורבדיקתמעבדהע";

בסעיף2ב,סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-יימחקו; )2(

בסעיף2ה,אחריפסקתמשנה)א()3(יבוא: )3(

בלילגרועמהוראותסעיףזה,אישורעמידהבדרישותהממונה,יונפק ")3א(
שחרורםמפיקוח לשם נדרשת זו פקודה לפי להוראות בהתאם אשר לטובין
רשותהמכסהצהרהבלבד,בתוךשלושהימיעבודהמיוםהגשתההצהרה,אלא
אםכןהחליטהממונהלדגוםאתתיקהמוצראואתהמוצרבהתאםלהוראות

סעיף2טו)א2(או)א3(;";

בסעיף2ו- )4(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(ובו,אחריהמילים"יגישהיבואןהרשום )א(
לממונהעלהתקינה"יבוא"באמצעותמעבדתבדיקה"ובמקוםהסיפההחל
במילים"הממונהעלהתקינהרשאי"יבוא"בהנחיותהממונהעלהתקינהלא
יידרשומסמכיםשלשםהשגתםאושימושבהםנדרשקשרישירביןהיבואןלבין

היצרן,לרבותמסמכיםמהיצרן";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עליהם חל אשר טובין לגבי )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
סעיף9)א()5(לחוקהתקנים,תוגשהצהרהבדברהתאמהלתקןהבין־לאומי

שאומץכתקןרשמי,בצירוףהמסמכיםהמפורטיםלהלן:

מסמכיםנוספיםלענייןהתאמתםובאופןשהממונהעל
התקינההורהבהנחיותובשיםלבלמדיניותהנוהגתלגבי
בדיקתהתאמההחלהעלטוביןדומיםבמדינותמפותחות
עםשווקיםמשמעותייםולעמדתהגורמיםהנוגעיםבדבר,

ככלשתוגשלממונהע"

וזהלשונםשלסעיפיםקטנים2ב)ב(ו–)ג(לפקודתהיבוא
שמוצעלמוחקם:

דרישתאישורעמידהבתנאישחרורטוביןשעליהם ")ב(
הורההממונהעלהתקינהושנקבעהבצופיקוחשהותקן
ערביוםהתחילהתעמודבתוקפהעדיוםהתחילה,למעט

לענייןטוביןשהתקייםלגביהםהאמורבסעיףקטן)ג(ע

טוביןשהממונהעלהתקינהקבע,בהוראותיוערב )ג(
יוםהתחילה,כינדרשתלגביהםבדיקתמעבדהשלמכון
התקנים,יידרשלגביהםאישורבדיקתמעבדה,אלאאםכן
קבעאחרתולאחרשנתןלגורמיםהנוגעיםבדברהזדמנות
להגישאתעמדתםבעניין;קביעתהממונהעלהתקינה

תהיהבשיםלבלהוראותהמנויותבסעיף2א)ד(ע"

לפסקה )3(

מוצעלקבועכילגביטוביןאשרלשםשחרורםמהמכס
בהוראות עמידה אישור יונפק בלבד, הצהרה נדרשת
הממונהבתוךשלושהימיעבודהמיוםהגשתההצהרה,
אלאאםכןהחליטהממונהלדגוםאתתיקהמוצראואת

המוצרכמפורטלהלןע

לפסקאות )4( ו–)5(

סעיף2ולפקודתהיבואקובעכיאםנקבעהלגביטובין
מיובאיםחובהלהגישהצהרהלממונהעלהתקינהלצורך
קבלתאישורעלעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
לממונהעלהתקינהאתההצהרהוכלמסמךאחרשנדרש
עלידועמוצעלקבועכיהגשתההצהרהתיעשהבאמצעות
מעבדתבדיקה,וכיהממונהעלהתקינהלאיוכללדרוש
מסמכיםשלשםהשגתםנדרשקשרישירעםהיצרןוזאת

במטרהלאפשריבואמקבילע

סעיף9לחוקהתקניםקובע,ביןהשאר,איסורעליבוא
שלמצרךשחלעליותקןרשמיאלאאםכןהואתואםאת
דרישותהתקןהרשמיעבתיקוןהמוצעלחוקהתקניםבפרקזה,
מוצעלתקןאתסעיף9)א(כךשלגבייבואשלמצרךשעומד
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החבר גוף ידי על מוסמכת מעבדה מאת בדיקה תעודת )1(
בתקן עומדים הם שלפיה התקנים, מכון מאת או ILAC בארגון
בין־לאומיאשראומץכתקןרשמי,כולואוחלקו;לענייןזה,"ארגון
ILAC"-הארגוןהבין–לאומישלגופיהסמכתמעבדותוגופיפיקוח

;)InternationalLaboratoryAccreditationCooperation(

התחייבותכיהטוביןשבמשלוחזהיםלטוביןשאליהםמתייחסת )2(
תעודתבדיקתהמעבדהשצורפהכאמורבפסקה)1(;

הישראלי הדין לפי הנדרש הסימון להשלמת התחייבות )3(
ולהתאמתטוביןשהםמכשיריחשמללרשתהחשמלהנוהגתבישראל

טרםשיווקם;";

בסעיף2ז,בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"בצופיקוחאובהנחיותהממונהעל )5(
התקינה"יבוא"לפיסעיף2א)ג(או)ד(";

בסעיף2יא,אחרי"ובודקיםבמעבדהמוכרת"יבוא"אומישפועלבשירותם"; )6(

בסעיף2יב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )7(

הממונהעלהתקינהרשאילפטוריבואןרשוםמחובתשמירתתיקמוצר ")ג(
לגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצהלציבורע";

בסעיף2טו- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"מוכרות"יבוא"בדיקה"ואחריויבוא: )א(

ממוחשבת  ובקרה פיקוח מערכת יפעיל התקינה על הממונה ")א1(
שתתבססעלמערכתההתראותשלהמכס,לבחינתהצהרותשהוגשולצורך
אישורהעמידהבדרישותהממונהבדרךשלבדיקהמדגמיתשלהטובין

אושלתיקהמוצר,כמפורטבסעיפיםקטנים)א2(ו–)א3(,לפישיקולדעתוע

בתקןבין–לאומי,עלעדכוניו,שאומץבתקןרשמי,במלואואו
בחלקו,למעטתקןשמנויבתוספתהשלישיתלחוקהתקנים
ומתקיימיםבוהתנאיםהמפורטיםבסעיףהאמור,יהיהניתן
לייבאובאמצעותהצהרהבדברהתאמהלתקןהבין–לאומי
בצירוףתעודתבדיקהמאתמעבדהמוסמכתעלידיגוף
החברבארגוןILAC,התחייבותשהטוביןשבמשלוחזהים
לטוביןשאליהםמתייחסתתעודתהבדיקהוכןהתחייבות
להשלמתהסימוןהנדרשלפיהדיןהישראלי,ולגביטובין
שהםמכשיריחשמל-התחייבותלהתאמתהטוביןלרשת

החשמלהישראליתטרםשיווקםע

לפסקאות )6(, )8( ו–)9(

במקביללפתיחתהיבואבאופןהמתבססעלהצהרות
היבואניםבלבד,נדרשללוותאתהשינויבמערךפיקוח
ואכיפהמתאיםעלשםכךמוצעכיהממונהעלהתקינה
על שתתבסס ממוחשבת ובקרה פיקוח מערכת יפעיל
מערכתההתראותשלהמכס,לבחינתהצהרותשהוגשו
לצורךאישורהעמידהבדרישותהממונהבדרךשלבדיקה
מדגמיתשלהטוביןאושלתיקהמוצר,ובהתאםלמדיניות

ניהולסיכוניםשיקבעהממונהע

לשחרור במקביל ייערכו המדגמיות הבדיקות
המוצר, תיק של דגימה נדרשת אם כאשר המוצרים,

השחרורייעשהמיידלאחרקבלתתיקהמוצר,ובלבדשתיק
זהיוגשלאיאוחרמ–72שעותמהדרישהעאי–הצגהבמועד
האמורתביאלכךששחרורהטוביןייעשהרקלאחרביצוע

בדיקתדגםובדיקתמשלוחע

יופעלו הבדיקות לתוצאות ובהתאם לכך בהמשך
סמכויותהממונהעלהתקינהבאמצעותמעבדותהבדיקה
באופןשלשליחתהודעהעלאודותהתוצאותודרישת
מכירה, הפסקת ובהן הסכנה למניעת מיידיות פעולות
איסוףהמוצריםשטרםנמכרוותיקוןליקוייםאוהשמדה
והחזרהבהתאםלהחלטתהיבואןעיובהרכילמעבדותלא
ניתןשיקולדעתוהדרישותיוצגועלידיהמעבדותבאופן

אחידעלפיהנחייתהממונהובלאהפעלתשיקולדעתע

המקצועית, להערכתן בהתאם המעבדות, כאשר
יסברושמדוברבסכנהלציבור,באופןשלדעתןדורשגם
איסוףהטוביןשכברנמכרולציבור,הןיודיעועלכךמיידית
לממונה,אשריחליטאםלהפעילאתסמכותולהוצאת
אם שנמכרוע המוצרים איסוף ודרישת לציבור האזהרה
החליטלעשותכן,יודיעעלכךלמעבדתהבדיקהוהיא

תעביראתההודעותלציבורוליבואןע

מעבדות של דרישה הודעת על כי לקבוע מוצע
בדיקהיהיהניתןלהגישהשגהלממונהעלהתקינהבתוך
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החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתתיקהמוצר,יחולוכלאלה: )א2(

אישורהעמידהבדרישותהממונהיעוכב; )1(

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלהצגת )2(
תיקהמוצר;

היבואןיידרשלהציגאתתיקהמוצרבתוך72שעותממועד )3(
קבלתהבקשהלפיפסקה)2(;

בדרישות העמידה אישור יופק המוצר תיק הצגת עם מייד )4(
הממונה;

חלףהמועדהאמורבפסקה)3(ולאהציגהיבואןתיקמוצרבפני )5(
הממונה,יידרשאישורבדיקתמעבדהכתנאילשחרורהטוביןע

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתהטוביןיחולוכלאלה: )א3(

אישורהעמידהבדרישותהממונהיעוכב; )1(

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלביצוע )2(
ביצוע את לאפשר היבואן התחייבות ולקבלת הטובין של דגימה

הדגימהבמכסאובמחסניהיבואן,לפיבחירתהיבואן;

מיידעםקבלתהתחייבותהיבואןלביצועהדגימהיופקאישור )3(
העמידהבדרישותהממונהע";

אחריסעיף2טזיבוא: )9(

"הסתייעות
הממונה

במעבדות
הבדיקה,

סמכויותיהן
וחובותיהן

הממונהעלהתקינהרשאילהסתייעבמעבדתהבדיקה2טז1ע )א(
עמידה לאישור הבקשה את היבואן הגיש שבאמצעותה
במעבדתבדיקהאחרתשעליהיורה בהוראותהממונהאו
הממונה,לשםביצועהבדיקההמדגמיתשלהטוביןאושל

תיקהמוצרלפיסעיף2טו)א1()בסעיףזה-המעבדה(ע

בהתאם התקינה על הממונה מטעם תפעל המעבדה )ב(
סמכות תפעיל ולא פיקוחו ותחת והוראותיו להנחיותיו
הכרוכהבהפעלתשיקולדעתשניתןלממונהעלהתקינהלפי

דיןע

המעבדהתהיהרשאיתלבצעאתהבדיקההמדגמית )ג(
ולהנחיות המדגמית הבדיקה לתוצאות בהתאם ולפעול

הממונהעלהתקינה,כמפורטלהלן:

לגביבדיקהמדגמיתשלתיקמוצר- )1(

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתתיקהמוצר,יחולוכלאלה: )א2(

אישורהעמידהבדרישותהממונהיעוכב; )1(

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלהצגת )2(
תיקהמוצר;

היבואןיידרשלהציגאתתיקהמוצרבתוך72שעותממועד )3(
קבלתהבקשהלפיפסקה)2(;

בדרישות העמידה אישור יופק המוצר תיק הצגת עם מייד )4(
הממונה;

חלףהמועדהאמורבפסקה)3(ולאהציגהיבואןתיקמוצרבפני )5(
הממונה,יידרשאישורבדיקתמעבדהכתנאילשחרורהטוביןע

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתהטוביןיחולוכלאלה: )א3(

אישורהעמידהבדרישותהממונהיעוכב; )1(

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלביצוע )2(
ביצוע את לאפשר היבואן התחייבות ולקבלת הטובין של דגימה

הדגימהבמכסאובמחסניהיבואן,לפיבחירתהיבואן;

מיידעםקבלתהתחייבותהיבואןלביצועהדגימהיופקאישור )3(
העמידהבדרישותהממונהע";

אחריסעיף2טזיבוא: )9(

"הסתייעות
הממונה

במעבדות
הבדיקה,

סמכויותיהן
וחובותיהן

הממונהעלהתקינהרשאילהסתייעבמעבדתהבדיקה2טז1ע )א(
עמידה לאישור הבקשה את היבואן הגיש שבאמצעותה
במעבדתבדיקהאחרתשעליהיורה בהוראותהממונהאו
הממונה,לשםביצועהבדיקההמדגמיתשלהטוביןאושל

תיקהמוצרלפיסעיף2טו)א1()בסעיףזה-המעבדה(ע

בהתאם התקינה על הממונה מטעם תפעל המעבדה )ב(
סמכות תפעיל ולא פיקוחו ותחת והוראותיו להנחיותיו
הכרוכהבהפעלתשיקולדעתשניתןלממונהעלהתקינהלפי

דיןע

המעבדהתהיהרשאיתלבצעאתהבדיקההמדגמית )ג(
ולהנחיות המדגמית הבדיקה לתוצאות בהתאם ולפעול

הממונהעלהתקינה,כמפורטלהלן:

לגביבדיקהמדגמיתשלתיקמוצר- )1(

14ימיםמיוםקבלתהודעתהמעבדהעכמוכןמוצעלהעניק
לממונהסמכויותפיקוחובקרהעלפעילותהמעבדותוכן
הוראותבדברמניעתניגודענייניםבעבודתמעבדתבדיקהע

לפסקה )7(

כאשרמדוברבטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצה
את לפטור התקינה על לממונה לאפשר מוצע לציבור,
כדי וזאת המוצר, תיק ושמירת הצגת מחובת העוסק

להפחיתאתהנטלהרגולטוריהמוטלעלהיבואניםע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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המוצר תיק כי הבדיקה תוצאת הראתה )א(
מכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(,תודיעעלכך

המעבדהלממונהעלהתקינהוליבואן;

המוצר תיק כי הבדיקה תוצאת הראתה )ב(
אינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנויים
בתוספתשנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(,תוציא
המעבדההודעתדרישהליבואןלהשלמתהפרטים
והמסמכיםהחסריםבתוךהמועדיםשקבעהממונה

עלהתקינהותודיעעלכךלממונהעלהתקינה;

לאהשליםהיבואןאתהפרטיםוהמסמכים )ג(
בתוך )ב( משנה פסקת לפי להשלים שנדרש
המועדיםשנקבעולכך,תוציאהמעבדהליבואן
מכירת של מיידית להפסקה דרישה הודעת

הטוביןותודיעעלכךלממונהעלהתקינה;

הודעתהדרישהלפיפסקתמשנה)ג(תהיה )ד(
בתוקףעדלהשלמתתיקהמוצרכנדרשוהצגת
הטובין עמידת בדבר מאושרת מעבדה אישור
הבין–לאומי, התקן או הרשמי התקן בדרישות
לפיהעניין,שבוהםנדרשיםלעמוד;לענייןזה,
"מעבדהמאושרת"-כמשמעותהבסעיף12)א()1(

לחוקהתקנים;

לגביבדיקהמדגמיתשלהטובין- )2(

הטובין עמידת את תבדוק המעבדה )א(
בדרישותהתקןהרשמיאוהתקןהבין–לאומי,לפי

העניין,שבוהםנדרשיםלעמוד;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןעומדים )ב(
בדרישותהתקןכנדרש,תודיעעלכךהמעבדה

לממונהעלהתקינהוליבואן;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןאינם )ג(
כך על תודיע כנדרש, התקן בדרישות עומדים
ליבואן ותוציא התקינה על לממונה המעבדה

הודעתדרישהובהייכללוכלאלה:

מכירת של מיידית להפסקה דרישה )1(
נמכרו שטרם הטובין של ולאיסוף הטובין

לציבורמכלנקודותהמכירה;

הפעולות אחת את לבצע דרישה )2(
שלהלן,לפיבחירתו:

אישור וקבלת הליקויים סילוק )א(
המעבדהעלכך;

השבתם או הטובין השמדת )ב(
לספקשממנורכשאתהטובין;
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להערכתה בהתאם המעבדה, נוכחה )ד(
המקצועית,כיקיימתסטייהשלהטוביןמהתקן
הרשמיאומהתקןהבין־לאומי,לפיהעניין,שבו
הםנדרשיםלעמוד,ובהתאםלהנחיותהממונהעל
התקינההטוביןמהוויםסכנהלציבור,תודיעעל
כךלממונהעלהתקינהבלאדיחוי,כדישישקול
להפעילאתסמכויותיולפיסעיפים10אאו10ב

לחוקהתקנים;

את להפעיל התקינה על הממונה החליט )ה(
סמכויותיולפיסעיפים10אאו10בלחוקהתקנים,
לאחרקבלתהודעהמהמעבדהכאמורבפסקת
משנה)ד(,יהיהרשאילשלוחהודעותליבואנים

לפיהסעיפיםהאמוריםבאמצעותהמעבדהע

לשםביצועהוראותסעיףזה,יפעילומעבדותהבדיקה )ד(
אתהסמכויותהמוקנותלהןלפיסעיפים2הו־2זע

עלהודעתדרישהשלמעבדותהבדיקהכאמורבסעיף2טז2עהשגה )א(
2טז1,יהיהניתןלהגישהשגהלממונהעלהתקינהבתוך14
ימיםמיוםקבלתהודעתהמעבדהובהתאםלהוראותשיקבע

לענייןזהע

הגשתהשגהלפיסעיףקטן)א(כשלעצמהאינהמאפשרת )ב(
ליבואןלהמשיךולמכוראתהטוביןבניגודלהודעתהדרישהע

פיקוחהממונה
עלמעבדות

הבדיקה

הממונהעלהתקינהוהמפקחיםמטעמורשאיםלעשות2טז3ע )א(
שימושבסמכויותיהםלפיסעיפים2טוו־2טזלשםפיקוחעל

פעילותהמעבדותלפיסעיף2טז1ע

למעבדות הוראות לתת רשאי התקינה על הממונה )ב(
הבדיקהלשםפיקוחובקרהעלפעילותןלפיסעיפים2טז1ע

הוראותכאמורבסעיףקטן)ב(יפורסמובאתרהאינטרנט )ג(
שלהממונהעלהתקינהורשאיהממונהעלהתקינהלקבוע

דרכיםנוספותלפרסוםהוראותכאמורע

מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מעבדתבדיקה

בעלמעבדתבדיקהומישפועלבשירותהשלמעבדתבדיקה,2טז4ע
לאיבצעובדיקותמדגמיותכאמורבסעיף2טז1,אםהטיפול
בהןעלוללגרוםלהםלהימצא,במישריןאובעקיפין,במצב
שלניגודענייניםביןהחזקותיהםבמעבדתבדיקהאותפקידם
במעבדתבדיקה,לפיהעניין,לביןענייןאישיאותפקידאחר
שלהםאושלקרובם,ואםנודעלמימהםעלחששלניגוד
ענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבדיקהויודיעעלכךלממונה

עלהתקינהע";

בסעיף2יז)א(,במקום"סעיפים2געד2טז"יבוא"סעיפים2געד2טז4"; )10(

להערכתה בהתאם המעבדה, נוכחה )ד(
המקצועית,כיקיימתסטייהשלהטוביןמהתקן
הרשמיאומהתקןהבין־לאומי,לפיהעניין,שבו
הםנדרשיםלעמוד,ובהתאםלהנחיותהממונהעל
התקינההטוביןמהוויםסכנהלציבור,תודיעעל
כךלממונהעלהתקינהבלאדיחוי,כדישישקול
להפעילאתסמכויותיולפיסעיפים10אאו10ב

לחוקהתקנים;

את להפעיל התקינה על הממונה החליט )ה(
סמכויותיולפיסעיפים10אאו10בלחוקהתקנים,
לאחרקבלתהודעהמהמעבדהכאמורבפסקת
משנה)ד(,יהיהרשאילשלוחהודעותליבואנים

לפיהסעיפיםהאמוריםבאמצעותהמעבדהע

לשםביצועהוראותסעיףזה,יפעילומעבדותהבדיקה )ד(
אתהסמכויותהמוקנותלהןלפיסעיפים2הו־2זע

עלהודעתדרישהשלמעבדותהבדיקהכאמורבסעיף2טז2עהשגה )א(
2טז1,יהיהניתןלהגישהשגהלממונהעלהתקינהבתוך14
ימיםמיוםקבלתהודעתהמעבדהובהתאםלהוראותשיקבע

לענייןזהע

הגשתהשגהלפיסעיףקטן)א(כשלעצמהאינהמאפשרת )ב(
ליבואןלהמשיךולמכוראתהטוביןבניגודלהודעתהדרישהע

פיקוחהממונה
עלמעבדות

הבדיקה

הממונהעלהתקינהוהמפקחיםמטעמורשאיםלעשות2טז3ע )א(
שימושבסמכויותיהםלפיסעיפים2טוו־2טזלשםפיקוחעל

פעילותהמעבדותלפיסעיף2טז1ע

למעבדות הוראות לתת רשאי התקינה על הממונה )ב(
הבדיקהלשםפיקוחובקרהעלפעילותןלפיסעיפים2טז1ע

הוראותכאמורבסעיףקטן)ב(יפורסמובאתרהאינטרנט )ג(
שלהממונהעלהתקינהורשאיהממונהעלהתקינהלקבוע

דרכיםנוספותלפרסוםהוראותכאמורע

מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מעבדתבדיקה

בעלמעבדתבדיקהומישפועלבשירותהשלמעבדתבדיקה,2טז4ע
לאיבצעובדיקותמדגמיותכאמורבסעיף2טז1,אםהטיפול
בהןעלוללגרוםלהםלהימצא,במישריןאובעקיפין,במצב
שלניגודענייניםביןהחזקותיהםבמעבדתבדיקהאותפקידם
במעבדתבדיקה,לפיהעניין,לביןענייןאישיאותפקידאחר
שלהםאושלקרובם,ואםנודעלמימהםעלחששלניגוד
ענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבדיקהויודיעעלכךלממונה

עלהתקינהע";

בסעיף2יז)א(,במקום"סעיפים2געד2טז"יבוא"סעיפים2געד2טז4"; )10(
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אחריסעיף2יזיבוא: )11(

תוקםועדתחריגיםשתפקידהלאשרפעולות,כנדרשלפי2יחע"ועדתחריגים )א(
חוקהתקניםע

וזההרכבועדתהחריגים: )ב(

עובדמשרדראשהממשלהשימנההמנהלהכללי )1(
שלמשרדראשהממשלהוהואיהיההיושבראש;

עובד או המשפטים, משרד של הכללי המנהל )2(
משרדהמשפטיםשימנהלענייןזה;

הכלכלה במשרד הייבוא חוקיות על הממונה )3(
והתעשייה;

שימנה האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )4(
הממונהעלהתקציבים;

עובדרשותהתחרותשימנההממונהעלהתחרות; )5(

הממונהעלהתקינהע )6(

פנייהלוועדתהחריגיםתיעשהבאמצעותהממונהעל )ג(
התקינהותצורףלהחוותדעתבדברקיומושלחששלפגיעה
הגנת הציבור, בריאות הציבור, בטיחות המדינה, בביטחון
הסביבהאוהגנתהצרכן;חוותהדעתתכלולגםהתייחסות

לענייןשיקוליתחרותוהפחתתיוקרמחיהע

ועדתהחריגיםתחליטבפנייהשהוגשהלהבתוך60ימים )ד(
מיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיהע

ועדתהחריגיםתפרסםאתהחלטתהבאתרהאינטרנט )ה(
לא שיפורסם שהמידע ובלבד הממשלה, ראש משרד של
יכלולמידעשאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,
התשנ"ח-2141998;הוועדהרשאיתשלאלכלולבפרסוםכאמור

מידעשאיןחובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

לפסקה )11(

ועדת של הקמתה את היבוא בפקודת לעגן מוצע
חריגיםאשרתפקידהיהיהלאשרביצועפעולותכנדרש
לפיחוקהתקניםכפישיפורטבהמשךעבראשהוועדהיכהן
של הכללי המנהל שימנה הממשלה ראש משרד עובד
המנהל ראש, היושב יהיה והוא הממשלה ראש משרד
הכללישלמשרדהמשפטיםאועובדמשרדהמשפטים
במשרד הייבוא חוקיות על הממונה זה, לעניין שימנה
הכלכלהוהתעשייה,עובדאגףהתקציביםבמשרדהאוצר
התחרות רשות עובד התקציבים, על הממונה שימנה

שימנההממונהעלהתחרותוהממונהעלהתקינהע

תיעשה החריגים לוועדת פנייה כי לקבוע מוצע
דעת חוות לה ותצורף התקינה על הממונה באמצעות
בדברקיומושלחששלפגיעהבביטחוןהמדינה,בטיחות
הציבור,בריאותהציבור,הגנתהסביבהאוהגנתהצרכן;

חוותהדעתתכלולגםהתייחסותלענייןשיקוליתחרות
והפחתתיוקרמחיהע

ועדתהחריגיםתחליטבפנייהשהוגשהלהבתוך60
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיהע

ועדתהחריגיםתפרסםאתהחלטתהבאתרהאינטרנט
שלמשרדראשהממשלה,ובלבדשהמידעשיפורסםלא
חופש לחוק 9)א( סעיף לפי למוסרו שאין מידע יכלול
המידע,התשנ"ח-1998;הוועדהתהיהרשאיתשלאלכלול
בפרסוםכאמורמידעשאיןחובהלמוסרולפיסעיף9)ב(

לחוקהאמורע

התקופה בתוך החליטה לא החריגים ועדת אם
הנדרשתלעילאוהודיעהבמהלךהתקופההאמורהכיאין
בכוונתהלקבלהחלטהבפנייה,יראואתהפנייהכמאושרת

עלידהע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 214
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לאהחליטהועדתהחריגיםבתוךהתקופההנדרשתלפי )ו(
סעיףקטן)ה(,אוהודיעהבמהלךהתקופההאמורהכיאין
בכוונתהלקבלהחלטהבפנייה,יראואתהפנייהכמאושרת

עלידהע

דחתהועדתהחריגיםאתהפנייה,רשאישרהכלכלה )ז(
והתעשייה)בסעיףזה-השר(לפנותלממשלהלקבלתאישורה
לפנייה,ואםאישרהפנייתו-יראואתפנייתולוועדתהחריגים

כמאושרתעלידהע

הממשלהתקבלהחלטהבתוך21ימיםמיוםפנייתהשר, )ח(
אלאאםכןהאריכהתקופהזוב־21ימים,ורשאיתהיאלהאריך
אתהתקופהפעםאחתנוספתשלאתעלהעל21ימיםנוספים;
הממשלהתהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזה

באמצעותועדתשרים,כפישתחליטע

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיףקטן )ט(
)ח(,יראואתפנייתהשרכאילוהתקבלהואתבקשתולוועדת
החריגיםכמאושרתעלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתו

לפיסעיףקטן)ז(,טרםסיוםהתקופההאמורהע

עלאףהאמורבסעיףזהואףעלפישלאניתןאישור )י(
וועדתהחריגיםכנדרשבחוקהתקנים,בהתקייםחששמיידי
לפגיעהבביטחוןהמדינה,בבריאותהציבור,בטיחותהציבור,
הגנתהסביבהאובהתקייםצורךחיוניאחר,יהיהרשאיהשר
להורותכיניתןלפעוללפיחוקהתקניםאףבלאקבלתאישור
ועדתהחריגים,למשךתקופתתוקפהשלההוראה;הוראה
כאמורתהיהבתוקףלתקופהשלאתעלהעל90ימים,ואם
האריכההממשלהאתהתקופהלקבלתהחלטה,כאמורבסעיף
קטן)ח(,תתווסףהתקופהשהאריכההממשלהכאמורלתקופת
תוקפהשלההוראה,אלאאםכןביטלהשראתההוראהטרם

סיוםהתקופההאמורהע

לאהחליטהועדתהחריגיםבתוךהתקופההנדרשתלפי )ו(
סעיףקטן)ה(,אוהודיעהבמהלךהתקופההאמורהכיאין
בכוונתהלקבלהחלטהבפנייה,יראואתהפנייהכמאושרת

עלידהע

דחתהועדתהחריגיםאתהפנייה,רשאישרהכלכלה )ז(
והתעשייה)בסעיףזה-השר(לפנותלממשלהלקבלתאישורה
לפנייה,ואםאישרהפנייתו-יראואתפנייתולוועדתהחריגים

כמאושרתעלידהע

הממשלהתקבלהחלטהבתוך21ימיםמיוםפנייתהשר, )ח(
אלאאםכןהאריכהתקופהזוב־21ימים,ורשאיתהיאלהאריך
אתהתקופהפעםאחתנוספתשלאתעלהעל21ימיםנוספים;
הממשלהתהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזה

באמצעותועדתשרים,כפישתחליטע

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיףקטן )ט(
)ח(,יראואתפנייתהשרכאילוהתקבלהואתבקשתולוועדת
החריגיםכמאושרתעלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתו

לפיסעיףקטן)ז(,טרםסיוםהתקופההאמורהע

עלאףהאמורבסעיףזהואףעלפישלאניתןאישור )י(
וועדתהחריגיםכנדרשבחוקהתקנים,בהתקייםחששמיידי
לפגיעהבביטחוןהמדינה,בבריאותהציבור,בטיחותהציבור,
הגנתהסביבהאובהתקייםצורךחיוניאחר,יהיהרשאיהשר
להורותכיניתןלפעוללפיחוקהתקניםאףבלאקבלתאישור
ועדתהחריגים,למשךתקופתתוקפהשלההוראה;הוראה
כאמורתהיהבתוקףלתקופהשלאתעלהעל90ימים,ואם
האריכההממשלהאתהתקופהלקבלתהחלטה,כאמורבסעיף
קטן)ח(,תתווסףהתקופהשהאריכההממשלהכאמורלתקופת
תוקפהשלההוראה,אלאאםכןביטלהשראתההוראהטרם

סיוםהתקופההאמורהע

מוצעלקבועכיאםועדתהחריגיםהחליטהלדחות
אתהפנייה,רשאישרהכלכלהוהתעשייהלפנותלממשלה
לקבלתאישורהלפנייהואםאישרהפנייתו-יראואת

פנייתולוועדתהחריגיםכמאושרתעלידהע

הממשלהתקבלהחלטהבתוך21ימיםמיוםפניית
השר,אלאאםכןהאריכהתקופהזוב–21ימים,ורשאית
היאלהאריךאתהתקופהפעםאחתנוספתשלאתעלה
21ימיםנוספיםעמוצעלאפשרלממשלהלאצולאת על

סמכותהזובאמצעותועדתשריםע

בתוך הממשלה החליטה לא אם כי לקבוע מוצע
21ימיםיראואתפנייתשרהכלכלהוהתעשייהכאילו
על כמאושרת החריגים לוועדת בקשתו ואת התקבלה
ידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתו,טרםסיוםהתקופה

האמורהע

במקרים והתעשייה הכלכלה לשר לאפשר מוצע
חריגים,בהתקייםחששמיידילפגיעהבביטחוןהמדינה,
או הסביבה הגנת הציבור, בטיחות הציבור, בבריאות
לפי לפעול ניתן כי להורות אחר, חיוני צורך בהתקיים
חוקהתקניםאףבלאקבלתאישורועדתהחריגים,למשך
תקופתתוקפהשלההוראה)בפרקזה-הוראהמיידית(ע
מוצעלקבועכיהוראהכאמורתהיהבתוקףלתקופהשלא
תעלהעל90ימים,ואםהאריכההממשלהאתהתקופה
הממשלה שהאריכה התקופה תתווסף החלטה, לקבלת
כאמורלתקופתתוקפהשלההוראה,אלאאםכןביטלהשר

אתההוראהטרםסיוםהתקופההאמורהע

כמוכן,מוצעלקבועכיאםשרהכלכלהוהתעשייה
לאפנהלוועדתהחריגיםלפנישנתןהוראהמיידיתיהיה
על הממונה באמצעות החריגים לוועדת לפנות עליו

התקינה,בלאדיחויובהקדםהאפשריע
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לאפנההשרלוועדתהחריגיםלפיסעיףזהטרםמתן )יא(
)י(,יפנההשרלוועדתהחריגים, ההוראהכאמורבסעיףקטן
באמצעותהממונהעלהתקינה,בהקדםהאפשרי,ועלפנייה

זויחולוסעיפיםקטנים)ג(עד)י(ע";

בסעיף14א)ג(,אחריפסקה)4(יבוא: )12(

כל את מכיל מוצר תיק כי ליבואן או התקינה על לממונה הודיעה )5("
הפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(למרות
להוראות בניגוד כאמור, הנדרשים והמסמכים הפרטים כל את מכיל שאינו

סעיף2טז1)ג()1()א(או)ב(;

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיהטוביןעומדיםבדרישותהתקן )6(
הנדרשלמרותשאינםעומדיםבדרישותהתקןהנדרש,בניגודלהוראותסעיף

2טז1)ג()2()ב(או)ג(;

לאהודיעהלממונהעלהתקינהעלאי–השלמתפרטיםומסמכיםבתוך )7(
המועדיםשנקבעולכך,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()1()ג(;

לאהוציאהליבואןהודעתדרישהלהפסקהמיידיתשלמכירתהטובין, )8(
בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()1()ג(;

לאהוציאהליבואןדרישהלהפסקהמיידיתשלמכירתהטוביןולאיסוף )9(
להוראות בניגוד פעולות, לבצע ודרישה לציבור נמכרו שטרם הטובין

סעיף2טז1)ג()2()ג(ע";

בסעיף14יח- )13(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

יבואןשמסרמידעכוזבאושגויבהצהרהשמסרלפיסעיפים2ג)ב( ")א(
או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו,דינו
-מאסרשמונהעשרחודשיםאוכפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק

העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסכאמור ")א1(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפל

הקנסהאמור:

לפסקאות )12( ו–)13(

מוצעלהוסיףהוראותעונשיותעליבואניםוהפרות
הנוגעותלמעבדותבדיקהשבצידןעיצומיםכספייםכמו
גםהוראותעונשיותהנוגעותלמעבדותהבדיקהעוזהלשונו

שלסעיףקטן14יח)א(לפקודתהיבואשמוצעלהחליפו:

יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפל ")א(
הקנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,ואםנעברה

העבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

מסרמידעכוזבאושגויבהצהרהשמסרלפי )1(
סעיפים2ג)ב(או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפי

סעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו;

שחרור אישור לקבלת מהתנאים תנאי הפר )2(
מותנהשנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשל )3(
יותרממעבדתבדיקהאחת,בניגודלהוראותסעיף

2יב)א()4(;

ייבאטוביןשייבואםעלידוטעוןאישורעמידה )4(
בדרישותהממונהבלישנרשםבמרשםהיבואנים,

בניגודלהוראותסעיף2דע"
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הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנהשנקבעולפי )1(
סעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשליותרממעבדת )2(
בדיקהאחת,בניגודלהוראותסעיף2יב)א()4(;

בדרישות עמידה אישור טעון ידו על שייבואם טובין ייבא )3(
הממונהבלישנרשםבמרשםהיבואנים,בניגודלהוראותסעיף2דע";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()3("יבוא )ג(
"קנסכאמורבסעיף61)א()4(";

בסעיףקטן)ג(,ברישה,במקום"דינה-קנסכאמור"יבוא"דינה-כפלהקנס )ד(
כאמור";

בתוספת- )14(

בפרט1- )א(

בפסקה)5(,בסופהיבוא"אופרטיהספק"; )1(

אחריפסקה)6(יבוא: )2(

תיעודערוציההפצה; )7("

צילוםהמוצרוהתוויתע"; )8(

בפרט2- )ב(

בפסקה)2(,במקום"רשמון"יבוא"הצהרתיבוא"; )1(

פסקה)6(-תימחק; )2(

בפסקה)7(,במקום"ישכאלה"יבוא"הועברוליבואןעלידיהספק )3(
רשימותהכוללותמידעזה";

פסקה)8(-תימחקע )4(

בחוקהתקנים,התשי"ג-2151953)בפרקזה-חוקהתקנים(-108עתיקוןחוקהתקנים

בסעיף1,לפניההגדרה"מכוןהתקנים"יבוא: )1(

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנהשנקבעולפי )1(
סעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשליותרממעבדת )2(
בדיקהאחת,בניגודלהוראותסעיף2יב)א()4(;

בדרישות עמידה אישור טעון ידו על שייבואם טובין ייבא )3(
הממונהבלישנרשםבמרשםהיבואנים,בניגודלהוראותסעיף2דע";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()3("יבוא )ג(
"קנסכאמורבסעיף61)א()4(";

בסעיףקטן)ג(,ברישה,במקום"דינה-קנסכאמור"יבוא"דינה-כפלהקנס )ד(
כאמור";

בתוספת- )14(

בפרט1- )א(

בפסקה)5(,בסופהיבוא"אופרטיהספק"; )1(

אחריפסקה)6(יבוא: )2(

תיעודערוציההפצה; )7("

צילוםהמוצרוהתוויתע"; )8(

בפרט2- )ב(

בפסקה)2(,במקום"רשמון"יבוא"הצהרתיבוא"; )1(

פסקה)6(-תימחק; )2(

בפסקה)7(,במקום"ישכאלה"יבוא"הועברוליבואןעלידיהספק )3(
רשימותהכוללותמידעזה";

פסקה)8(-תימחקע )4(

תיקוןחוקהתקניםבחוקהתקנים,התשי"ג-2151953)בפרקזה-חוקהתקנים(-108ע

בסעיף1,לפניההגדרה"מכוןהתקנים"יבוא: )1(

לפסקה )14(

מוצעלתקןאתהתוספתבכלהנוגעלפרטיםשיש
רשמי תקן עליו שחל טובין לגבי מוצר בתיק לכלול

והמסמכיםשישלשמורלגבימשלוחע

לפסקה )1( סעיף 108 

תקן על רשמיות אכרזת הקיים, המצב פי על 
מסוים,כתקןישראלירשמי,לרבותאכרזהבדברשינויאו
עדכוןשלתקןרשמי,קיים,נכנסתלתוקףרקבתום60ימים
מיוםפרסוםהאכרזהעכדילהקלעלהעוסקיםבתחום,נקבע
כיתקןרשמיוכלעדכוןאושינוישלויוכלולהיכנסלתוקף
באופןמיידי,ובלבדשתינתןתקופתמעברבת60ימיםבין
התקןהישןלחדשעבאופןזה,מישלאיהיהערוךלתקן
60 התארגנותמינימליתשל החדש,עדייןיקבלתקופת
ימים,ואולםכלמישכברערוךלפעולעלפיהתקןהחדש,

יוכללעשותכןע

כדילהקלעלהליךאכרזתרשמיותהתקניםמוצע
לקבועלוחותזמניםלהליכיההיוועצותהשוניםעעלפי
התייחסותם לקבלת הממונים, לשרים הפנייה המוצע,
השרים של המענה את המגביל באופן תהיה לאכרזה,
ימים,עםאפשרותלבקשתהארכהשל 60 לתקופהשל
לתום עד התייחסותם תתקבל לא אם נוספיםע ימים 60

התקופההאמורה,ייחשבהדברכמתןהסכמהלאכרזהע

כאשרמדוברבתקןהמאמץתקינהזרה,תכלולהפנייה
לשרהממונהגםאתעמדתהשלועדתהאימוץע

לשםכך,הממונהיקבענוהלשעלפיויוודאכיאכן
הבקשהלעמדתהשרהממונההתקבלהעלידוכנדרשע

יובהרכיאיןבתיקוןהמוצעכדילערוךשינויבהליך
האכרזהלענייןההיוועצותבנציגיהמגזריםהשוניםולעניין

ההכרעהבמחלוקותמולהשריםהממוניםע
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"ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצוא
]נוסחחדש[,התשל"ט-2161979;

בסעיף8- )2(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ואולםניתןלהכריזאכרזהשתוקפהמיוםפרסומה )א(
ברשומותאםכללהתקופתמעברבת60ימיםלפחות;לענייןזה,"תקופתמעבר"-
תקופהשבהיהיהניתןלפעולגםלפידרישותהתקןהרשמישחלעלהמצרךטרם

האכרזהע";

בסעיףקטן)ה1(- )ב(

במקוםהרישההמסתיימתבמילים"שנגזרמעדכוןהתקןהבין־לאומי," )1(
יבוא"עלאכרזהשלהשרלפיסעיףזה";

בפסקה)1(,בסופהיבוא:";בתקניםהמתבססיםעלתקןבין־לאומי, )2(
יצרףהממונהלפנייתואתהמלצותועדתהאימוץכאמורבסעיף8א,למעט

במקריםשלביטולרשמיות;";

בפסקה)2(,במקום"90"יבוא"60"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כמי )3(
שהודיעעלהתנגדותו"יבוא"כמישהודיעעלהסכמתולאכרזה;";

פסקתמשנה)3(-תימחק; )4(

בפסקה)4(- )5(

במקום"90"יבוא"60"; )א(

במקום"180"יבוא"120"; )ב(

המילים"מןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין"-יימחקו; )ג(

במקוםפסקה)5(יבוא: )6(

הממונהיורה,בנוהל,עלהדרךלהבטחתקבלתהפנייהכאמור )5("
בפסקה)1(בידיהשרהממונה;נוסףעלהאמור,הממונהיפרסםבאתר
האינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייההודעהבדברכוונתהאכרזה
ויפנהגםלכלאלה:איגודלשכותהמסחר,התאחדותהתעשיינים
בישראל,וארגוניהצרכניםכהגדרתםבסעיף31)ג(לחוקהגנתהצרכן,

התשמ"א-2171981;

כלאדם,ובכללזהנציגיהגופיםהמפורטיםבפסקה)5(,רשאי )6(
להגישלממונהבכתבאתעמדתולענייןהודעתהממונה,לאיאוחר

מתום30ימיםמיוםפרסומהכאמורבפסקההאמורהע";

במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )ג(

שמוצע התקנים לחוק 8)ה2( סעיף של לשונו וזה
להחליפו:

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולעדכוןהתקן ")ה2(
כאמורבסעיףקטן)ה1(,ועלאףעמדתוסברהשרכייש
להכריזעלעדכוןהתקןלפיסעיףזה,לאיכריזהשרעל

עדכוןהתקן,והשרהממונהיפעללפיאחדמאלה:

יודיעלשרעלכוונתולפעוללקביעתהסדר )1(
שבתחוםסמכותובמקוםהתקןהאמור)בסעיףזה-
הסדרחלופי(בתוךתקופהסבירהבנסיבותהעניין
שיודיעעליה,וכילאחרקביעתההסדרהחלופיעל
ידואועלידימישמוסמךלכךלפידין,יהיהניתן
לבטלאתרשמיותהתקןהאמור;קבעהשרהממונה
על יכריז והשר לשר כך על יודיע חלופי, הסדר

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 216
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הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולאכרזהלפיסעיףזה,כולה ")ה2(
אוחלקה,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזאכרזהכאמור,יביאאת
המחלוקתלפניהממשלהועדלהכרעתהממשלהלאיכריזאכרזהלפיסעיף

זהלגביהסעיפיםבתקןשהשרהממונההתנגדלהםע";

סעיףקטן)ו(-בטל; )ד(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,המילים"לאייצאו"-יימחקו; )1(

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

שימוש,")5( ייצור, ייבוא, על יחולו לא )1( פסקה הוראות )א(
תחזוקהאומכירהשלמצרךכאמורבאותהפסקה,אםהוא
עומדבתקןבין־לאומי,עלעדכוניו,שאומץבתקןרשמי,במלואו
אובחלקו,למעטתקןהמנויבתוספתהשלישית,ומתקיימים

לגביוכלאלה:

הואסומןכנדרשלפיהדיןהישראלי; )1(

לענייןמכשירחשמלי-הואתואםלרשתהחשמל )2(
הנוהגתבישראלע

הממונהעלהתקינהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט )ב(
שלהמשרדאתרשימתהתקניםהרשמייםהחליםעלמצרכים
הדבר אם הרשימה, את ויעדכן )א(, משנה בפסקת כאמור
נדרש,לאחרכלאכרזהשלתקןרשמי,לרבותשינוי,תיקון
אוהחלפהשלתקןרשמיכאמור;איןבאי־פרסוםכאמורכדי

לפגועבתוקפןשלהוראותפסקתמשנה)א(ע

השלישית מהתוספת תקנים להסיר בצו, רשאי, השר )ג(
תקנים בצו, להוסיף, החריגים, ועדת באישור הוא, ורשאי

לתוספתהשלישית;

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולאכרזהלפיסעיףזה,כולה ")ה2(
אוחלקה,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזאכרזהכאמור,יביאאת
המחלוקתלפניהממשלהועדלהכרעתהממשלהלאיכריזאכרזהלפיסעיף

זהלגביהסעיפיםבתקןשהשרהממונההתנגדלהםע";

סעיףקטן)ו(-בטל; )ד(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,המילים"לאייצאו"-יימחקו; )1(

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

שימוש,")5( ייצור, ייבוא, על יחולו לא )1( פסקה הוראות )א(
תחזוקהאומכירהשלמצרךכאמורבאותהפסקה,אםהוא
עומדבתקןבין־לאומי,עלעדכוניו,שאומץבתקןרשמי,במלואו
אובחלקו,למעטתקןהמנויבתוספתהשלישית,ומתקיימים

לגביוכלאלה:

הואסומןכנדרשלפיהדיןהישראלי; )1(

לענייןמכשירחשמלי-הואתואםלרשתהחשמל )2(
הנוהגתבישראלע

הממונהעלהתקינהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט )ב(
שלהמשרדאתרשימתהתקניםהרשמייםהחליםעלמצרכים
הדבר אם הרשימה, את ויעדכן )א(, משנה בפסקת כאמור
נדרש,לאחרכלאכרזהשלתקןרשמי,לרבותשינוי,תיקון
אוהחלפהשלתקןרשמיכאמור;איןבאי־פרסוםכאמורכדי

לפגועבתוקפןשלהוראותפסקתמשנה)א(ע

השלישית מהתוספת תקנים להסיר בצו, רשאי, השר )ג(
תקנים בצו, להוסיף, החריגים, ועדת באישור הוא, ורשאי

לתוספתהשלישית;

ביטולרשמיותהתקןלפיסעיףזה,בהתאםלהודעת
השרהממונה;

יביאאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,והשר )2(
יקבעו לא התקן, את יעדכנו לא והשר הממונה
עד התקן רשמיות את יבטלו ולא חלופי הסדר

להכרעתהממשלה;

הסכימו ולא אחד ממונה משר יותר היה )3(
השריםהממוניםביניהםעלעדכוןהתקןאועל
קביעתהסדרחלופיוביטולרשמיותהתקן,יביאו
השריםהממוניםאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,

ויחולולענייןזההוראותפסקה)2(ע"

נוסףעלכך,מוצעלבטלאתסעיף8)ו(לחוקהתקנים
עליהם שההכרזה תקנים בדבר מעבר בהוראת שעוסק
פורסמהברשומותלפניתוםשנת1997עוזהלשונושלסעיף

8)ו(לחוקהתקניםשמוצעלבטל:

תקניםאוחלקיםמתקניםשההכרזהעליהםכתקנים ")ו(
31( רשמייםפורסמהברשומותלפנייוםב'בטבתתשנ"ח
בדצמבר1997(,ושהעילהלהכרזתםאינהעולהבקנהאחד
עםהמטרותשנקבעובסעיףקטן)א(,הכרזתםכתקניםרשמיים
תמשיךלעמודבתוקפהעדיוםי"אבחשוןתשנ"ט)31באוקטובר
או התקנים רשימת את ברשומות יפרסם הממונה ;)1998
ההוראותשבהם,אשרתוקףהכרזתםפקע,לפיהוראותסעיף

קטןזה,ביוםי"בבחשוןתשנ"ט)1בנובמבר1998(ע"

לפסקאות )3( ו–)7(

סעיף9לחוקהתקניםקובעאיסורעליבואשלטובין
אשרחלעליותקןרשמיאלאאםכןהואתואםאתדרישות

התקןהרשמיע
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הוראותפסקה)1(לאיחולועלייצוראוייבואשלמצרךכאמור )6(
באותהפסקה,אםמתקייםבואחדאלה:

הואמיועדלשםמחקראופיתוחכהגדרתםבחוקלעידוד )א(
מחקר,פיתוחוחדשנותטכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-2181984;

הואמיועדלייצואע"; )ב(

בסעיףקטן)א2(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

)1(,ינקוטהעוסק,באופןמיידי,את נודעלעוסקכמפורטבפסקה )2("
כלהפעולותהנדרשותלמניעתהשימושבמצרךולמניעתייבואו,ייצורו,
לרבות העניין, לפי העבודה, בתהליכי בו והשימוש תחזוקתו מכירתו,
החזרתולעוסק,ככלשנדרש,ויודיעעלהפעולותשנקטבהודעהלממונה

לפיהוראותפסקה)1(;";

בסעיףקטן)א3(,בפסקה)3(,במקוםהמילים"סעיףקטןזה"יבוא"סעיף )ג(
קטן)א2(וסעיףקטןזה";

בסעיף16,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )4(

השררשאי,בהתייעצותעםהשרהממונה,לפטור,לתקופהשלאתעלהעל ")א(
שנה,בצושפורסםברשומות,ממילויאחרדרישותתקןרשמי,אםנוכחכיקיים
צורךמיוחדוממשילכךוכילאנשקפתממתןהפטורסכנהלשלומואובטיחותו

שלהציבור;לענייןזה,"השרהממונה",כמשמעותובסעיף8)ד(ע

השררשאי,בצושפורסםברשומות,לפטורמחובתסימוןבשפההעברית, )ב(
מצרכיםהמיועדיםלשיווקבשטחיהמועצההפלסטינית,ובלבדשהטוביןיסומנו

כנדרשבשפההערבית;לענייןסעיףקטןזה-

הגדההמערבית בדבר הישראלי־פלסטיני הביניים ""ההסכם"-הסכם
ארגון לבין ישראל מדינת בין בוושינגטון שנחתם עזה, ורצועת
,)1995 )28בספטמבר השחרורהפלסטיני,ביוםד'בתשריהתשנ"ו

לרבותנספחיווהמסמכיםשנלוואליו;

כדילאפשריבואשלטוביןבהתבססעלהתקןהזר
שאימץהתקןהרשמיהישראלי,במלואואובחלקו,מוצע
לתקןאתסעיף9באופןשיאפשרעמידהבדרישותהסעיף,
גםעלידיהצגתתעודתבדיקהמאתמעבדהמוסמכתעל
ידיגוףהחברבארגוןILACוהואעומדבדרישותהסימון
הישראליולגבימכשירחשמליהואתואםלרשתהחשמל
הנוהגתבישראלעמוצעלקבועכיהקלהזולאתחולעל
מוצע עוד השלישיתע בתוספת שתיכלל תקנים רשימת
בצו להסיר סמכות והתעשייה הכלכלה לשר להעניק
רשימהשלתקניםמהתוספתהשלישית,ואולםהוספה
שלתקניםלרשימהתהיהטעונהאישורשלועדתהחריגיםע

יצויןכימשרדהכלכלהוהתעשייהומשרדהאוצר
מגבשיםבימיםאלהאתמיפויהתקנים,ורשימתהתקנים
תעוגןבתוספתהשלישית,בכפוףלבחינהמשפטית,והיא

תשולבבמסגרתהדיוניםבהצעתהחוקבכנסתע

כמוכן,מוצעלקבועכיכאשרמדוברבטוביןהמיועדים
למחקרופיתוחכהגדרתםבתיקוןהמוצעובמקרהשלטובין
המיובאיםלצורךיצואם)כגון:רכיבבתוךהמוצר(,חובת

העמידהבתקןרשמיישראליאינהנדרשתע

לדווח יבואן על חובה המוצע בתיקון לעגן מוצע
מצרך כי לו שנודע מקרה כל על מיידי באופן לממונה
שייבא,יצר,מכראותחזק,לאעמדבדרישותהתקןהחל
עליווינקוטאתכלהפעולותהנדרשותלשםמניעתהשיווק
של החזרתו לרבות מיידי, באופן המוצר של וההפצה
המוצרמדרכיהשיווקעבהודעהלממונהעלהיבואןלפרט

אתכלהצעדיםשנקטע

לפסקה )4(

מוצעלאפשרלשרהכלכלהוהתעשייהלקבועבצו,
לאחרהתייעצותעםהשרהממונה,פטורמחובתעמידה
בדרישותהתקןהרשמיוזאתאםקייםצורךמיוחדוממשי
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בתחום לזמן, מזמן השטחיםהכלולים, - הפלסטינית" "שטחיהמועצה
שטח כל וכן ההסכם לפי המועצה של הטריטוריאלית הסמכות

רצועתעזהע";

בסעיף17א- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

"קנס המילים ובמקום חודשים" 18" יבוא "שנה" במקום ברישה, )1(
כאמור"יבוא"כפלהקנסהאמור";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

כאמור קנס או שנה מאסר - דינו מאלה, אחד העושה ")א1(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

מפריעלממונהאולאדםשהוסמךעלידולהשתמשבסמכויותיו )1(
לפיהוראותסעיף10)ב()1(או)ב1()1(או)2(,אולאממלאאחרהוראה
אודרישהשלהממונהאושלאדםשהוסמךעלידו,בניגודלהוראות

סעיף10)ב()2(או)4(;

מסמןחומראוכלמוצרבתותקןבניגודלהוראותסעיף11)ג(; )2(

מייבאמצרךשלאעומדבדרישותהקבועותבתקןהרשמילגבי )3(
סימוןבלבד,בניגודלהוראותסעיף9)א(ע";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,המילה"מייבא"-תימחק; )1(

בפסקה)3(,במקוםהמילים"שעומדבדרישותתקןרשמילפיהוראות )2(
סעיף9)א(והחייב"יבוא"החייב";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

מייצראומוכרמצרךומסמןאותובתותקןבלאהיתרמאת ")3א(
המכוןאושלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)ב(;";

לזמן,בתחום מזמן השטחיםהכלולים, - הפלסטינית" "שטחיהמועצה
שטח כל וכן ההסכם לפי המועצה של הטריטוריאלית הסמכות

רצועתעזהע";

בסעיף17א- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

"קנס המילים ובמקום חודשים" 18" יבוא "שנה" במקום ברישה, )1(
כאמור"יבוא"כפלהקנסהאמור";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

כאמור קנס או שנה מאסר - דינו מאלה, אחד העושה ")א1(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

מפריעלממונהאולאדםשהוסמךעלידולהשתמשבסמכויותיו )1(
לפיהוראותסעיף10)ב()1(או)ב1()1(או)2(,אולאממלאאחרהוראה
אודרישהשלהממונהאושלאדםשהוסמךעלידו,בניגודלהוראות

סעיף10)ב()2(או)4(;

מסמןחומראוכלמוצרבתותקןבניגודלהוראותסעיף11)ג(; )2(

מייבאמצרךשלאעומדבדרישותהקבועותבתקןהרשמילגבי )3(
סימוןבלבד,בניגודלהוראותסעיף9)א(ע";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,המילה"מייבא"-תימחק; )1(

בפסקה)3(,במקוםהמילים"שעומדבדרישותתקןרשמילפיהוראות )2(
סעיף9)א(והחייב"יבוא"החייב";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

מייצראומוכרמצרךומסמןאותובתותקןבלאהיתרמאת ")3א(
המכוןאושלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)ב(;";

ואםאיןבמתןהפטורכדילהביאלפגיעהבשלוםהציבורע
לענייןזההשרהממונההואהשרהממונהעלביצועחוק
ייצורו, תהליך או שמהותו, הסוג מן מסוים מצרך לגבי

מסוריםבחוקלסמכותהשלרשותמסוימתע

לתקופה יינתן לא כאמור פטור כי לקבוע מוצע
העולהעלשנהענוסףעלכך,מוצעלפטורטוביןהמיועדים
לשיווקבשטחיהמועצההפלסטיניתמחובתהסימוןבשפה

העברית,ובלבדשהטוביןיסומנוכנדרשבשפההערביתע

לחוק ו–)ב( 16)א( קטנים סעיפים של לשונם וזה
התקניםשמוצעלהחליפם:

השררשאי,בצושפורסםברשומות,לפטורממילוי ")א(
אחרידרישותתקןרשמי-

בדרךכללולתקופהמוגבלת;או )1(

לצורכיביצועעבודהמסוימתעלידימוסד )2(
ציבוריאולמעןמוסדציבורי,לפיבקשתוע

השררשאי,בצושפורסםברשומות,להתיראתייצורו )ב(
לשםיצואואתיצואושלמצרךשאינומתאיםלדרישות

תקןרשמיע"

לפסקה )5(

לנוכחההקלותהמוצעותלעניןיבואשלמצרכים
פיקוח מערך להקמת ובמקביל רשמי תקן עליהם שחל
ואכיפהמותאמים,מוצעלהתאיםאתהענישההמוטלת
השאר, בין הנדרשות, ההוראות את שהפר יבואן על
לעניין כי מובהר הפליליתע הענישה החמרת של בדרך
בשלב מצויים הסכומים - הכספיים העיצומים סכומי
הליך בהמשך יותאמו כי וייתכן מקצועית בבחינה זה

החקיקהבכנסתע

וזהלשונןשלפסקאות17א)א()3(ו–)4(שמוצעלמוחקן:

מפריעלממונהאולאדםשהוסמךעלידולהשתמש )3("
בסמכויותיולפיהוראותסעיף10)ב()1(או)ב1()1(או)2(,או
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אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )ד(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12)א()1(בלישבדקאתהתאמתושל ")ב2(
מצרךאואחדמחלקיולתקןאולתקןרשמי-דינומאסר18חודשיםאו

כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןע";

בסעיף21,אחריפסקה)2(יבוא: )6(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט- )3("
;2191959

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-2201979; )4(

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-2211969; )5(

חוקהעונשין-הוראותהנוגעותלעובדיציבור; )6(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-2221969; )7(

חוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-2231963,בשינוייםשיקבעהשר )8(
בהסכמתשרהמשפטיםע";

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )7(

"תוספת שלישית

)סעיף9)א()5((

תקנים מוחרגים".

פקודתהייבוא
והיצואוחוק

התקנים-תחילה

תחילתםשלסעיפים107ו־108ביוםב'בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022(;שרהכלכלה109ע
והתעשייהרשאי,בצו,לדחותאתהמועדהאמורבתקופהאחתנוספתשלאתעלה
עלתשעהחודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלטובתהפעלת
סמכויותהאכיפההתומכותבהוראותפקודתהייבואוהיצואוחוקהתקניםכנוסחם

לפיסעיפים107ו–108בחוקזהע

תיקוןחוקמקורות
אנרגיה

בחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-2241989)בפרקזה-חוקמקורותאנרגיה(-110ע

לאממלאאחרהוראהאודרישהשלהממונהאושלאדם
שהוסמךעלידו,בניגודלהוראותסעיף10)ב()2(או)ב()4(;

להוראות בניגוד תקן בתו מוצר כל או חומר מסמן  )4(
סעיף11)ג(;"ע

לפסקה )6(

מוצעלהוסיףלרשימתהחיקוקיםשלפיהםדיןעובדי
מכוןהתקניםכדיןעובדיהמדינהאתהחוקיםהאלה:חוק
שירותהמדינה)סיווגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,
התשי"ט-1959,חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-1979,
חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969,חוק
שירות הנוגעותלעובדיציבור,חוק העונשין-הוראות
וחוק התשכ"ט-1969, פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור

שירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-1963,בשינוייםשיקבע
שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהמשפטיםע

לפקודת המוצעים התיקונים כי לקבוע מוצע  סעיף 109
היבואוחוקהתקניםייכנסולתוקףביוםב'בסיוון 
התשפ"ב)1ביוני2022(עעודמוצעלהסמיךאתשרהכלכלה
והתעשייהלדחותאתמועדהתחילהבתקופהשלאתעלה
עלתשעהחודשים,אםשוכנעשלאהושלמהההיערכות

הנדרשתלצורךיישוםהשינוייםהמוצעיםבפרקזהע

לפסקה )1( סעיף 

אשר חשמליים מכשירים על יחול זה תיקון  110 
אנרגטית נצילות דרישת לגביהם נקבעה 
ברגולציהשלהאיחודהאירופיעמוצעלהגדירמכשירים

אלהכמכשירחשמליבמסלולהאירופיע

ס"חהתש"ם,עמ'2ע 220

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ע 221

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע 222

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ע 223

ס"חהתש"ן,עמ'28;התשפ"א,עמ'108ע 224
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בסעיף3א- )1(

אחריההגדרה"דירוגאנרגטי"יבוא: )א(

""דרישותחוקיותהייבואהאירופיות"-כלליהאסדרההנהוגיםבאיחוד
האירופילענייןדרישתנצילותאנרגטית;";

לפי "כמשמעותה המילים אחרי אנרגטית", נצילות "דרישת בהגדרה )ב(
סעיף3)א()1("יבוא"אובדרישותבחוקיותהיבואהאירופיות,לפיהעניין;";

אחריההגדרה"דרישתנצילותאנרגטית"יבוא: )ג(

""ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2251979,ולענייןחוקזהיראוכאילו
נאמרבסעיףהאמור,בכלמקום,"חוקמקורותאנרגיה,התש"ן-1989"
הכלכלה "שר במקום האנרגיה" "שר התקנים", "חוק במקום

והתעשייה"ו"הממונה"במקום"הממונהעלהתקינה;";

אחריההגדרה"מכוןהתקנים"יבוא: )ד(

""מכשירחשמליבמסלולהאירופי"-מכשירחשמלישדרישותחוקיות
הייבואהאירופיותקובעותלגביודרישתנצילותאנרגטית;";

בסעיףקטן3ב)ב()1(,אחרי"שלמכשיריםחשמליים"יבוא"ובפרטשלאתהיה )2(
דרישהלקשרישירביןהיבואןלביןהיצרןכתנאילייבואמוצר";

אחריסעיף3ביבוא: )3(

"הצהרהלעניין
מכשירחשמלי

במסלולהאירופי

לענייןמכשירחשמליבמסלולהאירופי-3ב1ע

עלמכשיריםחשמלייםהמפורטיםבתוספתהשלישית )1(
3ב,יחול שהשרלאקבעלגביהםדרישתנצילותלפיסעיף

סעיף3ד1;

השררשאילשנותבצואתהתוספתכאמורבפסקה)1(; )2(
ביקשהשרלהוציאמכשירחשמלימהתוספתהאמורהכדי
להתקיןלגביותקנותלפיסעיף3בהחורגותמדרישותחוקיות

היבואהאירופיות,עליולקבלאישורועדתהחריגיםע";

בסעיף3א- )1(

אחריההגדרה"דירוגאנרגטי"יבוא: )א(

""דרישותחוקיותהייבואהאירופיות"-כלליהאסדרההנהוגיםבאיחוד
האירופילענייןדרישתנצילותאנרגטית;";

לפי "כמשמעותה המילים אחרי אנרגטית", נצילות "דרישת בהגדרה )ב(
סעיף3)א()1("יבוא"אובדרישותבחוקיותהיבואהאירופיות,לפיהעניין;";

אחריההגדרה"דרישתנצילותאנרגטית"יבוא: )ג(

""ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2251979,ולענייןחוקזהיראוכאילו
נאמרבסעיףהאמור,בכלמקום,"חוקמקורותאנרגיה,התש"ן-1989"
הכלכלה "שר במקום האנרגיה" "שר התקנים", "חוק במקום

והתעשייה"ו"הממונה"במקום"הממונהעלהתקינה;";

אחריההגדרה"מכוןהתקנים"יבוא: )ד(

""מכשירחשמליבמסלולהאירופי"-מכשירחשמלישדרישותחוקיות
הייבואהאירופיותקובעותלגביודרישתנצילותאנרגטית;";

בסעיףקטן3ב)ב()1(,אחרי"שלמכשיריםחשמליים"יבוא"ובפרטשלאתהיה )2(
דרישהלקשרישירביןהיבואןלביןהיצרןכתנאילייבואמוצר";

אחריסעיף3ביבוא: )3(

"הצהרהלעניין
מכשירחשמלי

במסלולהאירופי

לענייןמכשירחשמליבמסלולהאירופי-3ב1ע

עלמכשיריםחשמלייםהמפורטיםבתוספתהשלישית )1(
3ב,יחול שהשרלאקבעלגביהםדרישתנצילותלפיסעיף

סעיף3ד1;

השררשאילשנותבצואתהתוספתכאמורבפסקה)1(; )2(
ביקשהשרלהוציאמכשירחשמלימהתוספתהאמורהכדי
להתקיןלגביותקנותלפיסעיף3בהחורגותמדרישותחוקיות

היבואהאירופיות,עליולקבלאישורועדתהחריגיםע";

לפסקה )2(

לפני כנוסחו אנרגיה, מקורות בחוק 3ב)ב()1( סעיף
התיקוןהמוצע,קובעכיתקנותבענייניםהנוגעיםלכלאחד
מאלה:דרישהשלפיההנצילותהאנרגטיתשלמכשירים
חשמלייםתעלהעלהנצילותהאנרגטיתהמזערית,כפי
שתיקבע,דרךהבדיקהלקביעתעמידתםשלהמכשירים
החשמלייםבדרישתנצילותאנרגטית,והמדרגהאנרגטי
תווית של והצורה והמתכונת החשמלי המכשיר של
הדירוגהאנרגטי,ייקבעובאופןשלאימנעיבואשלמכשיר
חשמליבידימישאינויבואןהמייבאאתהמכשירהחשמלי
בהתאםלהסכםעםהיצרןשלאותומכשירעמוצעלתקן
אתסעיף3ב)ב()1(כךשיובהרכיהתקנותייקבעוכךשלא
תהיהדרישהלקשרישירביןהיבואןלביןהיצרןכתנאי

לייבואמוצרע

לפסקה )3(

לקבוע מוצע אנרגיה מקורות לחוק 3ב1 בסעיף
חשמליים מכשירים לגבי יחולו 3ד1 סעיף הוראות כי
קבע לא שהשר לחוק השלישית בתוספת המפורטים
לקבוע, מוצע עוד 3בע לסעיף בהתאם תקנות לגביהם
במקרים התוספתע את בצו לשנות רשאי יהיה השר כי
מהתוספת חשמלי מכשיר להוציא מעוניין השר שבהם
כךשייקבעולגביודרישותהחורגותמהמקובלברגולציה
שלהאיחודהאירופיעליולקבלאתאישורועדתהחריגים
היבוא לפקודת 2יח בסעיף המתואר למנגנון בהתאם
פנייה כי לקבוע מוצע הוועדה, הרכב לעניין והיצואע
לאישורועדתהחריגיםלפיחוקמקורותאנרגיהתיעשה
אנרגיהע מקורות בחוק כמשמעותו הממונה, באמצעות
החריגים ועדת החלטת על ערר לצורך לממשלה פנייה

תיעשהעלידישרהאנרגיהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 225
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בסעיף3ג,אחריפסקה)2(יבוא: )4(

אישורעלפיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי,לפיסעיף3ד1ע"; )3("

אחריסעיף3דיבוא: )5(

"אישורעלפי
הצהרהשל

מכשירחשמלי
במסלולהאירופי

יבואןאויצרןהמבקשאישורעלפיהצהרהשלמכשיר3ד1ע )א(
האירופיות, הייבוא חוקיות דרישות על בהתבסס חשמלי,
ושיווקבמדינהאחתלפחותממדינותהאיחודהאירופיאת
הצהרה מקוון, באופן לממונה, יגיש חשמלי, מכשיר אותו

הכוללתאתכלאלה:

התחייבותכיהמכשירשלגביוהתבקשהאישור )1(
המפורטים המסמכים נוגעים שאליו למכשיר זהה

בפסקה)2(;

אחדמאלה: )2(

EU(מסמךהצהרתהתאמהלתקניםאירופיים )א(
DeclarationofConformity(באנגליתמטעםהיצרן
אומטעםנציגותשהסמיךהיצרן,המפרטאתהתקנים
והדירקטיבותהאירופייםשבהםהמוצרעומד,ותצורף
לותוויתדירוגאנרגטיהמתאימהלרמתהנצילות
האנרגטיתשלהמכשירהחשמלי,אםנדרשתתווית

כאמורבדרישותחוקיותהייבואהאירופיות;

יצרןישראלירשאילהגישתעודתבדיקה )ב(
מאתמעבדהמוסמכתשהסמיךגוףהחברבארגון
ILACלבדיקתאותוסוגמכשירחשמלישלפיה
המוצרעומדבדרישותרמתהנצילותהאנרגטית
שלהמכשירהחשמליכאמורבדרישותחוקיות
הייבואהאירופיות,ויצרףלהתוויתדירוגאנרגטי
המתאימהלרמתהנצילותהאנרגטיתשלהמכשיר
בדרישות כאמור תווית נדרשת אם החשמלי,

חוקיותהייבואהאירופיות;

כלמסמךשיורהלועליוהממונה,שישבו )ג(
כדילהוכיחאתהתאמתהמוצרלכללדרישות

חוקיותהייבואהאירופיותהחלותעלהמכשירע

לפסקאות )4( ו–)5(

כי לקבוע מוצע אנרגיה מקורות לחוק 3ד1 בסעיף
המפורטים חשמליים מכשירים ייצור או ייבוא לצורך
בתוספתהשלישיתישלצרףהתחייבותכיהמכשירשלגביו
התבקשהאישור-היינו:המכשירשהיבואןייבאבמשלוח,
אושהיצרןייצר-זההלמכשירשאליונוגעיםהמסמכים

המצורפיםלהתחייבותואתהמסמכיםהחלופייםהאלה:

היבוא חוקיות לדרישות התאמה הצהרת מסמך 1ע
)EU Declaration of Conformity( האירופי באיחוד

נציגותשהסמיךהיצרן,המפרט מטעםהיצרןאומטעם
אתהתקניםוהרגולציההאירופייםשבהםהמוצרעומד,
ותוויתדירוגאנרגטיהמתאימהלרמתהנצילותהאנרגטית
שלהמכשירהחשמלי,אםנדרשתתוויתכאמורבדרישות
חוקיותהייבואהאירופיות,למעטאםהמבקשמייצראת

המוצרבישראל;

כלמסמךשיורהעליוהמאסדר,שישבוכדילהוכיח 2ע
התאמתהמוצרלכללדרישותחוקיותהייבואשלהאיחוד
האירופיהחלותעלהמוצרובלבדשלאתידרשהצהרה

בדברעמידהבדרישותחוקיותהיבואע
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מבקששהגישהצהרהלפיסעיףזהיקבלאישורשיונפק )ב(
אוטומטיתעלקליטתההצהרהבמערכתהמקוונת)בפרקזה-

אישורעלפיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,היהלממונהחששכיאב )ג(
טיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומד
יונפק בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותכילא
אישורעלפיהצהרהוכייראואתההצהרהכבקשהלקבלת

אישורהממונהלפיסעיף3הע

)ג(תינתןבהתבסס הוראתהממונהכאמורבסעיףקטן )ד(
עלניהולסיכוניםאועלמידעשבידיהממונהלגביהמבקש,
המכשירהחשמלישבנוגעאליומתבקשהאישור,יצרןהמכשיר
החשמליאוהמדינהשממנהמיובאהמכשירהחשמליאושבה
הואמיוצר,ובכללזהמידעשהתקבלממדינהאחרתאומארגון

בין־לאומיע

השררשאי,באישורועדתהחריגים,לקבועבתקנותלפי )ה(
סעיף3בתנאיםנוספיםלקבלתאישורעלפיהצהרהלפיסעיףזהע";

בסעיף3ה- )6(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"אומכשיר )א(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"אומכשיר )ב(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ו)א(,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשל )7(
מכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ז,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )8(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ח,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )9(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ט,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )10(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3יג- )11(

מבקששהגישהצהרהלפיסעיףזהיקבלאישורשיונפק )ב(
אוטומטיתעלקליטתההצהרהבמערכתהמקוונת)בפרקזה-

אישורעלפיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,היהלממונהחששכיאב )ג(
טיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומד
יונפק בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותכילא
אישורעלפיהצהרהוכייראואתההצהרהכבקשהלקבלת

אישורהממונהלפיסעיף3הע

)ג(תינתןבהתבסס הוראתהממונהכאמורבסעיףקטן )ד(
עלניהולסיכוניםאועלמידעשבידיהממונהלגביהמבקש,
המכשירהחשמלישבנוגעאליומתבקשהאישור,יצרןהמכשיר
החשמליאוהמדינהשממנהמיובאהמכשירהחשמליאושבה
הואמיוצר,ובכללזהמידעשהתקבלממדינהאחרתאומארגון

בין־לאומיע

השררשאי,באישורועדתהחריגים,לקבועבתקנותלפי )ה(
סעיף3בתנאיםנוספיםלקבלתאישורעלפיהצהרהלפיסעיףזהע";

בסעיף3ה- )6(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"אומכשיר )א(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"אומכשיר )ב(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ו)א(,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשל )7(
מכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ז,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )8(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ח,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )9(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ט,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )10(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3יג- )11(

אםמדוברביצרןישראלי,עליולצרףבמקוםהמסמכים 3ע
המתואריםלעיל,תעודתבדיקהמאתמעבדהמוסמכתעל
ידיגוףהחברבארגוןILACשלפיההמוצרעומדבדרישות
כאמור החשמלי המכשיר של האנרגטית הנצילות רמת

בדרישותחוקיותהייבואהאירופיותע

יקבל כאמור והתחייבות הצהרה שהגיש מבקש
ההצהרה קליטת על אוטומטי באופן אישור מהממונה

במערכתהמקוונתע

מוצעלקבועכיבמקרהשבוהיהלממונהחששכי
אבטיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינו

עומדבדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותכילא
יונפקאישורעלפיההצהרהוכייראואתההצהרהכבקשה
לקבלתאישורהממונהעהוראהזותינתןעלבסיסניהול

סיכוניםאועלבסיסמידעשבידיהממונהלגביהמבקשע

לפסקאות )6( עד )11(

מוצעלקבועכיההוראותהחלותבחוקכיוםלגבי
הצהרהבהתאםלסעיף3דלחוקמקורותהאנרגיהיחולו
גםלגביהצהרהבהתאםלמנגנוןהמוצעבסעיף3ד1לחוק

מקורותהאנרגיהע
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בסעיףקטן)א(,אחרי"אישורעלהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרה )א(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"אישורעלהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרה )ב(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בטבלהבתוספתהראשונה,אחריפרט)3(יבוא: )12(

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

סעיף לפי התחייבות שמסר יצרן או יבואן ")3א(
3ד1)א()1(והמכשירשלגביוהתבקשאישוראינוזהה
למכשירשאליונוגעיםהמסמכיםשצורפולהתחייבות

לפיסעיף3ד1)א()2(

80,000;"160,000

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )13(

"תוספת שלישית

)סעיף3ב1(

מכשיר חשמלי במסלול האירופי שעליו יחול סעיף 3ד1

מכשירים
הנדרשיםלעמוד

בדרישתנצילות

מכשיריםהנדרשיםלעמודבדרישתנצילותאנרגטית:1ע

צ'ילרים; )1(

מזגנים; )2(

מקררים; )3(

מכונותכביסה; )4(

מייבשיכביסה; )5(

מדיחיכלים; )6(

תנוריאפייה; )7(

נורות; )8(

נטללנורהפלוארנית; )9(

ממיראפיקיםספרתילקליטתשידוריטלוויזיה; )10(

טלוויזיה; )11(

מנועהשראהחשמליאסינכרוניתלת־מופעיכלוביע )12(

לפסקה )12(

מוצעלקבועכייהיהניתןלהטילעיצוםכספיעל
יבואןאויצרן,שהואיחידאותאגיד,שמסרהתחייבות
לפיסעיף3ד1)א()1(לחוקמקורותאנרגיהוהמכשירשלגביו

התבקשאישוראינוזההלמכשירשאליונוגעיםהמסמכים
מקורות לחוק 3ד1)א()2( סעיף לפי להתחייבות שצורפו

אנרגיהע
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מכשירים
הנדרשיםלעמוד

בדרישותהספק
במצבהמתנה

מכשיריםהנדרשיםלעמודבדרישותהספקבמצבהמתנה:2ע

תנורימיקרוגל; )1(

ציודטכנולוגייתמידע: )2(

מחשבים; )א(

מסכיםלמחשב; )ב(

מדפסות; )ג(

ציודשמע: )3(

מכשירירדיו; )א(

מגבירים; )ב(

מכשיריטלפוןאלחוטיים; )ג(

מקלטיטלוויזיה; )4(

ממיריםדיגיטלייםלקליטתשידוריכבליםולוויין,למעט )5(
ממיריםדיגיטלייםשמנהלמוקדשידוריםאובאמצעותהצפנת

שידוריםע"

חוקמקורות
אנרגיה-תחילה

תחילתושלסעיף110ביוםב'בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022(;שרהאנרגיהרשאילדחות111ע
בצואתהמועדהאמורבתקופותשל3חודשיםכלאחת,ובלבדשסךכלהתקופותלא
יעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלת
סמכויותהאכיפההתומכותבהוראותחוקמקורותאנרגיהכנוסחובסעיף110לחוקזהע

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-112-2262015ע

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"אישורמוקדםלייבוא"יבוא: )א(

""אישורסחרחופשי"-אישורשמתאפשרסחרחופשיבמזוןבמדינהשבה
נמכרהמזון)freesalecertificate(,שנתןגורםהמוסמךלתתאישור

כאמורבאותהמדינה,אףאםכינויושונה;";

אחריההגדרה"הוועדה"יבוא: )ב(

""ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2271979,ולענייןחוקזהיראוכאילו
נאמרבסעיףהאמור,בכלמקום,"חוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,
התשע"ו-2015"במקום"חוקהתקנים","שרהבריאות"במקום"שר

הכלכלהוהתעשייה"ו"המנהל"במקום"הממונהעלהתקינה;";

מכשירים
הנדרשיםלעמוד

בדרישותהספק
במצבהמתנה

מכשיריםהנדרשיםלעמודבדרישותהספקבמצבהמתנה:2ע

תנורימיקרוגל; )1(

ציודטכנולוגייתמידע: )2(

מחשבים; )א(

מסכיםלמחשב; )ב(

מדפסות; )ג(

ציודשמע: )3(

מכשירירדיו; )א(

מגבירים; )ב(

מכשיריטלפוןאלחוטיים; )ג(

מקלטיטלוויזיה; )4(

ממיריםדיגיטלייםלקליטתשידוריכבליםולוויין,למעט )5(
ממיריםדיגיטלייםשמנהלמוקדשידוריםאובאמצעותהצפנת

שידוריםע"

תחילתושלסעיף110ביוםב'בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022(;שרהאנרגיהרשאילדחות111ע
בצואתהמועדהאמורבתקופותשל3חודשיםכלאחת,ובלבדשסךכלהתקופותלא
יעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלת
סמכויותהאכיפההתומכותבהוראותחוקמקורותאנרגיהכנוסחובסעיף110לחוקזהע

חוקמקורות
אנרגיה-תחילה

תיקוןחוקהגנהבחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-112-2262015ע
עלבריאותהציבור

)מזון( בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"אישורמוקדםלייבוא"יבוא: )א(

""אישורסחרחופשי"-אישורשמתאפשרסחרחופשיבמזוןבמדינהשבה
נמכרהמזון)freesalecertificate(,שנתןגורםהמוסמךלתתאישור

כאמורבאותהמדינה,אףאםכינויושונה;";

אחריההגדרה"הוועדה"יבוא: )ב(

""ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2271979,ולענייןחוקזהיראוכאילו
נאמרבסעיףהאמור,בכלמקום,"חוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,
התשע"ו-2015"במקום"חוקהתקנים","שרהבריאות"במקום"שר

הכלכלהוהתעשייה"ו"המנהל"במקום"הממונהעלהתקינה;";

לפסקה )13(

מוצעלקבועבתוספתהשלישיתלחוקאתהמכשירים
החשמלייםשעליהםיחולוהוראותפרקזהע

ב' ביום תהיה זה סימן של תחילתו כי מוצע  סעיף 111
בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022(עעםתחילתושל 
החוקשבמסגרתן מכוח שהותקנו התקנות הסימןיובאו

כלולותדרישותנצילותאנרגטיתכפישמופיעותבדרישות
מוועדות בוועדה לביטול האירופאיות, הייבוא חוקיות

הכנסתע

לפסקה )1( סעיף 112 

מוצעלהוסיףהגדרותשונותכמפורטבתיקוןע 

דינימדינתישראל,נוסחחדש36,עמ'749;ס"חהתשע"ח,עמ'278ע 226

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 227
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בהגדרה"חקיקתמזון",אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

אסדרהשלהאיחודהאירופישהוחלהבישראללפיסעיף3א;"; ")1א(

בהגדרה"תקניםבין־לאומייםמקובלים",ברישה,במקוםהמילים"בתהליכי )ד(
הייצור"יבוא"בתהליכיהייצור,הייבוא";

אחריסעיף3יבוא: )2(

"החלתהוראות
האיחודהאירופי

א'3אע בטור המנויות האירופי באיחוד החלות ההוראות )א(
האירופי(, האיחוד הוראות - )להלן א' השנייה בתוספת
בתנאיםובהחרגותהקבועיםלגביהןבטורב'בתוספתהאמורה,
וכןשינוייםלהוראותכאמורשפרסםהשרהודעהברשומות
לגביהםלפיסעיףקטן)ד(,יחולובישראל)להלן-ההוראות

המאומצות(ע

הנוסחהמחייבשלהוראותהאיחודהאירופייהיההנוסח )ב(
בשפההאנגלית;הנוסחבשפההאנגליתוכןתרגומיםלנוסח
לעבריתולערביתיועמדולעיוןהציבורבאתרהאינטרנטבאופן
שיאפשרנגישותלמעקבותיעודאחרמועדהחלתןבישראל,
יפורטו כאמור בפרסום להן; שינוי כל החלת מועד לרבות
גםהתנאיםוההחרגותלהוראותהאיחודהאירופיהקבועים

לגביהןבטורב'לתוספתהשנייהא'ע

תוקנוהוראותהאיחודהאירופי)בסעיףזה-השינוי(,יפרסם )ג(
השרבאתרהאינטרנטהודעהעלהשינויואתהדרךלהגשת
הערותלגביהחלתובישראל,לרבותהמועדלהגשתהערותאלה,
שיהיה14ימיםממועדפרסוםההודעה;ההודעהכאמורתכלול

הפניהלנוסחהשינויבשפההאנגליתואתעיקריוע

)ג(, חלףהמועדלקבלתהערותהציבורלפיסעיףקטן )ד(
בישראל השינוי החלת על ברשומות הודעה השר יפרסם
)בסעיףזה-העדכון(ועלהמועדהצפוילכניסתהעדכוןלתוקף,
ויתקן,בצו,אתהתוספתהשנייהא'בהתאםלעדכון,אםהדבר
נדרש;מועדהכניסהלתוקףשלהעדכוןיהיהבמועדכניסתו
לתוקףשלהשינוי,אךלאלפנייוםפרסוםההודעהברשומות,
אובמועדמאוחריותרשקבעהשרבהודעהרשומות,לגבי
השינויאוחלקממנו,לצורךהיערכותהעוסקיםבמזון,ויכול
שיקבעמועדיםשוניםלענייןייצור,ייבואאומכירהשלמזוןע

לפסקה )2(

מוצעלקבועכיההוראותהחלותבאיחודהאירופי,
המנויותבטורא'בתוספתהשנייהא',ובתנאיםוההחרגות
יחולו האמורה, בתוספת ב' בטור לגביהם, המופיעים
של המחייב הנוסח כי לקבוע מוצע כן, כמו בישראלע
הוראותהאיחודהאירופייהיההנוסחבשפההאנגלית
וכיתרגומיםלנוסחלעבריתולערביתיועמדולעיוןהציבור
באתרהאינטרנטבאופןשיאפשרנגישותלמעקבותיעוד
אחרמועדהחלתןבישראללרבותמועדהחלתכלשינויע

מוצעלקבועכיאםהוראותהאיחודהאירופיתוקנו,עלשר
הבריאותלפרסםבאתרהאינטרנטהודעהעלהשינויוהדרך
להגישהערותלגביהחלתובישראלעמוצעלקבועכיהגשת
הערותתיעשה,לאיאוחרמתום14ימיםממועדפרסום
ההודעהעאםחלףהמועדהאמור,עלשרהבריאותלפרסם
הודעהברשומותעלהחלתהשינויבישראלועלהמועד
הצפוילכניסתהשינוילתוקףעמוצעלקבועכיבמקוםששר
הבריאותמבקששלאלהחילאתהשינויבמלואואובחלקו

עליולקבלאתאישורהשלועדתהחריגיםע
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החליטהשרשלאלהחילאתהשינויאוחלקו,אולהחילו )ה(
בתנאים,יפנהלוועדתהחריגיםלצורךאישורההחלטה,ואם
אישרהזאתהוועדה,יעדכן,בצו,אתהתוספתהשנייהא';
יחולו ההחלטה, את לאשר שלא החריגים ועדת החליטה

הוראותסעיףקטן)ד(ע

במקרהשלסתירהביןההוראותהמאומצות,בנושאים )ו(
המפורטיםבסעיף3)ד(,וביןהוראותתקןרשמיהחלעלמזון
אוחומריםהבאיםעימובמגעאותקנותלפיחוקזה,יגברו

ההוראותהמאומצותע

להטיל שניתן הפרות או עונשים עבירות, ייקבעו לא )ז(
עליהןעיצוםכספי,בגיןהוראותשהוחלובישראללפיסעיף
)א(,ולאתוטלאחריותפליליתאועיצוםכספי,עלמי קטן

שהפרהוראהמןההוראותכאמורע";

בסעיף9)א(,בהגדרות"בשרטרי"ו"בשרמיושן",במקוםהמילים"מאפסמעלות )3(
צלסיוס"יבוא"ממעלתצלסיוסאחתמתחתלאפס";

אחריסעיף4יבוא: )4(

"ייצורייבואאו
מכירהשלמזון

בניגודלהוראות
האיחודהאירופי
שהוחלובישראל

עוסקבמזוןלאייצר,ייבאאוימכורמזוןבניגודלחיקוקהמנוי4אע
בפסקה)א1(להגדרה"חקיקתהמזון",אלאאםכןנקבעבמפורש

אחרתבחיקוקכאמורע";

במקוםסעיף41יבוא: )5(

"החובהלקבל
אישורייצור

נאות

יצרןשלמזוןלאייצרמזוןאלאאםכןישבידיואישור41ע )א(
ייצורנאותמאתמנהלשירותהמזוןע

החליטהשרשלאלהחילאתהשינויאוחלקו,אולהחילו )ה(
בתנאים,יפנהלוועדתהחריגיםלצורךאישורההחלטה,ואם
אישרהזאתהוועדה,יעדכן,בצו,אתהתוספתהשנייהא';
יחולו ההחלטה, את לאשר שלא החריגים ועדת החליטה

הוראותסעיףקטן)ד(ע

במקרהשלסתירהביןההוראותהמאומצות,בנושאים )ו(
המפורטיםבסעיף3)ד(,וביןהוראותתקןרשמיהחלעלמזון
אוחומריםהבאיםעימובמגעאותקנותלפיחוקזה,יגברו

ההוראותהמאומצותע

להטיל שניתן הפרות או עונשים עבירות, ייקבעו לא )ז(
עליהןעיצוםכספי,בגיןהוראותשהוחלובישראללפיסעיף
)א(,ולאתוטלאחריותפליליתאועיצוםכספי,עלמי קטן

שהפרהוראהמןההוראותכאמורע";

בסעיף9)א(,בהגדרות"בשרטרי"ו"בשרמיושן",במקוםהמילים"מאפסמעלות )3(
צלסיוס"יבוא"ממעלתצלסיוסאחתמתחתלאפס";

אחריסעיף4יבוא: )4(

"ייצורייבואאו
מכירהשלמזון

בניגודלהוראות
האיחודהאירופי
שהוחלובישראל

עוסקבמזוןלאייצר,ייבאאוימכורמזוןבניגודלחיקוקהמנוי4אע
בפסקה)א1(להגדרה"חקיקתהמזון",אלאאםכןנקבעבמפורש

אחרתבחיקוקכאמורע";

במקוםסעיף41יבוא: )5(

"החובהלקבל
אישורייצור

נאות

יצרןשלמזוןלאייצרמזוןאלאאםכןישבידיואישור41ע )א(
ייצורנאותמאתמנהלשירותהמזוןע

ככלשאישרההוועדהאתההחרגה,תתעדכןזובצו
בתוספתהשנייהע

כמוכן,מוצעלקבועכיבמקרהשלסתירהביןהוראות
האיחודהאירופיהמאומצותלביןהוראותתקןרשמיהחל
עלמזוןאוחומריםהבאיםעימובמגעאותקנותלפיחוק

זה,יגברוההוראותהמאומצותע

ועדת של הרכבה כי לקבוע מוצע כך, על נוסף
החריגיםלענייןחוקזה,שהוקמהלפיסעיף2יחלפקודת
הבריאות משרד של הכללי המנהל את תכלול היבוא,
שר במקום הבריאות ושר התקינה, על הממונה במקום

הכלכלהוהתעשייהע

יובהר,כילאייקבעועבירות,עונשיםאוהפרותשניתן
המאומצות ההוראות בגין כספי, עיצום עליהן להטיל
ולאתוטלאחריותפליליתאועיצוםכספי,עלמישהפר
נוסף חוק תזכיר יופץ בהמשך אלהע מהוראות הוראה
באופןשיאפשרגםהטלתעיצומיםכספייםויוסדרוהפרות

ספציפיותכמקובלבהיבטיעיצומיםכספייםע

של לתוכנה בנוגע המקצועית העבודה כי יצוין
הדיון למועד עד תושלם וזו הושלמה טרם זו תוספת

בהצעתהחוקבכנסתע

לפסקה )3(

)מזון(קובעכיבשר חוקהגנהעלבריאותהציבור
יוכללהיקרא"בשרטרי"אםלאעברעיבודכלשהו,למעט
צינוןבטמפרטורהשלאעלתהעלארבעמעלותצלזיוסולא
פחתהמאפסמעלתצלזיוסעבהתאםלשינויהמוצעבשר
יוכללהיקרא"בשרטרי"אםלאעברעיבודכלשהו,למעט
צינוןבטמפרטורהשלאעלתהעלארבעמעלותצלזיוסולא

פחתהממינוסמעלתצלזיוסאחתע

לפסקה )4(

מוצעלקבועאיסורלייצר,לייבאאולמכורמזוןבניגוד
)1(לתיקוןהמוצע, להוראותהמאומצותכאמורבפסקה

אלאאםכןנקבעבמפורשאחרתע

לפסקה )5(

חייב מזון מייצר אשר מפעל כל כי לקבוע מוצע
מזון לייצור מפעל האמור, אף על נאותע ייצור באישור
שמייצרמזוןשלאמנויבתוספתהארבעעשרהיהיהפטור
מדרישתאישורייצורנאותאםהמנהלמצאכימיושמת
לגביותכניתבטיחותמזוןעצמית,בהתאםלתהליכיבקרת
איכותובטיחותהקבועיםבתקניםבין–לאומייםמקובליםע
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפעללייצורמזוןלאיהיה )ב(
חייבבאישורייצורנאותלגבימזוןשאינומנויבתוספתהארבע
עשרה,אםמצאהמנהלשמיושמתלגביותכניתבטיחותמזון

עצמיתלפיהוראותסעיףקטן)ד(ע

השריקבעתקנותלענייןהגשתבקשהלאישורייצור )ג(
נאותאולחידושו,לרבותלענייןדרךהגשתהבקשה,המסמכים
שישלצרףלה,אופןהטיפולבה,דרךביטולהאישורוהוראות
שיחולובעתביטולהאישוראוהתלייתו,וכןלענייןהוראות
הנוגעותלבקרהופיקוחעלייצורועלמכירהשלהמזון,ובכלל
זהבקרהופיקוחעלהגופיםהמנוייםבסעיף42)ב()1(,בהתאם

לנהוגבאיחודהאירופיע

מנהלשירותהמזוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלשירות )ד(
המזוןהארציהוראותליישוםתכניתבטיחותעצמיתבהתאם
לתהליכיבקרתאיכותובטיחותהקבועיםבתקניםבין־לאומיים

מקובליםע";

לפניסעיף50,אחריהכותרת"סימןא':חובותיבואן"יבוא: )6(

"מזוןבמסלול
האירופי

לענייןפרקזה-49אע

הנאותים היבואנים במרשם הרשום יבואן - נאות" "יבואן
כאמורבסעיף115)ב(;

סעיף הוראות לפי המיובא מזון - האירופי" במסלול "מזון
54אע";

בסעיף52)א(,ברישה,אחריהמילה"מזון",במקוםהמילים"שנקבעלפיסעיף41 )7(
כיייצורוטעוןאישורייצורנאות"יבוא"שנקבעבתוספתהארבעהעשרה";

אחריסעיף54יבוא: )8(

"יבואמזון
במסלולהאירופי

יבואןנאותרשאילייבאמזון,למעטמזוןהמנויבתוספת54אע )א(
השלושעשרה,שלאלפיהוראותסעיפים53או54,לפיהעניין,
מזון ייבוא בדבר הצהרה קבלת אישור בידיו שיש ובלבד
במסלולהאירופילפיסימןד'1והואמייבאאתהמזוןבהתאם

להוראותלענייןמזוןבמסלולהאירופישבפרקזהע

ופרטיה נאות ייצור לאישור הבקשה הגשת אופן
הוראות גם כמו בתקנותע הבריאות שר ידי על ייקבעו
הנוגעותלבקרהופיקוחעלייצורועלמכירהשלהמזון,
ובכללזהבקרהופיקוחעלגוףהתעדהשקיבלהכרהמאחד
הגופיםהרשומיםכחבריםב–IAF,כמוסמךלתתאישור

ייצורנאותע

לפסקה )6(

מוצעלהגדיר"יבואןנאות"כיבואןהרשוםבמרשם
היבואניםהנאותיםו"מזוןבמסלולהאירופי"כמזוןהמיובא
הציבור בריאות על הגנה לחוק 54א סעיף הוראות לפי

)מזון(ע

לפסקה )8(

מוצעלקבועכייבואןנאותיהיהרשאילייבאמזון
אםישבידיואישורקבלתהצהרהבדבריבואמזוןבמסלול
האירופילפיסימןד'1והואפועלבהתאםלהוראותסימן
ד'1עזאת,במקוםהוראותסעיפים53או54לחוקהגנהעל
בריאותהציבור)מזון(,לפיהענייןעהאפשרותלייבאמזון
במסלולזהקיימתבעבורכלסוגיהמזון,מלבדמזוןהמנוי
המקצועית העבודה כי יצוין, עשרהע השלוש בתוספת
בנוגעלתוכנהשלתוספתזוטרםהושלמהוזותושלםעד

למועדהדיוןבהצעתהחוקבכנסתע
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יבואןהמייבאמזוןבמסלולהאירופיחייבלבצעאתכל )ב(
אלה,לגביהמזוןבמסלולהאירופי:

עצמית ובטיחות איכות בקרת תהליכי יקיים )1(
במדינות מקובלים בין־לאומיים לתקנים בהתאם

מפותחות;

ישמורבדרךדיגיטליתתיקמוצרלגביכלמשלוח )2(
שלהמזון,לתקופהשלאתפחתמשבעשניםממועד
השחרורשלהמשלוחהאחרוןשלאותומזון;לעניין
זה,"תיקמוצר"-המסמכיםוהפרטיםהנדרשיםלפי

סעיפים79ד,84אוסימןו';

ישמורבדרךדיגיטליתרשימהשלהעוסקיםבמזון )3(
שאליהםהעביראתהמזוןישירות,לתקופהשלאתפחת

משבעשנים;

לנזק חשש או נזק בדבר שקיבל תלונות יתעד )4(
לבריאותאדםממזוןבמסלולהאירופישייבא,וישמור
אתהתיעודבדרךדיגיטליתלתקופהשלאתפחתמשבע

שניםממועדקבלתהתלונה;

)Withdrawal( יזומות ינהלמעקבאחרהחזרות )5(
שלהמעקב וישמורתיעוד לישראל המזוןמחוץ של
משבע תפחת שלא לתקופה דיגיטלית, בדרך שניהל
שניםמהמועדשבונודעלועלכלהחזרהיזומהכאמור;

יודיעבלאדיחוילמנהלשירותהמזון,באמצעות )6(
164)ב(, בסעיף כאמור מקרה כל על האינטרנט, אתר
את וינקוט ,)5( בפסקה כאמור יזומה החזרה לרבות

הפעולותהנדרשותלפיהוראותסימןג'לפרקז'ע

עלאףהאמורבחקיקתהמזון- )ג(

לאתחולעלמזוןבמסלולהאירופיועליבואןאשר )1(
ייבאמזוןבמסלולהאירופי,חקיקתהמזון,מלבדהוראות

לפיכלאלה:

סעיפים3או־4א; )א(

סעיפים56,52,51,17-12,10,8,7,6,5,סימן )ב(
ה'וסימןו'לפרקד',פרקה',פרקז';

הוראותשיקבעהשר,בצו,עדיוםכ"חבאדר )ג(
א'התשפ"ב)1במרס2022(מתוךהנהלים,התקנות

והצוויםהמנוייםבתוספתהשתיםעשרה;

יבואןהמייבאמזוןבמסלולהאירופיחייבלבצעאתכל )ב(
אלה,לגביהמזוןבמסלולהאירופי:

עצמית ובטיחות איכות בקרת תהליכי יקיים )1(
במדינות מקובלים בין־לאומיים לתקנים בהתאם

מפותחות;

ישמורבדרךדיגיטליתתיקמוצרלגביכלמשלוח )2(
שלהמזון,לתקופהשלאתפחתמשבעשניםממועד
השחרורשלהמשלוחהאחרוןשלאותומזון;לעניין
זה,"תיקמוצר"-המסמכיםוהפרטיםהנדרשיםלפי

סעיפים79ד,84אוסימןו';

ישמורבדרךדיגיטליתרשימהשלהעוסקיםבמזון )3(
שאליהםהעביראתהמזוןישירות,לתקופהשלאתפחת

משבעשנים;

לנזק חשש או נזק בדבר שקיבל תלונות יתעד )4(
לבריאותאדםממזוןבמסלולהאירופישייבא,וישמור
אתהתיעודבדרךדיגיטליתלתקופהשלאתפחתמשבע

שניםממועדקבלתהתלונה;

)Withdrawal( יזומות ינהלמעקבאחרהחזרות )5(
שלהמעקב וישמורתיעוד לישראל המזוןמחוץ של
משבע תפחת שלא לתקופה דיגיטלית, בדרך שניהל
שניםמהמועדשבונודעלועלכלהחזרהיזומהכאמור;

יודיעבלאדיחוילמנהלשירותהמזון,באמצעות )6(
164)ב(, בסעיף כאמור מקרה כל על האינטרנט, אתר
את וינקוט ,)5( בפסקה כאמור יזומה החזרה לרבות

הפעולותהנדרשותלפיהוראותסימןג'לפרקז'ע

עלאףהאמורבחקיקתהמזון- )ג(

לאתחולעלמזוןבמסלולהאירופיועליבואןאשר )1(
ייבאמזוןבמסלולהאירופי,חקיקתהמזון,מלבדהוראות

לפיכלאלה:

סעיפים3או־4א; )א(

סעיפים56,52,51,17-12,10,8,7,6,5,סימן )ב(
ה'וסימןו'לפרקד',פרקה',פרקז';

הוראותשיקבעהשר,בצו,עדיוםכ"חבאדר )ג(
א'התשפ"ב)1במרס2022(מתוךהנהלים,התקנות

והצוויםהמנוייםבתוספתהשתיםעשרה;

מוצעלהטילעליבואןהמייבאמזוןבמסלולהאירופי
אתהחובותהאלה:

קיוםתהליכיבקרתאיכותובטיחותעצמיתבהתאם 1ע
לתקניםבין–לאומייםמקובליםבמדינותמפותחות;

שמירתתיקמוצרבדרךדיגיטליתלגביכלמשלוחשל 2ע
המזוןלתקופהשלאתפחתמ–7שניםממועדהשחרורשל

המשלוחהאחרוןשלאותומזון;

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1260

סעיפיםוחיקוקיםנוספיםשקבעהשר,בצו, )ד(
באישורועדתהחריגים;

בכלמקוםשנאמרבהוראותלפיפסקה)1("חקיקת )2(
המזון"יראוכאילונאמר"חקיקתהמזוןהחלהעליולפי

סעיף54א)ג("ע

)ג(כדילגרועמסמכויותפיקוח איןבאמורבסעיףקטן )ד(
ואכיפההנתונותלפיחוקזהאומעבירות,עונשיםוהפרות

הקבועיםבו,לגביחקיקתהמזוןהמנויהבאותוסעיףקטןע";

בסעיף58)א(- )9(

בפסקה)1(,אחריהמילים"אישורלפיסעיף84)א()4("יבוא",הצהרהבדבר )א(
ייבואמזוןבמסלולאירופילפיסעיף79אומסמכיםלפיסעיפים79דו־84א";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

הואהפרחובהמהחובותהחלותעליולפיסעיף54א)ב(;"; ")2א(

אחריסעיף79יבוא: )10(

"סימן ד'1: הצהרה בדבר ייבוא מזון במסלול האירופי

הגשתהצהרה
בדברייבואמזון
במסלולהאירופי

האירופי79אע במסלול מזון לייבא שבכוונתו רשום יבואן )א(
מסויםיגישלרשםהצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופי

לפיהוראותסימןזהע

שמירתרשימהשלהעוסקיםבמזוןשאליהםהעביר 3ע
אתהמזוןישירות,בדרךדיגיטליתלתקופהשלאתפחת

משבעשנים;

תיעודתלונותשקיבלבדברנזקאוחששלנזקלבריאות 4ע
אדםממזוןבמסלולהאירופיבאופןמקווןושמירהלתקופה

של7שניםלפחותממועדקבלתכלתלונה;

ינהלמעקבדיגיטליאחרהחזרותיזומותשלהמוצר 5ע
בחוץלארץ;

עלהיבואןלהודיעבלאדיחוילמנהלשירותהמזון 6ע
באופןמקווןעלכלמקרהשבונודעלוכיקייםליקויאו

חששלליקויבמוצרשייבאע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיחקיקתהמזוןלאתחול
עלמזוןבמסלולהאירופיועליבואןאשרייבאמזוןבמסלול
האירופימלבדההוראותהמפורטותשםעיצוין,כיהעבודה
המקצועיתבנוגעלהוראותשלאיחולוטרםהושלמהוזו

תושלםעדלמועדהדיוןבהצעתהחוקבכנסתע

מוצעלקבועכיכלהחלהנוספתשלחקיקתהמזון
עלמזוןבמסלולהאירופיתחייבאתהשרבפנייהלוועדת

חריגיםע

מסמכויות לגרוע כדי )ג( קטן בסעיף באמור אין
מעבירות, או זה חוק לפי הנתונות והאכיפה הפיקוח
עונשיםוהפרותהקבועיםבו,לגביחקיקתהמזוןהמנויה
בשל ספק, הסר למען היא זו הבהרה קטןע סעיף באותו

ההגדרההרחבהשלהמונח"חקיקתהמזון"בחוקע

לפסקה )9(

בריאות על הגנה לחוק 58 סעיף כי לקבוע מוצע
הציבור)מזון(,אשרקובעאתהמקריםשבהםמנהלשירות
המזוןאומישהסמיכולכךרשאילקבועכימישמייבא
מזוןאומבקשלייבאמזוןהואמפראמוןיחולגםבמקרה
שיבואןייבאמזוןאוביקשלייבאמזוןעליסודמידעכוזב
אושגויבהצהרהבדברייבואמזוןבמסלולאירופילפי
סעיף79אלחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(ומסמכים
לפיסעיפים79דו–84אלחוקהאמור,אובמקרהשהואהפר
חובהמהחובותהחלותעליולפיסעיף54א)ב(לחוקהגנה

עלבריאותהציבור)מזון(ע

לפסקה )10(

מוצעלקבועכייבואןרשוםשבכוונתולייבאמזון
במסלולהאירופייגיש,באמצעותאתרהאינטרנט,הצהרה
שתכלולאתהפרטיםהמנוייםבסעיפיםקטנים76)1(עד
76)5(לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,ויצורפולה

כלאלה:

התחייבותשלהיבואןבנוסחשבתוספתהשלישיתא'; 1ע

התחייבותכיהיבואןמבצעאתהפעולותהנדרשות 2ע
הציבור בריאות על הגנה לחוק 54א)ב( בסעיף כמפורט

)מזון(;

אחדאויותרמהמסמכיםהמפורטיםבסעיף97לחוק 3ע
)מזון(,ואולםהגורםהמוסמך הגנהעלבריאותהציבור
לענייןהמסמכיםהאמוריםיהיההגורםהמוסמךבמדינה

באיחודהאירופי;
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הצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופיתוגשבידי )ב(
למפורט בהתאם האינטרנט, אתר באמצעות רשום, יבואן

בסעיפים79גו־79דע

התנייתאישור
קבלתהצהרה

אישורקבלתהצהרהלאיונפקלמזוןבמסלולהאירופישאינו79בע
במסלול מזון על שחלה המזון חקיקת לפי בדרישות עומד

האירופילפיסעיף54א)ג(ע

הפרטיםהכלולים
בהצהרה

ההצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופיתכלולאתהפרטים79גע
המנוייםבסעיפיםקטנים76)1(עד76)5(ע

המסמכים
שיצורפו
להצהרה

להצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופייצרףהיבואןאת79דע
כלאלה:

התחייבותשלהיבואןבנוסחשבתוספתהשלישיתא'; )1(

הנדרשות הפעולות את מבצע היבואן כי התחייבות )2(
כמפורטבסעיף54א)ב(;

אחדאויותרמהמסמכיםהמפורטיםבסעיף97,ואולם )3(
הגורם יהיה האמורים המסמכים לעניין המוסמך הגורם

המוסמךבמדינהבאיחודהאירופי;

אחדמאלה: )4(

חשבוניתמכירהלקמעונאיאירופיאומקמעונאי )א(
אירופי;

תעודתמשלוחלקמעונאיאירופי; )ב(

אישורסחרחופשי; )ג(

כלמסמךאחרשיורהעליוהשרלפיסעיף116; )ד(

כלמסמךנוסףשקבעהשר,בצו,באישורועדתהחריגיםע )5(

קבלתאישור
הצהרהמקוון

מסריבואןרשוםהצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופי79הע
לפיסעיף79א,ושילםאגרהכמפורטבתוספתהעשירית,יקבל

באופןמקווןאתאישורקבלתההצהרהע

הצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופיתוגשבידי )ב(
למפורט בהתאם האינטרנט, אתר באמצעות רשום, יבואן

בסעיפים79גו־79דע

התנייתאישור
קבלתהצהרה

אישורקבלתהצהרהלאיונפקלמזוןבמסלולהאירופישאינו79בע
במסלול מזון על שחלה המזון חקיקת לפי בדרישות עומד

האירופילפיסעיף54א)ג(ע

הפרטיםהכלולים
בהצהרה

ההצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופיתכלולאתהפרטים79גע
המנוייםבסעיפיםקטנים76)1(עד76)5(ע

המסמכים
שיצורפו
להצהרה

להצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופייצרףהיבואןאת79דע
כלאלה:

התחייבותשלהיבואןבנוסחשבתוספתהשלישיתא'; )1(

הנדרשות הפעולות את מבצע היבואן כי התחייבות )2(
כמפורטבסעיף54א)ב(;

אחדאויותרמהמסמכיםהמפורטיםבסעיף97,ואולם )3(
הגורם יהיה האמורים המסמכים לעניין המוסמך הגורם

המוסמךבמדינהבאיחודהאירופי;

אחדמאלה: )4(

חשבוניתמכירהלקמעונאיאירופיאומקמעונאי )א(
אירופי;

תעודתמשלוחלקמעונאיאירופי; )ב(

אישורסחרחופשי; )ג(

כלמסמךאחרשיורהעליוהשרלפיסעיף116; )ד(

כלמסמךנוסףשקבעהשר,בצו,באישורועדתהחריגיםע )5(

קבלתאישור
הצהרהמקוון

מסריבואןרשוםהצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופי79הע
לפיסעיף79א,ושילםאגרהכמפורטבתוספתהעשירית,יקבל

באופןמקווןאתאישורקבלתההצהרהע

אחדמהמסמכיםהאלה: 4ע

חשבוניתמכירהלקמעונאיאירופיאומקמעונאי אע
אירופי;

תעודתמשלוחלקמעונאיאירופי; בע

אישורסחרחופשי; גע

כלמסמךאחרשיורהעליושרהבריאותע דע

כמוכן,מוצעלקבועכישרהבריאותרשאילקבוע
זו דרישה ואולם נוספים, מסמכים להצגת דרישה בצו

תהיהטעונהאישורשלועדתהחריגיםע

אישורקבלתהצהרהלאיונפקלמזוןבמסלולהאירופי
שאינועומדבדרישותלפיחקיקתהמזוןשחלהעלמזון

במסלולהאירופילפיסעיף54א)ג(לחוקהגנהעלבריאות
הציבור)מזון(ע

מזון יבוא בדבר הצהרה מסר רשום שיבואן לאחר
באופן הצהרה קבלת אישור לו יונפק האירופי במסלול

מקווןע

לענייןתחולתההצהרהמוצעלקבועכיהצהרהבדבר
ייבואמזוןבמסלולהאירופיתחולעלכלהמשלוחיםשל
המזוןהמסויםשבהצהרה,מיוםמתןאישורקבלתההצהרה
ואילך,ובלבדשלאהשתנהפרטמהפרטיםשמסראוהרכב
המזוןכפישהיהבמועדשבוהוגשהההצהרהאושהיבואן
במשך שבהצהרה המסוים המזון של משלוח ייבא לא

תקופהשלשנתייםלפחותע
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הצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופילפיסעיף79א79ועתחולתההצהרה )א(
תחולעלכלהמשלוחיםשלהמזוןהמסויםשבהצהרה,מיום
מתןאישורקבלתההצהרהואילך,ובלבדשלאהשתנהאחד

מאלה:

פרטמהפרטיםלפיסעיף79גשמסרהיבואןהרשום )1(
בהצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופי,למעטפרט

לפיסעיף76)4(;

הוגשה שבו במועד שהיה כפי המזון הרכב )2(
ההצהרה;לענייןזה,"הרכבהמזון"-לפימסמךחתום

עלידייצרןהמזוןבדברהרכבהמזוןע

בהתקייםאחדמאלה,יגישיבואןהצהרהחדשהלפי )ב(
הוראותסעיף79א:

)1( בפסקאות כאמור מהפרטים אחד השתנה )1(
;)4(76 סעיף לפי פרט למעט )א(, קטן שבסעיף )2( או
ואולםהשתנהפרטלפיסעיף76)4(ימסורהיבואןלרשם

דיווחעלהשינויהאמורבדרךהאמורהבסעיף175;

המסוים המזון של משלוח ייבא לא היבואן )2(
שבהצהרהבמשךתקופהשלשנתייםלפחותע";

בסעיף83- )11(

במקוםהרישההמסתיימתבמילים"הגיעמשלוחהמזוןלישראל"יבוא )א(
"לאחריציאתושלמשלוחהמזוןמארץהמקורלישראל,";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לגבימזוןבמסלולהאירופי-ישבידיואישורקבלתהצהרהשקיבל )3("
לענייןאותומזוןקודםהגשתהבקשהע";

בסעיף84,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )12(

בקשהלקבלתתעודתשחרורלמזוןבמסלולהאירופי,תכלולאתהפרטים ")ב1(
והמסמכיםהאלה:

פרטיאישורהרישוםכיבואןנאות,מגישהבקשה; )1(

פרטימשלוחהמזון,ובכללזהפרטיחשבוןהמשלוח,נמלההגעהוכלי )2(
התחבורהשבויגיעהמשלוח;

מספראישורקבלתההצהרהבדברמזוןבמסלולהאירופיופרטים )3(
בדברהמזוןשבמשלוח;

לפסקה )11(

סעיף83לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(קובע
כייבואןיגישבקשהלקבלתתעודתשחרורבסמוךלהגעת
משלוחמזוןלישראלולאמוקדםמיוםהעבודההקודם
ליוםשבוהגיעמשלוחהמזוןלישראלעכמוכן,נקבעכי
לגבימזוןרגישנדרשהיבואןלהמציאאישורמוקדםליבוא
המזון,קודםהגשתהבקשה,ולגבימזוןרגיל-אישורקבלת
הצהרהעמוצעלתקןאתהסעיףהאמורולקבועכיהגשת

הבקשהלקבלתתעודתשחרורתיעשהלאחריציאתושל
משלוחהמזוןמארץהמקורלישראלעעודמוצעלקבועכי
לענייןיבואמזוןבמסלולהאירופייידרשהיבואןלהציג
אישורקבלתהצהרהשקיבללגביאותומזוןקודםלהגשת

הבקשהע

לפסקה )12(

מוצעלקבועאתפרטיהבקשהלענייןקבלתתעודת
שחרורלמזוןבמסלולהאירופיואתהפרטיםוהמסמכים
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אישורכיהמזוןשבמשלוחנכללבהצהרהבדברייבואמזוןבמסלול )4(
האירופישפרטיאישורקבלתהנמסרולפיפסקה)3(וכיהאמורבהצהרה

נכוןלגביהמזוןשבמשלוחבמועדהגעתהמשלוח;

המסמכיםהמפורטיםבתוספתהשלישיתב'ע"; )5(

בסעיף85- )13(

בכותרת,בסופהיבוא"ולמזוןבמסלולהאירופי"; )א(

ברישה,אחריהמילים"תעודתשחרורלמשלוחמזוןרגיל"יבוא"אולמשלוח )ב(
מזוןבמסלולהאירופי,לפיהעניין,";

בסעיף86)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )14(

המשלוח,כולואוחלקו,כוללמזוןרגיששאינומזוןבמסלולהאירופי;"; )1("

בסעיף89,במקוםהמילים"64)ב(ו־75"יבוא"75,64ו־79ב"; )15(

בסעיף90)א(,ברישה,אחריהמילים"והמסמכיםלמזון"יבוא",לרבותמזוןרגיל )16(
אומזוןרגיששיובאבמסלולהאירופילפיסעיף54א,";

בסעיף94,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )17(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןשלמזוןבמסלולהאירופיישמוראת ")ב(
המסמכיםוהפרטיםכאמורלפיהוראותסעיף54א)ב(ע";

בסעיף96)ד(,אחריהמילים"יבואןשלמזוןרגיל"יבוא"אומזוןבמסלולהאירופי"; )18(

בסעיף97- )19(

אישורכיהמזוןשבמשלוחנכללבהצהרהבדברייבואמזוןבמסלול )4(
האירופישפרטיאישורקבלתהנמסרולפיפסקה)3(וכיהאמורבהצהרה

נכוןלגביהמזוןשבמשלוחבמועדהגעתהמשלוח;

המסמכיםהמפורטיםבתוספתהשלישיתב'ע"; )5(

בסעיף85- )13(

בכותרת,בסופהיבוא"ולמזוןבמסלולהאירופי"; )א(

ברישה,אחריהמילים"תעודתשחרורלמשלוחמזוןרגיל"יבוא"אולמשלוח )ב(
מזוןבמסלולהאירופי,לפיהעניין,";

בסעיף86)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )14(

המשלוח,כולואוחלקו,כוללמזוןרגיששאינומזוןבמסלולהאירופי;"; )1("

בסעיף89,במקוםהמילים"64)ב(ו־75"יבוא"75,64ו־79ב"; )15(

בסעיף90)א(,ברישה,אחריהמילים"והמסמכיםלמזון"יבוא",לרבותמזוןרגיל )16(
אומזוןרגיששיובאבמסלולהאירופילפיסעיף54א,";

בסעיף94,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )17(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןשלמזוןבמסלולהאירופיישמוראת ")ב(
המסמכיםוהפרטיםכאמורלפיהוראותסעיף54א)ב(ע";

בסעיף96)ד(,אחריהמילים"יבואןשלמזוןרגיל"יבוא"אומזוןבמסלולהאירופי"; )18(

בסעיף97- )19(

אשרזוצריכהלכלולבהתאםלתיקוןהמוצעעעודמוצע
המפורטים מסמכים של רשימה תכלול זו כי לקבוע
בתוספתשלישיתב'עיצויןכיהעבודההמקצועיתבנוגע
לתוכנהשלתוספתזוטרםהושלמהוזותושלםעדלמועד

הדיוןבהצעתהחוקבכנסתע

לפסקה )13(

מוצעלקבועכימתןתעודתשחרורלמזוןבמסלול
שחרור תעודת שניתנה האופן באותו תיעשה האירופי

למזוןבמסלולרגילע

לפסקה )14(

סעיף86אלחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(קובע
כימשלוחמזוןהכוללמזוןרגיש,כולואוחלקו,ייבדקעל
ידימפקחבתחנתהסגרכתנאילמתןתעודתשחרורעמוצע
לתקןאתהסעיףהאמורכךשבדיקהכאמורתחולבמקרה
שבוהמשלוח,כולואוחלקו,כוללמזוןרגיששאינובמסלול

האירופיבלבדע

לפסקה )15(

תעודות מתן לעניין נוספות הוראות להחיל מוצע
למזוןשנמצאבופגםשאינומהותיוניתןלתיקוןע

לפסקה )16(

מוצעלהוסיףהתייחסותלענייןהשלמהשלדרישת
הוראותהתאמתסימוןומסמכיםלמזוןבמסלולהאירופיע

לפסקה )17(

בריאות על הגנה לחוק 94 סעיף את לתקן מוצע
הציבור)מזון(,הקובעהוראותבענייןשמירתמסמכיםבידי
היבואן,כךשלגבייבואןשלמזוןבמסלולהאירופי,שמירת
המסמכיםתיעשהלפיהוראותסעיף54א)ב(לחוקהגנהעל

בריאותהציבור)מזון(כמפורטלעילע

לפסקה )18(

)מזון(, הציבור בריאות על הגנה לחוק 96 בסעיף
הקובעהוראותבענייןבדיקותמעבדה,נקבע,ביןהשאר,
בסעיףקטן)ד(כייבואןשלמזוןרגילשהואתוצרתחקלאית
בתפזורת שמשווק הרביעית שבתוספת מוצר או טרייה
ואינומיועדלשיווקקמעונאי,יהיהרשאילשמורבנוגע
למזוןשבמשלוח,מפרטמהמשווקשממנוקיבלאתהמזון,
במקוםתוצאותבדיקתמעבדהעמוצעלהחילאתההסדר
במסלול מזון של יבואן לגבי גם )ד( קטן בסעיף האמור

האירופיע

לפסקה )19(

בסעיף97לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(נקבע
כייבואןמזוןשמסרבהצהרהכיישבידומסמךמהמסמכים

המפורטיםבאותוסעיףישמוראחדמהםלפחותע

מוצעלתקןאתההוראותהנוגעותלשמירתמסמכים
לגבייבואןמזוןעוזהלשונהשלפסקה)2(שמוצעלהחליפה:
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במקוםפסקה)2(יבוא: )א(

אישורסחרחופשי;"; )2("

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אףאםכינויהשונה,שנתןגורםמוסמךכאמור"; )ב(

פסקה)4(-תימחק; )ג(

בסעיף100,בפסקה)4(,אחריהמילים"שלמזוןרגיל"יבוא",אישורקבלתהצהרה )20(
שלמזוןבמסלולהאירופי";

אחריסעיף114,בכותרתסימןח',במקוםהמילים"אישורייבואנאות"יבוא"רישום )21(
כיבואןנאות";

במקוםסעיף115יבוא: )22(

"רישוםיבואן
נאות

מנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכולכך)בסעיף115ע )א(
זה-מנהלהשירות(ירשוםיבואןרשוםכיבואןנאותויחדש
רישוםשליבואןרשוםכיבואןנאותאםמצאשהגישלואת

כלאלה:

תכניתבקרתאיכותובטיחותלכלסוגמזוןמסוים )1(
ובו סיכונים וסקר נהלים הכוללת ידו, על המיובא
התייחסותלמערכתהאיכותשלהיצרן,הרכבהמזון,
ומכירתו, אחסונו הובלתו, תנאי סימונו, בטיחותו,
הבטחתעקיבותונקיטתפעולותלתיקוןליקויומניעת
הישנותו,הכולבהתאםלתהליכיבקרתאיכותובטיחות

הקבועיםבתקניםבין־לאומייםמקובלים;

בקרת תכנית את יישם הוא ולפיה התחייבות )2(
האיכותוהבטיחותכאמורבפסקה)1(בעבורכלמשלוח

שלמזוןהמיובאעלידוע

מנהלהשירותינהלמרשםיבואניםנאותיםלפיסעיףזה )ב(
)בסעיףזה-המרשם(ויפרסמובאתרהאינטרנט;רשםמנהל
השירותיבואןבמרשםכאמור,ייתןלותעודתרישוםכיבואןנאותע

אישורשמתאפשרסחרחופשיבמזוןבמדינתהייצור )2("
)freesalecertificate(,שנתןגורםהמוסמךלתתאישור

כאמורבאותהמדינה;"ע

לפסקה )20(

סעיף100לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(קובע
הוראותבדברשמירתמסמכימשלוחעלגבימזוןרגילנדרש,
ביןהשאר,גםאישורקבלתהצהרהעמוצעלקבועכיבדומה
לכך,גםלגבייבואמזוןבמסלולהאירופייידרשהיבואן

לשמוראתאישורקבלתההצהרהע

לפסקאות )21( ו–)22(

יבואן ירשום המזון שירות מנהל כי לקבוע מוצע
רשוםכיבואןנאותאםמצאשהגישלואתכלאלה:תכנית

בקרתאיכותובטיחות,כמפורטבסעיףהאמור,והתחייבות
ולפיהיישםאתהתכניתכאמורבעבורכלמשלוחשלמזון

המיובאעלידוע

מוצעלקבועכייבואןשנרשםבמרשםיקבלתעודת
רישוםכיבואןנאותעעודמוצעלקבועכיההחלטהבדבר
10ימים בתוך תינתן נאות, כיבואן היבואן הרישוםשל
מהמועדשבוהוגשההבקשהוכיאםלאניתנההחלטה
כן, כמו כיבואןנאותע היבואן האמור,יירשם למועד עד
מוצעלהחילאתהוראותסעיפים43עד45לחוקהגנה
עלבריאותהציבור)מזון(,הנוגעותלביטולאישורייצור
נאות,התלייתואוסירובלחדשוגםעלרישוםכיבואןנאותע
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מהמועד ימים 10 בתוך תינתן השירות מנהל החלטת )ג(
שבוהוגשההבקשהבצירוףכלהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף
קטן)א(;לאניתנהההחלטהעדלמועדכאמור,יירשםהיבואן

כיבואןנאותבמרשםותינתןלותעודתרישוםכיבואןנאותע";

הוראותסעיפים43עד45יחולולענייןתעודתרישום )ד(
כיבואןנאות,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף116,אחריפסקה)3(יבוא: )23(

מסמכיםשעליבואןלהגישבמצורףלהצהרהבדבריבואמזוןבמסלול ")3א(
האירופילפיסעיף79ד)1(,המעידיםעלשיווקהמזוןבמדינהממדינותהאיחוד

האירופי;";

סעיף160-בטל; )24(

בסעיף164,בסעיףקטן)ז(,בסופויבוא"ואולםלגבייבואןשלמזוןבמסלולהאירופי )25(
יחולולענייןזההוראותסעיף54א)ב()4(;";

בסעיף256- )26(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)12(יבוא: )א(

לאשומרבדרךדיגיטליתתיקמוצר,רשימתעוסקים,תיעודתלונות ")12א(
)4( ,)3( 54א)ב()2(, אומעקבאחרהחזרותיזומות,בניגודלהוראותסעיף

או)5(";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)24(יבוא: )1(

מייבאמזוןבמסלולהאירופיבלאאישורקבלתהצהרהבדבר ")24א(
ייבואמזוןבמסלולהאירופי,בניגודלהוראותסעיף54א)א(;";

בפסקה)27(- )2(

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

מהמועד ימים 10 בתוך תינתן השירות מנהל החלטת )ג(
שבוהוגשההבקשהבצירוףכלהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף
קטן)א(;לאניתנהההחלטהעדלמועדכאמור,יירשםהיבואן

כיבואןנאותבמרשםותינתןלותעודתרישוםכיבואןנאותע";

הוראותסעיפים43עד45יחולולענייןתעודתרישום )ד(
כיבואןנאות,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף116,אחריפסקה)3(יבוא: )23(

מסמכיםשעליבואןלהגישבמצורףלהצהרהבדבריבואמזוןבמסלול ")3א(
האירופילפיסעיף79ד)1(,המעידיםעלשיווקהמזוןבמדינהממדינותהאיחוד

האירופי;";

סעיף160-בטל; )24(

בסעיף164,בסעיףקטן)ז(,בסופויבוא"ואולםלגבייבואןשלמזוןבמסלולהאירופי )25(
יחולולענייןזההוראותסעיף54א)ב()4(;";

בסעיף256- )26(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)12(יבוא: )א(

לאשומרבדרךדיגיטליתתיקמוצר,רשימתעוסקים,תיעודתלונות ")12א(
)4( ,)3( 54א)ב()2(, אומעקבאחרהחזרותיזומות,בניגודלהוראותסעיף

או)5(";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)24(יבוא: )1(

מייבאמזוןבמסלולהאירופיבלאאישורקבלתהצהרהבדבר ")24א(
ייבואמזוןבמסלולהאירופי,בניגודלהוראותסעיף54א)א(;";

בפסקה)27(- )2(

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לפסקה )23(

בריאות על הגנה לחוק 116 סעיף את לתקן מוצע
הציבור)מזון(,אשרמקנהסמכותלהתקנתתקנותלעניין
יבואמזון,כךששרהבריאותיוכללקבועתקנותגםלגבי
מסמכיםשעליבואןלהגישבמצורףלהצהרהבדבריבוא
מזוןבמסלולהאירופי,המעידיםעלשיווקהמזוןבמדינות

האיחודהאירופיע

לפסקה )24(

בריאות על הגנה לחוק 160 סעיף את לבטל מוצע
לחלוקת לארגונים הפטור משך שעניינו )מזון(, הציבור
מזון,כךשלאתהיהמגבלהעלמשךהפטורהאמורעוזה
לשונושלסעיף160לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,

שמוצעלבטלו:

"משך הפטור לארגונים לחלוקת מזון

פטורכאמורבסעיף159יהיהלשנתייםמיוםתחילתו 160ע
,161 שלחוקזהאועדלמועדהתקנתתקנותלפיסעיף
לפיהמוקדם,ורשאיהשר,באישורהוועדה,להאריךאת
על הכול בסך יעלו שלא לתקופות בצו, האמור, הפטור

שנתייםנוספותע"

לפסקה )25(

יצרן, אחריות שעניינו 164 סעיף את לתקן מוצע
יבואןומשווקלענייןמזוןמזיק,כךשהחובהלתעדתלונות
שייבא ממזון אדם לבריאות לנזק חשש או נזק בדבר
להוראות האירופיתיעשהבהתאם לגבייבואןבמסלול

סעיף54א)ב()4(לתיקוןהמוצעע

לפסקאות )26(, )27( ו–)28(

מוצעלתקןאתההוראותהנוגעותלאכיפהמינהלית
ופליליתכךשיחולוגםעליבואמזוןבמסלולהאירופיע
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לפי האירופי במסלול מזון ייבוא בדבר בהצהרה ")ב1(
סעיף79ג;";

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )ב(

בתוספת היבואן של בהתחייבות ו–)5( )3( בסעיפים ")ג1(
השלישיתא'כאמורבסעיף79ד)1(אובמסמכיםהמפורטים

בסעיפים79ד)3(ו־79ד)4(;";

בסעיף261,אחריפסקה)11(יבוא: )27(

לאשומרבדרךדיגיטליתתיקמוצר,רשימתעוסקים,תיעודתלונות ")11א(
אומעקבאחרהחזרותיזומות,בניגודלהוראותסעיף54א)ב()2(,)3(,)4(או)5(;";

בסעיף262- )28(

אחריפסקה)22(יבוא: )א(

מייבאמזוןבמסלולהאירופיבלאאישורקבלתהצהרהבדברייבוא ")22א(
מזוןבמסלולהאירופי,בניגודלהוראותסעיף54א)א(;";

בפסקה)23(- )ב(

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בהצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופילפיסעיף79ג;"; ")ב1(

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

בסעיפים)3(ו–)5(בהתחייבותשלהיבואןבתוספתהשלישית ")ג1(
א'כאמורבסעיף79ד)1(אובמסמכיםהמפורטיםבסעיף79ד)3(ו–)4(;";

בסעיף313,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )29(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שינויהתוספותהשנייהא',השלישיתא', ")ב(
השלישיתב',השתיםעשרהוהשלושעשרהטעוןגםאישורשלועדתהחריגיםע";

בסעיף321- )30(

שישה של נוספות "בתקופות המילים במקום בסיפה, )ד(, קטן בסעיף )א(
חודשים"יבוא"בתקופהאחתנוספתשלשמונהעשרחודשיםובתקופותנוספות

שלשניםעשרחודשיםבפעמיםשלאחרמכן";

בסעיףקטן)ו(,במקוםהמילים"בתקופותנוספותשלשישהחודשים"יבוא )ב(
"בתקופהאחתנוספתשלשמונהעשרחודשיםובתקופותנוספותשלשניםעשר

חודשיםבפעמיםשלאחרמכן";

לפסקה )29(

מוצעלקבועכישינויהתוספתהשנייהא',שעניינה
בישראל, המוחלות האירופי האיחוד הוראות החלת
על החלות הוראות שעניינה עשרה, השתיים התוספת
במסלול מזון שייבא יבואן ועל האירופי במסלול מזון
האירופי,והתוספתהשלושעשרהשעניינהרשימתסוגי
המזוןהאסוריםביבואבמסלולהאירופי,יהיהטעוןאישור

שלועדתחריגיםע

לפסקה )30(

מוצעלהאריךאתהוראותהמעברהנוגעותלהנחיות
והוראותנוהלשלשירותהמזוןהקובעותדרישותלבטיחות
ואיכותמזון,וכןהנחיותוהוראותנוהלשלשירותהמזון

לענייןייבואמזוןושחרורומתחנותההסגרע
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אחריהתוספתהשנייהיבוא: )31(

"תוספת שנייה א'
)סעיף3א(

הוראות האיחוד האירופי המוחלות בישראל

טורא'
הוראותמוחלות

טורב'
תנאיםוהחרגותלהוראות

תקנותהאיחודהאירופי )1(
1881/2006בענייןמזהמיםכימייםבמזון

ECRegulation1881/2006Setting(
MaximumLevelsOfcertain

;)contaminantsinfoodstuffs

סעיפים7עד9לתקנות )1(
האיחודהאירופי1881/2006לא

יחולו;

EUתקנתהאיחודהאירופי )2(
2018/73המתקנתאתהתוספותהשנייה

והשלישיתבתקנותהאיחודהאירופי
396/2005בענייןרמותמרביותשל

Commission(שאריתתרכובותכספית
regulationEU73/2018Amending
AnnexesIIandIIItoRegulation

396/2005oftheEuropean
ParliamentandoftheCouncilas
regardsmaximumresiduelevels
formercurycompoundsinoron

;)certainproducts

אין; )2(

תקנותהאיחודהאירופי )3(
2073/2005בענייןמזהמיםביולוגיים

ECRegulation2073/2005(במזון
onMicrobiologicalCriteriafor

;)Foodstuffs

תקנותהאיחודהאירופי )3(
2073/2005לאיחולולעניין

מחוללימחלהמסוגליסטריה
וסלמונלה;";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )32(

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )31(

"תוספת שנייה א'
)סעיף3א(

הוראות האיחוד האירופי המוחלות בישראל

טורא'
הוראותמוחלות

טורב'
תנאיםוהחרגותלהוראות

תקנותהאיחודהאירופי )1(
1881/2006בענייןמזהמיםכימייםבמזון

ECRegulation1881/2006Setting(
MaximumLevelsOfcertain

;)contaminantsinfoodstuffs

סעיפים7עד9לתקנות )1(
האיחודהאירופי1881/2006לא

יחולו;

EUתקנתהאיחודהאירופי )2(
2018/73המתקנתאתהתוספותהשנייה

והשלישיתבתקנותהאיחודהאירופי
396/2005בענייןרמותמרביותשל

Commission(שאריתתרכובותכספית
regulationEU73/2018Amending
AnnexesIIandIIItoRegulation

396/2005oftheEuropean
ParliamentandoftheCouncilas
regardsmaximumresiduelevels
formercurycompoundsinoron

;)certainproducts

אין; )2(

תקנותהאיחודהאירופי )3(
2073/2005בענייןמזהמיםביולוגיים

ECRegulation2073/2005(במזון
onMicrobiologicalCriteriafor

;)Foodstuffs

תקנותהאיחודהאירופי )3(
2073/2005לאיחולולעניין

מחוללימחלהמסוגליסטריה
וסלמונלה;";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )32(

לפסקאות )31( עד )35(

מוצעלקבועתוספותכמפורטלהלן:בתוספתהשנייה
בישראל המוחלות האירופי האיחוד הוראות יפורטו א'
בהתאםלסעיף3א,כנוסחולאחרהתיקוןהמוצעעבתוספת
הנלווית היבואן התחייבות נוסח יפורט א' השלישית
להצהרהבדברייבואמזוןבמסלולהאירופיבהתאםלסעיף
79ד)1(,כנוסחולאחרהתיקוןהמוצעעבתוספתהשלישית
תעודת לקבלת בבקשה הנדרשים המסמכים יפורטו ב'
84ב1)5(, לסעיף בהתאם האירופי במסלול למזון שחרור
כנוסחולאחרהתיקוןהמוצעעבהתאםלסעיף54א)ג()1()ג(,

כנוסחולאחרהתיקוןהמוצע,והתוספתהשתיםעשרה,שר
הבריאותיקבעבצועדיוםכ"חבאדרא'התשפ"ב)1במרס
2022(הוראותשיחולועלמזוןבמסלולהאירופיועליבואן
אשרייבאמזוןבמסלולהאירופימתוךהנהלים,התקנות

והצוויםהמנוייםבתוספתהאמורהע

פירוט עשרה השלוש בתוספת לקבוע מוצע עוד
בדברמזוןאשראסורבייבואבמסלולהאירופי,בהתאם
ובתוספת המוצע, התיקון לאחר 54א)א(,כנוסחו לסעיף
הארבעעשרה,פירוטבדברמזוןהמחייבאישורייצורנאות,

בהתאםלסעיפים41ו–52,כנוסחםלאחרהתיקוןהמוצעע
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"תוספת שלישית א'
)סעיף79ד)1((

התחייבות היבואן הנלווית להצהרה בדבר ייבוא מזון במסלול האירופי

אניהחתוםמטה,לאחרשמילאתיאתכלהפרטיםהנדרשיםלפיסעיף79גלחוק
הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015)להלן-החוק(,מתחייבבזהכי-

הפרטיםשמסרתיבהצהרהוהמסמכיםהמצורפיםלהצהרהנכונים,והם )1(
המסוים האירופי במסלול המזון של העתידיים המשלוחים כל לגבי חלים

שבהצהרה;

כלמשלוחעתידישלהמזוןנושאההצהרהיעמודבדרישותחקיקתהמזון, )2(
החלותבישראלעלהמזוןבעתכניסתולישראללפיסעיף54א)ג(,ובכפוףלהוראות

סעיף90לחוק;

ישליקשרעםיצרןהמזון,באופןישיראובאמצעותספקשלוישקשרישיר )3(
עםיצרןהמזון;

אניאבצעאתהפעולותהנדרשותמיבואןמזוןבמסלולהאירופיכמפורט )4(
בסעיף54א)ב(לחוק;

קיבלתימיצרןהמזוןאומהספקשסיפקאתהמזוןהתחייבותלעדכןאותי )5(
במקרהשייוודעלועלהודעהלציבורעלפגםבמזון)Recall(אועלהוראהעל

הוצאתהמזוןמדרכיהשיווקבדרךשלהחזרהיזומה)Withdrawal(ע

מספררישוםיבואןנאות__________תאריך___________

____________________
חתימהוחותמתהיבואן";

אחריהתוספתהשלישיתא'יבוא: )33(

תוספת שלישית ב'

)סעיף84ב1)5((

מסמכים נוספים בבקשה לקבלת תעודת שחרור למזון במסלול האירופי

;)Invoice(חשבוןמכר )1(

;)Packinglist(רשימתמטען )2(

;)BillofLading(שטרמטען )3(

96)ה( בסעיף כמשמעותו המזון, יצרן של )Specification( מפרט )4(
מסוים מזון כל בעבור האמור, בסעיף כמשמעותה בדיקה, תוצאות או
שבמשלוח,המעידיםכיהמזוןתואםלדרישותלפיחקיקתהמזוןהחלה

עליוכאמורבסעיף54א)ג(;

לגבימזוןשנדרשלהובילובטמפרטורהמוגדרתאומבוקרת-גרף )5(
הטמפרטורהבהובלה;

לגבימוצריחלב-מסמךמהיצרןהמעידעלתהליךהפסטורשל )6(
;)VeterinaryCertificate(המוצרותעודהוטרינרית

;)VeterinaryCertificate(לגבידבשומוצריו-תעודהוטרינרית )7(
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Veterinary(לגבימוצריםהמכיליםג'לטיןאוקולגן-תעודהוטרינרית )8(
;)Certificate

לגביפטריותאותערובותיהןכוללמוצריםשבהםפטרייההיארכיב )9(
עיקרי-נדרשלצייןבמפרטאתהשםהמדעישלהפטרייהשבמזון;

לגבימיקרואורגניזמיםלשימושבתעשייתהמזוןאוכמוצרמוגמר- )10(
השםהמדעיהמלאשלהמיקרואורגניזמים;

לגבישימורימזוןבעליחומציותנמוכה5עPH<4-כלאלה: )11(

טופס4)טיפולעיבודטרמי( )א(
;)CertificateofThermalTreatmentofLowAcidCannedFood(

סימוןקודיצרן37; )ב(

בדיקתכושרהשתמרותע"; )ג(

בתוספתהעשירית- )34(

)2(,אחריהמילים"אולחידושו"יבוא"אובבקשהלרישום בפרט )א(
כיבואןנאותאולחידושו";

אחריפרט4)16(יבוא: )ב(

מזונותהמיועדיםלצריכהשלתינוקותופעוטותכוללתרכובות )17("
מזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;";

אחריהתוספתהאחתעשרהיבוא: )35(

"תוספת שתים עשרה

)סעיף54א)ג()1()ג((

נהליםשנקבעולפיסעיף321)ד(ו–321)ו(שהשרקבעלגביהםשיחולו )1(
7 בפרטים המנויים האירופי, למסלול בהתאם שמיובא מזון לעניין גם

עד20ו–48לתוספתלצוהגנהעלבריאותהציבור)מזון()הארכתתקופתתוקפןשל
הנחיותוהוראותנוהל(,התש"ף-2020,ובהתאםלתקופההמנויהבסעיף1)א(לצוע

תקנותוצוויםאלה: )2(

תקנותבריאותהציבור)מזון()תוספימזון(,התשס"א-2282001 )א(
)תקנות5,3ו–6ג(;

תקנותהגנהעלבריאותהציבור)מזון()סימוןמזוןהמכילממתיק )ב(
מסוגיםמסוימים(,התשע"ט-2292018;

תקנותבריאותהעם)רמתהאיכות)סטנדרד(שלצרכימזון(,2301935; )ג(

תקנותבריאותהציבור)מזון()סימון(,2311935; )ד(

לחלב–אם(, תחליף )סימון )מזון( הציבור בריאות תקנות )ה(
התש"ן-2321990;

תקנותבריאותהציבור)מזון()סימוןגלוטן(,התשנ"ו-2331996; )ו(

Veterinary(לגבימוצריםהמכיליםג'לטיןאוקולגן-תעודהוטרינרית )8(
;)Certificate

לגביפטריותאותערובותיהןכוללמוצריםשבהםפטרייההיארכיב )9(
עיקרי-נדרשלצייןבמפרטאתהשםהמדעישלהפטרייהשבמזון;

לגבימיקרואורגניזמיםלשימושבתעשייתהמזוןאוכמוצרמוגמר- )10(
השםהמדעיהמלאשלהמיקרואורגניזמים;

לגבישימורימזוןבעליחומציותנמוכה5עPH<4-כלאלה: )11(

טופס4)טיפולעיבודטרמי( )א(
;)CertificateofThermalTreatmentofLowAcidCannedFood(

סימוןקודיצרן37; )ב(

בדיקתכושרהשתמרותע"; )ג(

בתוספתהעשירית- )34(

)2(,אחריהמילים"אולחידושו"יבוא"אובבקשהלרישום בפרט )א(
כיבואןנאותאולחידושו";

אחריפרט4)16(יבוא: )ב(

מזונותהמיועדיםלצריכהשלתינוקותופעוטותכוללתרכובות )17("
מזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;";

אחריהתוספתהאחתעשרהיבוא: )35(

"תוספת שתים עשרה

)סעיף54א)ג()1()ג((

נהליםשנקבעולפיסעיף321)ד(ו–321)ו(שהשרקבעלגביהםשיחולו )1(
7 בפרטים המנויים האירופי, למסלול בהתאם שמיובא מזון לעניין גם

עד20ו–48לתוספתלצוהגנהעלבריאותהציבור)מזון()הארכתתקופתתוקפןשל
הנחיותוהוראותנוהל(,התש"ף-2020,ובהתאםלתקופההמנויהבסעיף1)א(לצוע

תקנותוצוויםאלה: )2(

תקנותבריאותהציבור)מזון()תוספימזון(,התשס"א-2282001 )א(
)תקנות5,3ו–6ג(;

תקנותהגנהעלבריאותהציבור)מזון()סימוןמזוןהמכילממתיק )ב(
מסוגיםמסוימים(,התשע"ט-2292018;

תקנותבריאותהעם)רמתהאיכות)סטנדרד(שלצרכימזון(,2301935; )ג(

תקנותבריאותהציבור)מזון()סימון(,2311935; )ד(

לחלב–אם(, תחליף )סימון )מזון( הציבור בריאות תקנות )ה(
התש"ן-2321990;

תקנותבריאותהציבור)מזון()סימוןגלוטן(,התשנ"ו-2331996; )ו(

ק"תהתשס"א,עמ'395ע 228

ק"תהתשע"ט,עמ'363ע 229

ע"ר1935,תוס'2,עמ')ע(225,)א(225ע 230

ע"ר1935,תוס'2,עמ')ע(245,)א(244ע 231

ק"תהתש"ן,עמ'795ע 232

ק"תהתשנ"ו,עמ'853ע 233
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צוהגנתהצרכן)סימוןואריזהשלמוצרימזון(,התשנ"ט-2341998 )ז(

חנק(, מסכנת אזהרה )סימון )מזון( הציבור בריאות תקנות )ח(
התשס"ו-2352006;

חוקקביעתמועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוז )ט(
מראש,התשע"ה-2362014;

תזונתי(, )סימון )מזון( הציבור בריאות על הגנה תקנות )י(
התשע"ח-2372017;

תקנותבריאותהציבור)מזון()שימורמצרכימזוןעלידיקרינה(, )יא(
התשמ"ה-2381985;

תקנותבריאותהציבור)מזון()איסוראריזה(,התשל"ט-2391979; )יב(

תקנותבריאותהציבור)מזון()חומריאריזה(,התשל"ז-2401977; )יג(

מזון(, אריזת של )סגירה )מזון( הציבור בריאות תקנות )יד(
התשנ"ג-2411992;

חפץ(, המכילה מזון )אריזת )מזון( הציבור בריאות תקנות )טו(
התשנ"ה-2421995;

צוהגנתהצרכן)סימוןואריזהשלמוצרימזון(,התשנ"ט-2431998; )טז(

)מזון()מניעתהטעיהבאריזותמזון(, תקנותבריאותהציבור )יז(
התשע"ג-2442012;

תקנותבריאותהציבור)מזון()איסורייחוססגולותריפוילמצרך )יח(
מזון(,התשל"ח-2451978;

תקנותבריאותהעם)מיםמינרלייםומימעיין(,התשמ"ז-2461986; )יט(

ומכירתה(, גלידה )ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח צו )כ(
התשכ"ג-2471963;

ארוז מזון של קוד )סימון ושירותים מצרכים על הפיקוח צו )כא(
מראש(,התשמ"ד-2481983;

צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)סימוןמוצרים(,התש"י-2491950; )כב(

צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)איכותחלב(,התשי"ח-2501958; )כג(

ק"תהתשנ"ט,עמ'89ע 234

ק"תהתשס"ו,עמ'1203ע 235

ס"חהתשע"ה,עמ'120ע 236

ק"תהתשע"ח,עמ'376ע 237

ק"תהתשמ"ה,עמ'790ע 238

ק"תהתשל"ט,עמ'1895ע 239

ק"תהתשל"ז,עמ'682ע 240

ק"תהתשנ"ג,עמ'11ע 241

ק"תהתשנ"ה,עמ'1236ע 242

ק"תהתשנ"ט,עמ'89ע 243

ק"תהתשע"ג,עמ'108ע 244

ק"תתשל"ח,עמ'787ע 245

ק"תהתשמ"ז,עמ'88ע 246

ק"תהתשכ"ג,עמ'1743ע 247

ק"תהתשמ"ד,עמ'289ע 248

ק"תהתש"י,עמ'529ע 249

ק"תהתשי"ח,עמ'1938ע 250
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צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)תחליףדבש(,התשכ"א-2511960ע )כד(

תוספת שלוש עשרה

)סעיף54א)א((

מזון אשר אסור בייבוא במסלול האירופי

מזוןייעודי; )1(

תוסףתזונה; )2(

מזונותהמיועדיםלצריכהשלתינוקותופעוטות,כולל )3(
תרכובותמזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;

בשרומוצריו; )4(

חיים ובעלי סרטנים רכיכות, כולל דגים ומוצרי דגים )5(
מקבוצתהאכינודרמים;

ביציםומוצריהן; )6(

משקאותמשכרים; )7(

מוצריחלבמחלבלאמפוסטר; )8(

עליצמחהגתע )9(

תוספת ארבע עשרה

)סעיפים41ו–52(

מזון המחייב אישור ייצור נאות

מזוןחדש; )1(

מזוןייעודי; )2(

מזונותהמיועדיםלצריכהשלתינוקותופעוטות,כולל )3(
תרכובותמזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;

תוספיתזונה; )4(

מזוןהמסומןללאגלוטןע" )5(

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(-תחילה

תחילתושלסעיף112ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(;שרהבריאותרשאי,113ע )א(
בצו,לדחותאתהמועדהאמורבתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלתשעהחודשיםאם
שוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלתסמכויותהאכיפההתומכות

בהוראותחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(כנוסחובסעיף112לחוקזהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)תחליףדבש(,התשכ"א-2511960ע )כד(

תוספת שלוש עשרה

)סעיף54א)א((

מזון אשר אסור בייבוא במסלול האירופי

מזוןייעודי; )1(

תוסףתזונה; )2(

מזונותהמיועדיםלצריכהשלתינוקותופעוטות,כולל )3(
תרכובותמזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;

בשרומוצריו; )4(

חיים ובעלי סרטנים רכיכות, כולל דגים ומוצרי דגים )5(
מקבוצתהאכינודרמים;

ביציםומוצריהן; )6(

משקאותמשכרים; )7(

מוצריחלבמחלבלאמפוסטר; )8(

עליצמחהגתע )9(

תוספת ארבע עשרה

)סעיפים41ו–52(

מזון המחייב אישור ייצור נאות

מזוןחדש; )1(

מזוןייעודי; )2(

מזונותהמיועדיםלצריכהשלתינוקותופעוטות,כולל )3(
תרכובותמזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;

תוספיתזונה; )4(

מזוןהמסומןללאגלוטןע" )5(

תחילתושלסעיף112ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(;שרהבריאותרשאי,113ע )א(
בצו,לדחותאתהמועדהאמורבתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלתשעהחודשיםאם
שוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלתסמכויותהאכיפההתומכות

בהוראותחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(כנוסחובסעיף112לחוקזהע

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(-תחילה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

מוצעכיתחילתושלהתיקוןהמוצעלחוקהגנה  סעיף 113
עלבריאותהציבור)מזון(יהיהביוםח'בטבת 
התשפ"ג)1בינואר2023(עעודמוצעלקבועכישרהבריאות
בתקופה האמור התחילה מועד את לדחות יהיהרשאי
אחתנוספתשלאתעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכי

לאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלתסמכויות
האכיפההתומכותבהוראותהפקודה,כנוסחןבתיקוןזהע
כמוכן,מוצעלקבועהוראותתחילתנוספותביחסלסעיפים

מסוימיםהכלוליםבתיקוןהמוצעע

ק"תהתשכ"א,עמ'939ע 251

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תחילתושלסעיף41לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(כנוסחובסעיף )1(
112)5(לחוקזה,ביוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(;מנהלשירותהמזון,
כהגדרתובחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,יפרסםהוראותכאמורבסעיף41)ד(
לחוקהאמור,כנוסחובסעיף7)5(לחוקזה,עדיוםז'באבהתשפ"ה)1באוגוסט2025(;

כנוסחו )מזון(, הציבור בריאות על הגנה לחוק 9)א( סעיף של תחילתו )2(
בסעיף112)3(לחוקזה,ביוםהתחילה;

תחילתושלסעיף112)24(ביוםהתחילה; )3(

כנוסחו )מזון(, הציבור בריאות על הגנה לחוק 321 סעיף של תחילתו )4(
בסעיף112)30(לחוקזה,ביוםהתחילהע

תיקוןפקודת
הרוקחים

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-2521981)בפרקזה-פקודתהרוקחים(-114ע

לפניסעיף55א,תחתהכותרת"פרקז'1:מוצריצריכה"יבוא: )1(

"סימן א': הגדרות";

בסעיף55א- )2(

לפניההגדרה"חוקרישויעסקים"יבוא: )א(

""דרישותחוקיותהייבואשלהאיחודהאירופי"-הוראותהאיחודהאירופי
Regulation)EC(No1223/2009oftheEuropeanParliamentand
,of theCouncilof30November2009onCosmeticProducts

כתוקפןמזמןלזמן,וכלהוראהשתבואבמקומן;

"ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2531979,ולענייןחוקזהיראוכאילו
חדש[, ]נוסח הרוקחים "פקודת מקום, בכל האמור, בסעיף נאמר
התשמ"א-1981",במקום"חוקהתקנים","שרהבריאות"במקום"שר

הכלכלהוהתעשייה"ו"המנהל"במקום"הממונהעלהתקינה;"

לפסקה )1( סעיף 114 

במסגרתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה 
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,
התשע"ז-2016,נקבעובפקודתהרוקחיםהוראותהמסדירות
אתתחוםהייצור,ייבואוייצואתמרוקים,במקוםהאסדרה
הקיימתלגביתמרוקיםבצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים
וזאת הפיקוח(, צו - )להלן התשל"ג-1973 )תמרוקים(,
הנטל להפחתת המחיה, יוקר להורדת להביא במטרה
הרגולטוריעליבואניםולהקלתהייבואהמקבילבתחום

התמרוקיםע

התיקוןהנוכחימבקשלקבועהוראותנוספותלצורך
יישוםמדיניותהממשלהלהפחתתהנטלהרגולטוריואימוץ

הוראותהרגולציהשלהאיחודהאירופיבדברתמרוקיםע

לפסקה )2(

מוצעלהוסיףהגדרותהנדרשותלתיקוןזהעכמוכן,
מוצעלעדכןאתהגדרת"תמרוק"המופיעהכיוםבפקודת
זומוצריםמסוגסבוןמוצק הרוקחים,ולהחריגמהגדרה

ובושםעמשמעותתיקוןזההיאכיהוראותהפקודהלא
יחולועלמוצריםמסוגזהע

עודמוצעלקבועכיהרכבהשלועדתהחריגיםלעניין
פקודתהתמרוקים,שהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא,
במקום הבריאות משרד של הכללי המנהל את תכלול
הממונהעלהתקינה,ושרהבריאותבמקוםשרהכלכלה

והתעשייהע

לפסקאות )3( ו–)4(

מוצע,ביןהשאר,להבהירכיהתנאילקבלתרישיון
להיות הרישיון מבקש על ולפיו הפקודה לפי תמרוקים
בעלרישיוןעסקאוהיתר,לרבותהיתרזמנישניתןלפיחוק
רישויעסקים,התשכ"ח-1968,יחוללענייןמבקששלעיסוקו

נדרשרישיוןעסק,היתראואישורלפיהחוקהאמורע

כמוכן,מוצעלקבועכיבקשהלקבלתרישיוןתמרוקים
אולחידושותוגשבמערכתמקוונתאואמצעימקווןאחר
35ימיםממועדהגשת וכיהמנהליחליטבבקשהבתוך

הבקשהכאמורע

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשע"א,עמ'782ע 252

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 253

ר ב ס ה י  ר ב ד
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אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

""מעבדהמאושרת"-מכוןהתקניםכמשמעותובסעיף2לחוקהתקנים,
התשי"ג-2541953,אומעבדהשאישרהמנהללפיסעיף55א12ה)א(;";

לפניההגדרה"ציודרפואי"יבוא: )ג(

""צופיקוח"-צופיקוחשנקבעלפיסעיף5לחוקהפיקוחעלמצרכים
ושירותים,התשי"ח-2551957,לענייןתמרוקים;";

אחריההגדרה"רישיוןתמרוקים"יבוא: )ד(

""רכיבננו"-רכיבבלתימסיסאורכיבעמידמפניפירוקביולוגי,המיוצר
באופןמכווןכךשאחדאויותרמהממדיםהחיצונייםאוהמבנה

הפנימישלויהיהבטווחגודלשל1עד100ננומטר;";

בהגדרה"תמרוק",אחריהמילים"תכשיראוציודרפואי"יבוא"ולמעטסבון )ה(
מוצקאובושם";

אחריההגדרה"תמרוק"יבוא: )ו(

משרד של האינטרנט באתר פורסם ששמו תמרוק - ייחוס" ""תמרוק
הבריאותלפיסעיף55א11)ג(אוששמופורסםבאתרהאינטרנטשל

משרדהבריאותכתמרוקשניתןלורישיוןלפיצופיקוח;
"תמרוקרגיש"-תמרוקשלפיהתוויתשלומיועדלשימושבתינוקותאו
בילדיםעדגיל12,לשימושבנשיםבהיריוןאונשיםמניקות,להגן

עלהעורמפניקרינתהשמשאומכילרכיבננו;
"תקןISO17516"-תקןISO17516המתפרסםבאתרהאינטרנטשלארגון

התקינההבין–לאומי)ISO(,כפישהואמתעדכןמזמןלזמן;";
לפניסעיף55א1תבואהכותרת: )3(

"סימן ב': ייצור, ייבוא, ייצוא והפצה של תמרוק";

בסעיף55א1- )4(

בסעיףקטן)ב(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לגבימבקששלעיסוקובתמרוקיםנדרשרישיוןעסק,היתראו )1("
אישורלפיחוקרישויעסקים-למבקשישרישיון,היתר,לרבותהיתר

זמני,אואישורכאמור,שעניינותמרוקים;";
פסקה)2(-תימחק; )2(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בקשהלקבלתרישיוןתמרוקיםאולחידושותוגשלמנהלבאמצעות ")ד(
מערכתמקוונתאובאמצעימקווןאחרשיאשרהמנהל,ורשאישרהבריאות
לקבועהוראותלענייןהפרטיםשייכללובהוהמסמכיםשיצורפולהלצורך
הוכחתהתקיימותהתנאיםלפיסעיףקטן)ב(;המנהליחליטבבקשהבתוך

35ימיםממועדהגשתהבקשהכאמורע";
בסעיףקטן)ו(- )ג(

אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

""מעבדהמאושרת"-מכוןהתקניםכמשמעותובסעיף2לחוקהתקנים,
התשי"ג-2541953,אומעבדהשאישרהמנהללפיסעיף55א12ה)א(;";

לפניההגדרה"ציודרפואי"יבוא: )ג(

""צופיקוח"-צופיקוחשנקבעלפיסעיף5לחוקהפיקוחעלמצרכים
ושירותים,התשי"ח-2551957,לענייןתמרוקים;";

אחריההגדרה"רישיוןתמרוקים"יבוא: )ד(

""רכיבננו"-רכיבבלתימסיסאורכיבעמידמפניפירוקביולוגי,המיוצר
באופןמכווןכךשאחדאויותרמהממדיםהחיצונייםאוהמבנה

הפנימישלויהיהבטווחגודלשל1עד100ננומטר;";

בהגדרה"תמרוק",אחריהמילים"תכשיראוציודרפואי"יבוא"ולמעטסבון )ה(
מוצקאובושם";

אחריההגדרה"תמרוק"יבוא: )ו(

משרד של האינטרנט באתר פורסם ששמו תמרוק - ייחוס" ""תמרוק
הבריאותלפיסעיף55א11)ג(אוששמופורסםבאתרהאינטרנטשל

משרדהבריאותכתמרוקשניתןלורישיוןלפיצופיקוח;
"תמרוקרגיש"-תמרוקשלפיהתוויתשלומיועדלשימושבתינוקותאו
בילדיםעדגיל12,לשימושבנשיםבהיריוןאונשיםמניקות,להגן

עלהעורמפניקרינתהשמשאומכילרכיבננו;
"תקןISO17516"-תקןISO17516המתפרסםבאתרהאינטרנטשלארגון

התקינההבין–לאומי)ISO(,כפישהואמתעדכןמזמןלזמן;";
לפניסעיף55א1תבואהכותרת: )3(

"סימן ב': ייצור, ייבוא, ייצוא והפצה של תמרוק";

בסעיף55א1- )4(

בסעיףקטן)ב(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לגבימבקששלעיסוקובתמרוקיםנדרשרישיוןעסק,היתראו )1("
אישורלפיחוקרישויעסקים-למבקשישרישיון,היתר,לרבותהיתר

זמני,אואישורכאמור,שעניינותמרוקים;";
פסקה)2(-תימחק; )2(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בקשהלקבלתרישיוןתמרוקיםאולחידושותוגשלמנהלבאמצעות ")ד(
מערכתמקוונתאובאמצעימקווןאחרשיאשרהמנהל,ורשאישרהבריאות
לקבועהוראותלענייןהפרטיםשייכללובהוהמסמכיםשיצורפולהלצורך
הוכחתהתקיימותהתנאיםלפיסעיףקטן)ב(;המנהליחליטבבקשהבתוך

35ימיםממועדהגשתהבקשהכאמורע";
בסעיףקטן)ו(- )ג(

ס"חהתשי"ג,עמ'30ע 254

ס"חהתשי"ח,עמ'24ע 255
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במקוםהמילה"ובלבד"יבוא"ובלבדשלאיקבעתנאיםמיוחדיםאו )1(
שוניםלמישמייבאתמרוקבייבואמקביללפיסימןג'בפרקז1;";
הסיפההחלבמילים"שתנאיםנוספיםלגבי"תסומן")2("; )2(

בסעיף55א5)ב(- )5(

בפסקה)3(,במקוםהמילה"55א10"יבוא"55א10)א("ואחריהיבוא: )א(

יוודאכילתמרוקתיקתמרוקלפיהוראותסעיף55א10)ב(ו–)ג(;"; ")3א(

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

יוודאכיהונגשהמידעבדברהתמרוקלפיהוראותסעיף55ז1; ")5א(

יקבלפניותציבורלגביהתמרוקודיווחיםעלתופעותלוואישל )5ב(
התמרוקוישמורתיעודשלפניותודיווחיםכאמורלתקופהשלאתפחת

משבעשניםממועדקבלתם,לרבותבעותקדיגיטלי;

ישמוראתפרטיהעוסקיםבתמרוקיםשלהםהעבירהיצרןאוהיבואן, )5ג(
לפיהעניין,אתהתמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשנים;";

בסעיף55א6- )6(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

נציגאחראייהיההמנהלהכללישלהיצרןאוהיבואןשלהתמרוק ")ב(
אומישמונהבכתבעלידיהמנהלהכללילענייןזהואשרנתןאתהסכמתו

למינויכאמורע"

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולגביתאגיד-תאגידהרשוםבישראלופועלבה"; )ב(

בסעיףקטן)ז(,אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

הוראותבדברחובתושלנציגאחראישהואתאגידלהקיםמערכת )4("
מחשובהמאפשרתלולבצעאתתפקידיולפיפרקזה;";

"שכירת יבוא שירותיו" "שכירת המילים לפני ברישה, )ט(, קטן בסעיף )ד(
שירותיוכנציגאחראיאו";

בסעיף55א10- )7(

המנהל של סמכותו במסגרת כי לקבוע גם מוצע
תנאיםברישיוןהתמרוקים,הואלאיהיהרשאי לקבוע
תמרוק שמייבא למי שונים או מיוחדים תנאים לקבוע

בייבואמקביללפיהפקודהע

וזהנוסחושלסעיף55א1)ד(לפקודתהרוקחיםשמוצע
להחליפו:

שרהבריאותרשאילקבועהוראותלענייןהגשת ")ד(
זה ובכלל לחידושו, או תמרוקים רישיון לקבלת בקשה
דרךהגשתה,המועדיםלהגשתה,הפרטיםשייכללובה
והמסמכיםשיצורפולה,ורשאיהואלקבועהוראותשונות

ביחסלסוגיתמרוקיםע"

לפסקה )5(

מוצעלהוסיףחובותנוספותלנציגהאחראישליצרן
לתמרוק כי לוודא חובתו וביניהן תמרוק, של יבואן או
תיקתמרוקולשמוראתפרטיהעוסקיםבתמרוקיםשלהם

העבירהיצרןאוהיבואןאתהתמרוקע

לפסקה )6(

מוצעלקבועכינציגאחראי,כהגדרתובפקודה,יהיה
המנהלהכללישלהיצרןאוהיבואןאותושבישראלאו

תאגידהרשוםבישראלשמונהבכתבע

וזהנוסחושלסעיף55א6)ב(לפקודתהרוקחיםשמוצע
להחליפו:

נציגאחראייהיהאדםשמונהבכתבעלידיהיצרן ")ב(
אוהיבואןשלתמרוקלענייןזהואשרנתןאתהסכמתו

למינויכאמור;בסעיףקטןזה,"אדם"-למעטתאגידע"

לפסקה )7(

מוצעלאסורעלשיווקתמרוקעלידיעוסקבתמרוקים
התמרוק של האחראי הנציג בידי שיהיה בלי בישראל
תיקתמרוקובומסמכיםונתוניםכמפורטבתיקוןהמוצעע
שלבי תיאור ייכלל התמרוק בתיק כי מוצע השאר, בין
הליךהייצורשלהתמרוקוביסוסראייתימקצועילטענות

השיווקיותהמיוחסותלתמרוקבתוויתהתמרוקע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"והחזקתתיקתמרוק"; )א(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )ב(

לאישווקעוסקבתמרוקיםתמרוקבישראלבלישיהיובידיהנציג ")ב(
האחראישלהתמרוקכללהמסמכיםוהנתוניםהמעודכניםהמפורטים

להלן,בעבריתאובאנגלית)בפרקזה-תיקתמרוק(:

צילוםאותמונהשלאריזתהתמרוקבאופןשיאפשרזיהוישל )1(
התמרוק;

דוחהערכתבטיחותשלהתמרוקכאמורבסעיףקטן)א(; )2(

תיאורשלביהליךהייצורשלהתמרוק; )3(

הצהרהעלעמידהבתקןהמנויבתוספתהרביעיתא'; )4(

ביסוסראייתימקצועי)EvidenceBased(לטענותהשיווקיות )5(
המיוחסותלתמרוקבתוויתהתמרוק,בהתאםלהוראותשיקבעשר

הבריאות;

הצהרתיצרןהתמרוקכיבתהליךהייצורכהגדרתובסעיף55ח)ו( )6(
לאנערכוניסוייםבבעליחיים,ואםנערכוניסוייםכאמור-נתונים

עלהניסוייםשנערכו,בהתאםלהוראותשיקבעשרהבריאותע

הנציגהאחראייחזיקאתתיקהתמרוקבצורהאלקטרוניתאובעותקקשיח )ג(
בכתובתובישראל,כפישנמסרהבהודעהבדברשיווקלפיסעיף55א11,עדתום

עשרשניםמיוםשיווקהאצווההאחרונהשלהתמרוקע

תיקהתמרוקיהיהזמיןלבדיקתהמנהללצורכיפיקוחובקרהעלהתמרוק )ד(
לפיפקודהזוע

תקנותלפיסעיףזהייקבעובשיםלבלדרישותחוקיותהייבואשלהאיחוד )ה(
האירופיבענייניםהנדוניםבהןע";

בסעיף55א11- )8(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"והכלכפישקבע"יבוא")בפרק )א(
זה-הודעהבדברשיווק(",ואחריויבוא:

הודעהבדברשיווקתימסרבאופןמקווןותכלולאתכלאלה: ")א1(

שםהיצרן; )1(

השםהמלאשלהתמרוקבעבריתובאנגלית; )2(

סוגהתמרוק; )3(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"והחזקתתיקתמרוק"; )א(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )ב(

לאישווקעוסקבתמרוקיםתמרוקבישראלבלישיהיובידיהנציג ")ב(
האחראישלהתמרוקכללהמסמכיםוהנתוניםהמעודכניםהמפורטים

להלן,בעבריתאובאנגלית)בפרקזה-תיקתמרוק(:

צילוםאותמונהשלאריזתהתמרוקבאופןשיאפשרזיהוישל )1(
התמרוק;

דוחהערכתבטיחותשלהתמרוקכאמורבסעיףקטן)א(; )2(

תיאורשלביהליךהייצורשלהתמרוק; )3(

הצהרהעלעמידהבתקןהמנויבתוספתהרביעיתא'; )4(

ביסוסראייתימקצועי)EvidenceBased(לטענותהשיווקיות )5(
המיוחסותלתמרוקבתוויתהתמרוק,בהתאםלהוראותשיקבעשר

הבריאות;

הצהרתיצרןהתמרוקכיבתהליךהייצורכהגדרתובסעיף55ח)ו( )6(
לאנערכוניסוייםבבעליחיים,ואםנערכוניסוייםכאמור-נתונים

עלהניסוייםשנערכו,בהתאםלהוראותשיקבעשרהבריאותע

הנציגהאחראייחזיקאתתיקהתמרוקבצורהאלקטרוניתאובעותקקשיח )ג(
בכתובתובישראל,כפישנמסרהבהודעהבדברשיווקלפיסעיף55א11,עדתום

עשרשניםמיוםשיווקהאצווההאחרונהשלהתמרוקע

תיקהתמרוקיהיהזמיןלבדיקתהמנהללצורכיפיקוחובקרהעלהתמרוק )ד(
לפיפקודהזוע

תקנותלפיסעיףזהייקבעובשיםלבלדרישותחוקיותהייבואשלהאיחוד )ה(
האירופיבענייניםהנדוניםבהןע";

בסעיף55א11- )8(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"והכלכפישקבע"יבוא")בפרק )א(
זה-הודעהבדברשיווק(",ואחריויבוא:

הודעהבדברשיווקתימסרבאופןמקווןותכלולאתכלאלה: ")א1(

שםהיצרן; )1(

השםהמלאשלהתמרוקבעבריתובאנגלית; )2(

סוגהתמרוק; )3(

עודמוצעלקבועהוראותבענייןהחזקתתיקהתמרוק,
וביןהשאר,מוצעכיהנציגהאחראייחזיקאתתיקהתמרוק
בצורהאלקטרוניתאובעותקקשיח,לתקופהשלעשרשנים

מיוםשיווקהשלהאצווההאחרונהשלהתמרוקע

לפקודת 55א10 סעיף הוראות כי לקבוע גם מוצע
הרוקחים,כנוסחןלפיהחוקהמוצע,לאיחולועלתמרוק

שיובאבייבואמקביללפיהוראותהפקודהע

מוצעלקבועכיתקנותלפיסעיףזהייקבעובשים
לבלדרישותחוקיותהיבואשלהאיחודהאירופיבעניינים

הנדוניםבהםע

לפסקה )8(

מוצעלקבועכיהוראהבדברשיווקתמרוקתימסר
בדרךמקוונתעעודמוצעלקבועאתהפרטיםשעלהנציג

האחראילכלולבהודעהע

זאתועוד,מוצעכילנציגאחראישהגישהודעהעל
יינתןאישוראוטומטי הפקודה, שיווקכאמורבהוראות
עלקליטתההודעהבמערכתהמקוונת,שייחשבכאישור
חדש[ע ]נוסח לפקודתהמכס 62)ג()2( סעיף לעניין ייבוא
ואולם,מוצעכילענייןתמרוקיםהמכיליםרכיבננושאינו
כלולבנספחים3עד5לדרישותחוקיותהייבואבאירופה,
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שםהנציגהאחראי,כתובתוופרטיהקשרעימו; )4(

כתובותאתריהייצורשלהתמרוק; )5(

שמוהמקובלשלכלאחדמרכיביהתמרוק; )6(

צילוםאותמונהשלאריזתהתמרוקבאופןשיאפשרזיהוישל )7(
התמרוק;

הפרטיםהמופיעיםבתוויתהתמרוקוצילוםאותמונהשלה; )8(

מידותהתמרוק; )9(

מטרתהשימוששלהתמרוקכפישהוגדרהעלידיהיצרן; )10(

הוראותהשימושבתמרוקכפישהוגדרועלידיהיצרן; )11(

אוכלוסייתהיעדלשימושבתמרוקכפישהוגדרהעלידיהיצרן; )12(

מרקםהתמרוק; )13(

לענייןתמרוקיםהמכיליםרכיביננו-נתוניםופרטיםנוספים )14(
כפישיקבעשרהבריאותבתקנות,בשיםלבלדרישותחוקיותהייבוא

שלהאיחודהאירופיבענייןזה;

נתוניםופרטיםטכנייםנוספיםהנוגעיםלמצגהתמרוק,דרך )15(
השימושבווהרכבושקבעשרהבריאותבתקנותע";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

נמסרההודעהבדברשיווקלפיסעיףקטן)א1(,יונפקלנציגהאחראי, ")א2(
באופןאוטומטי,אישורעלקליטתההודעהבמערכתהמקוונת;אישורעל
קליטתההודעהכאמורייחשבכאישורייבואלענייןסעיף62)ג()2(לפקודת

המכס]נוסחחדש[256ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א2(,אישורבדברקליטתהודעהעלשיווק )א3(
תמרוקהמכילרכיביננושרכיבהננובולאנכללבנספחים3עד5לדרישות
חוקיותהייבואשלהאיחודהאירופי,יינתןבתוךחצישנהמיוםהגשת
ההודעהעלשיווק,ואםדרשהמנהלהשלמתנתוניםאונתוניםנוספים
בקשרעםההודעה-בתוךחצישנהממועדהשלמתהנתוניםאוהנתונים
הנוספיםכאמור;המנהלרשאילסרבלתתאישורבדברקליטתהודעהעל

שיווקתמרוקכאמורבתוךהתקופההאמורהע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שרהבריאות,באישור"יבוא"ועדתהחריגיםובאישור" )ג(
ובסופויבוא"ואולםלאיידרשאישורועדתהחריגיםלגביתמרוקשהתקייםלגביו

אחדמאלה:

דרישתהרישיוןלגביונובעתמאימוץהמלצותשלרשויותרגולטוריות )1(
במדינהמוכרת,בענייןבטיחותםשלתמרוקיםאוחומריגלםהמשמשים

בתמרוקים,יעילותםאואיכותם;

האישוריינתןבתוךתקופהשלשישהחודשיםוהמנהל
רשאילסרבלמתןאישורכאמורבמהלךהתקופההאמורהע

כמוכן,מוצעלקבועכיסמכותושלשרהבריאות
לקבועלגביתמרוקיםמסוימיםדרישתרישיוןלשיווקם
על נוסף וזאת החריגים ועדת של אישור טעונה תהיה

אישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסתע

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39ע 256
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המנהלקבעלגביואולגביחומרגלםבוכיגרםלתופעתלוואי )2(
חמורה,כהגדרתהבתקנותהרוקחים)תכשירים(,התשמ"ו-2571986ע";

אחריסעיף55א12יבוא: )9(

מפיץתמרוקיםלאיפיץתמרוקאלאאםכןהתקיימו)א(55א12אע"חובותמפיץ
כלאלה:

55ב)ב()4( סעיפים לפי כנדרש מסומן התמרוק )1(
ו–55ז;

לאעברתאריךתפוגתושלהתמרוק; )2(

תנאיהאחסנהוההובלהשלהתמרוקתואמים )3(
לתנאיםשנקבעולפיסעיף55ב)ב()3(ולתנאיםשסומנו

עלגביאריזתהתמרוקע

התמרוקים מפיצי פרטי את ישמור תמרוקים מפיץ )ב(
והמוכריםהקמעונאייםשלהםהעביראתהתמרוקואתפרטי
היבואנים,היצרניםאומפיציהתמרוקיםשמהםקיבלאת

התמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשניםע

באחסון שעוסק מי - תמרוקים" "מפיץ זה, בסעיף )ג(
סיטונאי,הובלה,הפצהאומכרסיטונאישלתמרוקיםע

איסורייחוס
סגולות

לאייחסאדםלתמרוקסגולהשלריפויהגוףאואחדמאיבריו55א12בע
אומערכותיואושלמניעתמחלה,ריפוישלה,הקלהאוסיוע
בהתמודדותעימהאועםתסמיניהוכןלאייחסלומאפיינים
אותכונותשאיןלו,בדרךשלסימוןאופרסום,אלאאםכן

הותרהדברלפיפקודהזוע

סימן ג': ייבוא מקביל של תמרוק

ייבואמקבילשל
תמרוקעלבסיס

התאמהלתמרוק
ייחוס

לייבוא55א12גע ותנאים הוראות בתקנות לקבוע רשאי השר )א(
מקבילשלהתמרוקיםהמנוייםבתוספתהרביעיתב'1,למעט
תמרוקיםרגישים,עלבסיסהתאמהלתמרוקייחוס;בתקנות
כאמורייקבעוהתנאיםהמפורטיםבסעיף55א12)ד(,כולםאו
חלקם,לגביכללהתמרוקיםהמנוייםבתוספתהרביעיתב'1,
ולאייקבעותנאיםנוספיםעליהם;לענייןזה,"ייבואמקביל"
-יבואשלתמרוקבידימישאינויבואןהמייבאאתהתמרוק

בהתאםלהסדרעםהיצרןשלאותותמרוקע

המנהלקבעלגביואולגביחומרגלםבוכיגרםלתופעתלוואי )2(
חמורה,כהגדרתהבתקנותהרוקחים)תכשירים(,התשמ"ו-2571986ע";

אחריסעיף55א12יבוא: )9(

מפיץתמרוקיםלאיפיץתמרוקאלאאםכןהתקיימו)א(55א12אע"חובותמפיץ
כלאלה:

55ב)ב()4( סעיפים לפי כנדרש מסומן התמרוק )1(
ו–55ז;

לאעברתאריךתפוגתושלהתמרוק; )2(

תנאיהאחסנהוההובלהשלהתמרוקתואמים )3(
לתנאיםשנקבעולפיסעיף55ב)ב()3(ולתנאיםשסומנו

עלגביאריזתהתמרוקע

התמרוקים מפיצי פרטי את ישמור תמרוקים מפיץ )ב(
והמוכריםהקמעונאייםשלהםהעביראתהתמרוקואתפרטי
היבואנים,היצרניםאומפיציהתמרוקיםשמהםקיבלאת

התמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשניםע

באחסון שעוסק מי - תמרוקים" "מפיץ זה, בסעיף )ג(
סיטונאי,הובלה,הפצהאומכרסיטונאישלתמרוקיםע

איסורייחוס
סגולות

לאייחסאדםלתמרוקסגולהשלריפויהגוףאואחדמאיבריו55א12בע
אומערכותיואושלמניעתמחלה,ריפוישלה,הקלהאוסיוע
בהתמודדותעימהאועםתסמיניהוכןלאייחסלומאפיינים
אותכונותשאיןלו,בדרךשלסימוןאופרסום,אלאאםכן

הותרהדברלפיפקודהזוע

סימן ג': ייבוא מקביל של תמרוק

ייבואמקבילשל
תמרוקעלבסיס

התאמהלתמרוק
ייחוס

לייבוא55א12גע ותנאים הוראות בתקנות לקבוע רשאי השר )א(
מקבילשלהתמרוקיםהמנוייםבתוספתהרביעיתב'1,למעט
תמרוקיםרגישים,עלבסיסהתאמהלתמרוקייחוס;בתקנות
כאמורייקבעוהתנאיםהמפורטיםבסעיף55א12)ד(,כולםאו
חלקם,לגביכללהתמרוקיםהמנוייםבתוספתהרביעיתב'1,
ולאייקבעותנאיםנוספיםעליהם;לענייןזה,"ייבואמקביל"
-יבואשלתמרוקבידימישאינויבואןהמייבאאתהתמרוק

בהתאםלהסדרעםהיצרןשלאותותמרוקע

לפסקה )9(

לסעיף 55א12א המוצע

מוצעלהגדירכימישעוסקבאחסוןסיטונאי,הובלה,
הפצהאומכרסיטונאישלתמרוקיםיהיהמפיץתמרוקים
לענייןהסעיףהמוצעעמוצעלקבועאיסורעלמפיץתמרוקים
להפיץתמרוקעדלאחרשיוודאכיהתמרוקסומןבהתאם
להוראותלפיסעיפים55ב)ב()4(ו–55זלפקודה,שלאעבר
תאריךתפוגתווכיתנאיהאחסנהוההובלהשלהתמרוק
ולתנאים 55ב)ב()3( סעיף לפי שנקבעו לתנאים תואמים
על נוסף שסומנוע ככל התמרוק, אריזת גבי על שסומנו

כך,מוצעלחייבמפיץתמרוקיםלשמוראתפרטימפיצי
את העביר שלהם הקמעונאיים והמוכרים התמרוקים
התמרוקוכןאתפרטיהיצרנים,היבואניםאוהמפיץמהם

קיבלאתהתמרוקע

לסעיף 55א12ב המוצע

מוצעלאסורייחוססגולותשלריפויהגוףאואחד
מאיבריואומערכותיו,אושלמניעתמחלה,ריפוישלה,
וכן תסמיניה עם או עימה בהתמודדות סיוע או הקלה
לאסורעלייחוסמאפייניםאותכונותשאיןלתמרוק,בדרך

שלסימוןאובפרסום,אלאאםכןהותרהדברפקודהע

ק"תהתשמ"ו,עמ'706ע 257
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השררשאילהוסיף,בצו,תמרוקיםלתוספתהרביעית )ב(
ב'1ורשאיהוא,באישורועדתהחריגים,להסיר,בצו,תמרוקים

מהתוספתהרביעיתב'1ע
ייבואמקבילשל
תמרוקעלבסיס
אישורהתאמה

לתמרוקייחוס

לאהתקיןהשרתקנותבהתאםלהוראותסעיף55א12ג55א12דע )א(
2022(,רשאייהיה )31בדצמבר ז'בטבתהתשפ"ג עדליום
יבואן,עלאףהאמורבהוראותלפיסעיפים55א55,10א11,
בתוספת המנוי תמרוק מקביל בייבוא לייבא ו–55ז1 55ג1
הרביעיתב'1,למעטתמרוקרגיש,בלישקייםאתהוראות
הסעיפיםכאמור,ובלבדשניתןלואישורממעבדהמאושרת
לפיסעיףקטן)ב()להלן-אישורהתאמה(והואהודיעעלכך

למנהללפיסעיףקטן)ג(ע

המעבדההמאושרתתיתןאישורהתאמהאם- )ב(

מצאהכיקיימתזהותביןתמרוקהייחוסובין )1(
התמרוקהמיובאעלסמךדוגמהשלתמרוקהייחוס
ודוגמהשלהתמרוקהמיובא,לרבותתוויותיהם,בכל

אלה:

שםיצרןתמרוקושםהתמרוק; )א(

והן הרכיבים בשמות הן התמרוק, רכיבי )ב(
בסדרהופעתםבתווית;

לגביתמרוקייחוסשיוצרבמדינהממדינות )ג(
תמרוק האיחודהאירופי-המדינהשבהיוצר
הייחוסבהתאםלתוויתתמרוקהייחוס,ואולם
אםצויןבתוויתהתמרוקהמיובאכייוצרבאזור
הסחרשלהאיחודהאירופי)EU(יראואותוכזהה

לתמרוקהייחוסלענייןזה;

לגביתמרוקייחוסשיוצרבמדינהשאינה )ד(
מדינהממדינותהאיחודהאירופי-כתובתאתר
הייצור,אזורהייצורומדינתהייצורשלתמרוק

הייחוס,בהתאםלמצויןבתוויתתמרוקהייחוס;

לסעיף 55א12ג המוצע, לפסקה )16( ולסעיף 115)י(

בתקנות לקבוע הבריאות שר את להסמיך מוצע 
הוראותותנאיםלייבואמקבילשלכללהתמרוקיםהמנויים
בתוספתרביעיתב'1המוצעת,למעטתמרוקיםהמוגדרים
בתיקוןזהכתמרוקיםהאסוריםבייבואמקביל,עלבסיס
הצהרהבדברהתאמהלתמרוקייחוסכמפורטלהלןעהשר
יהיהרשאילקבועבתקנותאךורקאתהתנאיםהמנויים

בסעיף55א12דע

תוספתרביעיתב'1המוצעתכוללתרשימתתמרוקים
שיותרובייבואמקבילעלבסיסהתאמהלתמרוקהייחוס,

לפיהוראותהפקודההמוצעותע

בצו, להוסיף, הבריאות שר את להסמיך מוצע
תמרוקיםנוספיםלתוספתהמוצעתעכמוכןמוצעלקבוע
כיהשריהיהרשאילהסירתמרוקמרשימתהתמרוקים

המנוייםבתוספתהרביעיתבאישורועדתהחריגיםבלבדע
עודמוצעלקבועכיעדתוםשנהמיוםהתחילהיוסיףשר
הבריאותבצו,תמרוקיםנוספיםמסוגאיפור,מוצריגילוח,
ודאודורנטיםמסוגיםשונים,ויבחןאתהאפשרותלהוסיף
השר הפהע בחלל לשימוש תמרוקים האמורה לתוספת

ידווחעלהחלטתולציבורע

לסעיף 55א12ד המוצע

מוצעלקבועכיאםלאהתקיןהשרתקנותעדיום
רשאי יהיה יבואן )2022 בדצמבר 31( התשפ"ג בטבת ז'
המוצעת, בתוספת המנוי תמרוק מקביל בייבוא לייבא
למעטתמרוקשהואתמרוקאסורבייבואמקבילעלבסיס
הצהרה,אםהואקיבלממעבדהמאושרת,אישורהתאמה

ואםהודיעעלכךלמנהלע
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המרקםוהצבעשלהתמרוק; )ה(

סוגהאריזהוהוראותהשימושבתמרוק; )ו(

פתיחתו, לאחר בתמרוק השימוש תקופת )ז(
ככלשצוינהעלגביתמרוקהייחוסאואריזתו;

מטרתהשימושבתמרוק,ככלשצוינהעל )ח(
גביתמרוקהייחוסאואריזתו;

הוגשולהכלאלה- )2(

הצהרהולפיה- )א(

מספק התמרוק את רכש היבואן )1(
באירופהשעיקרעיסוקובשיווקתמרוקים
בהצהרהכאמוריצהיר צריכה; מוצרי או

היבואןעלשםהספקוכתובתו;

יום לפני שהוגשה הצהרה לגבי )2(
)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה בכסלו ל'
24 היותר לכל יוצר המיובא התמרוק -

חודשיםלפנירכישתו;

והאצווה לשימוש בטוח התמרוק )3(
שלאותותמרוקלאהורדהמהמדפיםאו

הוחזרהבאופןיזוםמשיווק;

ובין הייחוס תמרוק בין זהות קיימת )4(
התמרוקהמיובא;

אחדמאלה: )ב(

במדינה לקמעונאי מכירה חשבונית )1(
מוכרתאומקמעונאיבמדינהמוכרת;

במדינה לקמעונאי משלוח תעודת )2(
מוכרת;

אישורסחרחופשיבמדינהמוכרת; )3(

מסמךאחרשקבעהשר;לאייקבעלפי )4(
זומסמךשלשםהשגתואושימוש פסקה
יצרן היבואןלבין בין קשרישיר נדרש בו

התמרוק,לרבותמסמךמהיצרן;

המרקםוהצבעשלהתמרוק; )ה(

סוגהאריזהוהוראותהשימושבתמרוק; )ו(

פתיחתו, לאחר בתמרוק השימוש תקופת )ז(
ככלשצוינהעלגביתמרוקהייחוסאואריזתו;

מטרתהשימושבתמרוק,ככלשצוינהעל )ח(
גביתמרוקהייחוסאואריזתו;

הוגשולהכלאלה- )2(

הצהרהולפיה- )א(

מספק התמרוק את רכש היבואן )1(
באירופהשעיקרעיסוקובשיווקתמרוקים
בהצהרהכאמוריצהיר צריכה; מוצרי או

היבואןעלשםהספקוכתובתו;

יום לפני שהוגשה הצהרה לגבי )2(
)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה בכסלו ל'
24 היותר לכל יוצר המיובא התמרוק -

חודשיםלפנירכישתו;

והאצווה לשימוש בטוח התמרוק )3(
שלאותותמרוקלאהורדהמהמדפיםאו

הוחזרהבאופןיזוםמשיווק;

ובין הייחוס תמרוק בין זהות קיימת )4(
התמרוקהמיובא;

אחדמאלה: )ב(

במדינה לקמעונאי מכירה חשבונית )1(
מוכרתאומקמעונאיבמדינהמוכרת;

במדינה לקמעונאי משלוח תעודת )2(
מוכרת;

אישורסחרחופשיבמדינהמוכרת; )3(

מסמךאחרשקבעהשר;לאייקבעלפי )4(
זומסמךשלשםהשגתואושימוש פסקה
יצרן היבואןלבין בין קשרישיר נדרש בו

התמרוק,לרבותמסמךמהיצרן;

אישור תיתן מאושרת מעבדה כי לקבוע מוצע
התאמהלתמרוקאםמצאהכיקיימתזהותביןתמרוק
המיובא, התמרוק ובין זה, בתיקון כהגדרתו הייחוס,
במאפייניםובנתוניםהמפורטיםבהצעה,עלסמךדוגמא
שלתמרוקהייחוסוהתמרוקהמיובאעבנוסףלבדיקהזו,על
המעבדההמאושרתלבדוקכיהוגשולהכללהמסמכים
וכן היבואן הצהרת ובהם המוצע, בתיקון המפורטים
במדינה המיובא התמרוק שיווק על המעידים מסמכים
מוכרתעכמוכן,לצורךמתןאישורההתאמהעלהמעבדה
המאושרתלאשרכיתוצאותבדיקותהמעבדהשביצעו
מכוןהתקניםאומעבדהמוסמכתעלידיגוףהחברבארגון

ILAC,המפורטותבהצעהתקינות,בהתאםלמפורטבסעיף
המוצעע

יבואןשישבידואישורהתאמהכאמור,יגישהודעה
עלכךלמנהלבאופןמקווןועםהגשתההודעהיקבלאישור

אוטומטיעלקליטתההודעה,שייחשבכאישורייבואע

יסומן המוצע הסעיף הוראות לפי שיובא תמרוק
מכון ידי על נבדק אשר מקביל בייבוא "תמרוק בסימון

התקניםאומעבדהמאושרתאחרת"ע
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מצאהכימתקיימיםכלאלה,עלסמךתוצאות )3(
בדיקותשביצעומכוןהתקניםאומעבדהמוסמכתעל
הבין–לאומישלגופיהסמכת בארגון ידיגוףהחבר
ILAC - International ( פיקוח וגופי מעבדות
LaboratoryAccreditationCooperation(,שהוגשו

להעלידיהיבואן:

עומסמיקרוביאלי,בהתאםלגבולותשנקבעו )א(
;ISO17516בתקן

שלילתהימצאותשמריםועובשיםבהתאם )ב(
;ISO17516לגבולותשנקבעובתקן

פתוגנים חיידקים הימצאות שלילת )ג(
Pseudomonasaeruginosa,Escherichiacoli,(
)Staphylococcus aureus, candida albicans

;ISO17516בהתאםלגבולותשנקבעובתקן

ערךה–PHבתמרוקהמיובא השוואהבין )ד(
וביןהערךהאמורבתמרוקהייחוס;

שלילתהימצאותחומצהסליציליתבריכוז )ה(
העולהעל2%;

שלילתנוכחותהחומרפורמלדהיד; )ו(

מכל או לחץ מכל שאריזתם בתמרוקים )ז(
אירוסול-בדיקתאטימותסגירה;

שלילת - אלכוהול המכילים בתמרוקים )ח(
הימצאותמתנולבריכוזהעולהעל2%ע0;

שלילת - איפור מוצר שהוא בתמרוק )ט(
;PPM5הימצאותעופרתבריכוזהעולהעל

הודעהעלקבלתאישורהתאמהתוגשלמנהלבאופן )ג(
מקווןועםהגשתהיונפקליבואן,באופןאוטומטי,אישורעל
קליטתההודעהבמערכתהמקוונת;אישורעלקליטתהודעה
לפקודתהמכס 62)ג()2( סעיף לעניין כאישורייבוא ייחשב

]נוסחחדש[ע

שהוגשו והפרטים המסמכים כל את ישמור יבואן )ד(
למעבדההמאושרתלשםקבלתאישורהתאמה,אצלהנציג
שחרור מיום שנים משבע תפחת שלא לתקופה האחראי,

משלוחהתמרוקיםהאחרוןשיובאלפיסעיףזהמהמכסע

תמרוקשיובאלפיסעיףזהיסומןבסימוןשלהלן,אשר )ה(
יוצגבמקוםבולטעלגביאריזתהתמרוק:"תמרוקבייבוא
מקבילאשרנבדקעלידימכוןהתקניםאומעבדהמאושרת

אחרתע"
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אישורמעבדה
כמעבדה
מאושרת

המנהלרשאילאשרמעבדהכהגדרתהבחוקהרשות55א12הע )א(
כמעבדה התשנ"ז-2581997, מעבדות, להסמכת הלאומית
בכך למעבדה אישורו את להתנות הוא ורשאי מאושרת,
שתעבירלמשרדהבריאות,באופןמקוון,מידעבדבראישורי
התאמהשנתנהוכןלהורותעלתנאיםנוספיםלמתןאישור

כאמורע

מעבדהמאושרתתפעללפיהוראותפרקזהולאתפעיל )ב(
סמכותהכרוכהבהפעלתשיקולדעתהנתונהלמנהלעלפי

דיןע

המנהלרשאילבטלאישורשנתןלמעבדהמאושרת,או )ג(
להתלותולתקופהשיקבע,לאחרשנתןלמעבדההמאושרת

הזדמנותלטעוןאתטענותיה,בהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישור; )2(

המעבדה שבשלהן מיוחדות נסיבות קיימות )3(
המאושרתאינהראויהלשמשכמעבדהמאושרת;

מבוצעת אינה המאושרת המעבדה עבודת )4(
ברמהמקצועיתנאותהע

המנהללאיבטלאישורולאיתלהאותו,לפיהוראות )ד(
סעיףקטן)ו()2(או)3(,אלאלאחרשדרשמהמעבדההמאושרת
לקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרו
כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופן
ובתוךהמועדשהורה,והואלאעשהכן;ביטולההסמכהאו
התלייתהיכולשייעשובלאדרישהכאמוראםלאניתןלקיים
אתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרואואם
מצאהמנהלכיישבהשהייתביטולאוהתלייתהאישורכדי

לפגועבבריאותהציבורע

ובודקים משרה נושאי מנהלים, עובדים, של דינם )ה(
במעבדהמאושרת,לענייןתפקידםלפיפרקזה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

אישורמעבדה
כמעבדה
מאושרת

המנהלרשאילאשרמעבדהכהגדרתהבחוקהרשות55א12הע )א(
כמעבדה התשנ"ז-2581997, מעבדות, להסמכת הלאומית
בכך למעבדה אישורו את להתנות הוא ורשאי מאושרת,
שתעבירלמשרדהבריאות,באופןמקוון,מידעבדבראישורי
התאמהשנתנהוכןלהורותעלתנאיםנוספיםלמתןאישור

כאמורע

מעבדהמאושרתתפעללפיהוראותפרקזהולאתפעיל )ב(
סמכותהכרוכהבהפעלתשיקולדעתהנתונהלמנהלעלפי

דיןע

המנהלרשאילבטלאישורשנתןלמעבדהמאושרת,או )ג(
להתלותולתקופהשיקבע,לאחרשנתןלמעבדההמאושרת

הזדמנותלטעוןאתטענותיה,בהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישור; )2(

המעבדה שבשלהן מיוחדות נסיבות קיימות )3(
המאושרתאינהראויהלשמשכמעבדהמאושרת;

מבוצעת אינה המאושרת המעבדה עבודת )4(
ברמהמקצועיתנאותהע

המנהללאיבטלאישורולאיתלהאותו,לפיהוראות )ד(
סעיףקטן)ו()2(או)3(,אלאלאחרשדרשמהמעבדההמאושרת
לקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרו
כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופן
ובתוךהמועדשהורה,והואלאעשהכן;ביטולההסמכהאו
התלייתהיכולשייעשובלאדרישהכאמוראםלאניתןלקיים
אתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרואואם
מצאהמנהלכיישבהשהייתביטולאוהתלייתהאישורכדי

לפגועבבריאותהציבורע

ובודקים משרה נושאי מנהלים, עובדים, של דינם )ה(
במעבדהמאושרת,לענייןתפקידםלפיפרקזה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

לסעיף 55א12ה

המנהל את להסמיך מוצע 115)ז( ולסעיף המוצע
יהיה הוא זה ובכלל מאושרת כמעבדה מעבדה לאשר
רשאילהתנותאתהאישורלמעבדהבהעברתמידעמקוון
למשרדהבריאותבדבראישוריהתאמהשנתנהולהורות

עלתנאיםנוספיםלמתןהאישורע

מוצעלהבהירכימעבדהמאושרתכפופהלהוראות
הכרוכה סמכות להפעיל רשאית היא אין וכי הפקודה

בשיקולדעתהנתונהלמנהלע

בנוסף,מוצעלהסמיךאתהמנהללבטלאישוראו
בתיקון המפורטות הנסיבות אחת בהתקיים להתלותו,

המוצעע

מנהלים, עובדים, של דינם כי גם לקבוע מוצע
נושאימשרהובודקיםבמעבדהמאושרת,לענייןתפקידם
חיקוקים מספר לעניין מדינה עובדי כדין ההצעה, לפי

המפורטיםבהצעה,לרבותחוקהעונשין,התשל"ז-1977ע

מוצעלקבועכימעבדהמאושרתתהיהמכוןהתקנים
אומעבדהמאושרתאחרתשאישרמשרדהבריאותעכמו

ס"חהתשנ"ז,עמ'156ע 258
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חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-2591979; )1(

פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק )2(
התשכ"ט-2601969;

חוקהעונשין,לענייןההוראותהנוגעותלעובדי )3(
הציבורע

מאגרתיקי
תמרוק

של55א12וע תמרוק תיקי יישמרו שבו מאגר יקים המנהל )א(
תמרוקיםשיובאולישראלבהתאםלהוראותפקודהזו)בסעיף

זה-המאגר(ע

המאגרישמשאתהמנהללצורךבדיקתהתאמתתמרוק )ב(
המיובאבייבואמקביללפיצופיקוחאוברישיוןייבואמקביל

לפיסעיף55ג1)ז(לתמרוקהייחוס,ולאלכלמטרהאחרתע

נציגאחראיימסורלמנהלאתתיקהתמרוקאויאפשר )ג(
למנהלגישהמקוונתלתיקהתמרוק,לצורךשמירתובמאגרע

לא התמרוק, בתיק המידע את בסוד ישמור המנהל )ד(
הוראות לפי אלא שימוש כל בו יעשה ולא לאחר יעבירו

פקודהזוע

תיקתמרוקהשמורבמאגריישמרבדרךשתבטיחהגנה )ה(
עלסודיותהמידעשבתיקהתמרוקע";

לפניסעיף55א13יבוא: )10(

"סימן ד': שונות";

בסעיף55א13,בסעיףקטן)ב()2()א(,ברישה,במקוםהמילים"עלהאמצעיםשנקט )11(
לפיפסקה)1(,ואם"יבוא"אם";

בסעיף55א13- )12(

)ב()2()א(,ברישה,במקוםהמילים"עלהאמצעיםשנקטלפי בסעיףקטן )א(
פסקה)1(,ואם"יבוא"אם";

הוא "רשאי יבוא לפעול" הוא "רשאי המילים במקום )ד(, קטן בסעיף )ב(
להורותלעוסקבתמרוקיםלנקוטאמצעיםלפיסעיףקטן)ב()1(,אולהורותלעוסק
בתמרוקיםהוראותבדברתיקוןליקוייםבתמרוקהמזיק,אםמצאכיקייםבתמרוק
פגםהניתןלתיקוןבאופןשאינומסכןאתבריאותהציבור,וכןרשאיהואלפעול";

כןמוצעלקבועכיעדליוםה–1ביולי2022יאשרהמנהל
לפחותשלושמעבדותמאושרותע

לסעיף 55א12ו

המוצעמוצעלהסמיךאתהמנהללהקיםמאגרשבו
יישמרותיקיתמרוקשלתמרוקיםשיובאולישראלבהתאם
להוראותפרקז'1לפקודהעמאגרזהישמשאתהמנהלאך
ורקלצורךבדיקתהתאמתהתמרוקהמיובאבייבואמקביל
לפיהוראותצופיקוחעלמצרכיםושירותיםאוברישיון

ייבואמקביללפיסעיף55ג1)ז(לתמרוקייחוסע

לפסקאות )11( ו–)12(

מוצעלתקןאתסעיף55א13לפקודההעוסקבתמרוק
מזיקולבטלאתחובתהדיווחשלעוסקבתמרוקיםלדווח
למנהלעלאמצעיםשנקטלפיהסעיףהאמורבייחסלתמרוק
מזיק,למעטאםביצעהחזרהיזומהשלהתמרוקמהשוק,
מהתמרוק הנשקפת הסכנה על לציבור הודעה מסירת

ולמעטאםהורהשרהבריאותעלחובתדיווחמסוימתע

מוצעגםלהסמיךאתהמנהל,אםנודעלושתמרוק
הואמזיק,להורותלעוסקבתמרוקיםהוראותבדברתיקון
ליקוייםבתמרוקמזיקאםמצאכיקייםבתמרוקפגםהניתן

לתיקוןבאופןשאינומסכןאתבריאותהציבורע
ס"חהתש"ם,עמ'2ע 259

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע 260
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)ג("יבוא"סעיפים )ו(,במקוםהמילים"סעיפיםקטנים בסעיף55ג1,בסעיףקטן )13(
קטנים)א(ו–)ג("ואחריויבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייבואןלייבאתמרוקלישראלאףאם ")ו1(
איןלותעודתשיווקחופשישלהתמרוקהמיובאעלידו,ובלבדשישלו-

או אירופי מקמעונאי או אירופי לקמעונאי מכירה חשבונית )1(
תעודתמשלוחלקמעונאיאירופיאומסמךאחרשיקבעהשר;וכן-

זהה ידו על המיובא התמרוק כי התמרוק יבואן של הצהרה )2(
לתמרוקשאליומתייחסהמסמךשצורףלהצהרתולפיפסקה)1(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןהמייבאתמרוקשיוצרבעבורותחת )ו2(
שמואוסימנוהמסחרי,רשאילייבאתמרוקאףאםאיןלותעודתשיווקחופשי,
אםישלוהצהרההחתומהבידייצרןהתמרוקובידיהרשותהמוסמכתלכך
במדינהמוכרת,שלפיההתמרוקמיוצרבאותוהרכב,איכותותנאיםהנדרשים
לפיהתקןהמנויבתוספתהרביעיתא'ומשווקבמדינהמוכרתתחתשםאוסימן

מסחריאחרע";

אחריסעיף55זיבוא: )14(

"הנגשתמידע
בדבררכיבי

תמרוק

שמות55ז1ע בדבר מידע כי יבטיח תמרוק של יבואן או יצרן
וכן מסוכן, חומר שהוא רכיב לגבי הרכיב כמות הרכיבים,
מידעקייםלגביאזהרותותופעותלוואישלהתמרוק,ולגבי
חומרבישום-גםשםהחומר,מספרהקודומידעבדברזהות
הספק,יהיהנגישבקלותלציבורבאמצעיםנאותים,כמפורט
בהוראותשיקבעהשרבשיםלבלהוראותדרישותחוקיות

הייבואשלהאיחודהאירופיבענייןזהע";

בסעיף60- )15(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)6ב(,במקוםהמילים"סעיף55א10"יבוא"55א10)א("; )1(

אחריפסקה)6ג(יבוא: )2(

התנאים שהתקיימו בלי תמרוק שהפיץ תמרוקים מפיץ ")6ד(
האמוריםבסעיף55א12א)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף;";

)ג("יבוא"סעיפים )ו(,במקוםהמילים"סעיפיםקטנים בסעיף55ג1,בסעיףקטן )13(
קטנים)א(ו–)ג("ואחריויבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייבואןלייבאתמרוקלישראלאףאם ")ו1(
איןלותעודתשיווקחופשישלהתמרוקהמיובאעלידו,ובלבדשישלו-

או אירופי מקמעונאי או אירופי לקמעונאי מכירה חשבונית )1(
תעודתמשלוחלקמעונאיאירופיאומסמךאחרשיקבעהשר;וכן-

זהה ידו על המיובא התמרוק כי התמרוק יבואן של הצהרה )2(
לתמרוקשאליומתייחסהמסמךשצורףלהצהרתולפיפסקה)1(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןהמייבאתמרוקשיוצרבעבורותחת )ו2(
שמואוסימנוהמסחרי,רשאילייבאתמרוקאףאםאיןלותעודתשיווקחופשי,
אםישלוהצהרההחתומהבידייצרןהתמרוקובידיהרשותהמוסמכתלכך
במדינהמוכרת,שלפיההתמרוקמיוצרבאותוהרכב,איכותותנאיםהנדרשים
לפיהתקןהמנויבתוספתהרביעיתא'ומשווקבמדינהמוכרתתחתשםאוסימן

מסחריאחרע";

אחריסעיף55זיבוא: )14(

"הנגשתמידע
בדבררכיבי

תמרוק

שמות55ז1ע בדבר מידע כי יבטיח תמרוק של יבואן או יצרן
וכן מסוכן, חומר שהוא רכיב לגבי הרכיב כמות הרכיבים,
מידעקייםלגביאזהרותותופעותלוואישלהתמרוק,ולגבי
חומרבישום-גםשםהחומר,מספרהקודומידעבדברזהות
הספק,יהיהנגישבקלותלציבורבאמצעיםנאותים,כמפורט
בהוראותשיקבעהשרבשיםלבלהוראותדרישותחוקיות

הייבואשלהאיחודהאירופיבענייןזהע";

בסעיף60- )15(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)6ב(,במקוםהמילים"סעיף55א10"יבוא"55א10)א("; )1(

אחריפסקה)6ג(יבוא: )2(

התנאים שהתקיימו בלי תמרוק שהפיץ תמרוקים מפיץ ")6ד(
האמוריםבסעיף55א12א)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף;";

לפסקה )13(

מוצעלקבועכייבואןהמייבאתמרוק,יהיהרשאי
לייבאולישראלאףמבלישישלותעודתשיווקחופשי,
אחד לו שיש ובלבד כיום, לפקודה 55ג1 בסעיף כנדרש
המסמכיםהמפורטיםבהצעה,שישבהםכדילהעידעל
שיווקהתמרוקבאחתממדינותהמוכרותכהגדרתןבסעיף

האמורע

כמוכןמוצעלהתירליבואןהמייבאתמרוקשיוצר
עבורותחתשמואוסימנוהמסחרילייבאתמרוקכאמור
אףאםאיןלותעודתשיווקחופשיובלבדשישלוהצהרה
החתומהעלידייצרןהתמרוקובידיהרשותהמוסמכתלכך
במדינהמוכרת,לפיההתמרוקמיוצרבאותוהרכבואיכות,
תחתתנאיייצורנאותיםומשווקבמדינהמוכרתתחתשם

אוסימןמסחריאחרע

לפסקה )14(

מוצעלחייביצרןאויבואןתמרוקלהבטיחכימידע
שהוא רכיב לגבי הרכיב כמות הרכיבים, שמות בדבר
חומרמסוכן,וכןמידעקייםלגביאזהרותותופעותלוואי
שלהתמרוק,ולגביחומרבישום-גםשםהחומר,מספר
הקודומידעבדברזהותהספק,יהיהנגישבקלותלציבור
באמצעיםנאותיםשיפורטובהוראותשיקבעהשר,בשים

לבלדרישותהחלותבאיחודהאירופיבענייןזהע

לפסקה )15(

וסמכויות נוספות פליליות הוראות לקבוע מוצע
להטלתעיצומיםכספיים,במטרהלייצרהרתעהמפנייבוא
תמרוקיםבניגודלהוראותהפקודהולהבטיחאתהשמירה

עלבריאותהציבורע
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בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)26ב(יבוא: )1(

בישראל תמרוק ששיווק תמרוק של יבואן או יצרן ")26ב1(
בלישהיהבידיהנציגהאחראישלהתמרוקתיקתמרוק,בניגוד

להוראותסעיף55א10)ב(;";

אחריפסקה)26ד(יבוא: )2(

אחד או הגוף ריפוי של סגולה לתמרוק שייחס מי ")26ד1(
מאיבריואומערכותיואושלמניעתמחלה,ריפוישלה,הקלה
אוסיועבהתמודדותעימהאועםתסמיניה,בניגודלהוראות

סעיף55א12ב;

המסמכים אצלהנציגהאחראיאתכל שמר שלא יבואן )26ד2(
והפרטיםשהוגשולמעבדההמאושרתלשםקבלתאישורהתאמה,

בניגודלהוראותסעיף55א12ד)ד(ע";

בסעיף60ד- )ג(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )1(

התנאים שהתקיימו בלי תמרוק שהפיץ תמרוקים מפיץ )6("
האמוריםבסעיף55א12א)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף;";

בסעיףקטן)ג1(- )2(

בפסקה)8(,במקוםהמילים"55א10"יבוא"55א10)א("ואחריה )א(
יבוא:

יצרןאויבואןשלתמרוקששיווקתמרוקבישראלבלי ")8א(
בניגוד תמרוק, תיק התמרוק של האחראי הנציג בידי שהיה

להוראותסעיף55א10)ב(;";

אחריפסקה)10(יבוא: )ב(

מישייחסלתמרוקסגולהשלריפויהגוףאואחדמאיבריו )11("
אומערכותיואושלמניעתמחלה,ריפוישלה,הקלהאוסיוע
סעיף להוראות בניגוד תסמיניה, עם או עימה בהתמודדות

55א12ב;

יבואןשלאשמראצלהנציגהאחראיאתכלהמסמכים )12(
אישור קבלת לשם המאושרת למעבדה שהוגשו והפרטים

התאמה,בניגודלהוראותסעיף55א12ד)ד(ע";

אחריהתוספתהרביעיתב'יבוא: )16(

"תוספת רביעית ב'1

)סעיף55א12ג(

אפטרשייב; )1(

דאודורנטרול־אוןללאאלומיניום; )2(

דאודורנטסטיקללאאלומיניום; )3(

פודרהדחוסה; )4(
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סומקדחוס; )5(

שימרדחוס; )6(

קרםרגלייםלאחומצהסליצילית; )7(

לקלציפורניים)שאינוג'ל(; )8(

שעווהלרגליים; )9(

שמפו; )10(

מרכך; )11(

סבוןגוף; )12(

קרםגוף; )13(

קרםידיים; )14(

קרםלשיערע" )15(

פקודתהרוקחים
-תחילה,הוראות

מעברושמירת
תוקףצוהפיקוח

תחילתושלסעיף114ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בסעיףזה-יום115ע )א(
התחילה(;שרהבריאותרשאי,בצו,לדחותאתיוםהתחילהבתקופהאחתנוספתשלא
תעלהעלתשעהחודשיםאםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלת

סמכויותהאכיפההתומכותבהוראותפקודתהרוקחיםכנוסחהלפיסעיף114לחוקזהע

הוראותסעיפים55א55,5א55,10א11ו־55ג1לפקודתהרוקחים,כנוסחםבסעיף )ב(
114)5(,)7(,)8(ו–)13(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקשערביוםהתחילההיהלגביורישיון
לתמרוקפלונילפיצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)תמרוקים(,התשל"ג-2611973)בסעיף

זה-צוהפיקוח(,וזאתעדתוםתוקפושלהרישיוןהאמורע

סומקדחוס; )5(

שימרדחוס; )6(

קרםרגלייםלאחומצהסליצילית; )7(

לקלציפורניים)שאינוג'ל(; )8(

שעווהלרגליים; )9(

שמפו; )10(

מרכך; )11(

סבוןגוף; )12(

קרםגוף; )13(

קרםידיים; )14(

קרםלשיערע" )15(

תחילתושלסעיף114ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בסעיףזה-יום115ע )א(
התחילה(;שרהבריאותרשאי,בצו,לדחותאתיוםהתחילהבתקופהאחתנוספתשלא
תעלהעלתשעהחודשיםאםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשתלצורךהפעלת

סמכויותהאכיפההתומכותבהוראותפקודתהרוקחיםכנוסחהלפיסעיף114לחוקזהע

פקודתהרוקחים
-תחילה,הוראות

מעברושמירת
תוקףצוהפיקוח

הוראותסעיפים55א55,5א55,10א11ו־55ג1לפקודתהרוקחים,כנוסחםבסעיף )ב(
114)5(,)7(,)8(ו–)13(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקשערביוםהתחילההיהלגביורישיון
לתמרוקפלונילפיצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)תמרוקים(,התשל"ג-2611973)בסעיף

זה-צוהפיקוח(,וזאתעדתוםתוקפושלהרישיוןהאמורע

המוצע התיקון של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 115
לפקודתהרוקחיםיהיהביוםח'בטבתהתשפ"ג 
)1בינואר2023(עשרהבריאותיהיהרשאילדחותאתמועד
תשעה על תעלה שלא נוספת אחת בתקופה התחילה
חודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשת
בהוראות התומכות האכיפה סמכויות הפעלת לטובת
הפקודה,כנוסחןבתיקוןזהעעודמוצעכיהוראותהפקודה
בענייןחובתמינוינציגאחראי,חובתתיקתמרוקוהערכת
בטיחות,חובתהודעהעלשיווקוהחובהבדברתעודתשיווק
חופשי,לאיחולועלתמרוקשערביוםהתחילההיהלגביו
רישיוןלתמרוקפלונילפיצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים

)תמרוקים,התשל"ג-1973)בפרקזה-צוהפיקוח(ע

לרישיון הנוגעות הפקודה הוראות כי גם מוצע
תמרוקיםלאיחולועלמישמייצר,מייבא,מייצא,עוסק
באחסוןסיטונאישלתמרוקאומפיצו,שערביוםהתחילה

היהלורישיוןתמרוקיםכללילפיצוהפיקוחע

לתקופה בתוקף יהיה הפיקוח צו כי לקבוע מוצע
שלאתפחתמשנתייםמיוםהתחילהכלעודלאנכנסו
השרע בוטל לא עוד כל אותו שיחליפו תקנות לתוקפן
בתקופהכאמוריראהאתצוהפיקוחכאילוהותקןמכוח

לפי הוראות לקבוע הבריאות שר ועל הרוקחים פקודת
סעיף55א11)ב(ו–55ג1ז)ז(לפקודה,בתוךהתקופהאמורהע
בתקופהזו,המנהליהיהרשאיליתןרישיוןתמרוקיםלפי
צוהפיקוחלמבקשאףאםלאעמדבהוראותסעיפים55א4

עד55א12ו–55ג1לפקודהע

מוצעלקבועכיהוראותמינהלותנאיםלמתןרישיונות
לפיצוהפיקוחהנוגעיםלשימושבחומרים,לרבותחומרי
גלםוחומריםמסוכניםבתמרוקוהנוגעיםלייבואמקביל
שלתמרוקים)נוהלמס'37שלמשרדהבריאות(,ימשיכו
לחולוינהגולפיהםעדשייקבעוהוראותלפיסעיף55ב)ב(

)2(לפקודתהרוקחים,שיחליפואותןע

מוצעלקבועכיככלשלאקבעהשרתקנותלפיסעיף
55א10)ב(לפקודההנוגעותלהערכתבטיחותודוחבטיחות,
כהגדרתםבסעיףואלויערכובהתאםלהוראותדרישות
לא עוד כל כי יודגש האירופיע באיחוד הייבוא חוקיות
נקבעותקנותכאמור,העבירההפליליתביחסלסעיף55א10
הסעיף אותו הפרת בגין כספי עיצום להטיל והסמכות
אינןחלות,ולאתהיהסנקציהמסוגיםאלוביחסלהפרת
כפי האירופי באיחוד הייבוא חוקיות דרישות הוראות

שנקבעבהוראתהמעברבסעיף115ע

ק"תהתשל"ג,עמ'882ע 261
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הוראותסעיף55א1לפקודתהרוקחיםכנוסחובסעיף114)4(לחוקזה,לאיחולו )ג(
עלמישמייצר,מייבא,מייצא,עוסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאומפיצו,שערביום
התחילההיהלורישיוןתמרוקיםכללילפיצוהפיקוח,וזאתעדתוםתקופתתוקפו

שלהרישיוןהאמורע

צוהפיקוחיעמודבתוקפולתקופהשלאתפחתמשנתייםמיוםהתחילהכלעוד )ד(
לאנכנסולתוקפןתקנותלפיסעיפים55א11)ב(ו־55ג1)ו(ו–)ז(לפקודתהרוקחיםוכל
עודלאבוטלבידישרהבריאות,ויראואותו,החלמיוםהתחילה,כאילוהותקןמכוח
הסעיפיםהאמורים;בתקופתתוקפושלצוהפיקוחכאמור,המנהלכהגדרתובפקודת
הרוקחיםיהיהרשאילתתרישיוןתמרוקיםלפיצוהפיקוחולפיתנאיואףבלישמבקש
הרישיוןעמדבהוראותלפיסעיפים55א4עד55א55,12ג1)א(ו־55ז1לפקודתהרוקחים
כנוסחםלפיסעיף114)5(עד)8(,)13(ו–)14(לחוקזהוהוראותסעיפיםאלהלאיחולועל

מבקשהרישיוןע

שרהבריאותיתקיןתקנותראשונותלפיסעיפים55א11)ב(ו־55ג1)ו(ו–)ז(לפקודת )ה(
הרוקחיםבתוךשנתייםמיוםהתחילהע

הוראותמינהלותנאיםלמתןרישיונותלפיצוהפיקוחהנוגעיםלשימושבחומרים, )ו(
לרבותחומריגלםוחומריםמסוכניםבתמרוק,ימשיכולחולוינהגולפיהםעדשיותקנו

הוראותוהגבלותלפיסעיף55ב)2(לפקודתהרוקחיםשיחליפואותןע

עדיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(יאשרהמנהללפחותשלושמעבדות )ז(
מאושרות,בהתאםלהוראותסעיף55א12ה)א(,כנוסחובסעיף114)9(לחוקזהע

עדיוםתחילתןשלהוראותלפיסעיף55א10)א(לפקודה,כנוסחובסעיף114)7( )ח(
לחוקזה,ייערכוהערכתהבטיחותהמקצועיתודוחהבטיחותהנדרשיםבסעיףהאמור,
האירופי, באיחוד הייבוא חוקיות בדרישות הקבועות זה בעניין להוראות בהתאם

כמשמעותןבסעיף55אלפקודתהרוקחיםכנוסחובסעיף114)2(לחוקזהע

עדתוםשנהמיוםהתחילה,יוסיףשרהבריאות,בצו,לתוספתהרביעיתב'1 )ט(
לפקודתהרוקחים,כנוסחהבסעיף114)16(לחוקזה,מכוחסמכותובסעיף55א12ג)ב(
לפקודתהרוקחים,כנוסחובסעיף114)9(לחוקזה,תמרוקיםנוספיםמסוגאיפור,מוצרי
גילוחודאודורנטיםמסוגיםשונים,ויבחןאתהאפשרותלהוסיףלתוספתהאמורה
תמרוקיםלשימושבחללהפה;השריפרסםלציבוראתהחלטתובתוםהבחינהכאמורע

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-116-2621972ע

אחריסעיף5טויבוא: )1(

חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף פקודת  סעיף 116
)בפרקזה-פקודתהטלגרף(, 1972 התשל"ב-  כללי
של הציבורי במשאב השימוש את מסדירה 
התדרים בתחום בישראל האלקטרומגנטי הספקטרום
לרבות המדינה, בידי ניהולו דרכי את לרדיו, המשמש
פעולות ורישוי והקצאתם, רדיו תדרי של הועדה
2018,כחלקמחוקהתכנית במכשיריםאלחוטייםעבשנת
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנת
הטלגרף פקודת תוקנה התשע"ח-2018 ,)2019 התקציב
באופןיסודיועוגנובה,ביןהיתר,הסדריםמפורטיםבדבר
רישוימכשיריםאלחוטיים,ובכללכךלענייןייבואוכןפטור

מרישויע

כהשלמה מגיעים להלן המפורטים התיקונים
להסדריםשנקבעובשנת2018,ונובעיםמהניסיוןומהלקחים
שהצטברוביישוםהוראותהחוקהתיקוניםמקניםלמשרד
התקשורתכליםנוספיםלהתמודדעםמקריםשלהפרת

הוראותהדיןע

לפסקה )1(

העוסק אדם הטלגרף לפקודת ג' פרק הוראות לפי
בעל להיות יכול כדין אלחוטיים מכשירים של בייבוא
רישיוןאובעלאישורהתאמה,אופטורמחובתרישיון,
תלויבסוגהמכשירהאלחוטיהמיובאלישראלובתכונותיו
האלחוטיותעהניסיוןהמצטברבמשרדהתקשורתבשנים

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505;ס"חהתשע"ח,עמ'459ע 262
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"איסוף
מכשירים

והפסקתמכירה,
שיווקוייבוא

היהלמנהליסודסבירלהניחכיעוסקבייבואמכשירים5טו1ע )א(
אלחוטייםייבאמכשיראלחוטישאינועומדבהוראותלפי
לו, להורות הוא רשאי המכשיר(, - זה )בסעיף זו פקודה
בהודעהבכתב,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו-

להפסיקלמכוראולשווקאתהמכשיר; )1(

לאסוףאתהמכשיראשרנמכראושווקלציבור )2(
למקוםשעליויורההמנהלובהתאםלהוראותיו;

לתקןליקוישנמצאבמכשיר; )3(

להוציאאתהמכשירמחוץלישראל; )4(

מסוג אלחוטיים מכשירים לייבא להפסיק )5(
המכשירע

הורההמנהללעוסקבייבואמכשיריםאלחוטייםהוראה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהואלהורותלו,לאחרשנתןלו
הזדמנותלטעוןאתטענותיו,להודיעלציבורולפרסםבכלי
תקשורתמסוגיםשונים,כפישיורה,הודעהכיהמכשיראינו
עומדבהוראותלפיפקודהזוואתההוראהשניתנהלוכאמור
בסעיףקטן)א(,ורשאיהמנהללפרסםהודעהכאמורבאתר

האינטרנטשלהמשרדע
הוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לרבותפרקהזמן )ג(
העניין, לנסיבות לב בשים יינתנו כאמור, הוראות לקיום
ובכללזהלחומרתההפרהשלההוראותלפיפקודהזוולנטל

שההוראותמשיתותעלהעוסקע

"איסוף
מכשירים

והפסקתמכירה,
שיווקוייבוא

היהלמנהליסודסבירלהניחכיעוסקבייבואמכשירים5טו1ע )א(
אלחוטייםייבאמכשיראלחוטישאינועומדבהוראותלפי
לו, להורות הוא רשאי המכשיר(, - זה )בסעיף זו פקודה
בהודעהבכתב,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו-

להפסיקלמכוראולשווקאתהמכשיר; )1(

לאסוףאתהמכשיראשרנמכראושווקלציבור )2(
למקוםשעליויורההמנהלובהתאםלהוראותיו;

לתקןליקוישנמצאבמכשיר; )3(

להוציאאתהמכשירמחוץלישראל; )4(

מסוג אלחוטיים מכשירים לייבא להפסיק )5(
המכשירע

הורההמנהללעוסקבייבואמכשיריםאלחוטייםהוראה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהואלהורותלו,לאחרשנתןלו
הזדמנותלטעוןאתטענותיו,להודיעלציבורולפרסםבכלי
תקשורתמסוגיםשונים,כפישיורה,הודעהכיהמכשיראינו
עומדבהוראותלפיפקודהזוואתההוראהשניתנהלוכאמור
בסעיףקטן)א(,ורשאיהמנהללפרסםהודעהכאמורבאתר

האינטרנטשלהמשרדע
הוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לרבותפרקהזמן )ג(
העניין, לנסיבות לב בשים יינתנו כאמור, הוראות לקיום
ובכללזהלחומרתההפרהשלההוראותלפיפקודהזוולנטל

שההוראותמשיתותעלהעוסקע

נוספיםכדי כלים נדרשים למשרד כי מלמד האחרונות
להתמודדעםמקריםבהםנעשהייבואמסחרישישבוכדי
להפראתהוראותפקודתהטלגרףעכךלמשל,במקריםבהם
מכשיריםאלחוטייםמיובאיםגורמיםלהפרעותאלחוטיות
הדברעשוילשבשולפגועבפעילותשלמערכותתקשורת
תקשורת, חברות של רשתות כך ובכלל כדין, הפועלות
אחרים אלחוטיים מכשירים וכן ביטחוניות, מערכות

שהפעלתםלאטעונהרישיוןע

לפיכך,מוצעלהוסיףלפקודהאתסעיף5טו1המוצע,
שעניינו"איסוףמכשיריםוהפסקתמכירה,שיווק,וייבוא"
הטלגרף, לפקודת 1 בסעיף כהגדרתו למנהל ולהקנות
סמכויותכמפורטלהלןביחסלמכשיריםשאינםעומדים
בהוראותלפיהפקודה,וזאתבשלחששכיהמשךשיווקם
והשימושבהםיביאלהפרעותאלחוטיותבהיקףמשמעותיע
סמכויותדומותנתונותגםלרשויותמאסדרותאחרותאשר

מפקחותעלייבואטוביןלישראלע

לסעיף 5טו1 המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע 

מוצעכיאםהיהלמנהליסודסבירלהניחכיעוסק
בייבואייבאמכשיראלחוטישאינועומדבהוראותלפי
הפקודה,ובכללכךבמקרהשלייבואבלארישיוןאובלא

לו להורות רשאי יהיה המנהל כנדרש, התאמה אישור
איסוף ושיווק; מכירה הפסקת מאלה: יותר או אחד על
המכשיריםששווקולציבורלמקוםשעליויורההמנהל;
לישראל; מחוץ המכשיר ייצוא במכשיר; ליקויים תיקון
הפסקתהייבואשלמכשיריםנוספיםמאותוהסוגעעוד
שתינתן לאחר בכתב, יינתנו כאמור הוראות כי מוצע

לעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעכיבמקרהשלמתןהוראותלפיקטן)א(,המנהל
לציבור להודיע בייבוא לעוסק להורות גם רשאי יהיה
לפיה הודעה שונים, מסוגים תקשורת בכלי ולפרסם
המכשיראינועומדבהוראותלפיהפקודהובדברההוראות
לפרסם רשאי יהיה המנהל כי מוצע בנוסף לוע שניתנו
התקשורת, משרד של האינטרנט באתר כאמור הודעה
וזאתכדיליידעאתהציבורבדברהפרתהוראותהפקודהע

לסעיף קטן )ג( המוצע

קטנים סעיפים לפי הוראות ייתן המנהל כי מוצע
)א(ו–)ב(,לרבותקביעתפרקהזמןלקיוםהוראותכאמור,
תוךשימתלבלנסיבותהעניין,ובכללזהלחומרתההפרה
משיתות שההוראות ולנטל הפקודה לפי ההוראות של
שיקוליםרלבנטייםלחלופות המנהלישקול עלהעוסקע
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סברהמנהלכיקייםחששמיידילשלומו,לבריאותואו )ד(
לבטיחותושלהציבוראולביטחוןהמדינה,רשאיהואלתת
הוראהלפיפסקאות)1(או)5(שבסעיףקטן)א(עודטרםשנתן
לעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,ובלבדשהוראהכאמורתינתן
לתקופהשלאתעלהעל30ימים,ושייתןלעוסקהזדמנותלטעון

אתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההוראהע";
בסעיף6ה)א(,אחריפסקה)10(יבוא: )2(

המנהל הוראת את קיים שלא אלחוטיים מכשירים עוסקבייבואשל )11("
שניתנהלפיסעיף5טו1ע"

פרק כ"ד: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,אלאאםכןנקבעבו117עתחילה

אחרתע

במכשיר הליקוי תיקון של העלות מה כגון השונות
האלחוטי,האםאפשרלייצאאותומישראללשםהפסקת
ההפרעותושיווקבמדינהבההדברמותרעחומרתההפרה
שנגרמת, האלחוטית ההפרעה בהיקף להתבטא עשויה
עוצמתה,סוגהתדריםהמופרע,מספרהמכשיריםששווקו
אוהיקףהסכנהלבטיחותהציבורולאינטרסיםציבוריים
שניתן כמה לאזן נועדו השונות החלופות וכד'ע אחרים,
הפרעות ומניעת הדין הוראות על בשמירה הצורך בין
אלחוטיותוביןהפגיעההכלכליתשעשויהלהיגרםלעוסקע

לסעיף קטן )ד( המוצע

עודמוצעכיאםהמנהלסברכיקייםחששמיידי
לשלומו,לבריאותואולבטיחותושלהציבוראולביטחון
המדינהבשלאיעמידהשלהמכשירהאלחוטיבהוראות
הדין,רשאיהואלתתהוראהלענייןהפסקתמכירה,שיווק
וייבואעודטרםשנתןלעוסקהזדמנותלטעוןאתטענותיוע
מוצעכיהוראהכאמורתהיהמוגבלתלתקופהשלאתעלה
לטעוןאת וכיהמנהלייתןלעוסקהזדמנות יום, 30 על
סמכות ההוראהע מתן לאחר האפשרי בהקדם טענותיו
זונועדהלאזןביןהצורךהדחוףבמתןהוראהשתגןעל
האינטרסהציבוריבמקריםשלחששמיידילפגיעהבעילות

המפורטותבסעיףלביןשמירהעלזכויותיושלהעוסקע

לפסקה )2(

סעיף6הלפקודהשעניינועיצוםכספימקנהלמנהל,
להטיל סמכות לפקודה, 6ד בסעיף זה לעניין כהגדרתו
עיצוםכספיעלמישהפראתהוראותהפקודההמפורטות
6ה)א(לפקודה בסעיףזהעסוגיההפרותהמנוייםבסעיף
מתייחסיםלהוראותמהותיותולהפרותחמורותיחסית,
שבגינןהמנהלרשאילהטילעיצוםכספיעלמפרבסכום
מרבישל70,630שקליםחדשיםאםהואיחידו–141,250

שקליםחדשיםאםהואתאגידע

מוצעלהוסיףאתפסקה)11(כךשניתןיהיהלהטיל
אלחוטיים מכשירים של בייבוא עוסק על כספי עיצום
5טו1 סעיף לפי שניתנה המנהל הוראת את קיים שלא
המוצע,כגון:הוראהבדבראיסוףשלמכשיריםאלחוטיים
שאינםעומדיםבהוראותהדיןאוהפסקתייבואושיווק

שלמכשיריםכאמורע
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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2021 ו־2022(, התשפ"א-2021

פרק א': מטרת החוק

חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1עמטרה
אחראית,לעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,להגדילאתהכנסות
הצמיחה חיזוק תוך זאת הממשלתית, ההוצאה את ולייעל תקבוליה ואת המדינה
ליעדי בהתאם והכול הפערים, וצמצום הלאומיים העדיפויות סדרי שינוי במשק,

התקציבוהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022ע

פרק ב': התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים 

22025עהשם 2021עד פרקזהיהיה"חוקהתחשבנותביןבתיחוליםלקופותחוליםלשנים
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"א-2021"ע

32025עסעיפיהחוק עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים בתי בין התחשבנות חוק סעיפי ואלה
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"א-2021:

ההתחשבנותשלקופותהחוליםעםבתיהחולים  פרק ב'
היקף של פרמטרים לפי בבסיסה, נערכת,  כללי
שירותיהבריאותהנצרכיםעלידיהקופהבכל 
ביתחוליםומחירושלכלשירותכפישמפורסםבתעריפון
של האינטרנט באתר המתפרסם הבריאות, משרד של
המשרדעבמצבזה,קייםתמריץלביתחוליםלהגדילאת
הכמויותשלימיהאשפוזושלהפעולותהמבוצעותבו,
בכמויות לשלוט מועטה יכולת החולים לקופות ואילו
שלהשירותיםהניתניםלמבוטחיםשלהןבבתיהחוליםע
מכאן,שבהעדרהסדרחקיקתי,עלולהלהיותנטייהלגידול
מתמידבכמויות,וממילאלגידולמתמידבהוצאותהקופות

לשירותיבריאותהנרכשיםבבתיחוליםע

כדילמנועגידולבלתימבוקרבמתןשירותיבריאות
הקופות ובהוצאות הקופות למבוטחי חולים בבתי
החולים,הוחלבמסגרתחוק לשירותיםהנרכשיםבבתי
יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק הסדרים
התחשבנות הסדר התשנ"ז-1996, ,)1997 לשנת התקציב
ביןקופותהחוליםוביןבתיהחוליםהכלליים,המבוסס

עלתקרותצריכהע

עיקרושלהסדרזההיהבקביעתןשלתקרותצריכה
שלכלקופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,בהתבסס
עלהיקףהרכישהבפועלשלאותהקופהבאותוביתחולים
ערבקביעתההסדרעבמסגרתההסדריםשבאולאחרמכן
ונקבעואףהםבחקיקהראשית,נוסףרכיברצפותהצריכה,
שמטרתוהבטחתיציבותפיננסיתלבתיהחוליםוכןהסדרים

נוספיםשנועדולסייעליעילותולאיתנותהמערכתע

עלפיההסדריםשנקבעולענייןזהבמהלךהשנים,
רכישהשלשירותיבריאותבביתהחוליםמעברלתקרת
הצריכהשנקבעהבחוק-נעשיתבמחירמופחתעכך,נוצר
האשפוז משך מהארכת להימנע החולים לבית תמריץ
לעשות שלא תמריץ נוצר החולים לקופת ובמקביל בו,
שימושיתרברכישתשירותיםבביתהחולים,בשלהעלות

המשולמתבעדכלשירותושירותהנרכש,גםמעברלתקרת
הצריכהע

ההסדרהאחרוןלענייןזה,כפישנקבעבפרקו'לחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016)בפרקזה-
2016(,חלעלשירותיבריאותושירותי חוקההתייעלות
אשפוזפסיכיאטרייםשרכשהקופתחוליםבביתחולים
ציבוריכלליאובביתחוליםפסיכיאטרי,לפיהעניין,עד

יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

מאחרשקיומושלהסדרכאמורהכרחילתפקודיעיל
ואיכותישלהמערכת,ישצורךבקביעתהסדרבענייןזה
גםלשניםהבאותעלשםכך,מינוהמנהלהכללישלמשרד
הבריאותוסגןהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,ביום
כ"גבניסןהתשע"ט)28באפריל2019(,צוותבין־משרדישבו
חבריםנציגימשרדיהבריאותוהאוצרלצורךקביעתכללי
התחשבנותביןקופותהחוליםלבתיהחוליםלשניםהבאות

)בפרקזה-הצוותהבין־משרדי(ע

ההסדרהמוצעבפרקזהמבוססעלעקרונותהסדר
ההתחשבנותהקודם,בשינוייםמסוימיםתוךשמירהעל
לקבוע במטרה וזאת ההסדר, נקבע שלשמם העקרונות
הסדרשיתאיםלהיקףהפעילותשרוכשותקופותהחולים

מבתיהחוליםכיוםוהתשלוםבעדםבפועלע

מוצעכיפרקזהיהיה"חוקהתחשבנותביןבתי  סעיף 2
2025 עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים 
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבוריים

כלליים(,התשפ"א-2021"ע

בתי בין התחשבנות חוק סעיפי כי מוצע  סעיף 3
2025 עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים 
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבוריים
כלליים(,התשפ"א-2021)בפרקזה-החוקהמוצע(,יהיו

כמפורטבסעיףזה,והכולכפישיפורטלהלןע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בחוקזה-1ע"הגדרות

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועל )1(
במסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםממשלתיכללי(;

ביתחוליםכללישבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,לרבותתאגיד )3(
בריאותהפועלבמסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםכללישבבעלות

רשותמקומית(;

ביתחוליםכללישהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתו )4(
בסעיף9לפקודתמסהכנסה1;

)1( ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות )5(
כלולות העם, בריאות פקודת לפי רישומו שבתעודת ,)4( עד

עמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-אחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-ממוצעשלסךהעלויותשלשירותיבריאותשצרכה
קופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2018בניכויהמחיר
ברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכהקופתהחוליםבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2018,בתוספתשיעורשל7%ע1,ושלסךהעלויות
שלשירותיבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
בשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכה
קופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,והכולבמחיר
ברוטולאותןשנים,כשהןמעודכנותלמחירישנת2021לפישיעורי

העדכוןלאותןשנים,בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

של העלויות סך - אשדוד אסותא החולים בית לעניין )2(
אסותא החולים בבית חולים קופת שצרכה בריאות שירותי
אשדודבשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכים
,2019 שצרכהקופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
והכולבמחירברוטולאותהשנה,כשהןמעודכנותלמחירישנת
2021לפישיעורהעדכוןלאותהשנהבתוספתשיעורהקידום

לשנת2021;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרד
הבריאותאומישהואהסמיךלענייןזהמביןעובדימשרדו;

החולים שקופות בריאות שירותי בעבור הנחה - מחזור" "הנחת
רוכשותבבתיהחוליםהממשלתייםהכללייםאובבתיהחולים

הכללייםשבבעלותרשותמקומית,שנקבעהבהוראתמינהל;

בחוקזה-1ע"הגדרות

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועל )1(
במסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםממשלתיכללי(;

ביתחוליםכללישבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,לרבותתאגיד )3(
בריאותהפועלבמסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםכללישבבעלות

רשותמקומית(;

ביתחוליםכללישהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתו )4(
בסעיף9לפקודתמסהכנסה1;

)1( ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות )5(
כלולות העם, בריאות פקודת לפי רישומו שבתעודת ,)4( עד

עמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-אחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-ממוצעשלסךהעלויותשלשירותיבריאותשצרכה
קופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2018בניכויהמחיר
ברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכהקופתהחוליםבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2018,בתוספתשיעורשל7%ע1,ושלסךהעלויות
שלשירותיבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
בשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכה
קופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,והכולבמחיר
ברוטולאותןשנים,כשהןמעודכנותלמחירישנת2021לפישיעורי

העדכוןלאותןשנים,בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

של העלויות סך - אשדוד אסותא החולים בית לעניין )2(
אסותא החולים בבית חולים קופת שצרכה בריאות שירותי
אשדודבשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכים
,2019 שצרכהקופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
והכולבמחירברוטולאותהשנה,כשהןמעודכנותלמחירישנת
2021לפישיעורהעדכוןלאותהשנהבתוספתשיעורהקידום

לשנת2021;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרד
הבריאותאומישהואהסמיךלענייןזהמביןעובדימשרדו;

החולים שקופות בריאות שירותי בעבור הנחה - מחזור" "הנחת
רוכשותבבתיהחוליםהממשלתייםהכללייםאובבתיהחולים

הכללייםשבבעלותרשותמקומית,שנקבעהבהוראתמינהל;

לסעיף 1 לחוק המוצע

מוצעלקבועהגדרותהנחוצותלחוקהמוצעע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 1
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"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופתחולים
רוכשתבביתחוליםציבוריכללי,מעברלהנחתמחזורולכל

הנחהאחרתשאינהבעבורשירותבריאותמסוים;

קופות שירותיהבריאותשל ביןסךצריכת -היחס "2017 "הפרש
תקרת לבין 2017 בשנת כללי ציבורי חולים בבית החולים

הצריכהברוטולשנת2017;

2019"-היחסביןסךצריכתשירותיהבריאותשלקופות "הפרש
תקרת לבין 2019 בשנת כללי ציבורי חולים בבית החולים

הצריכהברוטולשנת2019;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-
;21994

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-
;31996

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-41985;

"מבחןהתמיכהלקיצורתורים"-מבחניםלפיסעיף3אלחוקיסודות
בהוצאות תמיכה לצורך הבריאות, משרד שפרסם התקציב,
הניתוחיםשלקופותהחוליםהמבצעותתכניתלקיצורתורים

לשנותהתקציב2017עד2019;

"מחירברוטו"-מחירמלאבניכויהנחתמחזורוהנחתתעריףשניתנו
בעבוראותושירותבשנים2017עד2019;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישמופיעבתעריפון
משרדהבריאות,ולענייןביתחוליםממשלתיכלליוביתחולים
כללישבבעלותרשותמקומית-מחירכאמורבניכויהנחת

מחזור;

"מטופלהמיועדלהעברה"-אחדמאלה:

מישמאושפזבביתחוליםציבוריכלליומתקיימיםבוכל )1(
אלה:

הואבהנשמהממושכתומאושפזבביתחוליםציבורי )א(
כללייותרמ־30ימיםברציפות,אושהואמוגדרבהתאם
להוראתמינהלכחולהסיעודימורכבאותת־אקוטיאו

כחולהשיקומיגריאטרי;

הוחלטכיניתןלהעבירומחוץלביתהחוליםהציבורי )ב(
הכלליבהתאםלהוראתמינהלובהתחשבבצורךבשמירה

עלהרצףהטיפולי;

קופתהחוליםלאהציעהמקוםאחרלהעברתואליו, )ג(
העומדבהוראותחוקביטוחבריאותממלכתי,ובכללזה

בדרישותסעיף3)ד(לחוקהאמור;

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ע 2

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ע 3

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 4
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מישמאושפזבביתחוליםציבוריכלליולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,ואולםמתקיימיםבותנאיםאחריםשקבעו

השריםבצו;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17)א(לחוקביטוח
בריאותממלכתי;

"סוגישירותבריאות"-שירותבריאותשהואשירותאשפוזבמחלקות
פנימיות,שירותדיפרנציאליאושירותבריאותאחר;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרת
צריכהברוטולסוגשירותבריאותכמשמעותהבסעיף2)ג(;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,51940;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבבית
שירותי של רכישה או צריכה למעט - כללי ציבורי חולים
בריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללישבבעלותה
אובבעלותחברתבתשלה,ולמעטצריכהאורכישהשלשירותי

בריאותהמנוייםבסעיף22;

"ריביתחשבכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעוריריביתהחשב
הכלליהמתפרסמתמזמןלזמןברשומות;

"רצפתצריכהברוטו"-היקףהצריכההמזערישלשירותיבריאות,
אשרגםבעבורצריכהשתחושבבמחירמלאמתחתלהיקףזה
תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליאתרצפתהצריכה

נטוכאמורבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(;

"רצפתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף7;

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשרים,
בצו,לפיחוקהפיקוח;

"שיעורהקידוםלשנת2021"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-2%; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-72%ע2;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד- )2(

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-1%ע3; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-8%ע3;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופתחולים
מתוךהסכוםלחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראות

סעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאותממלכתי;

מישמאושפזבביתחוליםציבוריכלליולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,ואולםמתקיימיםבותנאיםאחריםשקבעו

השריםבצו;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17)א(לחוקביטוח
בריאותממלכתי;

"סוגישירותבריאות"-שירותבריאותשהואשירותאשפוזבמחלקות
פנימיות,שירותדיפרנציאליאושירותבריאותאחר;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרת
צריכהברוטולסוגשירותבריאותכמשמעותהבסעיף2)ג(;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,51940;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבבית
שירותי של רכישה או צריכה למעט - כללי ציבורי חולים
בריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללישבבעלותה
אובבעלותחברתבתשלה,ולמעטצריכהאורכישהשלשירותי

בריאותהמנוייםבסעיף22;

"ריביתחשבכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעוריריביתהחשב
הכלליהמתפרסמתמזמןלזמןברשומות;

"רצפתצריכהברוטו"-היקףהצריכההמזערישלשירותיבריאות,
אשרגםבעבורצריכהשתחושבבמחירמלאמתחתלהיקףזה
תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליאתרצפתהצריכה

נטוכאמורבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(;

"רצפתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף7;

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשרים,
בצו,לפיחוקהפיקוח;

"שיעורהקידוםלשנת2021"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-2%; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-72%ע2;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד- )2(

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-1%ע3; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-8%ע3;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופתחולים
מתוךהסכוםלחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראות

סעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאותממלכתי;

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ע 5
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"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותיאשפוזבמחלקותשהקוד
G00M1, G00M2, הוא: הבריאות משרד בתעריפון שלהם
G00M3,G00M4,G00M5,G00M6,וכלקודנוסףשהשרים
במחלקות אשפוז שירות שהוא ברשומות, בהודעה קבעו,

פנימיות;

פרטני מחיר לו שנקבע בריאות שירות - דיפרנציאלי" "שירות
הכוללאתביצועהפעולההרפואית,ימיהאשפוז,והשירותים
הרפואייםהאחריםהניתניםבמסגרתו,כפישמפרסםהמפקחעל
המחיריםבמשרדהבריאות,כמשמעותובסעיף2לחוקהפיקוח,

מזמןלזמן,באתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;

"שירותנתמך"-שירותבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחולים
החולים קופת הגישה שלגביו מסוימת, בשנה כללי, ציבורי
באותהשנהבקשהלקבלתכספיתמיכהבמסגרתמבחןהתמיכה

לקיצורתורים;

"השרים"-שרהבריאותושרהאוצר;

"תאגידבריאות"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב;

"תוספתריאלית"-תוספתכמפורטלהלן,לפיהעניין,שתחולקביןבתי
חוליםציבורייםכללייםבהתאםלהוראותסעיף4:

לשיעור בהתאם תוספת - דיפרנציאלי שירות בעבור )1(
הגידולבאוכלוסייהבשנההקודמתלעומתהשנהשלפניה,כפי

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

נחתםביןביתהחוליםהציבוריהכללילביןקופת )א(
החולים,עדיום15בפברוארבאותהשנה,הסכםלאספקת
שירותאשפוזביתיעלידיביתהחוליםלמבוטחיקופת

החולים-1%;

לאנחתםהסכםכאמורבפסקתמשנה)א(-0%; )ב(

בעבורכלשירותבריאותאחר- )3(

נחתםביןביתהחוליםהציבוריהכללילביןקופת )א(
החולים,עדיום15בפברוארבאותהשנה,הסכםלאספקת
שירותאשפוזביתיעלידיביתהחוליםלמבוטחיקופת

החולים-4%ע1;

לאנחתםהסכםכאמורבפסקתמשנה)א(-55%ע1; )ב(

לתוספתהריאליתלשנת2024יתווסףלכלתוספתכמפורט )4(
בפסקאות)1(עד)3(,לפיהעניין,שיעורשל2%ע0;
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"תקרתצריכהברוטו"-היקףהצריכהשלשירותיבריאותבידיכל
קופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,אשרבעבורצריכה
שתחושבבמחירמלאמעברלהיקףזהתשלםקופתהחולים
לביתהחוליםהציבוריהכלליסכוםמופחתכאמורבסעיפים
משותפת ברוטו צריכה תקרת ולרבות ו־15)א()1()ג(, 14)א()3(

כאמורבסעיפים11ו־12;

"תקרתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף5;

"תעריפוןמשרדהבריאות"-רשימתתעריפיהאשפוזוהשירותים
הבריאות משרד שמפרסם והדיפרנציאליים האמבולטוריים
באתרהאינטרנטשלו,המשקפתאתהתעריפיםכפישמתעדכנים

מזמןלזמןלפיצוויםמכוחסעיף12לחוקהפיקוחע

חישובתקרת
צריכהברוטו

תקרתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחולים2ע )א(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיהכמפורטלהלן:

בשנת2021- )1(

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחולים )א(
אסותאאשדוד-99%מבסיסההתחשבנות;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד-3%ע99מבסיס )ב(
ההתחשבנות;

בשנה ברוטו הצריכה תקרת - 2024 עד 2022 בשנים )2(
הקודמת,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתע

השריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יחשבו)ב( )1(
לכלל 2017 הפרש לבין 2019 הפרש בין הממוצע הפער את
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-שיעורהגידול
הממוצע(ואתהפערביןהפרש2019להפרש2017לכלביתחולים

ציבוריכלליבנפרד)בסעיףזה-שיעורהגידולהפרטני(ע

"תקרתצריכהברוטו"-היקףהצריכהשלשירותיבריאותבידיכל
קופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,אשרבעבורצריכה
שתחושבבמחירמלאמעברלהיקףזהתשלםקופתהחולים
לביתהחוליםהציבוריהכלליסכוםמופחתכאמורבסעיפים
משותפת ברוטו צריכה תקרת ולרבות ו־15)א()1()ג(, 14)א()3(

כאמורבסעיפים11ו־12;

"תקרתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף5;

"תעריפוןמשרדהבריאות"-רשימתתעריפיהאשפוזוהשירותים
הבריאות משרד שמפרסם והדיפרנציאליים האמבולטוריים
באתרהאינטרנטשלו,המשקפתאתהתעריפיםכפישמתעדכנים

מזמןלזמןלפיצוויםמכוחסעיף12לחוקהפיקוחע

חישובתקרת
צריכהברוטו

תקרתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחולים2ע )א(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיהכמפורטלהלן:

בשנת2021- )1(

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחולים )א(
אסותאאשדוד-99%מבסיסההתחשבנות;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד-3%ע99מבסיס )ב(
ההתחשבנות;

בשנה ברוטו הצריכה תקרת - 2024 עד 2022 בשנים )2(
הקודמת,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתע

השריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יחשבו)ב( )1(
לכלל 2017 הפרש לבין 2019 הפרש בין הממוצע הפער את
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-שיעורהגידול
הממוצע(ואתהפערביןהפרש2019להפרש2017לכלביתחולים

ציבוריכלליבנפרד)בסעיףזה-שיעורהגידולהפרטני(ע

לסעיפים 2 ו־5 לחוק המוצע

של מלא במחיר הצריכה היקף מהו לקבוע מוצע
שירותיבריאותבידיקופותחוליםבכלביתחוליםציבורי
כללי-"תקרתהצריכהברוטו",בכלאחתמהשנים2021עד
2024עלפיהמוצע,בשנת2021תעמודתקרתהצריכהברוטו,
בכללבתיהחוליםמלבדביתהחוליםאסותאאשדוד,על
99%מבסיסההתחשבנותשנקבעלבתיחוליםאלו-ממוצע
שלסךהעלויותשלשירותיבריאותשצרכהקופתחולים
בביתחוליםציבוריכלליבשנת2018בתוספתשיעורשל
7%ע1ושיעורהעדכוןושלסךהעלויותשלשירותיבריאות
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,
והכולבמחירברוטולאותןשניםכשהעלויותמעודכנות
לשנת2021לפישיעוריהעדכוןלאותןהשניםובתוספת
שיעורהקידוםלשנת2021,כהגדרתםשלשיעוריםאלה
בסעיף1לחוקהמוצעעכמוכן,לצורךחישובזה,מוצעכי
מסךהעלויותלשירותיבריאותלשנים2018ו־2019ינוכה
המחירברוטושלשירותיהבריאותשצרכהבבתיהחולים
הציבורייםהכללייםבכלשנה,שבעבורםהגישהקופת

החוליםבקשהלקבלתתמיכהבמסגרתמבחניהתמיכה
לקיצורתוריםשפרסםמשרדהבריאותע

מכיווןשביתהחוליםאסותאאשדודהואביתחולים
חדששהסדרההתחשבנותהקודםעדייןלאהוחללגביו,
הבסיס בשנות מלא למימוש הגיעה לא בו והפעילות
בשנת כי לקבוע מוצע בהמשך, שיפורט כפי המוצעות
2021תעמודתקרתהצריכהברוטובעבורועל3%ע99מבסיס
ההתחשבנותשנקבעלו,בהתבססעלנתונישנת2019בלבד

ובהתאםלעקרונותשפורטולעילע

כדילקדםאתתקרותהצריכהברוטובאופןהמשקף
גידולבאוכלוסייהוהתייקרותהמחיריםבשנים2022עד
2024,מוצעלקבועאתתקרותהצריכהברוטולאותןשנים
בהתאםלתקרתהצריכהברוטובשנההקודמת,שאותה
מקדמיםבתוספתריאליתובהתייקרותהמחיריםלמונחי

אותהשנה-שיעורהעדכוןע

קביעתתקרתהצריכהברוטומשמשתלצורךקביעת
היקףהצריכהשלשירותיהבריאות,אשראםקופתהחולים

ר ב ס ה י  ר ב ד
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נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עלהשיעורהגידולהפרטני )2(
לענייןביתחוליםציבוריכללימסויםעלשיעורהגידולהממוצע,
יופחתמתקרתהצריכהברוטולשנת2021שתחושבלאותובית
החולים,ההפרששביןשיעורהגידולהפרטנילביןשיעורהגידול

הממוצעאו5%ע4,לפיהנמוךמביניהםע

לכלאחדמסוגי תקרותהצריכהברוטולפיסעיףזהיחושבו )ג(
שירותיהבריאותבנפרד)בחוקזה-תקרתצריכהברוטולסוגשירות

בריאות(ע

חישובשונה
לענייןשיעור

הקידום
לשנת2021

אוהתוספת
הריאלית

עלאףהאמורבהגדרות"שיעורהקידוםלשנת2021"ו"תוספת3ע )א(
4,השריםרשאיםלחשב,לגביקופתחוליםובית ובסעיף ריאלית"
ותוספת 2021 לשנת קידום שיעור מסוימים, כללי ציבורי חולים
2021והתוספתהריאלית, ריאלית,השוניםמשיעורהקידוםלשנת
לענייןשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,שירותדיפרנציאליושירות

בריאותאחר,בהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן:

מכשיריםרפואייםנוספיםשאושרולביתחוליםעלפיכל )1(
דין;לענייןזה,"מכשיררפואי"-מכשיררפואישנקבעלגביוכי
הרכישהאוהשימוששלוטעוןרישיוןלפיסעיף65ב)3(לפקודת

בריאותהעם;

שינויבשיעורהקפיטציהשלקופותהחולים; )2(

צרכהשירותיבריאותמעברלה,היאתשלםבעבורצריכת
השירותיםהנוספתתשלוםמופחתלענייןאותםשירותיםע

כדישלאלתגמלביתחוליםציבוריכללישהגדיל
פעילותבשנותהסדרההתחשבנותהקודםמעברלגידול
הממוצעשלשארבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,מוצע
להפחיתמתקרתהצריכהברוטולאותוביתחוליםציבורי
כללישחרגמשיעורהגידולהממוצעכאמור,אחדמאלה,
לפיהנמוךמביניהם:ההפרששביןהגידולבפעילותשלו

לגידולהממוצעבפעילותשלכללבתיהחולים,או5%ע4ע

כמוכן,מוצעלקבועאת"תקרתהצריכהנטו"בכל
של שיעור על ולהעמידה 2024 עד 2021 מהשנים אחת
80%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהעשיעורזהמשקף
הנחותהנמוכותמשיעורההנחותהממוצעותשניתנועל
ידיבתיהחוליםלקופותהחוליםבשנותהבסיס,כלומר
אתמחירהשירותיםשהואגבוהממחירהשירותיםבפועל

בשנת2019ע

המוצעת ברוטו הצריכה תקרת בין הפער כאמור,
לתקרתהצריכהנטוהמוצעתמשקףאתההנחההנמוכה
מההנחההממוצעתשניתנהעלידיבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםלקופותהחוליםעיחדעםזאת,וביןהשארעלרקע
טענותשהועלומצדגופיםמסוימיםבמערכתהבריאות
הנוגעותלשיעורההנחהשהחוקהמוצעמבקשלחייבאת
בתיהחוליםהציבורייםהכללייםלתיתולקופותהחולים,
מוצעכישרהבריאותושרהאוצר)בפרקזה-השרים(
יהיורשאים,בצו,להקטיןאתהיחסשביןשיעורתקרת
הצריכהברוטולתקרתהצריכהנטו-כלומראתשיעור

ההנחההקבועבחוקהמוצע-וזאת,ככלשיופחתומחירי
השירותיםהרפואייםכפישהםמפורסמיםבתעריפוןמשרד
הבריאותעיצויןכיבהתאםלמתכונתהנוהגתלענייןזה,
מחיריהשירותיםהרפואייםמתפרסמיםבתעריפוןמשרד
שמונתה המחירים ועדת להמלצת בהתאם הבריאות,
ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 3 סעיף לפי
יביא זה צעד הפיקוח(ע חוק - זה )בפרק התשנ"ו-1996
לתמחורמדויקיותרשלשירותיהבריאותולכךשתעריפון
העלות את יותר טובה בצורה ישקף הבריאות משרד

האמיתיתשלשירותיהבריאותהשוניםע

נוסףעלכך,מוצעכייהיהניתןלשנותאתהיחסשבין
תקרתהצריכהברוטולתקרתהצריכהנטוכאמורלעיל,
בתנאישתוספתההוצאהלקופותהחוליםהנוצרתבשלכך
תהיהשווהלעלותשנחסכהלקופותהחוליםבשלהפחתת

המחיריםהאמורהע

של מדויק תמחור לבצע ניתן שיהיה כדי לבסוף,
רשאי יהיה הבריאות שר כי מוצע הבריאות, שירותי
הציבוריים החולים בתי את המחייבות הוראות לקבוע
הכללייםלהעבירלמשרדהבריאותולמשרדהאוצר,נתונים
בדברעלויותמתןשירותיהבריאותעלידם,כדוגמתעלות
מסוימת פעולה לצורך הנדרש האדם כוח האבזרים,

וכדומהע

לסעיפים 3 ו־4 לחוק המוצע

במסגרתחישובתקרתהצריכהברוטולכלביתחולים
ציבוריכללי,נועדההתוספתהריאליתלשקףאתהגידול
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שינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללע )3(

החישובכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהבאופןשסךשיעורהקידום )ב(
לשנת2021אוסךהתוספתהריאלית,לפיהעניין,בתקרותהצריכה
ברוטולכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםוקופותהחוליםלא

ישתנהבשלהשינויהאמורבאותוסעיףקטןע

חלוקת
התוספת
הריאלית

לעניין4ע 2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לצורך )א(
כלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאליתבעבורשירות
דיפרנציאליובעבורשירותבריאותאחר,ביןכלבתיהחוליםהציבוריים

הכלליים,בהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

תחולק מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )1(
בהתאםלתכניתהמיטותהרב־שנתית,כךש־70%מאותהמחצית
יחולקובעדמיטותשהוקצובמסגרתהתכניתו־30%מאותה
המחציתיחולקובעדמיטותהאשפוזשניתנולגביהןאישורלפי
פקודתבריאותהעםונפתחובפועל;בסעיףזה,"תכניתהמיטות
הרב־שנתית"-התכניתלתוספתמיטותאשפוזכללילשנים2017
עד2022,שפורסמהבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,וכל
תכניתעתידיתלהקצאתמיטותשתוסכםעלהשריםותפורסם

באתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;

מחציתמסךהתוספתהריאליתלשנהמסוימתתחולקבין )2(
היחסישל הציבורייםהכללייםבהתאםלחלקו החולים בתי
כלביתחוליםציבוריכללימסךתקרותהצריכהשלכללבתי

החוליםהציבורייםהכללייםע

שינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללע )3(

החישובכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהבאופןשסךשיעורהקידום )ב(
לשנת2021אוסךהתוספתהריאלית,לפיהעניין,בתקרותהצריכה
ברוטולכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםוקופותהחוליםלא

ישתנהבשלהשינויהאמורבאותוסעיףקטןע

חלוקת
התוספת
הריאלית

לעניין4ע 2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לצורך )א(
כלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאליתבעבורשירות
דיפרנציאליובעבורשירותבריאותאחר,ביןכלבתיהחוליםהציבוריים

הכלליים,בהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

תחולק מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )1(
בהתאםלתכניתהמיטותהרב־שנתית,כךש־70%מאותהמחצית
יחולקובעדמיטותשהוקצובמסגרתהתכניתו־30%מאותה
המחציתיחולקובעדמיטותהאשפוזשניתנולגביהןאישורלפי
פקודתבריאותהעםונפתחובפועל;בסעיףזה,"תכניתהמיטות
הרב־שנתית"-התכניתלתוספתמיטותאשפוזכללילשנים2017
עד2022,שפורסמהבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,וכל
תכניתעתידיתלהקצאתמיטותשתוסכםעלהשריםותפורסם

באתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;

מחציתמסךהתוספתהריאליתלשנהמסוימתתחולקבין )2(
היחסישל הציבורייםהכללייםבהתאםלחלקו החולים בתי
כלביתחוליםציבוריכללימסךתקרותהצריכהשלכללבתי

החוליםהציבורייםהכללייםע

בפעילותושלכלביתחוליםציבוריכלליבמהלךשנות
ההסדרעלכן,בהתאםלסעיף4לחוקהמוצע,מוצעכיחלוקת
ושירות דיפרנציאלי שירות בעבור הריאלית התוספת
בריאותאחר,ביןבתיהחולים,תיעשהכך:לענייןמחצית
מסךהתוספתהריאליתכאמורלשנהמסוימת,יחולקו70%
ממחציתזובעדמיטותשהוקצולבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםהשוניםבמסגרתתוכניתהמיטותהרב־שנתית
לשנים2017עד2022שתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד
הבריאותוכלתוכניתעתידיתלהקצאתמיטותשתוסכם
עלהשריםותפורסםכאמור)בפרקזה-תכניתהמיטות
הרב־שנתית(,ו־30%ממחציתזויחולקובעדמיטותשניתן
1940)בפרקזה לגביהןאישורלפיפקודתבריאותהעם,
-פקודתבריאותהעם(ונפתחובפועלעכמוכן,מוצעכי
המחציתהשנייהשלהתוספתהריאליתתחולקביןבתי
החוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקוהיחסישל
כלביתחוליםמסךתקרותהצריכהשלכללבתיהחולים

הציבורייםהכללייםע

שירות בעבור הריאלית התוספת לחלוקת בנוגע
הצריכה תקרת חישוב לשם פנימיות במחלקות אשפוז
ברוטושלכלבתיחוליםציבוריכללי,מוצעכיהתוספת

הכלליים הציבוריים החולים בתי בין תחולק הריאלית
השוניםבהתחשב,ביןהשאר,בתכניתהמיטותהרב־שנתיתע

כמוכן,בהתאםלסעיף3לחוקהמוצע,מוצעלאפשר
לשריםשיקולדעתבחישובתוספתריאליתשונהלגבי
עקב מסוימים, כללי ציבורי חולים ובית חולים קופת
שינוייםשוניםשחלו,המשפיעיםבפועלעלהיקףהצריכה
שלשירותיבריאות,כדוגמתרישיונותלמכשיריםרפואיים
65ב)3(לפקודת שנקבעהלגביהםחובתרישוילפיסעיף
במספר או הקפיטציה בשיעור ושינוי העם בריאות
שסך ובלבד החולים, קופות של המשוקלל המבוטחים
בתי לכלל ברוטו הצריכה בתקרות הריאלית התוספת
החוליםהציבורייםהכללייםוקופותהחוליםלאישתנה
לחוק 3 לסעיף בהתאם מוצע עוד האמורע השינוי בשל
קופת לגבי שונה לחישוב האמורה הסמכות כי המוצע
חוליםוביתחוליםציבוריכללימסוימים,תחולגםלעניין
2021,ובלבדשסךשיעורהקידום שיעורהקידוםלשנת
החולים בתי לכלל ברוטו הצריכה בתקרות 2021 לשנת
בשל ישתנה לא החולים וקופות הכלליים הציבוריים

השינויהאמורע
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לעניין 2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לצורך )ב(
כלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאליתבעבורשירות
הכלליים, הציבוריים החולים בתי בין פנימיות במחלקות אשפוז

בהתחשב,ביןהשאר,בתכניתהמיטותהרב־שנתיתע

תקרתצריכה
נטו

תקרתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתי5ע )א(
החוליםהציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה

80%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהע

הופחתומחירישירותיםרפואייםכפישהםמפורסמיםבתעריפון )ב(
משרדהבריאות,רשאיםהשרים,בצו,להגדילאתתקרתהצריכהנטו
)א(,ובלבדשסך ביחסלתקרתהצריכהברוטו,הקבועהבסעיףקטן
תוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהגדלתתקרתהצריכהנטו
הפחתת החוליםבשל לקופות שנחסכה העלות לסך שווה כאמור

המחיריםע

שרהבריאותרשאילקבועהוראותבדברחובתדיווחשלבתי )ג(
החוליםהציבורייםהכלליים,למשרדהבריאותולמשרדהאוצר,בכל

ענייןהנוגעלעלויותמתןשירותיהבריאותע

חישוברצפת
צריכהברוטו

חולים6ע בית בכל החולים מקופות אחת לכל ברוטו הצריכה רצפת
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיהכמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בעבורשירותדיפרנציאליושירותבריאותאחר- )1(

בשנת2021-95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )א(

בשנת2022-רצפתהצריכהברוטובשנת2021בתוספת )ב(
שיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתבשיעורשל1%;

בשנים2023ו־2024-כמפורטלהלן,לפיהעניין: )ג(

אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )1(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
92%מתקרתהצריכהברוטוהממוצעת ו־2022היהעד
לאותןשנים-92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2023,
ובתוספת שיעורהעדכון בתוספת -2024 ולענייןשנת

שיעורשל1%;

אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )2(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
ו־2022היהגבוהמ־92%ולאעלהעל95%מתקרתהצריכה
ברוטוהממוצעתלאותןשנים-מכפלתשיעורהצריכה
רצפת או 2022 לשנת ברוטו הצריכה בתקרת הממוצע

הצריכהברוטוכאמורבפסקה)3(,לפיהנמוךמביניהן;

לסעיפים 6 ו־7 לחוק המוצע

תחושב כיצד לקבוע המוצע,מוצע 6לחוק בסעיף
"רצפתהצריכהברוטו",שהיאההיקףהמזערישלשירותי
מלא במחיר שתחושב צריכה בעבור גם אשר בריאות

מתחתלהיקףזה,תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבורי
כלליתשלוםכמפורטבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(לחוק

המוצעע
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אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )3(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
ו־2022היהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטוהממוצעת
לאותןשנים-רצפתהצריכהברוטובשנת2022בתוספת
שיעורהעדכוןלאותהשנהובתוספתשיעורשל1%לכל

שנה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

בשנת2021-95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )א(

ברוטו הצריכה מתקרת 100% - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
לאותהשנהע

רצפתצריכה
נטו

רצפתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתיהחולים7ע
הציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה80%

מרצפתהצריכהברוטולאותהשנהע

הגדלתתקרת
הצריכהברוטו
והגדלתתקרת

הצריכהנטו
ביחסלתקרת

הצריכהברוטו

החליטההממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאותכמשמעותו8ע
תקרת לקבוע בצו, השרים, רשאים ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק
2,אולהגדילאת צריכהברוטוהגבוההמהתקרההקבועהבסעיף
בסעיף הקבועה ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה תקרת
5)א(,ובלבדשסךתוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהקביעהאו

ההגדלהכאמוריהיהשווהלסכוםשהתווסףלסלשירותיהבריאותע

אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )3(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
ו־2022היהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטוהממוצעת
לאותןשנים-רצפתהצריכהברוטובשנת2022בתוספת
שיעורהעדכוןלאותהשנהובתוספתשיעורשל1%לכל

שנה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

בשנת2021-95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )א(

ברוטו הצריכה מתקרת 100% - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
לאותהשנהע

רצפתצריכה
נטו

רצפתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתיהחולים7ע
הציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה80%

מרצפתהצריכהברוטולאותהשנהע

הגדלתתקרת
הצריכהברוטו
והגדלתתקרת

הצריכהנטו
ביחסלתקרת

הצריכהברוטו

החליטההממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאותכמשמעותו8ע
תקרת לקבוע בצו, השרים, רשאים ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק
2,אולהגדילאת צריכהברוטוהגבוההמהתקרההקבועהבסעיף
בסעיף הקבועה ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה תקרת
5)א(,ובלבדשסךתוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהקביעהאו

ההגדלהכאמוריהיהשווהלסכוםשהתווסףלסלשירותיהבריאותע

בנוגעלשירותיםדיפרנציאליםושירותבריאותאחר,
מוצעלקבועכירצפתהצריכהברוטולשנת2021תעמוד
עלשיעורשל95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה,
וכירצפתהצריכהברוטולשנת2022תהיהרצפתהצריכה
2021בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנה ברוטולשנת

ובתוספתשיעורשל1%ע

כדישרצפתהצריכהתהיהמדויקתיותרותאפשר
גמישותנוספתלקופותהחולים,מוצעכיהיאלאתיקבע
מראשלכלשנותההסדר,אלאכיהשיעורמתקרתהצריכה
ברוטוישתנהבשנים2023ו־2024בהתאםלרכישהבפועל
שלשירותיבריאותעלידיכלקופתחוליםבכלביתחולים
ציבוריכללי,לפיהעניין,בשנההקודמתעכך,לפיהמוצע,
אםהיקףהרכישההממוצעתבפועלבשנים2021ו־2022
היהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטובשניםאלו,רצפת
הצריכהברוטולשנים2023ו־2024תהיהרצפתהצריכה
בשנת2022בתוספתשיעורהעדכוןלשניםאלוובתוספת
שיעורשל1%;אםהיקףהרכישההממוצעתבפועלבשנים
2021ו־2022עמדעלשיעורשלמעל92%ועד95%מתקרת
הצריכהברוטולשניםאלו,רצפתהצריכהברוטולשנים
2023ו–2024תעמודעלמכפלתשיעורהצריכההממוצע
בפועלבתקרתהצריכהברוטולשנת2022,אועלרצפת
הצריכהבשנת2022בתוספתשיעורהעדכוןלשניםאלו
1%,לפיהנמוךמביניהן;אםהיקף ובתוספתשיעורשל
2021ו־2022עמדעל הרכישההממוצעתבפועלבשנים
שיעורשלעד92%מתקרתהצריכהברוטולאותםהשנים,
רצפתהצריכהברוטובשנים2023ו־2024תעמודעלשיעור

של92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2023,ולענייןשנת
2024-בתוספתשיעורהעדכוןושיעורשל1%ע

מוצע פנימיות, במחלקות אשפוז לשירות בנוגע
מתקרת 95% תהיה 2021 בשנת הצריכהברוטו שרצפת
2024 עד 2022 ושבשנים שנה, לאותה ברוטו הצריכה
לתקרת שווה שנה בכל ברוטו הצריכה רצפת תהיה -
הצריכהברוטושנקבעהלאותההשנה,וזאתכדילייצר
את ולהפחית האשפוז מערך את לייעל כלכלי תמריץ

העומסבמחלקותהפנימיותע

אחת בכל נטו הצריכה רצפת לקביעת הנוגע בכל
80% על תעמוד היא כי מוצע ,2024 עד 2021 מהשנים
מרצפתהצריכהברוטוכפישנקבעהלאותהשנהעשיעור
זהמשקףהנחותהנמוכותמההנחותהממוצעותשניתנו
עלידיבתיהחוליםהציבורייםהכללייםלקופותהחולים

בשנים2018עד2019ע

לסעיף 8 לחוק המוצע

שקופות כך מתוקצבת הבריאות מערכת ככלל,
החולים,המהוותמבטחותבהתאםלחוקביטוחבריאות
ממלכתי,התשנ"ד-1994)בפרקזה-חוקביטוחבריאות
סל באמצעות המדינה ידי על מתוקצבות ממלכתי(,
מבתי בריאות שירותי רוכשות והן הבריאות, שירותי
המדינה בפועל השוניםע הכלליים הציבוריים החולים
נדרשתלהגדילמפעםלפעםאתהפעילותבבתיהחולים
באופןהמצריךמשאביםנוספיםבשלהפעילות,שאותה
ישלבצעבמסגרתתקרותהצריכהשנקבעולשםכךענוכח
האמור,מוצעלשמורעלהאפשרותשלהמדינהלהעביר

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1300

תשלום
חודשיקבוע

החלמשנת2022יעבירהמוסדלביטוחלאומילכלביתחולים9ע )א(
ציבוריכללי,תשלוםחודשיקבועכפישהודיעולוהשריםלפיסעיף

קטן)ג()בחוקזה-תשלוםחודשיקבוע(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

הממשלההחליטהעלהעברתסכוםלמוסדלביטוחלאומי )1(
כנגדהפחתהמקבילהבתקצובהישירלבתיהחוליםהממשלתיים
הכללייםובכספיהתמיכההמועבריםלבתיהחוליםהציבוריים

הכללייםשאינםממשלתיים;

החולים בתי לכלל הקבוע החודשי התשלום סכום )2(
בתוספת לאומי, לביטוח למוסד הועבר הכלליים הציבוריים
הוצאותהמוסדלביטוחלאומיהכרוכותבהעברתהתשלוםלבתי

החוליםהציבורייםהכלליים;

נקבעותקנותלפיסעיףקטן)ה(ע )3(

סךהתשלוםהחודשיהקבועשישולםבשנת2022עלידיהמוסד )ב(
לביטוחלאומי,לכלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-
התשלוםהחודשיהכולל(,יהיהשווהלסכוםשהועברלמוסדלביטוח
לאומיכאמורבסעיףקטן)א()2(,ויעודכןמדישנהבהתאםלתקנותלפי

סעיףקטן)ה()1()ג(ע

סכומיםאלולקופותהחוליםבאמצעותהגדלתסלשירותי
הבריאותובמקביללהגדילאתהתשלוםשמקבליםבתי
החוליםבעבורהספקתהשירותים,בדרךשלהגדלתתקרות
הצריכה,שינויהיחסשביןתקרתהצריכהברוטולתקרת

הצריכהנטוע

לצורךכךמוצעלאפשרלשרים,בצו,להגדילאת
תקרתהצריכהברוטו,אולהגדילאתתקרתהצריכהנטו
החלטת וזאתאםתתקבל ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס
ממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאות,ובלבדשסך
תוספתההוצאהלקופותהחוליםכתוצאהמהגדלתתקרת
הצריכהברוטו,אושינויהיחסביןתקרתהצריכהנטולבין
תקרתהצריכהברוטו,יהיהשווהלסכוםשהתווסףלסל

שירותיהבריאותע

לסעיף 9 לחוק המוצע

מערךהאשפוזבישראלמורכבמבתיחוליםציבוריים
כללייםבעלימבניבעלויותשונים,כאשרכמחציתמהם
קופות בבעלות כ־30% ממשלתית, בבעלות נמצאים
החולים,ובעיקרקופתחוליםכללית,ושארבתיהחולים
הציבור לתועלת חברות של פרטית בבעלות נמצאים
ועמותותעבתיהחוליםהינםמפעליםעסקיים,המתבססים
עלהכנסותיהםכדילממןאתהוצאותיהםעמרביתההכנסות
שלבתיהחוליםמתקבלותמאספקתשירותיאשפוז,מיון
וניתוחיםלקופותהחולים,וחלקקטןמהכנסותיהםמתקבל
מאספקתשירותיבריאותלגורמיםנוספיםוכןמפעילות

שאינהרפואיתע

לצדדרכיהתקצובהאמורים,כיוםכללבתיהחולים
הציבורייםהכללייםבישראלמתבססיםבאופןנרחבגם
עלכספיםהניתניםעלידיהמדינה,מעברלערוציהתקצוב

המקובליםעהתקצובהנוסףעלידיהמדינהנעשהשלאעל
פיקריטריוניםנורמטיבייםברורים,אלאכמענהלמקרים
נקודתיים,לשםכיסויגירעונות,ובאופןהמשתנהבהתאם
לביתהחוליםולמבנההבעלותשלועמצבזהיוצרתמריץ
הציבוריים החולים בתי מצד תקציבית לאחריות נמוך
הכללייםוחוסרודאותלגביהמקורותהעומדיםלרשותםע
כךנפגעתיכולתםשלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
להיערךמראשלגובההתקציבשיתקבלבפועלולנהלאת

תקציבםבהתאםע

חוסרהוודאותשלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
ובייחודשלבתיהחוליםשאינםבבעלותממשלתיתאו
בבעלותשלקופתחולים,בנוגעלתקציבולתזריםהמזומנים
שלהם,הופךאותםלנסמכיםעלגופיםעסקייםוספקים
לצורכיאשראי,באופןשלעיתיםמוביללקבלתהחלטות
ספקים עם החולים בתי של בהתקשרויות כלכליות לא
ולקוחות,אשרעלולותלהעמיקאתהגירעוןהתקציבישל

בתיהחוליםהציבורייםהכללייםבטווחהבינוניוהארוךע

למצוקות טווח וארוך בר־קיימא מענה לספק כדי
שלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםולספקלהםודאות
לייצר מוצע השוטפת, התנהלותם על שתקל תקציבית
מנגנוןתקצובאחידלכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
על החליטה הממשלה אם וזאת הבעלות, מבני כל על
העברתסכוםלמוסדלביטוחלאומיכנגדהפחתהמקבילה
הכלליים הממשלתיים החולים לבתי הישיר בתקצוב
הציבוריים החולים לבתי המועברים התמיכה ובכספי
לפי תקנות נקבעו ואם ממשלתיים, שאינם הכלליים
סעיף9)ה(לחוקהמוצעעמנגנוןזה,שיתבססעלתשלום
חודשיקבועשיועברלכלביתחוליםציבוריכללי,יהיה
פרוספקטיבי,נורמטיביושקוף,ויחליףאתערוץהתקצוב
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2021,השריםיודיעולמוסדלביטוחלאומיולכל החלמשנת )ג(
15בדצמברבכלשנה,מהוסכום ביתחוליםציבוריכללי,עדיום
התשלוםהחודשיהקבועשעלהמוסדלביטוחלאומילהעבירלכל
ביתחוליםציבוריכללי,לפיהעניין,בשנההבאה,וזאתלפיחישוב
שנערךבהתאםלתקנותלפיסעיףקטן)ה()1()א(;השריםיפרסמו,בכל
שנה,הודעהברשומותבדברסכומיהתשלוםהחודשיהקבועשהודיעו

עליהםכאמורע

המוסדלביטוחלאומייעביראתהתשלוםהחודשיהקבועלבתי )ד(
החוליםהציבורייםהכללייםעדיום15בכלחודש,לאותוחודשע

שרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,יקבעתקנותבעניינים)ה( )1(
אלה:

החודשי התשלום לחישוב מידה ואמות כללים )א(
הקבוע;

החודשי התשלום את לקזז ניתן שבהם המקרים )ב(
החולים לבתי המשולמים תשלומים כנגד הקבוע

הציבורייםהכללייםעלידיהמדינהואופןביצועהקיזוז;

הכולל החודשי התשלום עדכון בדבר הוראות )ג(
בהתאםלמדדשייקבעבתקנות;

בתי על תקציביים ובקרה פיקוח בעניין כללים )ד(
בתי שיידרשו ודיווחים הכלליים הציבוריים החולים

החוליםהציבורייםהכללייםלהגיש;

2021,השריםיודיעולמוסדלביטוחלאומיולכל החלמשנת )ג(
15בדצמברבכלשנה,מהוסכום ביתחוליםציבוריכללי,עדיום
התשלוםהחודשיהקבועשעלהמוסדלביטוחלאומילהעבירלכל
ביתחוליםציבוריכללי,לפיהעניין,בשנההבאה,וזאתלפיחישוב
שנערךבהתאםלתקנותלפיסעיףקטן)ה()1()א(;השריםיפרסמו,בכל
שנה,הודעהברשומותבדברסכומיהתשלוםהחודשיהקבועשהודיעו

עליהםכאמורע

המוסדלביטוחלאומייעביראתהתשלוםהחודשיהקבועלבתי )ד(
החוליםהציבורייםהכללייםעדיום15בכלחודש,לאותוחודשע

שרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,יקבעתקנותבעניינים)ה( )1(
אלה:

החודשי התשלום לחישוב מידה ואמות כללים )א(
הקבוע;

החודשי התשלום את לקזז ניתן שבהם המקרים )ב(
החולים לבתי המשולמים תשלומים כנגד הקבוע

הציבורייםהכללייםעלידיהמדינהואופןביצועהקיזוז;

הכולל החודשי התשלום עדכון בדבר הוראות )ג(
בהתאםלמדדשייקבעבתקנות;

בתי על תקציביים ובקרה פיקוח בעניין כללים )ד(
בתי שיידרשו ודיווחים הכלליים הציבוריים החולים

החוליםהציבורייםהכללייםלהגיש;

הממשלתיהקייםכיוםענוסףעלכך,המנגנוןהמוצעיסדיר
אתההתנהלותהתקציביתשלכללבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםכךשתהיהאחידהותאפשרמעקבשוטףובקרה

עלמצבםהפיננסישלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםע

מוצעשהחלמשנת2022,יעבירהמוסדלביטוחלאומי
לבתיהחוליםהציבורייםהכללייםתשלוםחודשיקבוע
)בפרקזה-התשלוםהחודשיהקבוע(כפישהודיעולהם
9)ג(לחוקהמוצע,וזאתנוסף השריםלפיהוראותסעיף
לתשלומיםשיועברולבתיהחוליםהציבורייםהכלליים

עלידיקופותהחוליםלפיסעיפים14ו–15לחוקהמוצעע

מוצעשסךהתשלוםהחודשיהקבועשישולםבשנת
החולים בתי לכל לאומי, לביטוח המוסד ידי על 2022
הציבורייםהכלליים,יהיהשווהלסכוםשיועברלמוסד
לביטוחלאומילצורךכך,וסכוםזהיתעדכןבהתאםלמדד
שייקבעבתקנותלפיסעיף9)ה()1()ג(לחוקהמוצעעבעניין
זהיובהרכיהמוסדלביטוחלאומילאיידרשלערוךאת
חישובסכוםהתשלוםהחודשיהקבועלכלביתחולים
ציבוריכללי,אלאיקבלרשימההמפרטתאתבתיהחולים
הציבורייםהכללייםואתסכוםהתשלוםהחודשיהקבוע

שישלהעבירולכלאחדמהםע

עודמוצעלקבועכישרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,
יקבעתקנותאשריסדירואתההיבטיםהתפעולייםהשונים

הציבוריים החולים בתי לתקצוב המוצע המודל של
הכלליים,ובכללןכלליםואמותמידהלחישובהתשלום

החודשיהקבועע

הציבוריים החולים שבתי להבטיח כדי כן, כמו
שר שיקבע שתקנות מוצע בתקציבם, יעמדו הכלליים
האוצרכאמוריכללוכלליםבענייןמנגנוניפיקוחובקרה
תקציבייםעלמצבםהפיננסישלבתיהחוליםהציבוריים
הכלליים,וכןכלליםבדברדיווחיםשידרשומבתיהחולים
הציבורייםהכללייםלהגישעכדילוודאעמידהשלבתי
החוליםהציבורייםהכללייםביעדיהתקציבשלהםבאופן
שימנעחריגהממגבלותיו,עודמוצעכיתקנותכאמוריכללו
הגבלותשיוטלועלבתיהחוליםלשםשמירהעלהאיזון
התקציבישלהם,אשריכולשיכללוהוראותבענייניםאלה:
מינויחשבמלווה;הגבלותעלהוצאותהפיתוחשלבית
החוליםהציבוריהכללי;הגבלותעלגידולבהוצאותהשכר
ובקליטתכוחאדםבביתהחוליםהציבוריהכללי;פיטורים
שלחבריהנהלתביתהחוליםהציבוריהכללי;וכןדרישה
להעלאתהתקורותשמקבלביתהחוליםמחברהבתשלואו

מתאגידבריאותומפעילותשירותירפואהפרטיתע

כמוכן,בשלמבנההבעלותהייחודיוהאינטגרציה
הנמצאים כלליים ציבוריים חולים בתי של האנכית
חטיבת או חולים קופת של עקיפה או ישירה בשליטה
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הגבלותשיוטלועלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים )ה(
לשםשמירהעלהאיזוןהתקציבישלהם,אשריכולשיכללו

הוראותבענייניםאלה:

מינויחשבמלווהלביתחוליםציבוריכללי; )1(

הגבלתהוצאותהפיתוחשלביתחוליםציבורי )2(
כללי;

בלילגרועמהוראותלפיחוקיסודותהתקציב )3(
-הגבלתהגידולבהוצאותהשכרשלביתחולים

ציבוריכללי;

הגבלתקליטתכוחאדםבביתחוליםציבורי )4(
כללי;

פיטוריםשלחבריהנהלתביתחוליםציבורי )5(
כללי;

העלאתתקורותהמשולמותלביתחוליםציבורי )6(
כללימחברהבתשלואומתאגידבריאות;

החולים לבית המשולמות תקורות העלאת )7(
מפעילותשירותירפואהפרטיתע

ו–)ה( )ד( כלליםוהגבלותכאמורבפסקאותמשנה )ו(
שיחולוגםעלחטיבתהמרכזיםהרפואייםהממשלתיים
במשרדהבריאותועלקופתחוליםשבבעלותההישירה

אוהעקיפהביתחוליםציבוריכלליע

)1(יותקנועדיוםכ"זבכסלו תקנותראשונותלפיפסקה )2(
התשפ"ב)1בדצמבר2021(ע

הודעהעל
תקרתצריכה
ברוטוורצפת
צריכהברוטו

יודיעו10ע משרדיהם, עובדי מבין לכך שהסמיכו מי או השרים, )א(
לכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםכ"זבכסלו
לשירותי ברוטו הצריכה תקרת מהי )2021 בדצמבר 1( התשפ"ב

הבריאותלשנת2021ע

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )ב(
ביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1במרסשלכלאחת
מהשנים2022עד2024,מהיתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות

לאותהשנהע

המרכזיםהרפואייםהממשלתייםבמשרדהבריאות,מוצע
כללים כאמור בתקנות לקבוע האוצר שר את להסמיך

והגבלותכאמורהנוגעיםגםלגופיםאלוע

מודל של ליישומו התקנות של נחיצותן בשל
לפי ראשונות תקנות כי לקבוע מוצע המוצע, התקצוב
בכסלו כ"ז יום עד יותקנו המוצע לחוק 9)ה()1( סעיף

התשפ"ב)1בדצמבר2021(ע

לסעיף 10 לחוק המוצע

הכלליים הציבוריים החולים בתי כי להבטיח כדי
המידעהנדרשלצורךתכנון וקופותהחוליםיקבלואת

התנהלותם,מוצעלקבועכיהשריםאומישהסמיכולכך
מביןעובדימשרדיהםיודיעולכלביתחוליםולכלקופת
חוליםעדיוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021(,לעניין
שנת2021,ועדיום1במרסשלכלשנהמהשנים2022עד
2024,מהיתקרתהצריכהברוטו,לאותהשנה,שלכלקופת
חוליםבכלביתחוליםציבוריכלליעאםרצפתהצריכה
ברוטולשנים2023ו–2024השתנתהבשלשינויבשיעורי
הצריכהשלשירותיהבריאותבשנים2021ו־2022,יודיעו
עלכךהשריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,
לבתיהחוליםולקופותהחוליםשלגביהםהשתנתהרצפת
הצריכהכאמור,עדיוםי"דבאבהתשפ"ג)1באוגוסט2023(ע
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לאהודיעוהשריםעלתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות )ג(
באחתמהשנים2022עד2024,עדהמועדהאמורבסעיףקטן)ב(,יחושבו
תקרותהצריכהברוטולאותהשנהכךשכללהתוספתהריאליתתחולק
ביןבתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקהיחסישלתקרת

הצריכהברוטושלכלביתחוליםמסךתקרותהצריכהברוטוע

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )ד(
ביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםי"דבאבהתשפ"ג
)1באוגוסט2023(,מהירצפתהצריכהברוטוהמעודכנתשנקבעהלהם

לשנים2023ו־2024בהתאםלהוראותסעיף6)1()ג(ע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לבתיחולים

ציבוריים
כלליים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרתצריכה11ע
ברוטומשותפתלשניבתיחוליםציבורייםכללייםשוניםאויותר,
שהמרחקהגאוגרפיביניהםלאעולהעל20קילומטר,ובלבדשמתקיים

בהםאחדמאלה:

הםבתיחוליםממשלתייםכלליים; )1(

הםבתיחוליםציבורייםכללייםשבבעלותאותהקופתחולים; )2(

התקבלההסכמתבתיהחוליםשתיקבעלהםתקרתצריכהברוטו )3(
משותפתע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לקופות

חולים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרת12ע )א(
צריכהברוטומשותפתלשתיקופותחוליםבביתחוליםציבוריכללי

שבנפהמסוימת,ובלבדשמתקיימיםבהןכלאלה:

חלקהשלכלאחתמקופותהחוליםבמספרהמבוטחים )1(
המשוקללבאותהנפהאינועולהעל12%;

לאהודיעוהשריםעלתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות )ג(
באחתמהשנים2022עד2024,עדהמועדהאמורבסעיףקטן)ב(,יחושבו
תקרותהצריכהברוטולאותהשנהכךשכללהתוספתהריאליתתחולק
ביןבתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקהיחסישלתקרת

הצריכהברוטושלכלביתחוליםמסךתקרותהצריכהברוטוע

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )ד(
ביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםי"דבאבהתשפ"ג
)1באוגוסט2023(,מהירצפתהצריכהברוטוהמעודכנתשנקבעהלהם

לשנים2023ו־2024בהתאםלהוראותסעיף6)1()ג(ע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לבתיחולים

ציבוריים
כלליים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרתצריכה11ע
ברוטומשותפתלשניבתיחוליםציבורייםכללייםשוניםאויותר,
שהמרחקהגאוגרפיביניהםלאעולהעל20קילומטר,ובלבדשמתקיים

בהםאחדמאלה:

הםבתיחוליםממשלתייםכלליים; )1(

הםבתיחוליםציבורייםכללייםשבבעלותאותהקופתחולים; )2(

התקבלההסכמתבתיהחוליםשתיקבעלהםתקרתצריכהברוטו )3(
משותפתע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לקופות

חולים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרת12ע )א(
צריכהברוטומשותפתלשתיקופותחוליםבביתחוליםציבוריכללי

שבנפהמסוימת,ובלבדשמתקיימיםבהןכלאלה:

חלקהשלכלאחתמקופותהחוליםבמספרהמבוטחים )1(
המשוקללבאותהנפהאינועולהעל12%;

יובהר,כימאחרשבהסדרהמוצעתקרתהצריכהברוטו
קופות של מסחריים והסדרים בפועל ביצועים משקפת
מקום אין הכלליים, הציבוריים החולים בבתי החולים
לפרסםמידעזהבציבורודיבהודעהפרטניתלכלקופת

חוליםולכלביתחוליםע

אינו השרים בהודעת עיכוב שבו מצב למנוע כדי
מנגנון לקבוע מוצע להיערך, השונים לצדדים מאפשר
עד השרים הודעת תתקבל לא אם ולפיו מחדל ברירת
המועדיםהאמורים,יחושבותקרותהצריכהברוטולכלל
רוחבי, באופן תחולק הריאלית שהתוספת כך המערכת
כל של ברוטו תקרתהצריכה של היחסי לחלק בהתאם
ביתחוליםציבוריכללימסךתקרותהצריכהברוטו,כך
שכלהגופיםיוכלולחשבאתתקרותהצריכהברוטושלהםע

לסעיף 11 לחוק המוצע

למטופלים, הניתן הרפואי השירות את לשפר כדי
ולהרחיבאתיכולתםלבחוראתביתהחוליםשבויבוצעו
פרוצדורותרפואיותבעניינם,מוצעלהסמיךאתהשרים
לבתי משותפות ברוטו צריכה תקרת החלת על להורות
חוליםציבורייםכללייםשהמרחקביניהםאינועולהעל
20קילומטר,ובלבדשהתקייםבהםאחדמאלה:הםבתי
חוליםממשלתייםכלליים,אושהםבתיחוליםציבוריים

שהתקבלה או חולים, קופת אותה שבבעלות כלליים
הסכמהשלבתיהחוליםלכךשתיקבעלהםתקרתצריכה
ברוטומשותפתעקביעתתקרתצריכהברוטומשותפתלבתי
שלהם הכלכלית ההתנהלות את תהפוך כאמור חולים
למשותפת,ובכךתוכללחזקאתניהולםהכלכלישלבתי
חוליםקטניםהסמוכיםלבתיחוליםגדוליםוכאמוראף
ואת למטופלים הניתן הרפואי השירות רמת את לשפר

יכולתהבחירהשלהםע

לסעיף 12 לחוק המוצע

קופות מתקשות הארץ ברחבי מסוימים באזורים
חוליםאשרחלקןבמספרהמבוטחיםהמשוקללקטן,לספק
החולים קופות את המאפיינת השירות ברמת שירותים
הגדולותעבשלכך,מוצעלאפשרשיתוףפעולהבשירותי
קהילהביןקופותחוליםקטנותבאזוריםמסוימים,ולצורך
כךלהסמיךאתהשריםלהורותעלתקרתצריכהברוטו
משותפתלשתיקופותחוליםקטנותבביתחוליםציבורי
כללישבנפהמסוימת,מהשיביאלכךשהןיוכלוליצור
שיתופיפעולהבשירותיהקהילהולספקשירותיםברמה

גבוההיותרלמבוטחיםשלהןע
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המבוטחים במספר החולים מקופת אחת כל של חלקה )2(
המשוקללאינועולהעל20%ע

בסעיףזה,"נפה"-כהגדרתהבפקודתבריאותהעםע )ב(

הפחתתתקרת
הצריכהברוטו

בשלהסכם
לרכישת

שירותחלופת
אשפוזבבית

המטופל

הגיעוביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםלהסכםביניהםלרכישת13ע
בעד התשלום הפחתת כנגד המטופל, בבית אשפוז חלופת שירות
שירותאשפוזבמחלקותפנימיות,רשאיםהשריםלחשבלהםתקרת
מתקרת הנמוכה פנימיות, במחלקות אשפוז לשירות ברוטו צריכה
הצריכהברוטושנקבעהלביתהחוליםולקופתהחוליםלפיהוראות
סעיף2;לענייןזה,"שירותחלופתאשפוזבביתהמטופל"-שירות
טיפולרפואיבביתהמטופל,כתחליףלאשפוזבביתחוליםציבוריכלליע

תשלום
בעדשירות
דיפרנציאלי

ושירות
בריאותאחר

קופתחוליםתשלםבעבורשירותדיפרנציאליאושירותבריאות14ע )א(
אחרשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021

עד2024,סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )1(
בריאותאחריםעדלרצפתהצריכהברוטו-רצפתהצריכהנטו
לאותהשנה,אלאאםכןראוהשריםשביתהחוליםהציבורי
הכללילאהסכיםלספקלקופתהחולים,באותהשנה,עלפי
בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים בריאות שירותי בקשתה,
ובתמהילשלהםלשירותיהבריאותשסיפקביתהחוליםלקופת

החוליםבשנההקודמת;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )2(
בריאותאחריםמעברלרצפתהצריכהברוטוועדלתקרתהצריכה
ברוטו-רצפתהצריכהנטולאותהשנהבתוספתשללאיותר
מ־80%מהמחירהמלאבעבורשירותיםדיפרנציאלייםושירותי

בריאותאחריםשנרכשומעברלרצפתהצריכהברוטו;

לסעיף 13 לחוק המוצע

עלפיהערכותגורמיהמקצועבממשלהובמערכת
הבריאות,רביםמהמאושפזיםבמחלקותהפנימיותבבתי
רפואי שירות לקבל יכולים כלליים, ציבוריים חולים

תחליפיבאמצעותחלופתאשפוזבביתהמטופלע

על מקשים כיום הקיימים הכלכליים התמריצים
יצירתשיתופיפעולהביןקופותהחוליםלבתיהחולים
הציבורייםהכללייםלמתןשירותרפואיתחליפיבאמצעות
חלופתאשפוזבביתהמטופל,מכיווןשכלעודשלאנעשה
במחלקות אשפוז שירות לעניין הצריכה ברצפות שינוי
עליהן שיוטל החולים קופות מצד חשש קיים פנימיות,
הקבועה נטו הצריכה רצפת בשל הן - כפול תשלום
בחוקשמהווהתשלוםמזעריוהןבשלההוצאהבעדמתן

השירותבביתהמטופלע

משכך,מוצעלהסמיךאתהשריםלחשבתקרתצריכה
ברוטולשירותאשפוזבמחלקותפנימיותהנמוכהמתקרת
הצריכהברוטושחושבהבהתאםלהוראותסעיף2לחוק
המוצע,וזאתבמקרהשבוהגיעוביתחוליםציבוריכללי

מסויםוקופתחוליםמסוימתלהסכםביניהםבענייןרכישת
חלופה המהווה המטופל, בבית אשפוז חלופת שירות
לאשפוזבביתהחוליםעאפשרותזותביאלהפחתתהעומס
במחלקותהפנימיותשלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
ולשיפורהשירותלמבוטחיםאשרמאושפזיםכיוםבבית
החוליםעלאףשהיויכוליםלהתאשפזבביתםולקבלאת

כלהדרושלצורךהטיפולבהםע

לסעיף 14 לחוק המוצע

כדילשמורעליציבותםהפיננסיתשלבתיהחולים
הציבורייםהכללייםמצדאחד,ומןהצדהשנילהבטיח
תשלוםהוגןבעדרכישתשירותיהבריאותבבתיהחולים
תוךשמירהעלגידולמבוקרבהיקףהרכישהבביתהחולים,
מוצעלקבועתשלוםמזערי-קרי,רצפתהצריכהנטו-
שאותועלקופתהחוליםלשלםלביתהחוליםגםאםצרכה
שירותיבריאותמתחתלרצפתהצריכהברוטושנקבעה
להעכמוכןמוצעלקבועאתגובההתשלוםבעדצריכת
הצריכה לתקרת ומתחת ברוטו הרצפה מעל שירותים
ברוטווכןלקבועסכוםמופחתבעדצריכהשמעברלתקרת

הצריכהברוטושנקבעהלשירותיםהשוניםע
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אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )3(
בריאותאחריםמעברלתקרתהצריכהברוטו-תקרתהצריכה

נטובתוספתסכוםמופחתכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לתקרת מעבר דיפרנציאלי שירות רכישת בעבור )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

לתקרת מעבר אחר, שירותבריאות רכישת בעבור )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־30%

מהמחירהמלאשלהשירותע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רכשהקופתחוליםמביתחולים )ב(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024-

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום דיפרנציאליים שירותים )1(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותבריאותאחר;

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום אחרים בריאות שירותי )2(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותדיפרנציאליע

תשלוםבעד
שירותאשפוז

במחלקות
פנימיות

קופתחוליםתשלםבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותבבית15ע )א(
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,כמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בשנת2021-סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין: )1(

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )3(
בריאותאחריםמעברלתקרתהצריכהברוטו-תקרתהצריכה

נטובתוספתסכוםמופחתכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לתקרת מעבר דיפרנציאלי שירות רכישת בעבור )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

לתקרת מעבר אחר, שירותבריאות רכישת בעבור )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־30%

מהמחירהמלאשלהשירותע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רכשהקופתחוליםמביתחולים )ב(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024-

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום דיפרנציאליים שירותים )1(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותבריאותאחר;

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום אחרים בריאות שירותי )2(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותדיפרנציאליע

תשלוםבעד
שירותאשפוז

במחלקות
פנימיות

קופתחוליםתשלםבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותבבית15ע )א(
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,כמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בשנת2021-סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין: )1(

התשלוםהמופחתנקבעבאופןשונהלרכישתשירותי
מעבר אחרים בריאות ושירותי דיפרנציאלים בריאות
לתקרתהצריכהברוטו,בהתאםלעלותהשוליתהשונה
שלשירותיםאלהעכך,בנוגעלשירותדיפרנציאלינקבע
תשלוםמופחתבשיעורשל55%,ובנוגעלשירותבריאות
אחרנקבעתשלוםמופחתבשיעורשל30%מהמחירהמלא
שלהשירותבהתאםלהיקףהצריכהבפועלשמעברלתקרת

הצריכהברוטוע

קבלתסכוםמופחתעלפעילותמעברלתקרתהצריכה
את להגדיל החולים לבית התמריץ את ברוטומפחיתה
פעילותוובכךמרסנתאתהרכששלקופתהחוליםבבית
הסדר כן כמו המוצעע ההסדר למטרת בהתאם החולים
זהמשקףאתפונקצייתהעלותשלביתהחולים,מאחר
שייצורפעילותנוספתמעברלפעילותשייצרביתהחולים
בשניםהקודמותעולהלביתהחוליםפחות,שכןלפעילות
זוהוצאהשוליתבלבדביחסלכללהפעילותבביתהחוליםע

קופת צרכה שבו שבמקרה לקבוע מוצע עוד 
החוליםשירותבריאותמסוגמסוים)מביןהסוגיםשירות
דיפרנציאליאושירותבריאותאחר(מתחתתקרתהצריכה
שנה, באותה יתווסף זה, מסוג לשירות שנקבעה ברוטו

לתקרתהצריכהברוטושלסוגהשירותהאחר,ההפרששבין
הצריכהבפועלשלסוגהשירותשבוצרכהקופתהחולים
מתחתלתקרתהצריכהברוטווביןתקרתהצריכהברוטו

שנקבעהלסוגשירותזהע

ברוטו הצריכה תקרת את להגדיל נועד זה הסדר
קופת משלמת לה מעבר אשר מסוים בריאות בשירות
שבשירות במידה מופחת, סכום החולים לבית החולים
הצריכה לתקרת הגיעה לא כלל היא האחר הבריאות
ברוטועיובהרכיבניגודלקבועבהסדריהתחשבנותקודמים,
שירות לעניין ההתחשבנות המוצע, להסדר בהתאם
האשפוזבמחלקותהפנימיותיוסדרבאופןשונה,בהתאם

להוראותסעיף15לחוקהמוצעע

לסעיף 15 לחוק המוצע

במטרהלשפראתהשירותהניתןלאזרחיםבמחלקות
בוצע הכלליים, הציבוריים החולים בתי של הפנימיות
של אפיון תהליך הבין־משרדי הצוות עבודת במסגרת
שירות  במתן לקשיים המובילים הכלכליים הכשלים
איכותיבמחלקותאלועמסקנותהוועדההיושקיימיםכמה

כשליםכלכליים,ובהםאלה:
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אםקופתהחוליםרכשהשירותיאשפוזבמחלקות )א(
הצריכה רצפת - ברוטו הצריכה לרצפת עד פנימיות
נטולאותהשנה,אלאאםכןראוהשריםשביתהחולים
הציבוריהכללילאהסכיםלספקלקופתהחולים,באותה
שנה,עלפיבקשתה,שירותיאשפוזבמחלקותפנימיות
שלהם ובתמהיל בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים
לשירותיאשפוזבמחלקותפנימיותשסיפקביתהחולים

לקופתהחוליםבשנההקודמת;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיאשפוזבמחלקות )ב(
פנימיותמעברלרצפתהצריכהברוטוועדלתקרתהצריכה
ברוטו-רצפתהצריכהנטולאותהשנהבתוספתלאיותר
מ־80%מהמחירהמלאבעבורשירותיאשפוזבמחלקות

פנימיותשנרכשומעברלרצפתהצריכהברוטו;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיאשפוזבמחלקות )ג(
פנימיותמעברלתקרתהצריכהברוטו-תקרתהצריכה
נטובתוספתסכוםמופחתשללאיותרמ־20%מהמחיר

המלאשלהשירות;

2024-מכפלתשיעורחלקהשלקופת 2022עד בשנים )2(
החוליםמסךתקרתהצריכהברוטושלכלקופותהחוליםבאותו
ביתחוליםציבוריכלליבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות
בשנההקודמתבסךתקרתהצריכהברוטובעבורשירותאשפוז

במחלקותפנימיותבאותהשנהע

)1(נוסףעלהסכומיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,בכלאחתמהשנים)ב(
2021עד2024ישלמוכללקופותהחוליםלכללבתיהחוליםהציבוריים
הכלליים,סכוםשל90מיליוןשקליםחדשיםבעבורשירותאשפוז
במחלקותפנימיות)בחוקזה-תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות(ע

החולים בבית פנימית מחלקה של השולי המחיר )1(
לאמייצרתמריץלקופותהחוליםלהוציאאתמבוטחיהן

הנדרשיםלמסגרתטיפולבמוסדותאשפוזהמשכי;

החשששלקופתהחולים,שגםכאשרתוציאמאושפז )2(
מהמחלקההפנימית,ייוותרתמריץכלכלילביתהחולים
מקופות שחלק לכך גורם במקומו, אחר מבוטח לאשפז
החוליםלאמשקיעותמאמץבפינוימבוטחיהןמהמחלקות
הפנימיות,וזאתאףעלפישאיןעודצורךבאשפוזםשל

מבוטחיםאלובביתהחולים;

מחיריוםהאשפוזכוללאתכללהבדיקותהנדרשות, )3(
ולכןבמצביםמסוימיםמוקצהלמחלקותהפנימיותמספר

נמוךשלבדיקותיקרות,יחסיתלמחלקותאחרות;

העלותשלביתהחוליםבעבורמאושפזחדש,הדורש )4(
בדיקותכניסהרבות,גבוההלעומתהעלותבעבורמאושפז
שכברעברבדיקותאלו,ולכןקייםתמריץכלכלישלילי

להארכתאשפוזיםקיימיםע

תקרת את להבטיח מוצע אלו כשלים לפתור כדי
התשלוםלביתהחוליםהציבוריהכלליגםבמקרהשבו
התפוסהבמחלקותהפנימיותתהיהנמוכהמהקבועבתקרה,

וכךלבטלאתהתמריץלהארכתאשפוזבמחלקותאלהע

המשולם הקבוע שהתשלום לקבוע מוצע כן כמו
לביתהחוליםהציבוריהכללייתחלקביןקופותהחולים
לצריכת ביחס הקודמת בשנה בפועל צריכתן בסיס על
כללהקופות,מהשיביאלתמרוץקופותהחוליםלשחרר
מבוטחיםשיכוליםלהיותמטופליםבמסגרתקהילתיתאו

במוסדלאשפוזהמשכיע

הכלליים הציבוריים החולים לבתי לאפשר כדי
מוצע זה, לשינוי להיערכות זמן פרק החולים ולקופות
להחילוהחלמשנת2022,כאשרבשנת2021מוצעכייחול
מנגנוןהתשלוםהמופחתבשיעורשל20%מהמחירהמלא
לתקרת מעבר הפנימיות במחלקות האשפוז שירות של
ההתחשבנות בהסדר קיים היה אשר ברוטו, הצריכה

הקודםע
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תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיותתחולקביןבתיהחולים )2(
הציבורייםהכלליים,כמפורטלהלן:

בשנת2021-באופןשוויוניביןכללבתיהחוליםהציבוריים )א(
הכלליים,בהתאםלמספרמיטותהאשפוזבמחלקותהפנימיות
בכלביתחולים,שניתנולגביהןאישורלפיפקודתבריאותהעם,

לשםשיפורהתשתיותבמחלקותאלה;

לשיפור המדד לציוני בהתאם - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
כלליים ציבוריים חולים בבתי הפנימיות במחלקות השירות
של הכללי המנהל יודיע שעליהם )ג(, משנה בפסקת כאמור
משרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,עדיום28
המנהל הודיע לא הקודמת; השנה לגבי שנה, בכל בפברואר
הכללישלמשרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעל
ציוניהמדדעדהמועדהאמור,עלאףהאמורבפסקה)1(ישלמו
כללקופותהחוליםלכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,70%
מתוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות,אשריחולקוביןבתי

החוליםבהתאםלהוראותפסקתמשנה)א(;

הממונה בהסכמת הבריאות, משרד של הכללי המנהל )ג(
עלהתקציביםבמשרדהאוצר,יפרסםבהוראתמינהל,באתר
האינטרנטשלמשרדהבריאות,עדיוםי"גבשבטהתשפ"ב)15
בינואר2022(,מדדלשיפורהשירותבמחלקותהפנימיותבבתי
לפיהם אשר שונים מדדים שיכלול כלליים, ציבוריים חולים
החולים בתי כלל של הפנימיות המחלקות וידורגו יימדדו

הציבורייםהכלליים,ויתבססעלעקרונותאלה:

שיורה קליניים ממדדים יורכב מהמדד מחצית )1(
עליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאות;

מחציתמהמדדיורכבממדדיםשלאיכותהשירות )2(
שיורועליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאותוהממונה

עלהתקציביםבמשרדהאוצר;

על והממונה הבריאות משרד של הכללי המנהל )3(
התקציביםבמשרדהאוצררשאיםלהחליטעלתמהילאחר

שלמדדיםמהתמהילכמפורטבפסקאותמשנה)1(ו–)2(ע

תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיותתחולקביןבתיהחולים )2(
הציבורייםהכלליים,כמפורטלהלן:

בשנת2021-באופןשוויוניביןכללבתיהחוליםהציבוריים )א(
הכלליים,בהתאםלמספרמיטותהאשפוזבמחלקותהפנימיות
בכלביתחולים,שניתנולגביהןאישורלפיפקודתבריאותהעם,

לשםשיפורהתשתיותבמחלקותאלה;

לשיפור המדד לציוני בהתאם - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
כלליים ציבוריים חולים בבתי הפנימיות במחלקות השירות
של הכללי המנהל יודיע שעליהם )ג(, משנה בפסקת כאמור
משרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,עדיום28
המנהל הודיע לא הקודמת; השנה לגבי שנה, בכל בפברואר
הכללישלמשרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעל
ציוניהמדדעדהמועדהאמור,עלאףהאמורבפסקה)1(ישלמו
כללקופותהחוליםלכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,70%
מתוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות,אשריחולקוביןבתי

החוליםבהתאםלהוראותפסקתמשנה)א(;

הממונה בהסכמת הבריאות, משרד של הכללי המנהל )ג(
עלהתקציביםבמשרדהאוצר,יפרסםבהוראתמינהל,באתר
האינטרנטשלמשרדהבריאות,עדיוםי"גבשבטהתשפ"ב)15
בינואר2022(,מדדלשיפורהשירותבמחלקותהפנימיותבבתי
לפיהם אשר שונים מדדים שיכלול כלליים, ציבוריים חולים
החולים בתי כלל של הפנימיות המחלקות וידורגו יימדדו

הציבורייםהכלליים,ויתבססעלעקרונותאלה:

שיורה קליניים ממדדים יורכב מהמדד מחצית )1(
עליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאות;

מחציתמהמדדיורכבממדדיםשלאיכותהשירות )2(
שיורועליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאותוהממונה

עלהתקציביםבמשרדהאוצר;

על והממונה הבריאות משרד של הכללי המנהל )3(
התקציביםבמשרדהאוצררשאיםלהחליטעלתמהילאחר

שלמדדיםמהתמהילכמפורטבפסקאותמשנה)1(ו–)2(ע

מהשנים אחת שבכל לקבוע מוצע משלים, כצעד
2021עד2024,ישלמוכללקופותהחולים,מעברלסכומים
שאותםהןנדרשותלשלםבעדצריכתשירותיהבריאות,
סכוםנוסףשל90מיליוןשקליםחדשים,אשרבשנת2021
יחולקביןבתיהחוליםבהתאםלמספרמיטותהאשפוז
במחלקותהפנימיותבכלביתחוליםשניתנולגביהןאישור
לפיפקודתבריאותהעם,וישמשאתבתיהחוליםלשם
שיפורהתשתיותבמחלקותהפנימיותעבשנים2022עד2024
הסכוםהנוסףהאמורישולםעלידיקופותהחוליםלבתי

החוליםהציבורייםהכללייםעלבסיסציוניהמדדלשיפור
השירותבמחלקותהפנימיותשעליהםיודיעהמנהלהכללי
שלמשרדהבריאות,לבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
מדישנה;מוצעכימדדזהייקבעבהוראתמינהלעלידי
המנהלהכללישלמשרדהבריאות,בהסכמתהממונהעל
האינטרנט באתר שתפורסם האוצר, במשרד התקציבים
שלמשרדהבריאותעדיוםי"גבשבטהתשפ"ב)15בינואר

2022(ע
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השריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )3(
קופתחוליםמהוסכוםהתשלום,מתוךתוספתהתשלוםלמחלקות
הפנימיות,שעליהלהעבירלכלביתחוליםציבוריכללי,בכלשנה,
חולים קופת אותה מבוטחי של האשפוז ימי מספר על בהתבסס
במחלקותהפנימיותבאותוביתחוליםביחסלסךימיהאשפוזשלכלל
מבוטחיקופותהחוליםבמחלקותהפנימיותבאותוביתחולים,בשנה
הקודמת;קופתהחוליםתעבירלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםאת
סכוםהתשלוםכאמורלאיאוחרמ־60ימיםמהמועדשבוקיבלהאת

ההודעההאמורהע

מועד
התשלום

בעדצריכת
שירותי
בריאות

קופתחוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ–1660ע )א(
ימיםמיום1בחודששבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיובחודשית,

אתהסכוםהגבוהמביןהסכומיםכמפורטלהלן:

33%ע8מרצפתהצריכהנטולאותהשנהשנקבעהלקופת )1(
החוליםבאותוביתחוליםציבוריכללי,אלאאםכןקיבלהקופת
החוליםאישורמהשריםאומעובדימשרדיהםשהוסמכולכך,
שלאלהעביראתהסכוםהאמורבשלכךשביתהחוליםלא
הסכיםלספקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומיםלשירותי

הבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמורבסעיפים14ו־15;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

לעניין החיוב הודעת פי על הנדרש נטו מהסכום 97% )3(
השירותיםהמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטוושירותי
רפואהדחופה)מיון(,אלאאםכןערערהקופתהחוליםעלהודעת
החיוב,בהתאםלמנגנוןבירורלפיהוראתמינהלשפרסםהמנהל
הכללישלמשרדהבריאותבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,
וביתהחוליםלאהשיבלערעורזהבהתאםלהוראתהמינהל

כאמורע

לאהעבירהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליאתסכום )ב(
התשלוםהנדרשלפיסעיףקטן)א(,אואתסכוםהתשלוםבהתאם

להוראותסעיף15)ב()3(,יחולוהוראותאלה:

שהסמיכו מי או השרים כי לקבוע מוצע לבסוף
לכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכלקופתחוליםמהו
התשלוםהנוסףשעליהלהעבירלכלביתחוליםציבורי
כלליבכלשנה,וזאתבהתבססעלהחלקהיחסישלמבוטחי
כלקופתחוליםבמספרימיהאשפוזשלכללהמבוטחים
שלכללקופותהחוליםבמחלקותהפנימיותבאותובית
חוליםבשנההקודמת,וכיכלקופתחוליםתחויבלהעביר
התשלום סכום את הכלליים הציבוריים החולים לבתי
את קיבלה שבו מהמועד ימים מ־60 יאוחר לא כאמור

ההודעההאמורהע

לסעיף 16 לחוק המוצע

כדילהתמודדעםבעיותתזריםמזומניםהקיימות
לבתיהחוליםהציבורייםהכללייםכתוצאהמאי־תשלום

מחלוקות בשל השאר, בין החולים, קופות של במועד
החיוב להודעת בנוגע החולים ובית החולים קופת בין
שהוגשה,מוצעלקבועכלליםבנוגעלתשלומיםשעלקופת

החוליםלהעבירלביתהחוליםע

לבית להעביר תחויב החולים קופת המוצע, לפי
החוליםלאיאוחרמ–60ימיםמתוםהחודששבוקיבלה
הודעתחיובמביתהחוליםאתהסכוםהגבוהמביןאלה:

החלקהיחסימרצפתהצריכהנטושלאותוחודש )1(
שנקבעהלקופתהחוליםבאותוביתחולים,אלאאםכן
קיבלהאישורמהשריםאומעובדימשרדיהםשהוסמכו
לכךשלאלהעבירסכוםזהבשלכךשביתהחוליםלא
הדומים בריאות שירותי החולים לקופת לספק הסכים

לשירותיהבריאותשסיפקלהבשנההקודמת;

ר ב ס ה י  ר ב ד



1309 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

עלסכוםשלאהועברכאמורתתווסףריביתחשבכלליעד )1(
מועדהעברתובפועללביתהחוליםהציבוריהכללי;

השריםרשאיםלבצעקיזוזשלהסכוםשלאהועברכאמור, )2(
ממקורותהמימוןשלשירותיהבריאותכמשמעותםבסעיף13)א(
לחוקביטוחבריאותממלכתיומכספיהתמיכההמועבריםלקופת

החולים,ולהעבירולביתהחוליםהציבוריהכלליע

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי )ג(
בשלהוראותסעיףקטן)א(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלם
לביתחוליםציבוריכלליולאשולמובשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,
יוחזרואוישולמו,לפיהעניין,בתוספתריביתחשבכללי,בתוך30ימים

מתוםהליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורהבסעיףקטן)א()3(ע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמחובתקופתחוליםלשלם )ד(
לביתחוליםציבוריכלליכלתשלוםאחרשבוהיאחייבתע

מטופלהמיועד

להעברה
השריםרשאיםלקבוע,בצו,כיקופתחוליםתשלםמחירמלא17ע )א(

בעבורשירותאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברהבביתחוליםציבורי
לתנאים ובהתאם זה לעניין השרים שיקבעו מהמועד החל כללי,

ולכלליםשיקבעוע

הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי צו של תחילתו מועד עד )ב(
סעיף1לצושינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדלבעדאשפוזשלמטופל
המיועדלהעברה(,התשע"ד-62014,ויראואותוכאילוניתןלפיהוראות

חוקזהלגביהשנים2021עד2024ע

עלסכוםשלאהועברכאמורתתווסףריביתחשבכלליעד )1(
מועדהעברתובפועללביתהחוליםהציבוריהכללי;

השריםרשאיםלבצעקיזוזשלהסכוםשלאהועברכאמור, )2(
ממקורותהמימוןשלשירותיהבריאותכמשמעותםבסעיף13)א(
לחוקביטוחבריאותממלכתיומכספיהתמיכההמועבריםלקופת

החולים,ולהעבירולביתהחוליםהציבוריהכלליע

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי )ג(
בשלהוראותסעיףקטן)א(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלם
לביתחוליםציבוריכלליולאשולמובשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,
יוחזרואוישולמו,לפיהעניין,בתוספתריביתחשבכללי,בתוך30ימים

מתוםהליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורהבסעיףקטן)א()3(ע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמחובתקופתחוליםלשלם )ד(
לביתחוליםציבוריכלליכלתשלוםאחרשבוהיאחייבתע

מטופלהמיועד

להעברה
השריםרשאיםלקבוע,בצו,כיקופתחוליםתשלםמחירמלא17ע )א(

בעבורשירותאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברהבביתחוליםציבורי
לתנאים ובהתאם זה לעניין השרים שיקבעו מהמועד החל כללי,

ולכלליםשיקבעוע

הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי צו של תחילתו מועד עד )ב(
סעיף1לצושינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדלבעדאשפוזשלמטופל
המיועדלהעברה(,התשע"ד-62014,ויראואותוכאילוניתןלפיהוראות

חוקזהלגביהשנים2021עד2024ע

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

החיוב, הודעת פי על הנדרש נטו מהסכום 97% )3(
אלאאםכןהגישהקופתהחוליםערעורבהתאםלמנגנון
בירורלפיהוראתמינהלשפרסםהמנהלהכללישלמשרד
ובית הבריאות, משרד של האינטרנט באתר הבריאות
החוליםלאהשיבלערעורזהבהתאםלהוראתהמינהל

כאמורע

קופות ישלמו אלה הוראות שבשל שייתכן מכיוון
החוליםלבתיהחוליםכספיםביתראובחסר,מוצעכיאם
יתבררשאכןכךאירע,הכספיםששולמוביתראובחסר
ישולמואויוחזרו,לפיהעניין,בתוספתריביתהחשבהכללי
כמשמעותהבהודעהבדברשיעוריריביתהחשבהכללי

המתפרסמתמזמןלזמןברשומותע

בהוראות יעמדו החולים שקופות להבטיח כדי
שירותי צריכת בעד התשלום העברת בעניין האמורות
לא חולים קופת שבו במקרה כי לקבוע מוצע בריאות,
להעביר שעליה הסכומים את חולים לבית העבירה
שלא סכום המוצע,תיווסףעל החוק להוראות בהתאם
העברתו מועד עד הכללי החשב ריבית כאמור הועבר
בפועללביתהחוליםהציבוריהכללי,וכןיוסמכוהשרים
המימון ממקורות כאמור הועבר שלא הסכום את לקזז

שלשירותיהבריאותכמשמעותםבסעיף13לחוקביטוח
בריאותממלכתיהמועבריםלקופותהחולים,אומכספי
התמיכותהמועבריםלקופתהחולים,ולהעביראתהסכום

שקוזזישירותלביתהחוליםע

לסעיף 17 לחוק המוצע

יעילה בצורה מסופקים מסוימים בריאות שירותי
החולים לבתי מחוץ רפואית מבחינה יותר ונכונה
הציבורייםהכלליים,ומלבדזאתישחשיבותלמקדאתבתי
החוליםלפעילותאקוטיתולפנותאתהמשאביםהנדרשים
לשםכךמפעילויותאחרותעעלכןמוצעלבנותמערכת
שירותים לספק החולים קופות את שתעודד תמריצים
אלהבמסגרותאחרותעלפיכךמוצעלהסמיךאתהשרים
לקבוע,בצו,כיבשלהמשךאשפוזושלחברהקופהאשר
לפיהוראותמשרדהבריאותניתןלהעבירומאשפוזכללי
למסגרתאחרת,וניתנהלקופההודעהשלביתהחוליםכי
ניתןלעשותכןוהקופהלאדאגהלמקוםהעברהלאותו

מטופל,תשלםהקופהמחירמלאע

זומשקפתאתהאחריותשלהקופהלפתח הוראה
שירותיםאלהבקהילהולהעביראתחברהקופה,שהוא
למסגרת הכללי החולים מבית כאמור, בריאותי במצב

אחרתהמתאימהלוע

ק"תהתשע"ד,עמ'1492ע 6
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תשלום
בעדשירותי

רפואה
דחופה)מיון(

עלאףהאמורבסעיף22)א()7(,בעדצריכתשירותירפואהדחופה18ע )א(
)מיון(,תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליסכוםשלאיעלה

על5%ע81מהמחירהמלאשלשירותיםאלהע

השריםרשאים,בצו,להגדילאתהשיעורמהמחירהמלא,הקבוע )ב(
בסעיףקטן)א(ע

תשלוםבעד
שירותירפואה

פרטית

השריםרשאיםלקבוע,בצו,הסדראחרמהקבועבחוקזהלהתחשבנות19ע
החולים בבתי החולים קופות בידי בריאות שירותי צריכת בעד
הציבורייםהכללייםבמסגרתשירותירפואהפרטית,לרבותקביעת
רצפות נטו, צריכה תקרות ברוטו, צריכה לתקרות שונים שיעורים
צריכהברוטוורצפותצריכהנטו,לתוספתהריאלית,ולסכוםהמופחת
וכןתנאיתשלוםשונים;קבעוהשריםהסדראחרבצוכאמור,תחול

קביעתםהחלמהשנהשלאחרהשנהשבהקבעוכאמורע

הסכםבין
קופתחולים
לביתחולים
בדברשיטת

ההתחשבנות
ביניהם

עלאףהאמורבחוקזה,רשאיםכלביתחוליםציבוריכלליוכל20ע )א(
קופתחוליםלקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנות
בעדרכישתשירותיבריאותבביתהחולים)בסעיףזה-ההסכם(,

ובלבדשההסכםימלאאחרכלאלה:

ההסכםיקבעכיבביתהחוליםיינתנולחבריקופתהחולים )1(
שירותיםברמהנאותהובאיכותוזמינותכמתחייבמהוראותחוק

ביטוחבריאותממלכתי;

ההתחשבנות מהסדרי אחד במסגרת כי יובהר
עדיפויות סדרי שינוי לחוק ה' בפרק שנקבע הקודמים,
לאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013
ו־2014(,התשע"ג-2013)בפרקזה-חוקההסדרים2013(,
נקבעבצולשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקה
להשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדל
בעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-2014,
הסדרדומה,ולפיובמקרהכזהעלקופתהחוליםלשלם
הוחלו, האמור הצו הוראות מלאע מחיר החולים לבית
הסדר לעניין ,2016 ההתייעלות לחוק 65)ב( סעיף מכוח
ההתחשבנותהקודםלהסדרהמוצע,ומוצעכיעדלקביעת
צוחדשעלידיהשריםלפיההסדרהמוצע,יחולוהוראות

אותוצוקודםע

לסעיף 18 לחוק מוצע

בשונהממרביתסוגיהפעילותבביתחוליםציבורי
כללי,לביתהחוליםהשפעהמצומצמתיחסיתעלמספר
וממילא )מיון(, דחופה רפואה שירותי לקבלת הפונים
בסוג החולים בית ידי על יתר לשימוש חשש קיים לא
רוויה הקהילתית המערכת לאמור, בהמשך זהע פעילות
בפתרונותשהםתחליפייםלקבלתשירותבמרכזלרפואה
דחופה)מלר"ד(,אשרביכולתםלצמצםאתהעומסיםבבתי
מוצע לפיכך יותרע וזמין איכותי שירות ולספק החולים
להחריגתשלוםבעדשירותירפואהדחופה)מיון(מתחולת
ההסדרהמוצעעיחדעםזאת,מוצעלקבועכיהתשלוםבעד
שירותיםאלהלאיעלהעל5%ע81ממחירםהמלאולהסמיך

אתהשריםלהגדילבצושיעורזהע

לסעיף 19 לחוק המוצע

החולים בבתי הניתנים הפרטית הרפואה שירותי
הציבורייםהכללייםכלוליםכיוםבהסדרההתחשבנות
המוצעעיחדעםזאת,בשלהשוניבשירותיםאלה,מוצע
אחר הסדר בצו לקבוע רשאים יהיו השרים כי לקבוע
להתחשבנותבעבורצריכתשירותיבריאותבידיקופות
החוליםבבתיחוליםציבורייםכללייםבמסגרתשירותי
הרפואההפרטיתעכמוכן,מוצעכיקביעהבצוכאמורתחול

החלמהשנהשלאחרהשנהשבהנקבעהצוע

לסעיף 20 לחוק המוצע

בהמשךלהסדריההתחשבנותשנקבעובחקיקהבעבר,
מוצע,גםהפעם,לתתלקופתחוליםוביתחוליםציבורי
כלליאפשרות,תחומהומוגבלתבזמן,לקבועבהסכםבכתב
ביניהם,הסדרהתחשבנותהשונהמהקבועבהסדרהמוצע,
ובלבדשימלאאחרהתנאיםהמפורטיםבסעיףהמוצעע
החולים בתי של הפעולה חופש את להגדיל כדי זאת,
שיטת את ובהסכמה מראש החוליםלקבוע קופות ושל
חלוקת של מנגנונים יצירת תוך ביניהם ההתחשבנות
סיכוניםעעםזאת,מוצעלקבועכמההוראותשאותןחייבים
הצדדיםלהטמיעבהסכםשביניהםוכמההוראותשעליהן
וזאתכדילהביא להסכםלהתנות, הצדדים רשאים לא
אם המוצעע בחוק הקבועים המדיניות עקרונות ליישום
הסכםכאמוריכלולסעיףהנוגדאתההוראותהאמורות,

אותוסעיףיהיהבבחינתסעיףלאחוקיולכןבטלע
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ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותים )2(
ההסכם, משנות שנה בכל החולים, בבית החולים קופת של
בשיעור שנה, לאותה שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת לעומת
העולהעל6%,תיערךההתחשבנותביניהםבשנהשלאחרמכן,

לפיהוראותחוקזה;

תקופתההסכםלאתהיהמעברליוםל'בכסלוהתשפ"ה )3(
)31בדצמבר2024(;

לקופת לתת החולים בית רשאי יהיה ההסכם במסגרת )4(
החוליםהנחותעלתעריףשלשירותיבריאותהמהוויםלאיותר
ממחציתממחזורההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחולים;
לענייןזה,"מחזורההתחשבנות"-סךכלההיקףהכספישל
השירותיםשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,שרוכשת

קופתהחוליםמביתהחולים;

תשלם החולים שקופת התשלום סך כי יקבע ההסכם )5(
לביתהחוליםהציבוריהכלליבעדרכישתשירותיבריאות,בכל
שנה,לאיפחתמרצפתהצריכהנטוכאמורבסעיפים14)א()1(

ו־15)א()1()א(;

ההסכםיכלולאתהוראותסעיפים16,15ו־18ולאיתנה )6(
עלההוראותכאמורע

ההסכםייחתםביןביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםוהעתק )ב(
ממנויועברלשריםאולמישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,לא
יאוחרמתוםשישהחודשיםמהמועדשבוקיבלוביתהחוליםוקופת
החוליםהודעהעלתקרותהצריכהברוטוכאמורבסעיף10)א(או)ב(

לענייןהשנהשבהנחתםההסכםע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,סברוהשריםכיההסכם )ג(
אינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,
ורשאיםהשרים,לאחרשנתנולצדדיםלהסכםהזדמנותלטעוןאת
החליטו שיירשמו; מנימוקים כולו ההסכם את לבטל טענותיהם,
השריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתםבצירוף

הנימוקיםלהע

ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותים )2(
ההסכם, משנות שנה בכל החולים, בבית החולים קופת של
בשיעור שנה, לאותה שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת לעומת
העולהעל6%,תיערךההתחשבנותביניהםבשנהשלאחרמכן,

לפיהוראותחוקזה;

תקופתההסכםלאתהיהמעברליוםל'בכסלוהתשפ"ה )3(
)31בדצמבר2024(;

לקופת לתת החולים בית רשאי יהיה ההסכם במסגרת )4(
החוליםהנחותעלתעריףשלשירותיבריאותהמהוויםלאיותר
ממחציתממחזורההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחולים;
לענייןזה,"מחזורההתחשבנות"-סךכלההיקףהכספישל
השירותיםשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,שרוכשת

קופתהחוליםמביתהחולים;

תשלם החולים שקופת התשלום סך כי יקבע ההסכם )5(
לביתהחוליםהציבוריהכלליבעדרכישתשירותיבריאות,בכל
שנה,לאיפחתמרצפתהצריכהנטוכאמורבסעיפים14)א()1(

ו־15)א()1()א(;

ההסכםיכלולאתהוראותסעיפים16,15ו־18ולאיתנה )6(
עלההוראותכאמורע

ההסכםייחתםביןביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםוהעתק )ב(
ממנויועברלשריםאולמישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,לא
יאוחרמתוםשישהחודשיםמהמועדשבוקיבלוביתהחוליםוקופת
החוליםהודעהעלתקרותהצריכהברוטוכאמורבסעיף10)א(או)ב(

לענייןהשנהשבהנחתםההסכםע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,סברוהשריםכיההסכם )ג(
אינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,
ורשאיםהשרים,לאחרשנתנולצדדיםלהסכםהזדמנותלטעוןאת
החליטו שיירשמו; מנימוקים כולו ההסכם את לבטל טענותיהם,
השריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתםבצירוף

הנימוקיםלהע

למי או לשרים יועברו ההסכמים כי לקבוע מוצע
מתום לאיאוחר משרדיהם, עובדי מבין שהסמיכולכך
שישהחודשיםמהמועדשבוקיבלוביתהחוליםוקופת
החוליםהודעהעלתקרתהצריכהברוטולענייןהשנהשבה
נחתםההסכםעבלילגרועמהאמורלעיללענייןאי־חוקיותו

שלסעיףמסויםבהסכם,אםסברוהשריםשההסכםאינו
עומדבהוראותסעיףקטן)א(לסעיףהמוצע,יודיעועלכך
לאחר רשאים, והשרים החולים, ולבית החולים לקופת
שנתנולצדדיםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,לבטלאת

ההסכםכולומנימוקיםשיירשמוע
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התחשבנות

ביןביתחולים

לביןתאגיד

בריאות

בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,21ע
שבופועלתאגידבריאות,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולם
סכוםמופחתכאמורבסעיפים14)א()3(ו־15)א()1()ג(שייוחסלתאגיד
הבריאות,מסכוםהשווהל־67%ע48מכללהחשבונותשבעדםמשולם
סכוםמופחתכאמור;השריםרשאיםלקבוע,בצו,ביחסלביתחולים
כאמורולתאגידבריאותהפועלבתחומו,לכלאחתמהשנים2021עד2024,
שיעוראחרמכללהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמור,לאחר

שנתנולביתהחוליםולתאגידהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע
אי־תחולה
עלשירותי

בריאות
מסוימים

הוראותחוקזהלאיחולועל-22ע )א(

שירותבריאותהניתןלנפגע,כהגדרתובחוקהתגמולים )1(
לנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-71970;

שירותבריאותהניתןלקטיןשאינותושב,לפיהסכםבין )2(
המדינהלביןקופתחוליםאולפיכלהסדרמשפטיאחר;לעניין

זה,"תושב"-כהגדרתובחוקביטוחבריאותממלכתי;

זר,כהגדרתובחוקעובדים שירותבריאותהניתןלעובד )3(
זרים,התשנ"א-81991,הכלולבמסגרתסלהשירותיםשקבעשר
הבריאותלפיהחוקהאמור,אךלמעטשירותהניתןלעובדזר
השוההבישראללפיאשרהורישיוןלישיבתארעימסוגא/1,

כאמורבתקנה6)א(לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-91974;

שירותבריאותהניתןלחייללפיהסכםביןקופתחולים )4(
לביןצבאהגנהלישראל;לענייןזה,"חייל"-כהגדרתובחוק
חובה בשירות חייל למעט התשט"ו-101955, הצבאי, השיפוט
ביטוח לחוק 55 בסעיף כאמור תשלום, בלא שירות בתקופת

בריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלמטופללפיהסכםביןקופתחולים )5(
וביןגוףאחרהאחראילמתןהשירותלמטופל,עלפיחוק,הסכם

אוחוזהביטוח;

לסעיף 21 לחוק המוצע

במטרהלהסדיראתההתחשבנותביןבתיהחולים
ולמנוע הבריאות לתאגידי העירוניים או הממשלתיים
העמסהמוגברתשלשיעוריתשלומיםמופחתיםעלבית
לקבוע, מוצע לגירעונות, לו לגרום ובכך כאמור חולים
ובחוק 2013 ההסדרים בחוק שנקבעו להסדרים בדומה
ההתייעלות2016,כיבביתחוליםשבופועלתאגידבריאות,
לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחת
שיוחסלתאגידיהבריאות,מסכוםהשווהל־67%ע48מכלל
החשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורעכמוכן
מוצעלהסמיךאתהשריםלקבוע,בצו,ביחסלביתחולים
כאמורולתאגידבריאותהפועלבתחומו,לגביכלאחת

החשבונות מכלל אחר שיעור ,2024 עד 2021 מהשנים
שבעדםמשולםסכוםמופחתכאמור,לאחרשנתנולבית

החוליםולתאגידהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע

לסעיף 22 והתוספת לחוק המוצע

בחוק שנקבעו ההתחשבנות להסדרי בדומה
לקבוע מוצע ,2016 ההתייעלות ובחוק 2013 ההסדרים
על יחול לא המוצע החוק לפי ההתחשבנות הסדר כי
קופתהחולים אשר המוצע, בסעיף המנויים השירותים
מספקתבאמצעותרכשמביתחולים,אךאינםנמניםעם
השירותיםשקופתהחוליםמחויבתלספקמכוחחוקביטוח
זר,או בריאותממלכתיעכך,למשל,שירותהניתןלעובד
שירותהניתןלקטיןשאינותושבעבנוסף,מוצעלהחריג

ס"חהתש"ל,עמ'126ע 7

ס"חהתשנ"א,עמ'112ע 8

ק"תהתשל"ד,עמ'112ע 9

ס"חהתשט"ו,עמ'171ע 10
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22א בפרט המפורטים הנפש בריאות משירותי שירות )6(
לתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתי;

סעיפים להוראות בכפוף )מיון(, דחופה רפואה שירותי )7(
16)א()3(ו־18;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצוההסדריםבמשק )8(
המדינה)קביעתשירותיםמוחרגיםוקביעתהפחתות(,התשע"ג-

;112013

שירותבריאותהמנויבתוספת; )9(

בתעריפון שלו שהקוד קורונה במחלקת אשפוז שירות )10(
קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל GOC19 הוא הבריאות משרד

בהודעהברשומות,שהואשירותאשפוזבמחלקתקורונה;

שירותבדיקתנגיףקורונהשהקודשלובתעריפוןמשרד )11(
בהודעה קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל L7172 הוא הבריאות

ברשומות,שהואשירותבדיקתנגיףקורונה;

שירותבריאותהניתןלאדםשאינומבוטחכהגדרתובחוק )12(
ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבדיקתמעבדההמבוצעתבדגימהשנדגמהונשלחה )13(
לביתהחוליםעלידיקופתהחוליםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעורי )ב(
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותו

סעיףקטןשהםפעולותניתוחיותבעלותמאפייניםמיוחדיםע

השריםרשאים,בצו,לשנותאתהתוספתע )ג(

סייגלתחולת
סעיף9לחוק

הפיקוח

הוראותחוקזהיחולועלאףהאמורבסעיף9לחוקהפיקוחע 23ע

22א בפרט המפורטים הנפש בריאות משירותי שירות )6(
לתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתי;

סעיפים להוראות בכפוף )מיון(, דחופה רפואה שירותי )7(
16)א()3(ו־18;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצוההסדריםבמשק )8(
המדינה)קביעתשירותיםמוחרגיםוקביעתהפחתות(,התשע"ג-

;112013

שירותבריאותהמנויבתוספת; )9(

בתעריפון שלו שהקוד קורונה במחלקת אשפוז שירות )10(
קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל GOC19 הוא הבריאות משרד

בהודעהברשומות,שהואשירותאשפוזבמחלקתקורונה;

שירותבדיקתנגיףקורונהשהקודשלובתעריפוןמשרד )11(
בהודעה קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל L7172 הוא הבריאות

ברשומות,שהואשירותבדיקתנגיףקורונה;

שירותבריאותהניתןלאדםשאינומבוטחכהגדרתובחוק )12(
ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבדיקתמעבדההמבוצעתבדגימהשנדגמהונשלחה )13(
לביתהחוליםעלידיקופתהחוליםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעורי )ב(
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותו

סעיףקטןשהםפעולותניתוחיותבעלותמאפייניםמיוחדיםע

השריםרשאים,בצו,לשנותאתהתוספתע )ג(

סייגלתחולת
סעיף9לחוק

הפיקוח

הוראותחוקזהיחולועלאףהאמורבסעיף9לחוקהפיקוחע 23ע

22א בפרט המפורטים הנפש בריאות בתחום שירותים
לתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתיעכמוכן,
על שהוחרגו שירותים המוצע מההסדר להחריג מוצע
ידיהשריםבצוהסדריםבמשקהמדינה)קביעתשירותים
לקבוע, וכן התשע"ג-2013, הפחתות(, וקביעת מוחרגים
במסגרתתוספתלחוקהמוצע,שירותיםמוחרגיםנוספים
כהוראות בצו, שבשניםקודמותהוחרגועלידיהשרים
שעה,מכוחחוקההתייעלות2016עעודמוצעלהסמיךאת

השריםלשנות,בצו,אתהתוספתלחוקהמוצעע

צורך, או רצון שאין בריאות שירותי שיש מכיוון
בשלתמריציםשונים,להגבילאתצריכתם,מוצעלהחריג
מההסדרהמוצעגםשירותיםאלו-שירותירפואהדחופה
)מיון(,שירותאשפוזבמחלקתקורונהושירותבדיקתנגיף

קורונהע

מהסדר בריאות שירותי של החרגתם כי יובהר
ההתחשבנותהמוצע,בהתאםלסעיףהמוצע,משמעותה

הפחתתערךהשירותיםשהוחרגומתקרותהצריכהברוטו
המחושבותבהתאםלהסדרע

עודמוצעלהסמיךאתהשריםלקבוע,בצו,שיעורי
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתהשירותים
שנקבע המופחת לסכום בדומה וזאת כאמור, שהוחרגו

לשירותירפואהדחופה)מיון(ע

לסעיף 23 לחוק המוצע

זה חוק "הוחל שאם קובע הפיקוח לחוק 9 סעיף
חיקוק כל הוראות עליו יחולו לא שירות, או מצרך על
אחרהמסדירקביעתמחירושינוימחיר;ואולםאםלפי
החיקוקהאחרטעונהקביעתהמחיראושינויואישורים
שנקבעובו,תהיההקביעהלפיחוקזהטעונהאישורגם
שונים הבריאות ששירותי מכיוון האחר"ע החיקוק לפי
בעיקרםמשירותיםרגיליםהניתניםלצרכניםפרטייםעל
ידיגופיםמסחרייםהפועליםלמטרותרווח,ואסדרתםשל
התשלומיםוהתחשבנותבעבורשירותיהבריאותבמסגרת

ק"תהתשע"ג,עמ'1268ע 11
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הוראות
מיוחדות

לעניין
תשלום

בעדשירותי
בריאותבשל

השלכותנגיף
הקורונה

עלאףהוראותסעיפים15,14ו־22)א()10(-24ע )א(

בשנת2021-יופחתמהתשלוםשלקופתהחוליםלבית )1(
החוליםהציבוריהכלליבעדשירותאשפוזבמחלקתקורונהסכום
השווהל־80%מסכוםההפרשהחיובישביןרצפתהצריכהברוטו
בעבורכללסוגישירותיהבריאותוביןהיקףהפעילותשלשירותי
הבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכללי
באותההשנה,למעטשירותיבריאותכאמורבסעיף22)א()7(ו־)10(,
ובלבדשהיקףהפעילותכאמורהיהנמוךמרצפתהצריכהברוטו

כאמור;

מהתשלום יופחת ,2024 עד 2022 מהשנים אחת בכל )2(
שלקופתהחוליםלביתהחוליםהציבוריהכלליבעדשירות
אשפוזבמחלקתקורונה,סכוםהשווהל־80%מסכוםההפרש
החיובישביןרצפתהצריכהברוטובעבורשירותדיפרנציאלי
ושירותבריאותאחרותקרתהצריכהברוטובעבורשירותאשפוז
במחלקותפנימיות,וביןהיקףהפעילותשלשירותיהבריאות
באותה כללי הציבורי החולים בבית החולים קופת שצרכה
השנה,למעטשירותיבריאותכאמורבסעיף22)א()7(ו־)10(,ובלבד
שהיקףפעילותזההיהנמוךמסכוםרצפתהצריכהברוטובעבור
שירותדיפרנציאליושירותבריאותאחרותקרתהצריכהברוטו

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וסעיפים14ו־15,ראוהשריםכי )ב(
השלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכתשירותי
בריאותבבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעלידיקופותהחולים
רשאים ,2019 בשנת הבריאות שירותי צריכת לעומת 2021 בשנת
הםלקבוע,בצו,כיבשנת2021ישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
הציבורייםהכללייםשיעורתשלוםמזעריאושיעורתשלוםמרבי,כפי

שיקבעובצוע

בסעיףזה,"היקףהפעילות"-סכוםהשווהלמכפלתשירותי )ג(
הבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנה

מסוימת,במחירםברוטוע

החוקהמוצעובמסגרתחוקהפיקוחהיאנדבךמשמעותי
בתכנוןמערכתהבריאותהציבורית,מוצעלקבועשהוראות
החוקהמוצע,ובכללזההוראותהנוגעותלקביעתתשלום
מופחתכדוגמתהוראותסעיפים18,15,14ו־22)ב(לחוק
המוצע,יחולועלאףהוראותסעיף9לחוקהפיקוח,וזאת

אףעלפישחוקהפיקוחהוחלעלשירותיהבריאותע

יחדעםזאתוכאמורלעיל,מוצעבהקשרזהבמסגרת
סעיף5)ב(לחוקהמוצעלקבועמנגנוןולפיובמקרהשבו
הופחתומחיריהשירותיםהרפואייםכפישהםמפורסמים
את להגדיל השרים רשאים הבריאות, משרד בתעריפון
תקרתהצריכהנטוביחסלתקרתהצריכהברוטו,מהשיביא
את ומשקפות המוצע בהסדר הקבועות שההנחות לכך

ההנחותשניתנובפועל,יצטמצמוע

לסעיף 24 לחוק המוצע

עלרקעהתפשטותנגיףהקורונה,וכדישקופתחולים
לאתידרשלשלםלביתחוליםציבוריכלליתשלוםכפול
הכוללאתרצפתהצריכהנטווגםאתהתשלוםבעבור
מבוטחיההמאושפזיםבמחלקותהקורונה,מוצעלקבועכי
במקרהשבוקופתחוליםצרכהבביתחוליםציבוריכללי
שירותיבריאותמתחתלרצפתהצריכהברוטו,יקוזזאותו
הקופהוביןרצפת אותה של שביןסךהצריכה ההפרש
הרכש,מהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםבעד

שירותיאשפוזבמחלקותקורונהע

נוסףעלכך,בשלהתפשטותנגיףהקורונהחלשינוי
החולים בבתי הבריאות שירותי בצריכת משמעותי
הציבורייםהכלליים,הכוללירידהבפעילותהאלקטיבית
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית
)תיקוניחקיקה,

להשגתיעדי
התקציב

לשנות
התקציב2017

ו–2018(

התקציב25ע יעדי להשגת )תיקוניחקיקה ההתייעלותהכלכלית בחוק
לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-122016-

בסעיף73- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"עד2020"יבוא"עד2024"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםבשנים2021עד2024, ")ג(
בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

2019תהיהשנת 2021ו־2022-שנת בשנים )1(
הבסיס;

2021תהיהשנת 2023ו־2024-שנת בשנים )2(
הבסיס;";

בסעיף74- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בכלאחתמהשנים2017עד2019" )א(
יבוא"והשנים2021עד2024";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

כי השרים ראו )א(, קטן סעיף הוראות אף על ")א2(
השלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכת
שירותיאשפוזפסיכיאטרייםבבתיהחוליםהפסיכיאטריים
עלידיקופותהחוליםבשנת2021לעומתצריכתשירותי
האשפוזהפסיכיאטרייםבשנת2019,רשאיםהםלקבוע,
בצו,כיבשנת2021ישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
הפסיכיאטרייםשיעורתשלוםמזעריאושיעורתשלום

מרבי,כפישיקבעובצוע";

בסעיף76)א()4(,במקום"ליוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר )3(
2020("יבוא"ליוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(";

במקוםסעיף78יבוא: )4(

"פרקו'-
תחולה

בריאות78ע שירותי על יחולו א' סימן הוראות )א(
שרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליעד

יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית
)תיקוניחקיקה,

להשגתיעדי
התקציב

לשנות
התקציב2017

ו–2018(

התקציב25ע יעדי להשגת )תיקוניחקיקה ההתייעלותהכלכלית בחוק
לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-122016-

בסעיף73- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"עד2020"יבוא"עד2024"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםבשנים2021עד2024, ")ג(
בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

2019תהיהשנת 2021ו־2022-שנת בשנים )1(
הבסיס;

2021תהיהשנת 2023ו־2024-שנת בשנים )2(
הבסיס;";

בסעיף74- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בכלאחתמהשנים2017עד2019" )א(
יבוא"והשנים2021עד2024";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

כי השרים ראו )א(, קטן סעיף הוראות אף על ")א2(
השלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכת
שירותיאשפוזפסיכיאטרייםבבתיהחוליםהפסיכיאטריים
עלידיקופותהחוליםבשנת2021לעומתצריכתשירותי
האשפוזהפסיכיאטרייםבשנת2019,רשאיםהםלקבוע,
בצו,כיבשנת2021ישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
הפסיכיאטרייםשיעורתשלוםמזעריאושיעורתשלום

מרבי,כפישיקבעובצוע";

בסעיף76)א()4(,במקום"ליוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר )3(
2020("יבוא"ליוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(";

במקוםסעיף78יבוא: )4(

"פרקו'-
תחולה

בריאות78ע שירותי על יחולו א' סימן הוראות )א(
שרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליעד

יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

דחופה רפואה בפעילות ירידה לצד החולים בתי של
)מיון(ופעילויותנוספות,ועלייהבאשפוזמטופליםחולי
קורונהעשינויזהגורםלחוסרודאותבמערכתהבריאות
אשרנמשךגםבשנת2021עבשלכךוכדישניתןיהיהלתת
מענהבמקרהשלהמשךמגמתהשינויהמשמעותיבצריכת
השירותים,מוצעלהסמיךאתהשריםלקבוע,בצו,לעניין
שנהזו,שיעורתשלוםמזעריאומרבישאותוישלמוקופות
החוליםלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,וזאתאםראו
השריםכיהשלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייה
בצריכתשירותיבריאותבבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
עלידיקופותהחולים,לעומתצריכתשירותיהבריאות

בשנת2019ע

לסעיף 25 לחוק המוצע

שירותי לרכש מותאם המוצע ההתחשבנות הסדר
בריאותהגוףבבתיחוליםציבורייםכללייםואינוכולל
נוכח הנפשע בריאות בתחום השירותים רכש נושא את
שירותים של וצריכה אספקה של הייחודיים האפיונים
בתחוםזה,שבובדרךכלל,תקופתהאשפוזממושכתיותר
במסגרת נקבעו, נמוכה, האשפוז של השולית והעלות
2013ובחוק הסדריהתחשבנותקודמיםבחוקההסדרים
ההתייעלות2016,סימןנפרדובוהסדרמפורטנפרדלכללי
התחשבנותביןקופותהחוליםלביןבתיהחוליםהציבוריים
הפסיכיאטרייםוהכללייםשבהםישמחלקהפסיכיאטרית

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשפ"א,עמ'20ע 12
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הוראותסימןב'יחולועלשירותיאשפוז)ב( )1(
בבית חולים קופת שרכשה פסיכיאטריים
חוליםפסיכיאטריעדיוםל'בכסלוהתשפ"ה

)31בדצמבר2024(ע

השריםרשאיםלהאריך,בצו,אתהמועד )2(
האמורבפסקה)1(בשנהנוספתע

לפי בצו המועד את השרים האריכו )3(
פסקה)2(,יחולוהוראותסימןזה,לענייןשנת

2025,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הבסיס  שנת  ,2 025  בשנת )א(
כמשמעותהבסעיף73תהיהשנת2021;

תקופתההסכםכמשמעותהבסעיף )ב(
76)א()4(לאתהיהמעברליוםי"אבטבת

התשפ"ו)31בדצמבר2025(ע"

ביצוע
ותקנות

השריםממוניםעלביצועחוקזהוהםרשאיםלהתקיןתקנותבכל26ע
ענייןהנוגעלביצועוע

תחילה
ותחולה

)1בינואר2021(27ע תחילתושלחוקזהביוםי"זבטבתהתשפ"א )א(
והוראותיויחולועלשירותיבריאותשרכשהקופתחוליםבביתחולים
2024(,ואולם )31בדצמבר ציבוריכלליעדיוםל'בכסלוהתשפ"ה

הוראותסעיף9ימשיכולחולגםלאחרהמועדהאמורע

השריםרשאיםלהאריך,בצו,אתהמועדהאמורבסעיףקטן)א( )ב(
בשנהנוספתע

האריכוהשריםאתהמועד,בצו,לפיסעיףקטן)ב(,יחולוהוראות )ג(
חוקזה,לענייןשנת2025,בשינוייםאלה:

הנפש, לבריאות המרפאות לבין החולים קופות בין וכן
הסדר כי מוצע פסיכיאטריע אשפוז שירותי רכש לעניין
ההתחשבנותהקודםשנקבעבחוקההתייעלות2016יחול
,2024 2021עד בנוגעלשירותיבריאותהנפשגםבשנים
בכמהשינוייםוהתאמות,ולצורךכךמוצעיםכמהתיקונים

עקיפיםבחוקההתייעלות2016ע

לעניין הבסיס ששנת לקבוע מוצע זה בכלל
ההתחשבנותבשנים2021ו־2022תהיהשנת2019ושנת
תהיה ו־2024 2023 בשנים ההתחשבנות לעיין הבסיס
לחוק 24)ב(  בסעיף המוצע להסדר ובדומה ,2021 שנת
להסמיך מוצע - הגוף בריאות שירותי לעניין המוצע
אתהשריםלקבוע,בצו,לענייןשנת2021,שיעורתשלום
מזעריאומרבישאותוישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
נגיף השלכות כי השרים ראו אם וזאת הפסיכיאטריים,
הקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכתשירותיאשפוז
פסיכיאטרייםבבתיהחוליםהפסיכיאטרייםעלידיקופות
החולים,לעומתצריכתשירותיהאשפוזהפסיכיאטריים

בשנת2019ע

כמוכןמוצעלהסמיךאתהשריםלהאריךבצואת
אשפוז שירותי רכש לעניין האמור ההתחשבנות הסדר
פסיכיאטריים,בשנהנוספת,כךשיחולעלשירותיאשפוז
פסיכיאטרייםשרכשהקופתחוליםבביתחוליםפסיכיאטרי
עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(עלענייןזה,
מוצעכיבשנת2025יחולההסדרבשינוייםהמחויביםע

ובשינוייםכמפורטבסעיף78)ב()3(המוצעלחוקההתייעלות
2016,כפישמובאבסעיף25)4(לחוקהמוצעע

לסעיף 26 לחוק המוצע

החוק ביצוע על ממונים השרים כי לקבוע מוצע
הנוגע עניין בכל תקנות להתקין רשאים והם המוצע

לביצועוע

לסעיף 27 לחוק המוצע

המוצע החוק של תחילתו מועד את לקבוע מוצע
תחולת ואת ,)2021 בינואר 1( התשפ"א בטבת י"ז ליום
ההוראותהקבועותבו,למעטהוראותסעיף9לחוקהמוצע,
בבית חולים קופת ידי על שנרכשו בריאות שירותי על
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)4(,במקום 1,בהגדרה"תוספתריאלית",בפסקה בסעיף )1(
"לשנת2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2024ו־2025";

בסעיף2)א(- )2(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

אחריפסקה)2(יקראו: )ב(

בשנת ברוטו הצריכה תקרת - 2025 בשנת )3("
2024,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנה,תוספת
תקרות מסך 2%ע0 של בשיעור ותוספת ריאלית

הצריכהברוטולשנת2024ע";

"2024 עד 2021 5)א(,במקום"בכלאחתמהשנים בסעיף )3(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף6- )4(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בפסקה)1()ג(- )ב(

יקראו ו־2024" 2023 "בשנים במקום ברישה, )1(
"בשנים2023עד2025";

בפסקתמשנה)1(,במקום"ולענייןשנת2024" )2(
יקראו"ולענייןהשנים2024ו־2025";

בפסקה)2()ב(,במקום"בשנים2022עד2024"יקראו )ג(
"בשנים2022עד2025";

בסעיף7,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024"יקראו )5(
"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף10- )6(

בסעיףקטן)ב(,במקום"כלאחתמהשנים2022עד )א(
2024"יקראו"כלאחתמהשנים2022עד2025";

)4(,במקום 1,בהגדרה"תוספתריאלית",בפסקה בסעיף )1(
"לשנת2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2024ו־2025";

בסעיף2)א(- )2(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

אחריפסקה)2(יקראו: )ב(

בשנת ברוטו הצריכה תקרת - 2025 בשנת )3("
2024,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנה,תוספת
תקרות מסך 2%ע0 של בשיעור ותוספת ריאלית

הצריכהברוטולשנת2024ע";

"2024 עד 2021 5)א(,במקום"בכלאחתמהשנים בסעיף )3(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף6- )4(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בפסקה)1()ג(- )ב(

יקראו ו־2024" 2023 "בשנים במקום ברישה, )1(
"בשנים2023עד2025";

בפסקתמשנה)1(,במקום"ולענייןשנת2024" )2(
יקראו"ולענייןהשנים2024ו־2025";

בפסקה)2()ב(,במקום"בשנים2022עד2024"יקראו )ג(
"בשנים2022עד2025";

בסעיף7,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024"יקראו )5(
"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף10- )6(

בסעיףקטן)ב(,במקום"כלאחתמהשנים2022עד )א(
2024"יקראו"כלאחתמהשנים2022עד2025";

חוליםציבוריכללי,עדיוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר
בצו להאריך רשאים יהיו שהשרים מוצע בנוסף 2024(ע
אתתקופתהסדרההתחשבנותהמוצעבשנהנוספת,כך
שיחולעלשירותיבריאותשצרכוקופותהחוליםבבתי
החוליםהציבורייםהכללייםעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31
בדצמבר2025(,בשינוייםכמפורטבסעיףהמוצע,ובכללם
אלה:תקרתהצריכהברוטולשנת2025תהאתקרתהצריכה
שנה, לאותה עדכון שיעור בתוספת 2024 לשנת ברוטו
תקרות מסך 2%ע0 של בשיעור ותוספת ריאלית תוספת
הצריכהברוטולשנת2024;רצפותהצריכהברוטובעבור
בהתאם יהיו אחר בריאות ושירות דיפרנציאלי שירות
להוראותסעיף6)1()ג(לחוקהמוצע;התשלוםבעבורשירות

אשפוזבמחלקהפנימיתבביתחוליםציבוריכללייהיה
ותוספת המוצע, לחוק 15)א()2( סעיף להוראות בהתאם
התשלוםלמחלקותהפנימיותכמשמעותהבסעיף15)ב()1(
לחוקהמוצעתשולםבהתאםלהוראותסעיף15)ב()2()ב(

לחוקהמוצעע

בעניין המוצע, לחוק 9 סעיף לפי שההסדר מוצע 
התשלוםהחודשיהקבועשיעבירהמוסדלביטוחלאומי
קבוע הסדר יהיה הכלליים, הציבוריים החולים לבתי
הרצון בשל וזאת המוגבלת, התחולה מהוראת שיוחרג
החולים לבתי תקציבית וודאות פיננסית יציבות ליצור

הציבורייםהכללייםע
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בסעיףקטן)ג(,במקום"באחתמהשנים2022עד2024" )ב(
יקראו"באחתמהשנים2022עד2025";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לשנים2023ו־2024"יקראו )ג(
"לשנים2023עד2025";

בסעיף14- )7(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים )א(
2021עד2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים )ב(
2021עד2024",יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף15- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

2021עד ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים )1(
2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

"2024 עד 2022 "בשנים במקום ,)2( בפסקה )2(
יקראו"בשנים2022עד2025";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)1(,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד )1(
2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

)2()ב(,במקום"בשנים2022עד2024" בפסקה )2(
יקראו"בשנים2022עד2025";

בסעיף17)ב(,במקום"לגביהשנים2021עד2024"יקראו )9(
"לגביהשנים2021עד2025";

31( התשפ"ה בכסלו ל' "ליום במקום 20)א()3(, בסעיף )10(
)31בדצמבר 2024("יקראו"ליוםי"אבטבתהתשפ"ו בדצמבר

;")2025

בסעיף21,במקום"לכלאחתמהשנים2021עד2024"יקראו )11(
"לכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף24)א()2(,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )12(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025"ע
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תוספת
)סעיף22)א()9((

שירותי בריאות מוחרגים

קודהשירותשםהשירות

L0167תוספתבעדהאבזרלהשתלתסוגראוזניותעלייהשמאלי1

L0168תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילנפגעיחוטשדרה2

3ALSתוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילחוליL0169

כבד4 בגידולי ,SITR פנימי, קרניתי לטיפול Y90 בעד תוספת
Y90באמצעות

L0280

L0300תוספתבעדהאבזרלתיקוןמלעורישלהמסתםהדו–צניפי5

L0797תוספתבעדמשאבהלהזרקהתת–עוריתשלאפומורפין6

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבלגירויעצבשדרתי/שורשי/7
היקפי

L4583

L9638תוספתבעדדפיברוטייד,מבוגר,תעריףלמחזורטיפול8

L9639תוספתבעדדפיברוטייד,דפיטליו,ילד,תעריףלמחזורטיפול9

D0210צילוםשיניים-סטטוסמלא10

D0220צילוםפריאפיקלי11

D0230צילוםפריאפיקלי,כלשןנוספת12

D0240צילוםאוקולוזלי13

D0330צילוםפנורמי14

D1110סילוקאבנית,מבוגר,לכלהפה,כוללהדרכה15

D1120סילוקאבנית,ילד,לכלהפה,כוללהדרכה16

D1206טיפולמקומיבלכתפלואוריד,תעריףלכלהפה17

D1208טיפולמקומיבג'לפלואוריד,תעריףלכלהפה18

D1351איטוםחריצים,לשן19

D1510שומרמקוםקבוע-התקנה20

D2140שחזוראמלגם-משטח1,משנןראשוני/קבוע21

D2150שחזוראמלגם-2משטחים,משנןראשוני/קבוע22

D2160שחזוראמלגם-3משטחים,משנןראשוני/קבוע23

D2161שחזוראמלגם-4משטחיםאויותר,משנןראשוני/קבוע24

D2330שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןקדמית25

D2331שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןקדמית26

תוספת
)סעיף22)א()9((

שירותי בריאות מוחרגים

קודהשירותשםהשירות

L0167תוספתבעדהאבזרלהשתלתסוגראוזניותעלייהשמאלי1

L0168תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילנפגעיחוטשדרה2

3ALSתוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילחוליL0169

כבד4 בגידולי ,SITR פנימי, קרניתי לטיפול Y90 בעד תוספת
Y90באמצעות

L0280

L0300תוספתבעדהאבזרלתיקוןמלעורישלהמסתםהדו–צניפי5

L0797תוספתבעדמשאבהלהזרקהתת–עוריתשלאפומורפין6

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבלגירויעצבשדרתי/שורשי/7
היקפי

L4583

L9638תוספתבעדדפיברוטייד,מבוגר,תעריףלמחזורטיפול8

L9639תוספתבעדדפיברוטייד,דפיטליו,ילד,תעריףלמחזורטיפול9

D0210צילוםשיניים-סטטוסמלא10

D0220צילוםפריאפיקלי11

D0230צילוםפריאפיקלי,כלשןנוספת12

D0240צילוםאוקולוזלי13

D0330צילוםפנורמי14

D1110סילוקאבנית,מבוגר,לכלהפה,כוללהדרכה15

D1120סילוקאבנית,ילד,לכלהפה,כוללהדרכה16

D1206טיפולמקומיבלכתפלואוריד,תעריףלכלהפה17

D1208טיפולמקומיבג'לפלואוריד,תעריףלכלהפה18

D1351איטוםחריצים,לשן19

D1510שומרמקוםקבוע-התקנה20

D2140שחזוראמלגם-משטח1,משנןראשוני/קבוע21

D2150שחזוראמלגם-2משטחים,משנןראשוני/קבוע22

D2160שחזוראמלגם-3משטחים,משנןראשוני/קבוע23

D2161שחזוראמלגם-4משטחיםאויותר,משנןראשוני/קבוע24

D2330שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןקדמית25

D2331שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןקדמית26
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קודהשירותשםהשירות

D2332שחזורמחומרמרוכב-3משטחים,שןקדמית27

D2335שחזורמחומרמרוכב-4משטחיםאויותר,שןקדמית28

D2390שחזורמחומרמרוכב,כותרתשןקדמית29

D2391שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןאחורית30

D2392שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןאחורית31

D2393שחזורמחומרמרוכב-3משטחים,שןאחורית32

D2394שחזורמחומרמרוכב-4משטחיםאויותר,שןאחורית33

D2710כתרעלבסיסשרף,מוכןבצורהלאישירה,מבושל34

D2752כתרחרסינהמאוחהלמתכתחציאצילה,הכנהוהתקנה35

D2920הדבקהחוזרתשלכתרמשחזר36

D2950בנייתתווך,כוללפיניםלסוגיהם37

D2952מבנהיצוקבתוספתלכתר38

D2975כיפתשורש,הכנהוהתקנה39

D2980כתר-תיקוןוהתקנה40

D3220קיטועמוךשןנשירהאוקבועה41

D3230טיפולשורש-שןנשירה,מילויבחומרנספג,לאכוללשחזורסופי42

D3310טיפולשורש-שןקדמית,לאכוללשחזורסופי43

D3320טיפולשורש-שןמלתעה,לאכוללשחזורסופי44

D3330טיפולשורש-שןטוחנת,לאכוללשחזורסופי45

D3346טיפולשורשחוזר-שןקדמית46

D3347טיפולשורשחוזר-שןמלתעה47

D3348טיפולשורשחוזר-שןטוחנת48

D3351אפקסיפיקציה49

סתימה50 כולל קדמית, שן אפיקואקטומי- כריתתחודהשורש,
רטרוגרדית

D3410

כריתתחודהשורש,אפיקואקטומי-שןמלתעה,שורשראשון,51
כוללסתימהרטרוגרדית

D3421

כריתתחודהשורש,אפיקואקטומי-שןטוחנת,שורשראשון,52
כוללסתימהרטרוגרדית

D3425

D3450כריתתשורש53

D3920פיצולשורשים,המיסקציה,לאכוללטיפולשורש54
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קודהשירותשםהשירות

צמודות55 יותר או שיניים 4 - ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
ברבעפה

D4210

D4211ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה-3-1שינייםצמודותברבעפה56

D4240הרמתמתלהעםהחלקתשורשים,רבעפה57

D4249הארכתכותרת58

D4341הקצעתשורשים,4שינייםאויותרברבעפה59

D5110תותבתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה60

D5120תותבתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה61

D5130תותבתמיידיתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה62

D5140תותבתמיידיתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה63

D5211תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה64

D5212תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה65

D5213תותבתחלקיתעליונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה66

D5214תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה67

D5225תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה68

D5226תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה69

D5281תותבתחלקיתחד–צדדיתנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה70

D5410התאמתתותבתשלמהעליונהנשלפת71

D5411התאמתתותבתשלמהתחתונהנשלפת72

D5421התאמתתותבתחלקיתעליונהנשלפת73

D5422התאמתתותבתחלקיתתחתונהנשלפת74

D5511תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת75

D5512תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת76

D5520החלפתשןשבורה/חסרהבתותבתשלמהנשלפת,תעריףלשן77

D5611תיקוןבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפתמשרף78

D5612תיקוןבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפתמשרף79

D5621תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתתחתונהנשלפת80

D5622תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתעליונהנשלפת81

D5630תיקון/החלפתוובתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלוו82

D5640החלפתשןשבורהבתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלשן83

D5650הוספתשןלתותבתחלקיתנשלפת84

D5660הוספתוולתותבתחלקיתנשלפת85

קודהשירותשםהשירות

צמודות55 יותר או שיניים 4 - ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
ברבעפה

D4210

D4211ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה-3-1שינייםצמודותברבעפה56

D4240הרמתמתלהעםהחלקתשורשים,רבעפה57

D4249הארכתכותרת58

D4341הקצעתשורשים,4שינייםאויותרברבעפה59

D5110תותבתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה60

D5120תותבתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה61

D5130תותבתמיידיתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה62

D5140תותבתמיידיתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה63

D5211תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה64

D5212תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה65

D5213תותבתחלקיתעליונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה66

D5214תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה67

D5225תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה68

D5226תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה69

D5281תותבתחלקיתחד–צדדיתנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה70

D5410התאמתתותבתשלמהעליונהנשלפת71

D5411התאמתתותבתשלמהתחתונהנשלפת72

D5421התאמתתותבתחלקיתעליונהנשלפת73

D5422התאמתתותבתחלקיתתחתונהנשלפת74

D5511תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת75

D5512תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת76

D5520החלפתשןשבורה/חסרהבתותבתשלמהנשלפת,תעריףלשן77

D5611תיקוןבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפתמשרף78

D5612תיקוןבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפתמשרף79

D5621תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתתחתונהנשלפת80

D5622תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתעליונהנשלפת81

D5630תיקון/החלפתוובתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלוו82

D5640החלפתשןשבורהבתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלשן83

D5650הוספתשןלתותבתחלקיתנשלפת84

D5660הוספתוולתותבתחלקיתנשלפת85
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קודהשירותשםהשירות

הוספתשן/וולתותבתחלקיתנשלפת,שן/וושניומעלהבאותה86
ישיבה

D5699

D5710חידושבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת87

D5711חידושבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת88

D5720חידושבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפת89

D5721חידושבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפת90

D5730ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במרפאה91

D5731ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במרפאה92

D5740ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במרפאה93

D5741ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במרפאה94

D5750ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במעבדה95

D5751ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במעבדה96

D5760ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במעבדה97

D5761ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במעבדה98

D5810תותבתבינייםשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה99

D5811תותבתבינייםשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה100

D5820תותבתבינייםחלקיתעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה101

D5821תותבתבינייםחלקיתתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה102

D5863תותבתעלשורשיםשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה103

D5864תותבתעלשורשיםחלקיתעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה104

D5865תותבתעלשורשיםשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה105

D5866תותבתעלשורשיםחלקיתתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה106

החלפתחלקשניתןלהחלפהבמחברחצימדויקאומדויק,רכיב107
זכרי/נקבי,עלשןלתותבתנשלפת

D5867

החדרה108 לאחר מחבר רכיבי לחיבור נשלפת תותבת התאמת
כירורגיתשלשתלדנטלי

D5875

D6010שתלדנטלי,שלבא':החדרהכירורגיתשלגוףהשתל109

D6011שתלדנטלי,שלבב':חשיפתהשתללחיבורכיפתריפוי/מבנה110

מבנהמחברחצימדויקעלשתללתותבתנשלפת,הכנהוהתקנה,111
כוללהתקנתרכיביהמחבר

D6052

D6056מבנהטרומילשתלדנטלי112

החלפתחלקבמחברחצימדויקאומדויק,רכיבזכרי/נקבי,על113
שתל/מבנהלשתלהתומךבתותבת

D6091

D6092הדבקהחוזרתשלכתרנתמךשתל/שןשנפל114
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קודהשירותשםהשירות

D6100הוצאהכירורגיתשלשתלדנטלי115

תותבתשלמהעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,116
הכנהוהתאמה

D6110

על117 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה שלמה תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6111

תותבתחלקיתעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,118
הכנהוהתאמה

D6112

על119 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה חלקית תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6113

D7111עקירה,שאריתכותרתית-שןנשירה,תעריףלשן120

D7140עקירה,שןשבקעהאושורשחשוף,תעריףלשן121

עקירהכירורגית-שןשבקעהלחללהפה,הדורשתהרמתמתלה,122
תעריףלשן

D7210

D7220עקירהכירורגית-שןכלואהברקמהרכה,תעריףלשן123

D7230עקירהכירורגית-שןכלואהחלקיתברקמהקשה,תעריףלשן124

D7240עקירהכירורגית-שןכלואהבמלואהברקמהקשה,תעריףלשן125

D7270קיבועשינייםאוהחזרהלמכתשיתלאחרחבלה126

D7280חשיפתשןכלואהמסיבותאורתודונטיות,כוללהדבקתסמכים127

D7310אלבאולופלסטיקהעםעקירות,4שינייםאויותרברבעפה128

D7311אלבאולופלסטיקהעםעקירות,3-1שינייםברבעפה129

D7320אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,4שינייםאויותרברבעפה130

D7321אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,3-1שינייםברבעפה131

D7340העמקתהוסטיבולום,וסטיבולופלסטי,ריפוישניוני132

D7450כריתתציסטהבלסת133

D7960פרנולקטומי134

D8050טיפולאורתודונטימניעתי,כוללעלידיסנטרון135

לשנת136 עלות ,18-12 גילאי עלומים, למשנן מלא שיניים יישור
טיפולים,עד3שנים

D8080

137D8080קודדיווחבמהלךהשימושבקודD8089

D8210טיפולבהתקןדנטלינשלף138

D9110עזרהראשונה-טיפולבכאבשיניים139

D9220הרדמהכלליתלטיפולשיניים,בנוכחותמרדים-עדשעה140

הרדמהכלליתלטיפולשינייםמורכב,בנוכחותמרדים-מעל141
שעה

D9221

D9230"אנלגזיה,כוללניטרוס,לאכוללטיפולדנטלי142

קודהשירותשםהשירות

D6100הוצאהכירורגיתשלשתלדנטלי115

תותבתשלמהעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,116
הכנהוהתאמה

D6110

על117 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה שלמה תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6111

תותבתחלקיתעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,118
הכנהוהתאמה

D6112

על119 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה חלקית תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6113

D7111עקירה,שאריתכותרתית-שןנשירה,תעריףלשן120

D7140עקירה,שןשבקעהאושורשחשוף,תעריףלשן121

עקירהכירורגית-שןשבקעהלחללהפה,הדורשתהרמתמתלה,122
תעריףלשן

D7210

D7220עקירהכירורגית-שןכלואהברקמהרכה,תעריףלשן123

D7230עקירהכירורגית-שןכלואהחלקיתברקמהקשה,תעריףלשן124

D7240עקירהכירורגית-שןכלואהבמלואהברקמהקשה,תעריףלשן125

D7270קיבועשינייםאוהחזרהלמכתשיתלאחרחבלה126

D7280חשיפתשןכלואהמסיבותאורתודונטיות,כוללהדבקתסמכים127

D7310אלבאולופלסטיקהעםעקירות,4שינייםאויותרברבעפה128

D7311אלבאולופלסטיקהעםעקירות,3-1שינייםברבעפה129

D7320אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,4שינייםאויותרברבעפה130

D7321אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,3-1שינייםברבעפה131

D7340העמקתהוסטיבולום,וסטיבולופלסטי,ריפוישניוני132

D7450כריתתציסטהבלסת133

D7960פרנולקטומי134

D8050טיפולאורתודונטימניעתי,כוללעלידיסנטרון135

לשנת136 עלות ,18-12 גילאי עלומים, למשנן מלא שיניים יישור
טיפולים,עד3שנים

D8080

137D8080קודדיווחבמהלךהשימושבקודD8089

D8210טיפולבהתקןדנטלינשלף138

D9110עזרהראשונה-טיפולבכאבשיניים139

D9220הרדמהכלליתלטיפולשיניים,בנוכחותמרדים-עדשעה140

הרדמהכלליתלטיפולשינייםמורכב,בנוכחותמרדים-מעל141
שעה

D9221

D9230"אנלגזיה,כוללניטרוס,לאכוללטיפולדנטלי142
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פרק ג': הלוואות לדיור
תיקוןחוק

הלוואותלדיור
בחוקהלוואותלדיור,התשנ"ב-131992)בפרקזה-חוקהלוואותלדיור(-4ע

בסעיף4,בסופויבוא"ובתנאישמחירהדירהשבעדהניתנתההלוואהלאיעלה )1(
על2מיליוןשקליםחדשים";

בסעיף4א)ד(,בסופויבוא"ובתנאישמחירהדירהשבעדהניתנתההלוואהלא )2(
יעלהעל2מיליוןשקליםחדשים"ע

פרקג'-תחילה
והוראתמעבר

תחילתםשלסעיפים4ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיורכנוסחםבסעיף4לחוקזה,5ע )א(
ביוםכ"חבאדרא'התשפ"ב)1במרס2022()בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיפים4ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיור )ב(
כנוסחםערביוםהתחילה,ימשיכולחולעלזכאישישבידוביוםהתחילהאישור
פקיעת למועד עד העקרוני, האישור ניתן שלגביה להלוואה ביחס בתוקף, עקרוני
האישורהעקרוניהאחרוןשניתןלולפנייוםהתחילה;בסעיףקטןזה,"אישורעקרוני"
-כמשמעותובהוראותניהולבנקאיתקיןלענייןמתןהלוואותלדיורלפיחוקהלוואות

לדיורשנתןהמפקחעלהבנקיםלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,141941ע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 4

סעיפים4ו–4אלחוקהלוואותלדיור,התשנ"ב- 
1992)להלן-חוקהלוואותלדיור(,קובעיםשיעוריריבית
מיוחדיםשיחולועלהלוואהשניתנתבהתאםלסעיפים
אלה)להלן-שיעוריהריביתהמיוחדים(עכמוכן,נקבע
בהוראותהסעיפיםכיהלוואהכאמורעםשיעוריריבית
599 הוא שלו הנקודות שסך לזכאי רק תינתן מיוחדים
נקודותלפחותעכחלקמביצועהתאמותלשםהתכנסות
למסגרותהפיסקליותלשנים2021ואילךובמטרהלמקדאת
מתןהסיועבהלוואותלדיורלאוכלוסיותהנזקקותלו,מוצע
להוסיףתנאילזכאותלהלוואהכאמור,כךשהיאלאתינתן

בעדדירהשמחירהעולהעל2מיליוןשקליםחדשיםע

לסעיף קטן )א( סעיף 5 

מוצעלקבועכיתחילתןשלהוראותסעיפים4 
ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיורכנוסחםבתיקוןהמוצעתהיה

ביוםכ"חבאדרא'התשפ"ב)1במרס2022(ע

לסעיף קטן )ב(

שהגיעו הזכאים לקבוצת מענה לתת הצורך בשל
לשלבמתקדםבהליךהטיפולבהעמדתההלוואהבהתאם
לכלליםהנהוגיםהיום,מוצעלקבועהוראתמעברולפיה
זכאישישבידוביוםהתחילהאישורעקרוניבתוקףלקבלת
ההלוואה,ימשיכולחולעליוהוראותסעיפים4ו־4א)ד(
ביחס התחילה, יום ערב כנוסחם לדיור הלוואות לחוק

להלוואהשלגביהניתןהאישורהעקרוניע

שמחזיק שמי העקרוני, האישור את להגדיר מוצע
הוראות עליו לחול ימשיכו התחילה ביום כאמור בו
סעיפים4ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיורכנוסחםערביום
התחילה,כמשמעותושלאישורזהבהוראותניהולבנקאי
תקיןשנקבעועלידיהמפקחעלהבנקיםלפיסעיף5)ג1(
לפקודתהבנקאות,1941,לענייןמתןהלוואותלדיורלפי

חוקהלוואותלדיורע

ס"חהתשנ"ב,עמ'246;התשע"ו,עמ'237ע 13

ע"ר1941,תוס'1,עמ'69ע 14

ר ב ס ה י  ר ב ד



1325 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

פרק ד': מסים
סימן א': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-6-151975ע

)3(יבוא"למעטלענייןיבואשירותדיגיטלישהוראות 16,בסוףפסקה בסעיף )1(
סעיף16אחלותבעניינו";
אחריסעיף16יבוא: )2(

"החייבבתשלום
המסבמתןשירות

דיגיטלי

בסעיףזה-16אע )א(

"זירהדיגיטלית"-מערכתמקוונתהמשמשתלביצוע
עסקאותביןנותנישירותדיגיטלילביןמקבלי

שירותדיגיטלי;
"מפעילחנותמקוונת"-מפעילזירהדיגיטלית,ולגבי
זירה באמצעות שלא הניתן דיגיטלי שירות

דיגיטלית-נותןהשירות;
"שירותדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

פרק ד': מסים
סימן א': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תיקוןחוקמסערךבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-6-151975ע
מוסף

)3(יבוא"למעטלענייןיבואשירותדיגיטלישהוראות 16,בסוףפסקה בסעיף )1(
סעיף16אחלותבעניינו";
אחריסעיף16יבוא: )2(

"החייבבתשלום
המסבמתןשירות

דיגיטלי

בסעיףזה-16אע )א(

"זירהדיגיטלית"-מערכתמקוונתהמשמשתלביצוע
עסקאותביןנותנישירותדיגיטלילביןמקבלי

שירותדיגיטלי;
"מפעילחנותמקוונת"-מפעילזירהדיגיטלית,ולגבי
זירה באמצעות שלא הניתן דיגיטלי שירות

דיגיטלית-נותןהשירות;
"שירותדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

סימן א': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא 
שירותים דיגיטליים

מוצעתיקוןלחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975  כללי
)בפרקזה-חוקמע"מ(,אשרנועדלאפשרגבייה 
יעילהשלהמסהחלבשלרכישהשלשירותיםדיגיטליים
)כפישיפורטובהמשך(מספקיםבין־לאומייםאשרמושבם
אלה שירותים מתן על החל המס בישראלעגביית אינו
חיונית,הןלשםאכיפתתשלוםמסאמתוהגדלתהכנסות
המדינהממסיםוהןלצורךמניעתאפליהלרעהשלעסקים
ישראלייםהמספקיםללקוחותיהםשירותיםדומים,תחת

נטלמסמלאע

על הניתנים שירותים בעד מסים בגביית הקושי
ידיספקיםאשרמיקומםאינובמדינתמושבםשלצרכני
השירותים,זוכהלדיוןבין־לאומינרחבבשניםהאחרונותע
הצעדיםהמוצעיםבפרקזהיושמובמדינותרבותואףנכללו
Base Erosion and Profit Shifting פרויקט בהמלצות

)BEPS(שלארגוןה־OECD,אשרפורסמובחודשאוקטובר
2015)להלן-המלצותBEPS(ע

בהתאםלמצבהחוקיהחלכיום,תשלוםהמע"מבשל
קבלתשירותיםמאתתושבחוץאשראינוחייבברישוםלפי
סעיף60לחוקמע"מ,חלעלמקבלהשירות-ביןשמקבל
השירותמסווגכחייבבמסוביןשמדוברבאדםפרטיעואולם,
ה־OECD,קייםקושירב בהרחבהבסקירות כפישנדון
בגבייתמע"ממאנשיםפרטיים,להבדילמבתיעסקעלנוכח
לחייבתושבי BEPS,מוצע להמלצות ובהתאם האמור,
חוץהמספקיםשירותיםאלהברישוםבישראלובתשלום

המע"מהנובעמהשירותיםהניתניםעלידםע

כאמורבסקירותה־OECD,אחתהמטרותהמרכזיות
כל של מושבם שבהם במקרים המע"מ חיובי בהסדרת
היא מהצדדיםלעסקההואבשתימדינותשונות, אחד

למנועמצבשלכפלמס,אולחלופין-העדרחבותבמסע
התיקוןהמוצעלהלןתואםאתהאסדרההנהוגהבמדינות
זהע מנחה עיקרון עם מתיישב ככלל, ומשכך, OECD–ה
יובהרכיהתיקוןהמוצעבפרקזהאינובאלגרועמסמכותה
שלרשותהמסיםמכוחסעיף60לחוקמע"מלדרושממי

שישלועסקיםבישראללהירשםבישראלכעוסקע

לפסקה )1( סעיף 6

סעיף16לחוקמע"מקובעעלמיתחולחבותהמס
במקריםהמפורטיםבסעיףעביןהשאר,בפסקה)3(נקבעכי
ביבוא,לרבותיבואטוביןבלתימוחשיים,החייבבמסהוא
בעלהטוביןעלנוכחההסדרהמוצעבענייןחבותהמסבמתן
שירותיםדיגיטלייםעלידיתושבחוץלתושבישראל,מוצע

להחריגענייןזהמהוראתהפסקההאמורהע

לפסקה )2(

ההסדר את מע"מ, לחוק 16א מוצעלקבוע,בסעיף
בענייןחבותהמסבעדמתןשירותיםדיגיטלייםלתושב
ישראלמאתתושבחוץעלצורךכךמוצעלהגדיר"שירות
טלפוניה, שירותי השאר, בין הכולל, כשירות דיגיטלי"
שירות וטלוויזיה, רדיו שידורי לאינטרנט, גישה פקס,
המאפשרפעילותמקוונת,שירותתיווךביןמוכרטוביןאו
נותןשירותיםלקונה,שירותהניתןבאופןממוכןעלידי
מחשב,אספקתתכניםקולייםאוחזותיים,הוראהמרחוק,
משחקים, מוזיקה, ספרים, ויישומונים, תוכנות אספקת
סרטים טלוויזיה, תכניות והימורים, מזל משחקי לרבות
ומכירתטוביןבלתימוחשייםענוסףעלכךמוצעלהגדיר
"מפעילחנותמקוונת"כמפעילזירהדיגיטלית)שהיא,על
פיהגדרתההמוצעת,מערכתמקוונתלביצועעסקאותבין
נותניומקבלישירותיםדיגיטליים(,ואםהשירותהדיגיטלי
לאניתןבאמצעותפלטפורמהכזו-יהיההמפעילמישנתן

אתהשירותהדיגיטליע

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 15
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באמצעות ממוכן באופן הניתן שירות )1(
אלקטרונית רשת באמצעות או האינטרנט
אחרת,אשרמאפשר,ביןהשאר,פעילותמקוונת,
תיווךביןמוכרטוביןאונותןשירותיםלקונה
מוצרים או מוחשיים בלתי טובין מכירת וכן
קוליים תכנים אספקת זה ובכלל דיגיטליים,
תוכנות אספקת מרחוק, הוראה חזותיים, או
מוזיקה, ספרים, אספקת ושדרוגם, ויישומונים
משחקים,לרבותמשחקימזלוהימורים,תכניות

טלוויזיהוסרטים;
של לקבלה או להעברה בקשר שירות )2(
מידע כל או תמונות צלילים, מילים, אותות,
מערכת או רדיו אופטי, סיב באמצעות אחר,
אלקטרומגנטיתאחרת,ובכללזהשירותיטלפוניה,

פקסושירותיגישהלאינטרנט;

שירותישידורטלוויזיהאורדיו; )3(

"תושבחוץ"-תושבחוץכהגדרתובסעיף1,כשהוא
נמצאמחוץלישראלואיןלועסקיםאופעילות

בישראל;

"תושבישראל"-מישזוההעלידימפעילחנותמקוונת
או אחד לפי מישראל דיגיטלי שירות כמקבל
יותרמאלה:מקוםמושבו;אמצעיהתשלוםשלו;
הציודאוהתשתיתהנייחתשבאמצעותםקיבל
לכללים בהתאם אחר באופן או השירות, את

שקבעהמנהללענייןזהע

תושבחוץהנותןשירותדיגיטלילתושבישראלידרוש, )ב(
במועדהתשלוםבעדהשירותהאמור,כיחייבבמסימלא

הצהרהבדברהיותוחייבבמסע

במתןשירותדיגיטלימאתתושבחוץלתושבישראל, )ג(
יהיההחייבבתשלוםהמס-

השירות מקבל אם - המקוונת החנות מפעיל )1(
הדיגיטליהואתושבישראלשאינוחייבבמס;

)2(מקבלהשירותהדיגיטלי-אםהואתושבישראל
החייבבמסע";

מיהו המוצע הסדר לצורכי להגדיר מוצע כן כמו
"תושבחוץ"ו"תושבישראל",באופןהמזההאתתושב
החוץכיחידשיושבדרךקבעמחוץלישראל,ואםזהתאגיד
-נרשםאוהתאגדרקמחוץלישראל,ואשרנמצאמחוץ
לישראלואיןלועסקיםאופעילותבישראל;מוצעלהגדיר
"תושבישראל"באופןשמאפשרזיהוישלמקבלהשירות
הדיגיטליככזה,ולפיכךההגדרההמוצעתמתבססתעל
סממניםמקומייםשמפעילהחנותהמקוונתיכוללזהות:

מקוםמושבו;אמצעיהתשלוםשלו;הציודאוהתשתית
הנייחתשבאמצעותםקיבלאתהשירות,אובאופןאחר

בהתאםלכלליםשקבעהמנהללענייןזהע

בסעיף לקבוע מוצע האמורות, להגדרות בהתאם
קטן)ג(כיחובתתשלוםהמסבמתןשירותדיגיטלימתושב
חוץלתושבישראלשאינועוסק,מלכ"ראומוסדכספי,
תחולעלמפעילהחנותהמקוונת)מפעילהזירהאונותן
לעוסק, השירות ניתן העניין(ע לפי הדיגיטלי, השירות
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בסעיף29,אחריפסקה)1ב(יבוא: )3(

בעסקהשסעיף16אחלעליה,יחולהחיובבמסעםקבלתהתמורהועל ")1ג(
הסכוםשהתקבלע";

אחריסעיף92יבוא: )4(

"פרק י"ג1: תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי

בפרקזה-92אעהגדרות

"חייבברישום"-כמשמעותובסעיף92ב;

"מפעילחנותמקוונת","שירותדיגיטלי"ו"תושבישראל"-
כהגדרתםבסעיף16אע

רישוםתושבחוץ
הנותןשירות

דיגיטלי

תושבחוץהמפעילחנותמקוונתשבאמצעותהניתןשירות92בע
דיגיטלילתושבישראל,חייבברישום,במרשםשיקבעשר

האוצרלצורךביצועפרקזה,במועדובדרךשיקבעע
חובתדיווחתקופתי

וחובתתשלוםמס
בעדמתןשירות

דיגיטלי

חייבברישוםיגישדוחתקופתילמנהל,לתקופהשקבעשר92גע
האוצר)בפרקזה-תקופתהדיווח(,באופןובמועדיםשקבע
)בפרקזה-הדוחהתקופתי(;בדוחהתקופתייפרטאתסך
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנועל
ידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמסהנובע
מהם;כמוכןישלםאתהמסהמגיעלתקופתהדיווח,עם

הגשתהדוחהתקופתיע
שמירתמידע,

נתוניםומסמכים
חייבברישוםישמוראתהמידע,אתהנתוניםואתהמסמכים92דע

ידו על שניתנו הדיגיטליים השירותים למתן המתייחסים
7שניםהחל לתושבישראלבתקופתהדיווח,לתקופהשל
ממועדהגשתהדוחהתקופתי,באופןשיאפשרגיבויוהפקה
זמינהשלהם,לפידרישתהמנהלבהתאםלסמכותולפיסעיף

108)א(,בתוך30ימיםממועדדרישתוכאמורע

בסעיף29,אחריפסקה)1ב(יבוא: )3(

בעסקהשסעיף16אחלעליה,יחולהחיובבמסעםקבלתהתמורהועל ")1ג(
הסכוםשהתקבלע";

אחריסעיף92יבוא: )4(

"פרק י"ג1: תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי

בפרקזה-92אעהגדרות

"חייבברישום"-כמשמעותובסעיף92ב;

"מפעילחנותמקוונת","שירותדיגיטלי"ו"תושבישראל"-
כהגדרתםבסעיף16אע

רישוםתושבחוץ
הנותןשירות

דיגיטלי

תושבחוץהמפעילחנותמקוונתשבאמצעותהניתןשירות92בע
דיגיטלילתושבישראל,חייבברישום,במרשםשיקבעשר

האוצרלצורךביצועפרקזה,במועדובדרךשיקבעע
חובתדיווחתקופתי

וחובתתשלוםמס
בעדמתןשירות

דיגיטלי

חייבברישוםיגישדוחתקופתילמנהל,לתקופהשקבעשר92גע
האוצר)בפרקזה-תקופתהדיווח(,באופןובמועדיםשקבע
)בפרקזה-הדוחהתקופתי(;בדוחהתקופתייפרטאתסך
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנועל
ידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמסהנובע
מהם;כמוכןישלםאתהמסהמגיעלתקופתהדיווח,עם

הגשתהדוחהתקופתיע
שמירתמידע,

נתוניםומסמכים
חייבברישוםישמוראתהמידע,אתהנתוניםואתהמסמכים92דע

ידו על שניתנו הדיגיטליים השירותים למתן המתייחסים
7שניםהחל לתושבישראלבתקופתהדיווח,לתקופהשל
ממועדהגשתהדוחהתקופתי,באופןשיאפשרגיבויוהפקה
זמינהשלהם,לפידרישתהמנהלבהתאםלסמכותולפיסעיף

108)א(,בתוך30ימיםממועדדרישתוכאמורע



- המס בתשלום החייב יהיה כספי, למוסד או למלכ"ר
מקבלהשירות,זאתבהתאםלמצבהקייםהיוםעעודמוצע
לקבוע,בסעיףקטן)ב(,כיתושבחוץהנותןשירותדיגיטלי
כספי מוסד או מלכ"ר עוסק, כי ידרוש ישראל לתושב

יצהירועלהיותםחייביםבמסבמועדהתשלוםע

לפסקה )3(

מע"מ, לחוק 29 סעיף הוראות את להתאים מוצע
לענייןמועדהחיובבמסבמקריםמיוחדים,כךשהסעיף
יכלולהתייחסותלמועדהחיובבמסבמקרהשלמתןשירות

דיגיטלי,שיחולעםקבלתהתמורהועלהסכוםשיתקבלע

לפסקה )4(

מוצעלהוסיףלחוקמע"מאתפרקי"ג1שעניינו"תושב
חוץהנותןשירותדיגיטלי",ולרכזבפרקזה,בסעיפים92א
92ההוראותהמסדירותאתחובתהרישום,הדיווח, עד
התשלוםושמירתהמידעשיחולועלתושבהחוץ,כמפורט

להלן:

92אמוצעלקבועאתההגדרותהרלוונטיות בסעיף
בסעיף שנקבעו כפי להגדרות בהפניה הפרק, להוראות
16א;כמוכןמוצעלהגדיר"חייבברישום",בדרךשלהפניה
לסעיף92ב,אשרעליויחולוהוראותהפרקכפישיפורט

להלן;

המפעיל חוץ תושב כי לקבוע מוצע 92ב, בסעיף 
יהיה דיגיטלי, שירות ניתן שבאמצעותה מקוונת חנות
חייבברישוםבישראלעתושבהחוץלאיירשםכעוסק,אלא
במרשםייעודינפרד,במועדובדרךכפישיקבעשרהאוצר;

92ג,מוצעלקבועכיתושבהחוץיגישדוח בסעיף
תקופתילמנהלבדרךשקבעשרהאוצרלתקופהשקבע,
סך את יכלול הדוח ממנוע הנובע התשלום בצירוף
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנו
עלידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמס

הנובעמהם;

בסעיף92דמוצעלקבועהוראותבענייןשמירתמידע,
נתוניםומסמכים,לפרקזמןשל7שניםממועדהדוחבאופן
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סברהמנהלכיהדוחהתקופתישהגישחייבברישום92העדרישתתשלום )א(
אינומלאאואינונכון,אוכיתשלוםהמסחסר,רשאיהוא
לשוםלפימיטבשפיטתואתהמסהמגיעולדרושמהחייב
ברישוםאתתשלוםהמסהחסר)להלן-דרישתתשלום(,
ובלבדשדרישתהתשלוםתימסרלחייבברישוםבתוךתקופה
שלאתעלהעל7שניםמהמועדשבוהגישאתהדוחהתקופתי

האמור;מסירתדרישתתשלוםיכולשתיעשהבאופןמקווןע

נמסרהלחייבברישוםדרישתתשלום,ישלםאתהסכום )ב(
האמורבדרישתהתשלוםבתוך30ימיםממועדמסירתהכאמורע

בשינויים ו־83, 82 סעיפים יחולו תשלום דרישת על )ג(
המחויביםע"

סימן ב': תשלום מס עם קבלת שומה סופית

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[16,בסעיף7-184ע

ידי על שתידרש ככל המסמכים והפקת גיבוי שיאפשר
מנהלרשותהמסיםע

בסעיף92המוצעלקבועכימנהלרשותהמסיםיהיה
רשאילהוציאלתושבהחוץדרישותתשלוםאםיתברר
כידוחשהוגשאינומלאאואינונכון,ולענייןזהיחולו
בשינויים וערעור, השגה בנושא העיקרי החוק הוראות
יכול התשלום דרישת את כי לקבוע מוצע המחויביםע
המנהללהוציאעד7שניםלאחרהגשתהדוח,ומשניתנה
פיהבתוך על לשאתבתשלום ברישום החייב על יהיה

30ימיםע

סימן ב': תשלום מס עם קבלת שומה סופית

פקודתמסהכנסה,חוקמע"מוחוקמיסוימקרקעין  כללי
)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963)בסימןזה-חוק 
מיסוימקרקעין()כולםיחדבסימןזה-חוקיהמס(,קובעים
כיהליךבירורשומהבמסגרתרשותהמסיםהואהליךדו־

שלבי,אשרנקודתהמוצאשלוהיאדיווחעצמישלהנישום
עלהכנסותיולרשותהמסים,כלומר:שומהעצמיתעכאשר
קיימתמחלוקתבענייןהשומההעצמית,ניתנתהחלטה
שלפקידהשומההמתקנתאתהשומההעצמיתשדווחה
לו)"שומה"-שלבא'(,ואםחולקהנישוםעלהשומה,
ההחלטה תיבחן ובמסגרתה השגה להגיש רשאי הוא
מחדש)"השגה"-שלבב'(עלאחרקבלתהחלטהבהשגה
רשאיהחייבבמסלערערעליהלפניביתהמשפטהמחוזי
)בערעוריםלפיפקודתמסהכנסהולפיחוקמע"מ(אולפני
ועדתעררלעניינימיסוימקרקעיןבראשותשופטמחוזי
)בערעוריםלפיחוקמיסוימקרקעין()בסימןזה-ערעורמס(ע

שנקבע לשלםאתסכוםהמס ככלל,חייבהנישום
בהחלטהבהשגה,בסמוךלאחרקבלתהעעםזאת,עלפי
חוקיהמס,בעתהגשתערעורלביתהמשפטנדחיתהחובה
ההחלטה למתן עד שבמחלוקת המס סכום את לשלם
השנוי המס סכום תשלום כי היא המשמעות בערעורע
המשפטיים, ההליכים תום לאחר עד מעוכב במחלוקת

היכוליםלהימשךגםשניםעמצבדבריםזהאףעלוללעוות
אתהתמריציםשלהנישומיםלנקוטערעורימסוביןהשאר
כלכליים שיקולים מתוך הליכים לנהל אותם לתמרץ
מהמקרים בחלק ננקטים היו שלא שיכול אסטרטגיים

אלמלאהתמריץהכלכליע

והקצאת המס גביית ייעול ולצורך האמור עקב
המשאביםברשויותהאכיפה,מוצעלתקןאתחוקיהמסכך
שבמקריםשיפורטולהלןהגשתערעורמסלביתהמשפט
אולוועדתהעררלאתדחהאתמלואחובתתשלוםהמס
הגשת עם כי לקבוע מוצע זאת, חלף במחלוקתע השנוי
ערעורמסלביתהמשפטהמחוזיאולוועדתהעררישלם
החייב30%מסכוםהמסהשנויבמחלוקתשנקבעבהחלטה,
וזאתבמקריםשבהםמדוברבנישומיםבעליאורךנשימה
כלכלי,אשרהינםבעלייכולתמשמעותיתיותרלהביא
אתטענותיהםכברבשלבהמנהליעלפיכךמוצעכיחובת
תשלוםהמסכאמורתחולעלחייביםשמתקייםלגביהם
אחדמהתנאיםכפישיפורטולהלןבהתייחסלסעיפיהפרק
המוצעעבצדהאמוריצוין,למעןהסרספק,כיאםיתברר
עלפיהכרעתביתהמשפטכינגבהסכוםביתר,הואיושב

לנישוםבתוספתריביתוהפרשיהצמדהמלאיםע

הסדרזהצפוילהביאלצמצוםמשמעותיבהליכיסרק
שבהםהעברתסכומיהמסיםלקופתהמדינהמעוכבתאו

מופחתתע

נישום של מיכולתו לגרוע כדי המוצע בתיקון אין
לפנותלביתהמשפטלצורךקבלתסעדיםבמסגרתהדין

הכלליהקייםאםימצאלנכוןע

מוצע הכנסה, מס פקודת לפי שומה לעניין  סעיף 7 
כיחובתתשלום30%מהמסהשנויבמחלוקת 
תחולעלחייביםשמחזורהעסקאותשלהםלפיפקודתמס
הכנסהעומדעל30מיליוןשקליםחדשיםלפחות,לאחת
משנותהמסשבעניינןניתןהצו,ולחלופין,חייביםשיתרת
המסהשנויהבמחלוקתשנקבעהבצושנמסרלהםעומדת

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 16
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האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"ואםהגישערעור"יבוא )1(
"הגישערעורלפיסעיף153-ישלםאתיתרתהמסשאינהשנויהבמחלוקת,ואםהתקיים

תנאימהתנאיםשלהלן,ישלםגםשיעורשל30%מיתרתהמסהשנויהבמחלוקת:

סכוםמחזורהעסקאותשלהאדםבשנתהמסשלגביהנמסרלוצוכאמור,ואם )1(
נמסרוכמהצוויםבאותומועד-באחתלפחותמשנותהמסשלגביהןנמסרו,עולה

על30מיליוןשקליםחדשים;בפסקהזו,"מחזורעסקאות"-כהגדרתובסעיף175;

יתרתהמסהשנויהבמחלוקתבהתייחסלשנתהמסשלגביהנמסרלוצו )2(
כאמור,ואםנמסרוכמהצוויםבאותומועד-בהתייחסלכלשנותהמסשלגביהן

נמסרו,יחד,עולהעלסכוםשל30מיליוןשקליםחדשיםע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לענייןסעיףקטן)א(,יראוצוויםשנמסרולאדםלפיסעיף152)ב(בתוך ")ב(
תקופהשאינהעולהעל30ימים,החלממועדמסירתהצוהראשוןמביניהם,

כצוויםשנמסרובאותומועדע"

תיקוןחוק
מסערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-171975,בסעיף8-91ע

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"המשיגאוהמערער"יבוא"המשיג,אוהמערער )1(
-בכפוףלאמורבסעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הוגשערעורעלהחלטהבהשגה,ישלםהמערער,אםהתקייםלגביותנאי ")א1(
מהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א2(,שיעורשל30%מהמסהשנויבמחלוקת
)בסעיףזה-חובתהתשלום(;ואולם,חובתהתשלוםלאתחולאםהורההמנהל
שלאלהחזירעודףמסאועודףמסתשומותאולעכבסכוםהמגיעלמערער,
בשיעורהעולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת,ואםהורהכאמורבשיעורשאינו
עולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת-ישלםהמערעראתההפרששביןחובת

התשלוםלביןהסכוםשלאהוחזראושעוכבכאמורע

האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"ואםהגישערעור"יבוא )1(
"הגישערעורלפיסעיף153-ישלםאתיתרתהמסשאינהשנויהבמחלוקת,ואםהתקיים

תנאימהתנאיםשלהלן,ישלםגםשיעורשל30%מיתרתהמסהשנויהבמחלוקת:

סכוםמחזורהעסקאותשלהאדםבשנתהמסשלגביהנמסרלוצוכאמור,ואם )1(
נמסרוכמהצוויםבאותומועד-באחתלפחותמשנותהמסשלגביהןנמסרו,עולה

על30מיליוןשקליםחדשים;בפסקהזו,"מחזורעסקאות"-כהגדרתובסעיף175;

יתרתהמסהשנויהבמחלוקתבהתייחסלשנתהמסשלגביהנמסרלוצו )2(
כאמור,ואםנמסרוכמהצוויםבאותומועד-בהתייחסלכלשנותהמסשלגביהן

נמסרו,יחד,עולהעלסכוםשל30מיליוןשקליםחדשיםע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לענייןסעיףקטן)א(,יראוצוויםשנמסרולאדםלפיסעיף152)ב(בתוך ")ב(
תקופהשאינהעולהעל30ימים,החלממועדמסירתהצוהראשוןמביניהם,

כצוויםשנמסרובאותומועדע"

תיקוןחוקבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-171975,בסעיף8-91ע
מסערךמוסף

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"המשיגאוהמערער"יבוא"המשיג,אוהמערער )1(
-בכפוףלאמורבסעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הוגשערעורעלהחלטהבהשגה,ישלםהמערער,אםהתקייםלגביותנאי ")א1(
מהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א2(,שיעורשל30%מהמסהשנויבמחלוקת
)בסעיףזה-חובתהתשלום(;ואולם,חובתהתשלוםלאתחולאםהורההמנהל
שלאלהחזירעודףמסאועודףמסתשומותאולעכבסכוםהמגיעלמערער,
בשיעורהעולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת,ואםהורהכאמורבשיעורשאינו
עולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת-ישלםהמערעראתההפרששביןחובת

התשלוםלביןהסכוםשלאהוחזראושעוכבכאמורע

על30מיליוןשקליםחדשיםלפחותעבהקשרהזהיובהר
כיאתהתקיימותהתנאיםבוחניםבהתייחסלכלהשנים
שלגביהןנמסרולחייבצוויםבאותומועד,וזאתלשםשיקוף
הפרקטיקההנוהגתולפיהשומות,החלטותבהשגותוצווים
ניתניםבעתובעונהאחתבהתייחסלמספרשניםועלפי
רובנדוניםיחדעמשכך,מוצעלקבועכילענייןבחינתמחזור
העסקאותהשנתי,מספיקשיתקייםהתנאיבאחתמהשנים
שלגביהןניתנוהצוויםיחדיוובעניינןהוגשהערעורעבאופן
השנויה המס יתרת כי יובהר השני התנאי לגבי דומה,
במחלוקתשלגביהחלהחובתהתשלוםמתייחסתבאופן
כאמור הצווים ניתנו שלגביהן המס שנות לכל מצרפי
והוגשהערעור,ובכללזהצוויםנוספיםשניתנולגבישנים

נוספות,אםניתנובאותומועדע

184)ב(המוצעכילעניין מוצעלקבועבנוסחסעיף
במחלוקת, השנוי במס התשלום לחיוב התנאים בחינת
יראוצוויםכאילוניתנובאותומועדגםאםנמסרובפרק
זמןשאינועולהעל30ימיםממועדמסירתהצוהראשון
מביניהםעבכך,גםאםצונמסרבחלקיםאושבמהלך30

הימיםשלאחרמסירתונמסרולחייבהשלמות,ישלראותם
יחדלצורךבחינתעמידהבתנאיםכאמורעעודיובהרכיאין
בהסדרהמוצעכדילשנותמהמצבהקייםולפיואםלא
הוגשערעורעלידיהנישוםבתוךפרקהזמןהקבועבחוק,
השנויה המס יתרת מלוא את לשלם החובה עליו חלה

במחלוקתע

חובת כי מוצע מע"מ, חוק לפי שומה לעניין  סעיף 8
תשלום30%מהמסהשנויבמחלוקתתחולעל 
חייביםשמחזורהעסקאותשלהםלפיחוקמע"מעולהעל
30מיליוןשקליםחדשיםבהתייחסלאחתלפחותמשנות
המסשלגביהןניתנהההחלטהבהשגה,ולחלופין-אם
בהשגה בהחלטה שנקבע במחלוקת השנוי המס סכום
עולהעל30מיליוןשקליםחדשיםעגםבהקשרהזהמוצע
נכללו שבהן המס שנות מספר לפי ייבחנו התנאים כי
כך בהשגה, להחלטה בסיס המהוות הדיווח תקופות
שאםנכללוכמהתקופותדיווחעלפנייותרמשנתמס
אחת,ייבחנוהתנאיםבהתאם:התנאיהראשון,המתייחס
למחזורעסקאות,ייבחןעלסמךאחתמביןהשניםשלגביהן

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 17
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חובתהתשלוםלפיסעיףקטן)א1(תחולעלמערערשמתקייםלגביותנאי )א2(
מתנאיםאלה:

מחזורהעסקאותבשנתהמסשבהנכללהתקופתהדיווחשלגביה )1(
ניתנהההחלטהבהשגה,ואםנכללותקופותדיווחביותרמשנתמסאחת
-מחזורהעסקאותבשנתמסאחתמהןלפחות,עולהעל30מיליוןשקלים

חדשים;בפסקתמשנהזו,"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסק;

הכלולות הדיווח תקופות לכל בהתייחס במחלוקת השנוי המס )2(
בהחלטהבהשגהעולהעל30מיליוןשקליםחדשיםע"

תיקוןחוק
מיסוימקרקעין

)שבחורכישה(

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-181963,בסעיף91)ב(,בסופויבוא"ואם9ע
התקייםתנאימהתנאיםשלהלן,ישלםבמועדהאמורגםשיעורשל30%מסכוםהמס

השנויבמחלוקת:

שוויהמכירהבמכירתהזכותבמקרקעיןאובפעולהבאיגודמקרקעין,לפיהעניין, )1(
עולהעל30מיליוןשקליםחדשים;

סכוםהמסהשנויבמחלוקתעולהעל30מיליוןשקליםחדשיםע" )2(

152)ב(לפקודתמס10עסימןב'-תחולה הוראותסימןזהיחולועלמישמבקשלערערעלצולפיסעיף
82)ב(לחוקמסערךמוסף, הכנסה]נוסחחדש[19,אועלהחלטהבהשגהלפיסעיף
התשל"ו-201975,אועלהמבקשלערורעלהחלטהבהשגהלפיסעיף87)ד(ו–)ה(לחוק
מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963,שניתנואחרייוםהתחילהשלחוק
2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות

ו–2022(,התשפ"א-212021,לפיהענייןע

מתייחסתההחלטהבהשגה,לפחות,ואילוהתנאיהשני
סמך על ייבחן במחלוקת, השנוי המס סכום שעניינו
הסכוםהמצרפישלתקופותהדיווחהרלוונטיותהכלולות

בהחלטהע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהפעילמנהלמע"מ
המגיעים סכומים להחזיר שלא או לעכב סמכותו את
לנישוםלפיסעיף91לחוקמע"מ,ומתקייםלגביאותועוסק
תנאימהתנאיםשפורטולעיל,אזיתחולהחובהלשלם
אתסכוםהמסהשנויבמחלוקת)"חובתהתשלום"(באופן
הזה:אםלאהוחזראועוכבסכוםבשיעורנמוךמ־30%
מסכוםהמסהשנויבמחלוקת,ישליםהעוסקאתהפרש
המסהשנויבמחלוקתעדגובה30%ממנו;אםלאהוחזראו
שעוכבסכוםבשיעורהעולהעל30%,אזילאתחולחובת
התשלוםבנוסף,כלומרלאיהיהעלהנישוםלשלםסכום
נוסףטרםהערעורעלמעןהסרספק,יובהרכיאםלאעשה
מנהלמע"משימושבסמכותשלאלהחזירסכוםהמגיע
לנישוםאולעכבו,תחולחובתהתשלוםעיצויןעודכיאין
בתיקוןהמוצעכדילשנותמהמצבהקייםולפיובמקרה
לעכב להחזיראו שלא המנהל רשאי ערעור הוגש שבו
סכומיםהמגיעיםלעוסקעדמלואהסכוםהשנויבמחלוקת,

לפיסעיף91לחוקמע"מע

מוצע מקרקעין, מיסוי חוק לפי שומה לעניין  סעיף 9
כיחובתתשלום30%מהמסהשנויבמחלוקת 
תחולעלחייביםשביצעועסקהאופעולהבאיגודמקרקעין
בשוויהעולהעל30מיליוןשקליםחדשים,ולחילופין,סכום
המסהשנויבמחלוקתשנקבעבהחלטהבהשגהבעניינם
עומדעל30מיליוןשקליםחדשיםלפחותעיצויןכילעומת
מע"מ ובחוק הכנסה מס בפקודת המקבילות ההוראות
כמפורטלעיל,בחוקמיסוימקרקעיןמחושבהמסלפיעסקה
אופעולהבאיגודמקרקעיןולאעלפניתקופה,ומשכך
בחינתהתנאיםשבהתקיימםיחובהנישוםבתשלום30%
מסכוםהמסהשנויבמחלוקתתיעשהעלבסיסהעסקהאו

הפעולההאמורותע

בעניין האמורות ההוראות כי לקבוע מוצע  סעיף 10
יחולו ערר, או ערעור הגשת עם מס תשלום 
לגביחייביםאשרניתנולהםהחלטותבהשגהמכוחחוקי
המסלאחריוםתחילתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,

התשפ"א-2021ע

יובהרכיתחילתושלפרקזהביוםתחילתוהמוצע
שלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התשפ"א-2021, ו־2022(, 2021 התקציב לשנות התקציב

1בינואר2022ע
ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התש"ף,עמ'331ע 18

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 19

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 20

ס"חהתשפ"א,עמ')יוסףכשיפורסם(ע 21
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פרק ה': הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה
תיקוןחוק

קופותגמל
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-222005,אחריסעיף34יבוא:11ע

פרק ה': הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה

תיקוןחוקבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-222005,אחריסעיף34יבוא:11ע
קופותגמל

במטרהלספקיציבותוודאותבתשואותהחיסכון  פרק ה'
הפנסיוניבקרנותהפנסיה,מדינתישראלמנפיקה  כללי
כיוםלקרנותהפנסיההחדשותהמקיפותולקרנות 
הפנסיההוותיקות,איגרותחובממשלתיותמיועדות,לא
סחירות,בהיקףשל30%מנכסיכלאחתמהקרנותעאיגרות
החובהמיועדותמונפקותמכוחתקנותמילווההמדינה
)סדרותמסוג"ערד"(,התשנ"ה-1995,ועלפיתנאיהןהן
קבועה אפקטיבית שנתית ריבית נושאות מדד, צמודות
בגובה86%ע4,מונפקותלתקופהשל15שנים,ומשלמות
ריביתתקופתית)קופון(חצישנתיתעעםפדיוןכלאיגרתחוב,
משולמתלקרןהפנסיהקרןאיגרתהחובבתוספתהפרשי
הצמדהעכיוםעומדהיקףאיגרותהחובהמיועדותשהונפקו

לקרנותהפנסיהעלכ־230מיליארדשקליםחדשיםע

כאמור,היקףהנפקותאיגרותהחובהמיועדותנקבע
כשיעורקבועמסךנכסיקרנותהפנסיהעהיקףנכסיםזה
בשל השאר, בין הבאים, העשורים במהלך לגדול צפוי
שלפי מכאן, ההוןע בשוק ותשואות דמוגרפיות מגמות
איגרות של המלאי והיקף ההנפקות סך הקיים ההסדר

החובהמיועדותצפוילגדולאףהואבעשוריםהבאיםע

תשואה מספקות המיועדות החוב איגרות כאמור,
ריאליתשנתיתבגובה86%ע4עבעשורהאחרון,תשואהזו
מהווהתשואהעודפתביחסלתשואתאיגרתחובממשלתית
צמודהסחירהלתקופהזההעהתשואההעודפתשמשיאות
בתקציב עודפת עלות משיתה המיועדות החוב איגרות
הריביתשלמדינתישראלבסךשלכ־4ע7מיליארדשקלים
חדשיםבשנת2020וכ־9ע8מיליארדשקליםחדשיםבשנת
2021עלנוכחהגידולהצפויבהיקףהנפקותאיגרותהחוב
המיועדותבעשוריםהבאים,עלותעודפתזוצפויהלגדול
בתוךעשורולהגיעלכ־20מיליארדשקליםחדשיםבשנהע

מלבדההשלכההאדירהשלהגידולהצפויכאמורעל
תקציבהמדינה,המצבהנזכרמעמידאתגריםמשמעותיים
גםמבחינתניהולהחובהממשלתיעכך,היקפיהגיוסשל
איגרותהחובהמיועדותמקטיניםאתהצורךשלהמדינה
דוחקות בכך, המקומיע בשוק סחירות חוב איגרות לגייס
איגרותהחובהמיועדותאתהגיוסבאפיקהסחירהמקומי
וממילאגורמותלייקוראיגרותהחובהממשלתיותשההיצע
שלהןקטןעהקיטוןבגמישותשלהממשלהבקביעתהיקף
הגיוסבאמצעותהנפקהיזומהשלאיגרותחובסחירות
ובתכנון הממשלתי מייצראי–ודאותרבהבניהולהחוב

מקורותהמימוןע

הגידול את להפחית כדי אלה, אתגרים נוכח
החוב איגרות על הריבית בהוצאות הצפוי המשמעותי
המיועדותולטייבאתיכולתניהולגיוסהחובהממשלתי,
החוב איגרות של הקיים המנגנון את להחליף מוצע
של חדש במנגנון הישן(, המנגנון - )להלן המיועדות

הבטחתהשלמתתשואה,כפישיפורטלהלןע

המנגנוןהחדשנועדלהבטיחאתהמשךההגנהעל
יציבותהתשואותבקרנותהפנסיההזכאיות,באופןשאינו
פוגעבעמיתיקרנותאלהעאותם30%מנכסיקרןהפנסיה
שהוגבלובמנגנוןהישןבתשואהשנתיתשל86%ע4)צמודה
למדד(,יושקעומעתהבשוקההוןוייהנומזכאותלהבטחת
תשואהשנתיתשל5%)צמודהלמדד(עלפניכלתקופה
של60חודשיםעלפיהמנגנוןהחדש,אםהתשואההשנתית
מ־5% נמוכה תהיה חודשים 60 של בתקופה שהושגה
)תשואהשנתיתצמודהלמדד(,המדינהתשליםלקרנות
הפנסיהאתההפרשעמנגד,אםהתשואהשהושגהתהיה
גבוההמ־5%)תשואהשנתיתצמודהלמדד(הקרנותיעבירו
לקרןהייעודיתלהשלמתתשואהאתשוויההפרשעמנגנוןזה
מביאלכךשחלקהנכסיםהפנסיונייםשהיהמובטחבמנגנון
הישןבאמצעותאיגרותחובבתשואהשנתיתצמודהשל
86%ע4ייהנהכעתמהבטחתתשואהשנתיתצמודהשל5%,
וממילאהעמיתיםבקרנותאלהיקבלועלחלקזהשלנכסי

הקרןשיעורתשואהכאמור,לאפחותולאיותרע

הגידול את להפחית יאפשר החדש המנגנון
החוב איגרות על הריבית בהוצאות הצפוי המשמעותי
הוודאות את ישפר החדש המנגנון כן, כמו המיועדותע
בניהולהחובהממשלתי,יפחיתאתדחיקתהחובהסחיר
ועשוילתרוםלשיפורהסחירותוהנזילותשלאיגרותהחוב

הממשלתיותהסחירותע

מעברלחיסכוןהצפוילתקציבהמדינה,ולטיובהליכי
ניהולהחובשלהממשלה,המנגנוןהחדשיתרוםלשכלול
שוקההוןהישראליבאמצעותהגברתהסחירותוהנזילות

בבורסהע

החדש, המנגנון יישום ולצורך לאמור, כהשלמה
באוגוסט 1 מיום 247 מס' )בהחלטה הממשלה החליטה
2021(להטילעלשרהאוצרלתקןאתתקנותהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל()כלליהשקעההחליםעל
גופיםמוסדיים(,התשע"ב-2012,ואתתקנותהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל()זקיפתתשואהבקרןפנסיה
חדשהמקיפה(,התשע"ז-2017,וכןלתקןאתתקנותמילווה
המדינה)סדרותמסוג"ערד"(,התשנ"ה-1995,כךשהחל
מהמועדהקובעתופסקהנפקתאיגרותחובמיועדותמסוג

"ערד"לקרנותהפנסיהע

שירותים על הפיקוח לחוק להוסיף מוצע  סעיף 11
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005)להלן- 
חוקקופותגמל(,אתסימןה'1:השלמתתשואהלקרנות
הפנסיה,ובמסגרתוייקבעהמנגנוןשלפיותינתןלקרנות
המקיפות החדשות הפנסיה וקרנות הוותיקות הפנסיה
)לעילולהלן-הקרנותהזכאיות(הבטחתתשואהעלחלק

מנכסיהן,כמפורטלהלןע

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התש"ף,עמ'321ע 22
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"סימן ה'1: הבטחת השלמת תשואה לקרנות הפנסיה

מטרתושלסימןזהלהבטיחהשלמתתשואהלקרנותפנסיה34אעמטרה
זכאיות,כדילהפחיתאתההשפעהעלזכויותהעמיתיםבהן

הנובעתמשינוייםבתשואותעלנכסיהןע

בסימןזה-34בעהגדרות

"איגרותחובמיועדות"-איגרותחובמסוגערדואיגרותחוב
מסוגמירון;

"איגרתחובמסוגמירון"-איגרתחובבלתיסחירהשהונפקה
)סדרות המדינה מילווה תקנות לפי ותיקות לקרנות

מסוג"מירון"(,התש"ם-231980;

"זכאיםקיימים"-מישהיהזכאילקבלקצבהמקרןחדשה
מקיפהלפנייוםז'בטבתהתשס"ד)1בינואר2004(;

"החודשהקובע"-החודששבוחלהמועדהקובע;

"המועדהקובע"-יוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,או
מועדנדחהשקבעהשרבהתאםלסעיף34ה)ג(;

"נכסיקרןזכאית"-נכסיהקרןהזכאיתלענייןזכאיםקיימים
ונכסיהקרןהזכאיתהאחרים;

שאינם זכאית קרן נכסי - האחרים" הזכאית הקרן "נכסי
עומדיםכנגדהתחייבויותיהלזכאיםקיימים;

"נכסיהקרןהזכאיתלענייןזכאיםקיימים"-נכסיקרןזכאית
העומדיםכנגדהתחייבויותיהלזכאיםקיימים;

"נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמת
תשואה"-כאמורבסעיף34ג)ב(;

"קרןזכאית"-קרןותיקהאוקרןחדשהמקיפה;

"קרןייעודיתלהשלמתתשואה"-כאמורבסעיף34ד;

"השוויהמשוערךשלנכסיקרןזכאית"במועדמסוים-השווי
מועד באותו הזכאית הקרן נכסי של נטו המשוערך
בהתאםלסעיף33ולהוראותמכוחו,ולענייןסימןזה
ישוערכוגםנכסיקרןותיקהבהתאםלהוראותכאמור;

"השוויהמתואם"שלנכסיקרןזכאיתשבשלהםהקרןזכאית
להבטחתהשלמתתשואה-השווישלנכסיקרןזכאית
שבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה,ביום
השלמת להבטחת אלה נכסים זכאים ממנו שהחל
היעד תשואת בתוספת 34ג)ב(, סעיף לפי תשואה

מהמועדהאמור,ועדלכליוםחישובלפיסעיף34ג)ג(;

"שיעורהנכסיםלהבטחתהשלמתתשואה"-30%,ולעניין
זכאיםקיימים-70%;

"תשואתהיעד"-5%,צמודלמדדלשנה;

ק"תהתש"ם,עמ'1764;התשנ"ז,עמ'79ע 23



1333 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

"תשואתהיעדהמצטברת"-תשואתהיעדלתקופהשל60
חודשים;

"התשואההכוללת"שלקרןזכאית-התשואההמצטברת
הנומינלית,שהשיאהקרןזכאיתלכללנכסיהבמשך60
חודשים,ואםקבעהשרלפיסעיף26)א(הוראותלעניין
זכאית הקרן שבשלהם הזכאית הקרן נכסי השקעת
המצטברת התשואה - תשואה השלמת להבטחת
הנומינלית,שהשיאההקרןהזכאיתבמשך60חודשים

עלהנכסיםשהושקעוכאמורע

השלמתתשואה
לקרנותהזכאיות

הייעודית34גע מהקרן זכאית, לקרן תעביר הממשלה )א(
תשואה השלמת המדינה, מתקציב או תשואה להשלמת

במועדיםובתנאיםכמפורטבסימןזהע

מהחודש החל חודש כל של הראשון העסקים ביום )ב(
הקובע,נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת

השלמתתשואה,יהיוהסכוםשלאלה:

בעדמישאינםזכאיםקיימים-מכפלתשיעור )1(
הנכסיםלהשלמתתשואהבשוויהמשוערךשלנכסי
של הראשון העסקים ביום האחרים, הזכאית הקרן

החודש,בהפחתהשלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדמישאינם
העסקים ליום נכון נפדו וטרם קיימים זכאים

הראשוןשלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם האחרים
בעדם בוצעה טרם ואשר תשואה, השלמת
התחשבנותלפיסעיףקטן)ג(,נכוןליוםהעסקים

הראשוןשלהחודש;

בעדהזכאיםהקיימים-מכפלתשיעורהנכסים )2(
להשלמתתשואהלענייןזכאיםקיימיםבשוויהמשוערך
ביום קיימים, זכאים לעניין הזכאית הקרן נכסי של
העסקיםהראשוןשלהחודש,בהפחתהשלסכוםשני

אלה:

"תשואתהיעדהמצטברת"-תשואתהיעדלתקופהשל60
חודשים;

"התשואההכוללת"שלקרןזכאית-התשואההמצטברת
הנומינלית,שהשיאהקרןזכאיתלכללנכסיהבמשך60
חודשים,ואםקבעהשרלפיסעיף26)א(הוראותלעניין
זכאית הקרן שבשלהם הזכאית הקרן נכסי השקעת
המצטברת התשואה - תשואה השלמת להבטחת
הנומינלית,שהשיאההקרןהזכאיתבמשך60חודשים

עלהנכסיםשהושקעוכאמורע

השלמתתשואה
לקרנותהזכאיות

הייעודית34גע מהקרן זכאית, לקרן תעביר הממשלה )א(
תשואה השלמת המדינה, מתקציב או תשואה להשלמת

במועדיםובתנאיםכמפורטבסימןזהע

מהחודש החל חודש כל של הראשון העסקים ביום )ב(
הקובע,נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת

השלמתתשואה,יהיוהסכוםשלאלה:

בעדמישאינםזכאיםקיימים-מכפלתשיעור )1(
הנכסיםלהשלמתתשואהבשוויהמשוערךשלנכסי
של הראשון העסקים ביום האחרים, הזכאית הקרן

החודש,בהפחתהשלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדמישאינם
העסקים ליום נכון נפדו וטרם קיימים זכאים

הראשוןשלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם האחרים
בעדם בוצעה טרם ואשר תשואה, השלמת
התחשבנותלפיסעיףקטן)ג(,נכוןליוםהעסקים

הראשוןשלהחודש;

בעדהזכאיםהקיימים-מכפלתשיעורהנכסים )2(
להשלמתתשואהלענייןזכאיםקיימיםבשוויהמשוערך
ביום קיימים, זכאים לעניין הזכאית הקרן נכסי של
העסקיםהראשוןשלהחודש,בהפחתהשלסכוםשני

אלה:

לסעיף 34ג המוצע

מוצעלקבועכיבמקוםהמנגנוןהישן)שלהנפקת
איגרותחובמיועדות(,המדינהתעבירלקרנותהזכאיות

כספיםלשםהשלמתתשואתהקרנות,בדרךזו:

החל קלנדרי, חודש כל של הראשון העסקים ביום
פנסיה קרן של הנכסים היקף יחושב הקובע, מהחודש
השלמת להבטחת זכאית הקרן תהיה שבשלהם זכאית
תשואהלמשךחמששניםעהנכסיםשעליהםיחולהמנגנון
החדשיהיוהנכסיםשמתקבליםמהכפלתשיעורהנכסים

להשלמתתשואה)30%,ולענייןזכאיםקיימים,שהיוזכאים
לקבלקצבהמקרןפנסיהחדשהמקיפהלפני1בינואר2004
-70%(בשוויהמשוערךשלכללנכסיהקרןהזכאיתביום
האחרוןשלהחודששקדםלאותויום,בניכויהיחסשבין
השוויהמשוערךשלנכסיהקרןבאיגרותהחובהמיועדות
שהונפקולהוטרםנפדונכוןליוםהעסקיםהראשוןשל
החודש,ובניכויהשוויהמתואםשלסךנכסיקרןהפנסיה
נכון תשואה להשלמת זכאית הקרן שבשלהם הזכאית,
ליוםהעסקיםהראשוןשלהחודש,ושטרםבוצעהבעדם
התחשבנותלפיסעיף34ג)ג(,היינו:טרםחלפוחמששנים
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החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדזכאים
קיימיםוטרםנפדונכוןליוםהעסקיםהראשון

שלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
זכאית הקרן שבשלהם קיימים זכאים לעניין
בוצעה להבטחתהשלמתתשואה,ואשרטרם
)ג(,נכוןליום בעדםהתחשבנותלפיסעיףקטן

העסקיםהראשוןשלהחודשע

בחלוף60חודשיםמכלחודששלאחרהחודשהקובע, )ג(
בדבר מפורטת הודעה לממשלה זכאית קרן כל תמסור
התשואההכוללתשהשיאהבתקופההאמורה,ויחולוהוראות

אלה:

הזכאית הקרן של הכוללת התשואה עלתה )1(
בתקופההאמורהעלתשואתהיעדהמצטברת,תעביר
הקרןהזכאיתלקרןהייעודיתלהשלמתתשואהאת
תשואת לבין הכוללת התשואה שבין ההפרש שווי
היעדהמצטברת,בעדנכסיהקרןהזכאיתשבשלהם

הקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה;

התשואה על המצטברת היעד תשואת עלתה )2(
הכוללתשלהקרןהזכאיתבתקופההאמורה,תעביר
הממשלהלקרןהזכאיתאתשוויההפרששביןתשואת
נכסי בעד התשואההכוללת, לבין המצטברת היעד
הקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמת

תשואהע

והכול תשואה, להשלמת הבטחה בעדם שניתנה מיום
בתנאישהתוצאההמתקבלתמחישובזההיאחיוביתע

הנכסים שיעור חודש, בכל הכולל, בסך כי יובהר
שעליהםיחולהמנגנוןהחדש,בתוספתשיעורהנכסים
שעליהםחלהמנגנוןהישן)איגרותחובמיועדות(,יעמוד
)ולענייןזכאיםקיימים- 30%מנכסיכלקרןפנסיה על

70%(ע

עודמוצעכיבחלוף60חודשים)שהםחמששנים(
מיוםשניתנההבטחהלהשלמתתשואהלנכסיקרןפנסיה
זכאית קרן כל תמסור מסוים, קלנדרי בחודש זכאית
- הכוללת התשואה לגבי מפורטת הודעה לממשלה
שהיאהתשואההמצטברת,צמודהלמדד-שהשיאהקרן
60חודשים,ואםקבע זכאיתלכללנכסיהבמשךאותם
השרהוראותלענייןהשקעתהחלקהמובטחשלנכסיקרן
זכאיתלפיסעיף26)א(-התשואההמצטברת,צמודהלמדד,
60חודשיםעלהנכסים שהשיאההקרןהזכאיתבמשך
שהושקעוכאמורעלדוגמה,בשלהבטחתתשואהשניתנה
1 ביום תחושב הכוללת התשואה ,2024 בינואר 1 ביום
בינואר2029עאםהתשואההכוללתנמוכהמתשואתהיעד

5%צמודה המצטברת-שהיאתשואתהיעדהשנתית,
למדד,מצטברתבמשךחמששנים,קריבריביתדריבית,
שהיו המצטברת האפקטיבית התשואה את שמשקפת
משיאותקרנותהפנסיהעלאיגרותהחובהמיועדותבמשך
חמששנים-הממשלהתעבירלקרןהזכאיתאתההפרש
הכוללתע התשואה לבין המצטברת היעד תשואת בין
לעומתזאת,אםהתשואההכוללתתהיהגבוההמתשואת
היעדהמצטברת,הקרןהזכאיתתעביראתהיתרהשמעבר
לתשואתהיעדהמצטברתלקרןשתיועדלתשלוםההפרש
האמור)לעילולהלן-הקרןהייעודיתלהשלמתתשואה(ע
החיסכון של זה חלק בעד העמיתים יקבלו כאמור, כך,
שלהםאתתשואתהיעד-לאפחותולאיותרעכךגם,
הסיכוןשנוטלתהמדינהיהיההסיכוןלהשלמתההפרש
שביןתשואתהיעדלביןהתשואהשהשיאוקרנותהפנסיה

עלתיקהנכסיםשלהם,לאורךזמן,בפועלע

התחשבנותזותיערךבמחזוריותכל60חודשים,ובכך
תבטיחאתתשואתהחיסכוןהפנסיונילטובתהעמיתים

לאורךשניםע
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השלמתהתשואהכאמורבסעיףקטן)ג(תשולםמתוך )ד(
הכספיםשנצברובקרןהייעודיתלהשלמתתשואה;לאנותרו
כספיםבקרןהייעודיתלהשלמתתשואה,תשלםהממשלה

אתהשלמתהתשואהמתקציבהמדינהע

קרןייעודית
להשלמתתשואה

תשואה34דע להשלמת ייעודית קרן יקים הכללי החשב )א(
בחשבוןנפרדבבנקישראלשינוהלבמטבעישראליע

תשואה להשלמת הייעודית לקרן שיועברו הכספים )ב(
להסכם 34ג)ג()1(יישאוריביתבהתאם כאמורבסעיףקטן
שביןממשלתישראללביןבנקישראלמכוחסעיף48לחוק

בנקישראל,התש"ע-242010ע

להשלמת הייעודית לקרן להעביר רשאית הממשלה )ג(
תשואהאולקרןייעודיתאחרתסכומיםמתקציבהמדינה
לשםהשלמתהתשואהכאמורבסעיף34ג,אףלפניהמועד

שבועליהלהעבירסכומיםאלהלקרנותהזכאיותע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהלאיהיוניתנים )ד(
לעיקול,להמחאהאולשעבודע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהישמשולהשלמת )ה(
תשואהלקרנותהזכאיות,עלפיסימןזה,בלבדע

השררשאי-34העתקנות

הקרן לעמיתי תשואה זקיפת בדבר הוראות לקבוע )א(
הזכאיתומקבליקצבהבשלהשלמתהתשואהכאמורבסעיף
זה,לרבותבשלמשיכתכספיםבקרןהזכאית,קבלתקצבה,
העברתכספיםמקרןזכאיתלקופתגמלאחרתאוהעברת
כספיםממסלולהשקעהאחדלמסלולהשקעהאחרבאותה

קרןזכאית;

השלמתהתשואהכאמורבסעיףקטן)ג(תשולםמתוך )ד(
הכספיםשנצברובקרןהייעודיתלהשלמתתשואה;לאנותרו
כספיםבקרןהייעודיתלהשלמתתשואה,תשלםהממשלה

אתהשלמתהתשואהמתקציבהמדינהע

קרןייעודית
להשלמתתשואה

תשואה34דע להשלמת ייעודית קרן יקים הכללי החשב )א(
בחשבוןנפרדבבנקישראלשינוהלבמטבעישראליע

תשואה להשלמת הייעודית לקרן שיועברו הכספים )ב(
להסכם 34ג)ג()1(יישאוריביתבהתאם כאמורבסעיףקטן
שביןממשלתישראללביןבנקישראלמכוחסעיף48לחוק

בנקישראל,התש"ע-242010ע

להשלמת הייעודית לקרן להעביר רשאית הממשלה )ג(
תשואהאולקרןייעודיתאחרתסכומיםמתקציבהמדינה
לשםהשלמתהתשואהכאמורבסעיף34ג,אףלפניהמועד

שבועליהלהעבירסכומיםאלהלקרנותהזכאיותע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהלאיהיוניתנים )ד(
לעיקול,להמחאהאולשעבודע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהישמשולהשלמת )ה(
תשואהלקרנותהזכאיות,עלפיסימןזה,בלבדע

השררשאי-34העתקנות

הקרן לעמיתי תשואה זקיפת בדבר הוראות לקבוע )א(
הזכאיתומקבליקצבהבשלהשלמתהתשואהכאמורבסעיף
זה,לרבותבשלמשיכתכספיםבקרןהזכאית,קבלתקצבה,
העברתכספיםמקרןזכאיתלקופתגמלאחרתאוהעברת
כספיםממסלולהשקעהאחדלמסלולהשקעהאחרבאותה

קרןזכאית;

מוצעכיתשלומיהמדינהלקרנותהפנסיהבהתאם
להשלמת הייעודית בקרן שנצברו מהכספים יבוצעו
תשואהעאםלאנותרוכספיםבקרןהייעודיתלהשלמת

תשואה,ההשלמהתמומןמתקציבהמדינהע

התשפ"ב בטבת כ"ח יהיה הקובע היום כי מוצע
רשאילדחותאתהיום 2022(,וכיהשריהיה בינואר 1(
הקובעלתקופהשלעדשישהחודשים,ככלשהדברנדרש

לצורךיישוםהמנגנוןהחדש)סעיף34ה)ג(להלן(ע

לסעיף 34ד המוצע

הפנסיה לקרנות הכספים העברת לצורך כי מוצע
להשלמתתשואהכאמורבסימןזה,יקיםהחשבהכללי
מאחר תשואהע להשלמת ייעודית קרן האוצר במשרד
שכספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהישמשולהשלמת
תשואהלפיסימןזהבלבד,היאתנוהלבחשבוןבנקייעודי
ונפרדבבנקישראל,במטבעישראלי)שקלישראליחדש(,
ישראלע בבנק הממשלה של החשבונות משאר בנפרד

הכספיםשיועברולקרןהייעודיתלהשלמתתשואהיישאו
ריביתבהתאםלהסכםביןממשלתישראללביןבנקישראל
מכוחסעיף48לחוקבנקישראל,התש"ע-2010,אשרמסדיר
אתפעילותחשבונותהממשלהבבנקישראלוקובע,בין
השאר,אתשיעוריהריביתשישלםבנקישראללממשלה
עליתרותזכותשלהממשלהענכוןלהיום,תנאיחשבונות
הממשלהבבנקישראל,לרבותהריביותשנושאיםחשבונות
אלה,מעוגניםבהסכםשביןממשלתישראללבנקישראל
מיום24בנובמבר2016,וייתכןשבעתידייקבעהסכםאחר

לענייןזהע

הסעיףהמוצעמבהירכיהכספיםשבקרןהייעודית
להשלמתתשואהלאיהיוניתניםלעיקול,להמחאהאו

לשעבודע

עודמוצעלקבועכיהממשלהתהיהרשאית,במטרה
הבטחת למימון המדינה מתקציב ההוצאה את לפרוס
השלמתהתשואה,להעבירכספיםמתקציבהמדינה,לקרן
הייעודיתלהבטחתתשואהאולקרןייעודיתאחרת,אף

ס"חהתש"ע,עמ'452;התשע"ט,עמ'58ע 24
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לקבועהוראותבדברהתחשבנותביןהקרנותהזכאיות )ב(
באשרלהשלמתתשואהעלנכסיםשהועברוביןקרןזכאית

אחתלאחרתע

לדחותאתהמועדהקובעלתקופהאולתקופותשלא )ג(
יעלובמצטברעלשישהחודשיםע

השרימסורלממשלהולכנסתאחתלשנהדיווחמפורטעל34ועדיווח
אודותיישוםהאמורבסימןזה,לרבותפרטיםלענייןהקרן
הייעודיתלהשלמתתשואהלפיסעיף34ד,ויפרסםאתהדיווח

האמורבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרע"

פרק ו': מיסוי הכנסות צבורות
תיקוןחוק

לעידודהשקעות
הון

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-251959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעותהון(-12ע

לקרנות אלה סכומים להעביר עליה שבו המועד לפני
הזכאיותע

לסעיפים 34ה ו–34ו המוצעים

מוצעכיהשריהיהרשאילקבועהוראותבענייןזקיפת
התשואהלעמיתיקרןזכאיתולמקבליקצבהעלהנכסים
שבשלהםניתנההשלמתתשואהכאמורבסעיףזה,לרבות
במקריםשלמשיכתכספיםמקרןהפנסיההזכאית,קבלת
בין או זכאיות פנסיה קרנות בין כספים העברת קצבה,
מסלוליהשקעהבאותהקרןעזאתועודמוצעכיהשריהיה
רשאילקבועהוראותבענייןהתחשבנותביןקרנותהפנסיה
הזכאיותביחסלהשלמתתשואהעלהנכסיםשהועברובין
הקרנות,וזאתכדילהבטיחייחוסהוגןשלההטבהשגלומה
בהבטחתהשלמתהתשואה,וכדילמנועמצבשבוהבטחת

תשואהניתנתעלאותםנכסיםיותרמפעםאחתע

עודמוצע,כאמור,להסמיךאתשרהאוצרלדחותאת
המועדהקובעלתקופהאולתקופותשלאיעלובמצטבר

עלשישהחודשיםע

כמוכן,מוצעלקבועכיאחתלשנהימסורשרהאוצר
דיווחלממשלהולכנסתעליישוםהמנגנוןהחדשעהדיווח

יפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרע

חוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-1959)בפרק  פרק ו'
זה-חוקלעידודהשקעותהון(,קובע,בסעיף  כללי
47,שעניינו"המסעלהכנסהממפעלמאושר 
חברה על החלים המס שיעורי את ההטבות", בתקופת
בעלתמפעלמאושר,במסלולהחלבענייןזהטרםתחילתו
שלתיקוןמס'68לחוקלעידודהשקעותהון,במסגרתחוק
2011ו־2012)תיקוניחקיקה(, המדיניותהכלכליתלשנים
התשע"א-2012)ס"חהתשע"א,עמ'138()בפרקזה-תיקון
47)א()5(לחוקלעידודהשקעותהוןקובע 68(עסעיף מס'
תקופתפטורשלשנתייםמתשלוםמסחברות,לחברהבעלת
מפעלמאושרבאזורפיתוחא',בהתאםלתנאיהסעיףעסעיף
47)א1(לחוקלעידודהשקעותהוןקובעתקופתפטורדומה

ממסחברותלגביחברתמשקיעיחוץשהיאבעלתמפעל
מאושרבאזורפיתוחא'ע

עםזאת,סעיף47)א2(לחוקלעידודהשקעותהוןקובע
כיאםחולקדיבידנדמתוךהכנסהשלמפעלשהושגה
לפי חברות ממס פטורה החברה הייתה שבה בתקופה
סעיפים47)א()5(או)א1(לחוקלעידודהשקעותהון,תהיה
במס הדיבידנד, חולק שבה המס בשנת החברה, חייבת
חברותעלסכוםהדיבידנדהמחולק,בשיעורמסהחברות
חברות ממס פטורה הייתה אילולא בו חייבת שהייתה

בשנהשבההופקהההכנסהע

סעיף51אלחוקלעידודהשקעותהון,שעניינו"הטבות
מס",קובעאתשיעוריהמסהחליםעלחברהמוטבת)בעלת
מפעלמוטב(,במסלולהחללענייןזהטרםתחילתושלתיקון
מס'68עסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמורקובע,בפסקאות
)1(עד)3(שבו,תקופותפטורמתשלוםמסחברות,בהתאם
לאזורהפיתוחשבונמצאהמפעל)ביןשנתייםלעשרשנים(ע

עםזאת,בדומהלסעיף47)א2(לחוקלעידודהשקעות
הון,ובדומהלסעיפים51)ג(ו־51)ח(לחוקלעידודהשקעות
חוק במסגרת לחוק 60 מס' בתיקון תיקונם טרם הון
המדיניותהכלכליתלשנתהכספים2005)תיקוניחקיקה(,
התשס"ה-2005)ס"חהתשס"ה,עמ'346()בפרקזה-תיקון
מס'60(,קובעסעיף51בלחוקלעידודהשקעותהוןכיבעת
חלוקתדיבידנדמתוךהכנסהשלמפעלשהושגהבתקופה
שבההייתההחברהפטורהממסלפיסעיף51א)א(לחוק
לעידודהשקעותהון,תהיהחייבתהחברה,בשנתהמס
הדיבידנד סכום על חברות במס הדיבידנד, חולק שבה
לפי בו חייבת שהייתה החברות מס בשיעור המחולק,
הוראותסעיף47לחוקלעידודהשקעותהון,אילולאהייתה

פטורהממסחברותבשנהשבההופקהההכנסהע

דיבידנד מלחלק חברות נמנעו רבות שנים במשך
ולהתחייבבשלכךבמסעלההכנסותהפטורותעעלהרקע
הזהנחקקחוקלעידודהשקעותהון)תיקוןמס'69והוראת
שעה(,התשע"ג-2012)ס"חהתשע"ג,עמ'12()בפרקזה-
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בכותרתשלסימןד'לפרקשביעי,אחרי"הוראתשעה"יבוא"לענייןהכנסה )1(
שנצברהעדתוםשנת2011";

אחריסעיף52גיבוא: )2(

"סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת 
שעה לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

מסחברותעל
הכנסהצבורה

נבחרת

בסימןזה,"הכנסהצבורה"-סךהכנסתהשלחברה52דע )א(
שהצטברהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,

שמתקיימיםלגביהכלאלה:

שהייתה שהוונה, הכנסה לרבות הכנסה, היא )1(
פטורהממסחברותבשנתהמסשבההופקה,לפיסעיף
47)א()5(או)א1(,לפיסעיף51)ב(כנוסחולפניתחילתו
י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים שלפרק
זו )בהגדרה התשס"ה-262005 חקיקה(, )תיקוני 2005

-תיקוןמס'60(אולפיסעיף51א)א()1()א(,)2(או)3(;

בכותרתשלסימןד'לפרקשביעי,אחרי"הוראתשעה"יבוא"לענייןהכנסה )1(
שנצברהעדתוםשנת2011";

אחריסעיף52גיבוא: )2(

"סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת 
שעה לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

מסחברותעל
הכנסהצבורה

נבחרת

בסימןזה,"הכנסהצבורה"-סךהכנסתהשלחברה52דע )א(
שהצטברהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,

שמתקיימיםלגביהכלאלה:

שהייתה שהוונה, הכנסה לרבות הכנסה, היא )1(
פטורהממסחברותבשנתהמסשבההופקה,לפיסעיף
47)א()5(או)א1(,לפיסעיף51)ב(כנוסחולפניתחילתו
י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים שלפרק
זו )בהגדרה התשס"ה-262005 חקיקה(, )תיקוני 2005

-תיקוןמס'60(אולפיסעיף51א)א()1()א(,)2(או)3(;

תיקוןמס'69(,שהעניקשיעורמסמוטבלחברההמחלקת
רווחיםפטורים,למשךשנה,בהתאםליחסהחלוקה,שהגיע
עד40%ממסהחברותשהייתהאמורההחברהלהתחייב
בובלאההטבההחדשה,ובלבדששולםמסחברותבשיעור
המקצוע גורמי להערכות בהתאם מ־6%ע פחות לא של
ברשותהמסים,היקףההכנסותהפטורותאשרנצברועד
לכ־50 מגיע במס חויבו ולא 69 מס' תיקון של תחילתו
מיליארדשקליםחדשים,ולהםישלהוסיףהכנסותשל
לאחר שנצברו נוספים חדשים שקלים מיליארד כ־50

תחילתושלתיקוןמס'69ע

עודיצויןכיבהתאםלנתונירשותהמסיםהיקףגביית
המסיםבשלההטבהשניתנהבמסגרתתיקוןמס'69עמד
עלסכוםשלכ־3ע4מיליארדשקליםחדשים,אשרשולמו
עלידי204חברותמתוך738חברותאשרהייתהבידיהן
הכנסהצבורהעהיקףההכנסותהצבורותשלגביהןשולם
המסעמדעל60מיליארדשקליםחדשיםמתוךסךכולל

שלכ־110מיליארדשקליםחדשיםע

כדילהגדילאתהכנסותהמדינהממסיםעלהכנסות
צבורות,מוצעלתקןאתהחוקלעידודהשקעותהוןולקבוע
69,למשך מתווההטבותדומהלזהשנקבעבתיקוןמס'
שנה,ובהתאםלתנאיםשנקבעוגםבו,לרבותהתנאישלפיו
חברהשבחרהלשלםמסחברותעלהכנסהצבורהנבחרת,
תשקיעבמפעלתעשייתיסכומיםבתקופהשלחמששנים
לשםרכישתנכסיםיצרניים,למעטבניינים,ולשםהשקעה
במחקרופיתוחבישראל,אותשלוםשכרעבודהלעובדים
חדשיםשנוספולמפעל,ביחסלמספרהעובדיםשהועסקו

במפעלבתוםשנתהמס2021ע

היקףגבייתהמסיםהצפויממתןהתמריץלפיהתיקון
המוצעמוערךבחצימיליארדעדמיליארדשקליםחדשיםע
מספרהחברותשלהןישהכנסותצבורותמשניםקודמות

מוערךבכמהמאותע

עלפיהערכתגורמיהמקצועברשותהמסים,בשנים
הבאותימשיכו40עד50חברותלהיותזכאיותלפטורממס
חברותמכוחהסעיפיםהמפורטיםבסעיף52ד)א()1(המוצע
הפטורות ההכנסות סכומי הוןע השקעות לעידוד לחוק
שיופקובשנותהמסהבאותמוערכיםב־2עד3מיליארד

שקליםחדשיםע

לפסקאות )1( ו–)2(

מוצעלהוסיףלפרקשביעישלחוקלעידודהשקעות
הון,העוסקבהטבותבמסהכנסה,סימןה',שעניינוהוראת
שעהלגבימסחברותעלהכנסהצבורהנבחרתשנצברה

עדתוםשנת2020ע

לסעיף 52ד המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

ניתן שבשלה צבורה" "הכנסה מהי להגדיר מוצע
לחוק בהתאם מופחת חברות מס שיעור לשלם לבקש
תזכה אשר הכנסה כי לקבוע מוצע זה, לעניין המוצעע
חברהלשיעורמסחברותמופחתבהתאםלחוקהמוצע
היאהכנסהשהייתהפטורהממסלפיסעיף47)א()5(או)א1(
לחוקלעידודהשקעותהון,לפיסעיף51)ב(לחוקלעידוד
השקעותהוןכנוסחולפניתחילתושלתיקוןמס'60,אולפי
)3(לחוקלעידודהשקעותהון, )2(או סעיף51א)א()1()א(,
שנצברהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,
זאתמכיווןשרובהדוחותלשנת2020כברהוגשולרשות
המסיםעלידיהחברותוניתןלברראתההכנסההצבורה

עדלמועדזהע

כמוכן,מוצעלדרושלגביאותההכנסהכיהחברה
טרםחויבהבמסחברותבשלהבעקבותחלוקתדיבידנד,
לרבותבמקריםשרואההחוקלעידודהשקעותהוןכחלוקת
כבר חילקה החברה אם כי יובהר, זה לעניין דיבידנדע
דיבידנד,לרבותבהתאםלחזקותהקבועותבסעיף51ב)ב(

ס"חהתשס"ה,עמ'346ע 26
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לפי חברות במס בשלה חבה טרם החברה )2(
סעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(כנוסחולפניתחילתושל
תיקוןמס'60,סעיף51ב,אוסעיף52א,למעטחבותבמס
בשלסכוםשנתנהלחברבניאדםהמוחזקעלידהאו
שזקפהאותולחובתו,ביןבמישריןוביןבעקיפין,לרבות
רכישתומצדשלישי;לענייןזה,"החזקה"-כהגדרתה

בפסקה)3(להגדרה"קרוב"בסעיף88לפקודהע

עלאףההוראותלפיחוקזה,חברהתהיהזכאיתלשלם )ב(
בשלהכנסתההצבורה,כולהאוחלקה,בהתאםלבחירתה
)ד()בסימןזה-הכנסהצבורהנבחרת(מס לפיסעיףקטן

חברותבשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(ע

הצבורה ההכנסה על חברה שתשלם החברות מס )ג(
אותה על חל שהיה החברות מס בשיעור יהיה הנבחרת
47,בשנהשבההופקה,אילולא הכנסהלפיהוראותסעיף
הייתהפטורהממסחברותבשנהזו,כשהואמוכפלבמקדם
המס,ולאפחותמ־6%)בסימןזה-שיעורהמסהמזערי(,

לענייןזה-

"מקדםהמס"-אחדפחותיחסההטבה;

ב־3ע0, מוכפל כשהוא ההפשרה יחס - ההטבה" "יחס
בתוספת3ע0;

"יחסההפשרה"-ההכנסההצבורההנבחרתכשהיאמחולקת
בסךההכנסההצבורהע

לחוקלעידודהשקעותהון,הרישהיאלאתוכללחסות
תחתהחוקהמוצעמכיווןשהחוקהמוצעבאלעודדחלוקת

רווחיםצבוריםשטרםחולקווטרםחויבובמסכאמורע

לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעלקבועכיחברהשהייתהלהבשנתהמסהכנסה
צבורה,תשלםעליה,כולהאוחלקה,מסחברותלפיהחוק
המוצע,עלפיבחירתהשעליהתודיעלמנהלרשותהמסים

)"הכנסהצבורהנבחרת"(ע

לסעיף קטן )ג( המוצע

על חברה שתשלם החברות מס כי לקבוע מוצע
החברות מס בשיעור יהיה הנבחרת הצבורה ההכנסה
שהיהחלעלאותההכנסהבשנהשבההופקהאילולא
הייתהפטורהממס,כמפורטבחלקהכללילדבריההסבר
לפרקזה,כשהואמוכפלבמקדםהמסולאפחותמ־6%ע

לענייןזהמוצעלהגדיראתהמונחיםהאלה:

יחס פחות לאחד השווה מקדם - המס" "מקדם
ההטבהעתוצאהזותוכפלבשיעורהמסהמקורישלהחברה
ותניבאתשיעורהמסהסופישלהחברהבהתאםלחוק

המוצעע

"יחסההטבה"ו"יחסההפשרה"-יחסההטבהמוגדר
כיחסההפשרהכשהואמוכפלב־0ע3,בתוספת0ע3עבהצעת

הכנסתה על מופחת חברות מס ישולם כי מוצע החוק
הפטורהשלהחברה,שעליההיאבוחרתלשלםמסחברות
לפיהחוקהמוצעעמסהחברותהמופחתייקבעבהתאם
ליחסההפשרההשווהלחלקההכנסהשאותהמבקשת
לכלל ביחס נבחרת(, צבורה )הכנסה להפשיר החברה
ההכנסההפטורהשלהחברה)הכנסהצבורה(עמסהחברות
המופחתייקבעבאופןליניארי,כךשככלשהחברהתבקש
להפשירחלקגדוליותרמהכנסתה,כךתגדלהטבתהמס
שלהתזכהעשיעורההטבההמזערישלותזכההחברההוא
30%)כךשהחברהתשלםמסחברותבשיעורשל70%ממס
החברותשהייתהנדרשתלשלםלולאהחוקהמוצע(,ואילו
השיעורהמרבייהיה60%)כךשהחברהתשלםמסחברות
בשיעור40%ממסהחברותשהייתהנדרשתלשלםלולא

החוקהמוצע(ע

כמוכןמוצעכיבכלמקרהשיעורהמסהמוטבלא
יפחתמ־6%עכפישהוסברבחלקהכללישלדבריההסבר
המסהנמוךביותרהחלעלמפעל לפרקזה,זהושיעור

מועדףרגיללאחרתיקוןמס'68ע
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חברהרשאיתלבחורלשלםמסחברותלפיהוראותסעיף )ד(
זה,בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021
ו־2022(,התשפ"א-2021,בהודעהשתגישלמנהלרשותהמסים
לענייןזה)בסימןזה-מועדהבחירה(;מנהלרשותהמסים
רשאילקבועהוראותלענייןאופןמתןההודעהעלבחירה

כאמור,לרבותמסמכיםואישוריםשישלצרפםלהודעהע

צבורה הכנסה על חברות מס לשלם החברה בחרה )ה(
נבחרת,לפיהוראותסעיףזה,לאתוכללחזורבהמבחירתה;
החברהתשלםאתמסהחברותכאמורבתוך30ימיםממועד

הבחירהע

לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהם )ו(
כנגדמסחברותהמתחייבלפיסימןזהע

חובתהשקעה
מיועדת

צבורה52הע הכנסה על חברות מס לשלם שבחרה חברה )א(
תעשייתי במפעל תשקיע 52ד, סעיף הוראות לפי נבחרת,
)ג(,לפיהעניין, שבבעלותהסכוםכאמורבסעיףקטן)ב(או
בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחלמועדהבחירה,

לשםאחדאויותרמאלה)בסעיףזה-השקעהמיועדת(:

רכישתנכסיםיצרנייםכהגדרתםבסעיף51,למעט )1(
בניינים;

השקעהבמחקרופיתוחבישראל; )2(

שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום )3(
למפעל,ביחסלמספרהעובדיםשהועסקובמפעלבתום
שנת2020,למעטשכרעבודהלנושאמשרהבחברה;

לענייןזה-

חברהרשאיתלבחורלשלםמסחברותלפיהוראותסעיף )ד(
זה,בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021
ו־2022(,התשפ"א-2021,בהודעהשתגישלמנהלרשותהמסים
לענייןזה)בסימןזה-מועדהבחירה(;מנהלרשותהמסים
רשאילקבועהוראותלענייןאופןמתןההודעהעלבחירה

כאמור,לרבותמסמכיםואישוריםשישלצרפםלהודעהע

צבורה הכנסה על חברות מס לשלם החברה בחרה )ה(
נבחרת,לפיהוראותסעיףזה,לאתוכללחזורבהמבחירתה;
החברהתשלםאתמסהחברותכאמורבתוך30ימיםממועד

הבחירהע

לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהם )ו(
כנגדמסחברותהמתחייבלפיסימןזהע

חובתהשקעה
מיועדת

צבורה52הע הכנסה על חברות מס לשלם שבחרה חברה )א(
תעשייתי במפעל תשקיע 52ד, סעיף הוראות לפי נבחרת,
)ג(,לפיהעניין, שבבעלותהסכוםכאמורבסעיףקטן)ב(או
בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחלמועדהבחירה,

לשםאחדאויותרמאלה)בסעיףזה-השקעהמיועדת(:



רכישתנכסיםיצרנייםכהגדרתםבסעיף51,למעט )1(
בניינים;

השקעהבמחקרופיתוחבישראל; )2(

שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום )3(
למפעל,ביחסלמספרהעובדיםשהועסקובמפעלבתום
שנת2020,למעטשכרעבודהלנושאמשרהבחברה;

לענייןזה-

לסעיף קטן )ד( המוצע

מס לשלם לבחור רשאית חברה כי לקבוע מוצע
חברותלפיהוראותהחוקהמוצע,בתוךשנהמיוםפרסומו
שלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התשפ"א-2021, ו־2022(, 2021 התקציב לשנות התקציב

בהודעהשתגישלמנהלרשותהמסיםלענייןזהע

לסעיף קטן )ה( המוצע

מוצעלקבועכיחברהשבחרהלשלםמסחברותלפי
החוקהמוצע,לאתוכללחזורבהמבחירתהעכמוכןמוצע
לקבועכיהחברהתשלםאתמסהחברותבתוך30ימים

מיוםהבחירהע

לסעיף קטן )ו( המוצע

לנוכחכךשמדוברבהטבתמסחריגה,מוצעלקבועכי
לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהםכנגד

מסחברותהמתחייבלפיהסימןהמוצעע

לסעיף 52ה המוצע

מוצעלקבועכיחברהשבחרהלשלםמסחברותעל
הכנסהצבורהנבחרת,לפיהוראותסעיף52דהמוצעלחוק
לעידודהשקעותהון,תשקיעבמפעלתעשייתישבבעלותה
סכוםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או)ג(לסעיף52ההמוצע,
לפיהעניין,בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחל
מועדהבחירה,לשםאחדמאלה:רכישתנכסיםיצרניים
במפעל,השקעהבמחקרופיתוחבישראלאותשלוםשכר
לעובדיםחדשיםשנוספולמפעלעמוצעכיסכוםההשקעה
זכאית שלה המזערית המס הטבת בגובה יהיה הנדרש
חברהעלפיהחוקהמוצעעעודיצויןכילגביחברהאשר
הטבתהמסשלהעלפיהנוסחההמוצעתמוגבלתבשל
כךשחלעליהשיעורמסמזערי,יופחתמסכוםההשקעה
המתחייב,סכוםהשווהלסכוםהנגרעמהטבתהמסבשל

ההגבלההאמורהע
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החברות, בחוק כהגדרתו - משרה" "נושא
התשנ"ט-271999;

"שכרעבודה"-הכנסהמעבודהכאמורבסעיף
2)2(לפקודהע

סכוםההשקעההמיועדתיהיה30%מההכנסההצבורה )ב(
בסעיף כהגדרתו ההפשרה ביחס מוכפל כשהוא הנבחרת
52ד)ג(ובשיעורמסהחברותשהיהחלעלאותההכנסהלפי
הוראותסעיף47,בשנהשבההופקה,אילולאהייתההחברה

פטורהממסחברותבשנהזוע

)ב(,לגביחברהשחלעליה עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
שיעורהמסהמזערי,סכוםההשקעההמיועדתיהיהההפרש
שביןסכוםהטבתהמסשקיבלההחברהבשלשיעורהמס
המזעריוביןהסכוםהמתקבלממכפלהשל30%במסהחברות
ובהכנסה ,47 סעיף הוראות לפי ההכנסה על חל שהיה
הצבורההנבחרת;לענייןזה,"סכוםהטבתהמס"-ההפרש
שביןשיעורמסהחברותשהיהחלעלההכנסהלפיהוראות
סעיף47וביןשיעורהמסהמזערי,כשהואמוכפלבהכנסה

הצבורההנבחרתע

לאהשקיעההחברהאתמלואההשקעההמיועדתעד )ד(
תוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,תחויבבמועדזהעל
ההכנסההצבורההנבחרתבמסחברותנוסףעלהמסלפי
סעיף52ד)ג(,בגובהההפרששביןההשקעההמיועדתובין
ההשקעהשהשקיעהבפועל;מסהחברותהנוסףישולםבתוך
)א(,בתוספת 30ימיםמתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן
הפרשיהצמדהוריביתמיוםההודעהלמנהלרשותהמסים

ועדיוםהתשלוםע

חלוקתדיבידנד
מתוךהכנסה
צבורהנבחרת

קיבלאדםדיבידנדששולםמתוךהכנסהצבורהנבחרת,52וע )א(
יהיהחייבעליובמסהכנסהבשיעורשל15%,ויחולולעניין

זההוראותסעיף47)ב()2(,בשינוייםהמחויביםע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובחלוקתדיבידנדשחל )ב(
עליהסעיף39)ה()2()ג(לחוקהמדיניותהכלכליתלשנים2011

ו־2012)תיקוניחקיקה(,התשע"א-282011ע

לסעיף 52ו המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

מוצעלקבועהוראהדומהלהוראההקבועהבסעיף
47)ב(לחוקלעידודהשקעותהון,ולפיהעלדיבידנדששולם
בניכוימסהחברותלפיהחוקהמוצע,ישולםמסבשיעור
של15%,ומוצעכייחולולענייןזההוראותסעיף47)ב()2(
לחוקלעידודהשקעותהוןומנגנוןהזיכוישבו,בשינויים

המחויביםע

לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעלקבועכישיעורהמסשל15%האמורבסעיף
קטן)א(יחולבכפוףלהוראותסעיף39)ה()2()ג(לתיקוןמס'
68לענייןחלוקתדיבידנדלבעלמניותשהואחברה,ולפיהן
חברותשעמדובתנאיהסעיףיהיופטורותממסבקבלת
דיבידנדמחברהמוחזקת,בהתאםלסעיף126)ב(לפקודת

מסהכנסהע

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 27

ס"חהתשע"א,עמ'138ע 28
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חברההמחלקתדיבידנדמתוךהכנסהצבורהנבחרת )ג(
תנכהבמקוראתמסההכנסהממקבלהדיבידנד,ויחולועל

מסזהכלההוראותהמתייחסותלניכויבמקורע";

בסעיף74- )3(

בסעיףקטן)ד()4(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בחלוקתדיבידנדשלחברהאשרהייתהלההכנסהצבורה")ד1( )1(
כהגדרתהבסעיף52ד)א(,יראולענייןסעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(,
כנוסחולפניתחילתושלתיקוןמס'60,אוסעיף51ב,כאילוחלק
הדיבידנדהשווהלמנההמתקבלתמחלוקתהכנסתההצבורהשל
החברהברווחיהחברה,חולקמתוךהכנסהשהושגהבתקופהשבה

הייתההחברהפטורהממסע

בסעיףזה- )2(

החברה, של החייבת ההכנסה כלל - החברה" "רווחי
שבח לרבות ממס, הפטורות ההכנסות בתוספת
שנצברו מקרקעין, מיסוי לחוק 6 בסעיף כמשמעותו
מיוםהתאגדותה,בניכויהמסהמתחייבששולםעליה

ובניכוידיבידנדשחולק;

י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנת 60"-פרק "תיקוןמס'
הכספים2005)תיקוניחקיקה(,התשס"ה-2005ע"

סעיף74לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחולפיסעיף12)3(לחוקזה,יחולעלדיבידנד13עפרקו'-תחולה
שחולקמיוםז'באלולהתשפ"א)15באוגוסט2021(ואילך,מתוךרווחיהחברהכהגדרתם

בסעיף74)ד1()2(לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחובסעיף12)3(לחוקזהע

חברההמחלקתדיבידנדמתוךהכנסהצבורהנבחרת )ג(
תנכהבמקוראתמסההכנסהממקבלהדיבידנד,ויחולועל

מסזהכלההוראותהמתייחסותלניכויבמקורע";

בסעיף74- )3(

בסעיףקטן)ד()4(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בחלוקתדיבידנדשלחברהאשרהייתהלההכנסהצבורה")ד1( )1(
כהגדרתהבסעיף52ד)א(,יראולענייןסעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(,
כנוסחולפניתחילתושלתיקוןמס'60,אוסעיף51ב,כאילוחלק
הדיבידנדהשווהלמנההמתקבלתמחלוקתהכנסתההצבורהשל
החברהברווחיהחברה,חולקמתוךהכנסהשהושגהבתקופהשבה

הייתההחברהפטורהממסע

בסעיףזה- )2(

החברה, של החייבת ההכנסה כלל - החברה" "רווחי
שבח לרבות ממס, הפטורות ההכנסות בתוספת
שנצברו מקרקעין, מיסוי לחוק 6 בסעיף כמשמעותו
מיוםהתאגדותה,בניכויהמסהמתחייבששולםעליה

ובניכוידיבידנדשחולק;

י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנת 60"-פרק "תיקוןמס'
הכספים2005)תיקוניחקיקה(,התשס"ה-2005ע"

סעיף74לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחולפיסעיף12)3(לחוקזה,יחולעלדיבידנד13ע
שחולקמיוםז'באלולהתשפ"א)15באוגוסט2021(ואילך,מתוךרווחיהחברהכהגדרתם

בסעיף74)ד1()2(לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחובסעיף12)3(לחוקזהע

פרקו'-תחולה

לסעיף קטן )ג( המוצע

מוצעלקבועכייחולוהוראותניכויבמקורעלחברה
המחלקתדיבידנדלפיהוראותהחוקהמוצעע

לפסקה )3(

מוצעלמחוקאתפסקתמשנה)ב(שבסעיף74)ד()4(
לחוקלעידודהשקעותהון,שלפיהחברותרשאיותלחלק
רווחיםאשרלאמיוחסיםלהכנסותפטורות,וזאתבשלכך
שהוראהזוהביאהלמחלוקותרבותביןפקידיהשומהלבין
חברות,עלאודותייחוסמקורלחלוקתרווחיםעבהמשך
לכךמוצעלהבהירכיבחלוקתדיבידנדשבוצעהעלידי
מהדיבידנד חלק יראו צבורה, הכנסה לה שיש חברה
ממסע החברהפטורה הייתה חולקבתקופהשבה כאילו
כתוצאהמכךיחויבבמסחברותחלקהדיבידנדהאמורע

לצורךכך,מוצעלהגדירחלקזהכמנההמתקבלתמחלוקת
הכנסתההצבורהשלהחברהברווחיהחברהעלענייןזה,
מוצעכי"רווחיהחברה"יהיוכללההכנסההחייבתשל
החברה,בתוספתההכנסותהפטורותממס,לרבותשבח
כמשמעותובסעיף6לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
המס בניכוי התאגדותה, מיום שנצברו התשכ"ג-1963,

המתחייבששולםעליהובניכוידיבידנדשחולקע

לסעיף המוצעים התיקונים כי לקבוע מוצע  סעיף 13
לעיל, כאמור הון, השקעות לעידוד לחוק 74 
15( ז'באלולהתשפ"א יחולולגבידיבידנדשחולקמיום
2021(ואילך,וזאתכדילמנועניצוללרעהשל באוגוסט
המצבהחוקיטרםכניסתהחוקהמוצעלתוקף,באמצעות

חלוקתדיבידנדיםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1342

פרק ז': פריסת המועדים להמשך עבודת ההנגשה
תיקוןחוקשוויון

זכויותלאנשים
עםמוגבלות

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-291998)בפרקזה-חוקהשוויון(-14ע

בסעיף19ח,בסעיףקטן)ה(,אחריפסקה)1(יבוא: )1(

רשותמקומיתתתקשרעםבעליםשלמקוםציבורי,מחזיקבמקוםכאמור ")1א(
אומפעילמקוםכאמור,לצורךמתןשירותציבורי,רקאםבוצעובאותומקום
התאמותהנגישותבהתאםלהוראותלפיסימןזהאולפיהוראותהנגישותלפי

חוקהתכנוןוהבנייה,לפיהענייןע";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

עלאףההוראותלפיסעיףקטן)ג()1(,המועדלביצועהתאמות")ג1א( )1(
הנגישותלענייןרשותציבוריתהמנויהבטורא'בתוספתהשלישית
קיימים לבניינים הנוגע בכל מקומית(, רשות - זה קטן )בסעיף
ומקומותציבורייםשאינםבניינים,אשרחייביםבהנגשהלפיסעיף
2021(טרםהושלם )1בנובמבר זה,ושביוםכ"ובחשווןהתשפ"ב
ביצועהתאמותהנגישותבהם,יוארךעדיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב

)31במרס2022(ע

עלאףהוראותפסקה)1(,רשותמקומיתשפרסמהברשומות )2(
ובאתרהאינטרנטשלהרשות,והגישהלמשרדהפניםולנציבותעד
יוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(אתכלאלה,תחוללגביה
חובתהנגישותבמלואה,לענייןבנייניםומקומותשהמועדלהשלמת
ביצועהתאמותהנגישותבהםהוארךלפיהוראותאותהפסקה,
ושביוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(טרםהושלםביצוע
התאמותהנגישותבהם)בסעיףקטןזה-מקומותשטרםהונגשו(,

ביוםט'בניסןהתשפ"ג)31במרס2023(:

המקומות או הקיימים הבניינים כל של רשימה )א(
ביצוע חובת לגביהם שחלה בניינים, שאינם הציבוריים
התאמותנגישותלפיסימןזה,ובכללזהבנייניםאומקומות
הושלמה זה סימן לפי לגביהם הנגישות שחובת כאמור
במלואה)בסעיףקטןזה-מקומותשחובתהנגישותחלה
עליהם(;הרשימהתכלול,לגביכלמקוםכאמור,אתהפרטים
שישלכלולבצוכאמורבסעיףקטן)ג2()2(,ונוסףעלכךאת

הייעודהכללישלכלמקוםכאמור;

זכויות שוויון בחוק תיקונים כמה מוצעים  פרק ז'
)להלן התשנ"ח-1998 מוגבלות, עם לאנשים  כללי
בדבריההסברלפרקזה-חוקהשוויון(,שעניינם 
במלואה הנגישות חובת תחול שבהם המועדים דחיית
ויחידותיה הממשלה משרדי מקומיות, לרשויות ביחס

וגופיםשמשרדהבריאותממונהעליהםע

סעיפים 14)1( ו־15

מקום עם תתקשר מקומית רשות כי לקבוע מוצע
ציבורילצורךמתןשירותציבורירקאםמצאהכיהמקום

עומדבהוראותהנגישותהנדרשות,וזאתכדישלאלהרחיב
אתהיקףהבנייניםשאינםמונגשיםברשויותהמקומיותע
עלפיהמוצעתיכנסהוראהזולתוקףביוםכ"חבאדרב'
התשפ"ב)31במרס2022(,ותחולעלהתקשרויותשלהרשות

המקומיתשיבוצעומאותומועדואילךע

סעיף 14)2()א(

חובת כי נקבע השוויון לחוק השלישית בתוספת
מיום החל מקומיות ברשויות במלואה תחול ההנגשה
הצורך בשל 2021(ע בנובמבר 1( התשפ"ב בחשוון כ"ו

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשע"ח,עמ'734ע 29
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שלפיה הנגישות, התאמות ביצוע להשלמת תכנית )ב(
ובלבד הונגשו, שטרם מהמקומות 25% יונגשו שנה בכל
בהם שניתן כאמור במקומות הנגישות התאמות שביצוע
שירותקהילה,תרבותוספורט,ובכללזה:בנייןהעירייהאו
המועצה,מחלקותלשירותיםחברתיים,אגףחינוך,חוףים,
אולםתרבות,בריכהעירוניתאוביתעלמין,יושלםעדיום

כ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(;

הצהרהמאתראשהרשותהמקומיתעלכךשהרשות )ג(
הקצתהלביצועהתאמותהנגישותהנדרשותלפיסעיףזה

תקציבשמאפשראתביצועןע

שלפיה הנגישות, התאמות ביצוע להשלמת תכנית )ב(
ובלבד הונגשו, שטרם מהמקומות 25% יונגשו שנה בכל
בהם שניתן כאמור במקומות הנגישות התאמות שביצוע
שירותקהילה,תרבותוספורט,ובכללזה:בנייןהעירייהאו
המועצה,מחלקותלשירותיםחברתיים,אגףחינוך,חוףים,
אולםתרבות,בריכהעירוניתאוביתעלמין,יושלםעדיום

כ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(;

הצהרהמאתראשהרשותהמקומיתעלכךשהרשות )ג(
הקצתהלביצועהתאמותהנגישותהנדרשותלפיסעיףזה

תקציבשמאפשראתביצועןע

לבצעהתאמותתכנוניותוכןהתאמותבינוימשמעותיות
ברשויותהמקומיות,מוצעלהאריךאתהמועדיםלהשלמת
בניינים, שאינם ומקומות קיימים מבנים של ההנגשה
החייביםבהנגשהלפיסעיף19טלחוקהשוויון,לתקופה
שלאתעלהעל4שניםהחלמיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב
)31במרס2022()ראוסעיף19ט)ג1א(לחוקהשוויוןכנוסחו
המוצע(עהארכהזותינתןבאופןמדורג,כאשרבכלשנה
תידרשהרשותהמקומיתלעמודבכמהתנאים,ובהםחובה
לפרסםרשימהשלהמקומותהחייביםבהנגשה,השלמת
ההנגשהשל25%מהמקומותהחייביםבהנגשהבמהלך
השנהשחלפה,והקצאתתקציבלביצועהתאמותהנגישות

במהלךהשנהשלגביהמבוקשתדחייתהמועדיםע

סעיף 14)2()ב(

בשניםהאחרונותהשקיעמינהלהדיורהממשלתי
מאמציםומשאביםרביםלהשלמתחובתהנגישותבכלל
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהן
ויחידותהסמךשלהן,וכןבבנייניםהקיימיםשלמשטרת

ישראלושירותבתיהסוהר,כנדרשעלפיחוקהשוויוןע

התאמות בביצוע שונים וחסמים קשיים לנוכח
הנגישותהנדרשות,תוקןבשנת2018חוקהשוויון,במסגרת
חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018)ראוס"ח
התשע"ח,עמ'454(,והוארךהמועדהאחרוןלהנגשתכלל
הבנייניםהאמוריםעבמסגרתהתיקוןהאמורלחוקהשוויון,
נקבעכי473מבין1,309הבנייניםהמחויביםבהנגשהלפי
סעיף19טלחוקהאמוריונגשועדיוםכ"גבטבתהתשע"ט
2018(,וכיכללהבנייניםכאמוריונגשועד )31בדצמבר
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ענוסףעלכך,ניתנה
במסגרתהתיקוןהאמורסמכותלשרהמשפטיםלהאריך
בצו)להלןבדבריההסברלפרקזה-צושרהמשפטים(,
באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,את
בשנהאחת תחולחובתהנגישותבמלואה המועדשבו

נוספת,עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

תחול שבו המועד הוארך שלפיו לעיל, כאמור צו
חובתהנגישותבמלואהבאופןמדורגלאורךשנת2020,
נחתםבידישרהמשפטיםבסוףשנת2019,והועברלאישור
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתעמאזשהועבר
הנסיבות ולנוכח ,2020 מאי חודש סוף ועד כאמור הצו
הפוליטיותהחריגותששררובמהלךשנת2020,לאכונסה
הוועדההאמורהוהצולאהובאלאישורהומשכךהתקנתו

לאהושלמהע

של נוסחו עודכן 2020 מאי-יוני החודשים במהלך
זכויות שוויון נציבות עם בשיתוף המשפטים, שר צו
העבודה ועדת לפני להביא כדי מוגבלות, עם לאנשים
העדכניים, הנתונים את הכנסת של והבריאות הרווחה
לצורךאישורהצוכנדרשבדיןעואולם,בשלעיכוביםבלתי
צפוייםשחלולמןהרבעוןהשנישלשנת2020,כתוצאה
מהתמודדותהמשקעםהתפשטותנגיףהקורונה,ולנוכח
הנסיבותהפוליטיותהחריגותששררובאותהתקופהועד
הקמתהממשלהה־36בחודשיוני2021,מאזשחתםשר
שר צו אושר טרם ,2019 שנת בסוף הצו על המשפטים
והבריאות הרווחה העבודה בוועדת כאמור המשפטים

שלהכנסתע

לצדזאת,בשלקשייםמשפטיים,תכנוניים,קנייניים
הנגישות, עבודות ביצוע במהלך שהתעוררו והנדסיים
לצורך נוסף זמן פרק הממשלתי הדיור למינהל דרוש
1,330 הנדרשותעמתוך השלמתכללהתאמותהנגישות
בנייניםהמחויביםבהנגשה,הונגשונכוןלמועדפרסומה
שלהצעתחוקזו910בניינים,ועדסוףשנת2021צפויים
שנת סיום כך,עם נוספיםע בניינים 154 מונגשים להיות
2021ייוותרו266בניינים)הממוקמיםב־88מתחמים(שטרם
הנחוצות הנגישות התאמות את להשלים כדי הונגשוע
להנגשתהבנייניםהאמוריםנדרשפרקזמןנוסףכמוצע

בסעיף19ט)ג3א(לחוקהשוויוןכנוסחוהמוצעע
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)2(,רשותמקומיתשפרסמהוהגישה, עלאףהוראותפסקה )3(
באופןהאמורברישהשלאותהפסקה,עדיוםט'בניסןהתשפ"ג)31
במרס2023(,אתשניאלה,תחוללגביהחובתהנגישותבמלואה,
לענייןמקומותשחובתהנגישותחלהעליהםושבמועדהאמורטרם
הושלםביצועהתאמותהנגישותבהם,ביוםכ"אבאדרב'התשפ"ד

)31במרס2024(:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
שהסתיימהביוםט'בניסןהתשפ"ג)31במרס2023(,הושלם
ביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומותשטרם

הונגשו;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ע )ב(

עלאףהוראותפסקה)3(,רשותמקומיתשפרסמהוהגישה,באופן )4(
האמורבפסקה)2(רישה,עדיוםכ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(,
אתשניאלה,תחוללגביהחובתהנגישותבמלואה,לענייןמקומות
שחובתהנגישותחלהעליהםושבמועדהאמורטרםהושלםביצוע

התאמותהנגישותבהם,ביוםב'בניסןהתשפ"ה)31במרס2025(:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
,)2024 במרס 31( התשפ"ד ב' באדר כ"א ביום שהסתיימה
הושלםביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומות
האמורות ההתאמות ביצוע הושלם וכן הונגשו, שטרם
במקומותשבהםניתןשירותקהילה,תרבותוספורטכאמור

בפסקה)2()ב(;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ע )ב(

עלאףהוראותפסקה)4(,רשותמקומיתשפרסמהוהגישה, )5(
31( התשפ"ה בניסן ב' יום עד רישה, )2( בפסקה האמור באופן
במרס2025(,אתשניאלה,תחוללגביהחובתהנגישותבמלואה
לענייןמקומותשחובתהנגישותחלהעליהםושבמועדהאמורטרם
הושלםביצועהתאמותהנגישותבהם,ביוםי"גבניסןהתשפ"ו)31

במרס2026(:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
שהסתיימהביוםב'בניסןהתשפ"ה)31במרס2025(,הושלם
ביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומותשטרם

הונגשו;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ע"; )ב(

אחריסעיףקטן)ג3(יבוא: )ב(

)ג3(סיפה,חובתהנגישותלעניין")ג3א( עלאףהאמורבסעיףקטן )1(
רשותציבוריתכאמורבאותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-משרדי
הממשלהויחידותיה(,לגביבנייניםקיימיםהמנוייםברשימהשיגיש
הכלכלית 37)ב(לחוקההתייעלות שרהאוצרלפיהוראותסעיף
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני
2021,תחולבמלואה התשע"ח-302018,ברבעוןהאחרוןשלשנת

במועדיםשלהלן,לפיהעניין:

ס"חהתשע"ח,עמ'454ע 30
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הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )א(
בטבת ג' יום עד הושלם לא זה סימן לפי בהם הנדרשות
התשפ"א בטבת ט"ז ביום - )2019 בדצמבר 31( התש"ף

)31בדצמבר2020(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ב(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםט"זבטבת
התשפ"ב בטבת כ"ז ביום - )2020 בדצמבר 31( התשפ"א

)31בדצמבר2021(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ג(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםכ"זבטבת
התשפ"ג בטבת ז' ביום -  )2021 בדצמבר 31( התשפ"ב

)31בדצמבר2022(;שיעורהבנייניםכאמורבפסקתמשנהזו,
שייכללברשימהכאמורבפסקהזו,לאיעלהעל25%מסך
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלהויחידותיהשחלה

לגביהםחובתביצועהתאמותנגישותלפיסימןזהע

רשימהכאמורבפסקה)1(תפורסםברשומותובאתרהאינטרנט )2(
שלמשרדהאוצר,ותכלולאתהייעודהכללישלכלבניין,אלאאם

כןגילויואסורעלפיכלדיןע";

בסעיףקטן)ג4(,במקום"ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("יבוא"י"א )ג(
בתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(";

אחריסעיףקטן)ג4(יבוא: )ד(

פרסוםלפיסעיפיםקטנים)ג1א(או)ג3א(,אובהתאםלהוראותלפי ")ג5(
סעיף19כ)ה(,יראואותולענייןחוקזהכהתאמתנגישותע";

בסעיף19כ,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,חובתהנגישותלענייןמקוםציבורישבו ")ו(
ניתןשירותבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,תחולבמלואהעלגוףהחייבבביצוע
התאמותנגישותלפיסימןזה,שלוששניםלאחרהמועדשקבעשרהבריאות
בצולפיסעיףקטן)ה(לענייןאותומקום,ויחולולענייןזהההוראותשקבעהשר

בצוכאמורע"

פרקז'-תחילה
ותחולה

תחילתושלסעיף19ח)ה()1א(לחוקהשוויון,כנוסחובסעיף14)1(לחוקזה,ביוםכ"ח15ע
באדרב'התשפ"ב)31במרס2022(,והואיחוללענייןהתקשרותשבוצעההחלמהמועד

האמוראולאחריוע

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )א(
בטבת ג' יום עד הושלם לא זה סימן לפי בהם הנדרשות
התשפ"א בטבת ט"ז ביום - )2019 בדצמבר 31( התש"ף

)31בדצמבר2020(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ב(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםט"זבטבת
התשפ"ב בטבת כ"ז ביום - )2020 בדצמבר 31( התשפ"א

)31בדצמבר2021(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ג(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםכ"זבטבת
התשפ"ג בטבת ז' ביום -  )2021 בדצמבר 31( התשפ"ב

)31בדצמבר2022(;שיעורהבנייניםכאמורבפסקתמשנהזו,
שייכללברשימהכאמורבפסקהזו,לאיעלהעל25%מסך
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלהויחידותיהשחלה

לגביהםחובתביצועהתאמותנגישותלפיסימןזהע

רשימהכאמורבפסקה)1(תפורסםברשומותובאתרהאינטרנט )2(
שלמשרדהאוצר,ותכלולאתהייעודהכללישלכלבניין,אלאאם

כןגילויואסורעלפיכלדיןע";

בסעיףקטן)ג4(,במקום"ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("יבוא"י"א )ג(
בתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(";

אחריסעיףקטן)ג4(יבוא: )ד(

פרסוםלפיסעיפיםקטנים)ג1א(או)ג3א(,אובהתאםלהוראותלפי ")ג5(
סעיף19כ)ה(,יראואותולענייןחוקזהכהתאמתנגישותע";



בסעיף19כ,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,חובתהנגישותלענייןמקוםציבורישבו ")ו(
ניתןשירותבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,תחולבמלואהעלגוףהחייבבביצוע
התאמותנגישותלפיסימןזה,שלוששניםלאחרהמועדשקבעשרהבריאות
בצולפיסעיףקטן)ה(לענייןאותומקום,ויחולולענייןזהההוראותשקבעהשר

בצוכאמורע"

תחילתושלסעיף19ח)ה()1א(לחוקהשוויון,כנוסחובסעיף14)1(לחוקזה,ביוםכ"ח15ע
באדרב'התשפ"ב)31במרס2022(,והואיחוללענייןהתקשרותשבוצעההחלמהמועד

האמוראולאחריוע

פרקז'-תחילה
ותחולה

סעיף 14)3(

יישוםצושוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)הארכת
מועדתחולתחובתהנגישותלמוסדותבריאותקיימים(,
שר שהתקין ,)2310 עמ' התשע"ט, )ק"ת התשע"ט-2019
הבריאותמכוחסעיף19כ)ה(לחוקהשוויון,לענייןהשלמת
ניתנים שבהם למקומות הנדרשות הנגישות התאמות
ובהתאמות תכנוניות בהתאמות כרוך בריאות, שירותי
כדי רבע זמן דורשת השלמתן אשר משמעותיות בינוי

לאפשראתביצועןשלהתאמותכאמור,מוצעלפרוסאת
יישוםהמועדיםשנקבעועלידישרהבריאותכאמורעל
לעניין הנגישות שחובת כך הבאות, השנים שלוש פני
תחול בצו כאמור נגישות התאמות בביצוע החייבים
במלואהביוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(,וזאת
באופןמדורגבהתאםלמנגנוןפריסתהמועדיםוהדיווח

כפישנקבעובצוהאמורע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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פרק ח': מיסוי שותפויות וקרנות השקעה
תיקוןפקודתמס

הכנסה
בפקודתמסהכנסה31)בפרקזה-פקודתמסהכנסה(-16ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקהשקעותמשותפות"יבוא: )א(

""פקודתהשותפויות"-פקודתהשותפויות]נוסחחדש[,התשל"ה-321975";

אחריההגדרה"שוקמוסדר"יבוא: )ב(

"שותפות"-כהגדרתהבסעיף63א;";

בסעיף3)ט()5(,המילים"אוחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"-יימחקו; )2(

מטרתהתיקוןהמוצעבפרקזההיאעדכוןכללי  פרק ח'
המיסויהחליםעלשותפויותבישראלוהתאמתם  כללי

הדומים גופים על החלות המידה לאמות 
וחברות בית חברות כגון המיסוי, בשיטת לשותפויות,
משפחתיות,וכןלמבנההייחודישבומאורגנתשותפותע
גם זה פרק לפי המוצע לחוק בהתאם הכללים הבהרת
תסייעבמתןודאותרבהיותרבקרבנישומיםומשקיעים
וכן באמצעותה, או בשותפות להשקיע המעוניינים
במניעתהפחתותבלתינאותותבתשלוםהמסעבהקשרזה
יצויןכימיסוישותפויותנחשבאחדהתחומיםהסבוכים
במסהכנסה,אשרמורכבותועלולהלאפשראתהפחתת
תשלוםהמסעעלרקעכלאלהישחשיבותלהסדרתהתחום
והבהרתהדיןהחלעליועיצויןכיעדכוןהדיןצפויגםלייעל
אתעבודתהביקורתומתןהשירותבתחוםזה,מכיווןשעד
כההטיפולבסוגיותהקשורותלמיסוישותפותהיהמבוזר,

ביןבתוךרשותהמסיםוביןמצדהנישומיםע

החוקהמוצעכוללגםהצעהלהסדרתאופןהמיסוי
שלשותפיםהמשקיעיםבנכסיםפיננסיםבאמצעותקרנות
השקעהוכןלהסדרתהטבותהמסהניתנותעלהשקעת
תושבחוץבקרןהוןסיכוןעלענייןאחרוןזה,יצויןכיהטבות
פרטניים אישורים מכוח כה עד ניתנו האמור הסוג מן
שהוציאמנהלרשותהמסיםלפיסעיף16אלפקודתמס
הכנסה)בפרקזה-הפקודה(,עלפיסמכותשנאצלהלו
עלידישרהאוצרעלפיכך,מוצעעתהלעגןבחקיקהראשית
תחת אחידים, קריטריונים הכולל מס, להטבות מתווה

הטבותשניתנועדכהבאופןפרטניע

יותר, או ישויות, שתי של חבירה היא שותפות
המעוניינותלשתףהון,נכסיםומשאביםשוניםשבבעלותן,
כדילייצרערךמוסףכלכליעכלליהמיסויהחליםעלשותפות
כיוםמרוכזיםבכמהסעיפיםאשרנקבעובסעיף63לפקודה
ומתמציםבהדגשתחבותםשלהשותפיםבמסעלהכנסת
השותפות,ואתחובתםלדווחעליהעהסדרצרזהחייבלמעשה

השלמותבחוזריםונהליםפנימייםשלרשותהמסיםע

עדלשנת2001,שבהניתןפסקדינושלביתהמשפט
העליוןבע"א2026/92פקידשומהפתחתקווהנגדשדות
2001ע5ע20( בנבו )פורסם ואחרים )1982( להובלה חברה

מיסוי שיטת בישראל נהגה שדות(, עניין - זה )בפרק
לפי שותפויותע למיסוי המצרפית הגישה את המשקפת
המס דיני לעניין כישות בשותפות להכיר אין זו, גישה
היחסי חלקם בגין השותפים את ישירות למסות ויש
בנכסיהשותפותופעילותהעפסקהדיןבענייןשדותנקט
שיטתמיסויהמשקפתגישהמעורבת-גישהשבמרכזה
ההכנסה, סיווג לעניין סגורה כישות השותפות תפיסת
אשרתוצאתהמסהסופיתשלפעילותהתיקבעבהתאם
לתכונותיהםשלשותפיהעהשותפותאומנםלאמחויבת
אך השומה, לפקיד הכנסתה על המס בתשלום ישירות
הבסיסלשומתהמחושבבנפרדכישותעצמאית,ומבחינת
למכירת דומה תהיה בה זכויות מכירת המיסוי, כללי
לנוכחההסדרהצרהקיים כאמורלעיל, מניותבחברהע
בפקודהכיום,וכןלנוכחשינויהגישהשביטאפסקהדין
בענייןשדות,קביעותרבותלגבימיסוישותפויותהוסדרו
באמצעותחוזריםונהליםשלרשותהמסיםולאבאמצעות
חקיקה,דבראשרהביאלחלקמהאי־ודאותבתחוםמיסוי

שותפויותשצוינהלעילע

החוקהמוצעממשיךאתהגישההמעורבתשהובעה
בפסקהדיןבענייןשדות,תוךפיתוחהמודל,ביןהשאר,כדי
לצמצםאתהאפשרותלנצלאתמבנההשותפותלצורך
התחמקותמתשלוםמסעיצויןכירביםמהכלליםהמוצעים
בחוקהמוצענועדולמעשהלהבהיראתהמצבהמשפטי

הקייםערבתחילתושלהחוקהמוצעע

לפסקה )1(  סעיף 16 

בפקודה, ההגדרות סעיף את לתקן מוצע 
ולהגדיראתהמונחים"פקודתהשותפויות"ו"שותפות"ע

לפסקה )2(

כחלקמהתיקוןהמוצעבפסקה)7(כפישיפורטלהלן,
שעניינוביטולההסדרהחלשלחברהשקופהבסעיף64א1
לפקודה,מוצעלמחוקהפניותלסעיףהאמורבפקודהעבכלל
כך,מוצעלמחוקאתההפניהלסעיףהאמורשבסעיף3)ט()5(

לפקודה,שעניינוהכללתהלוואהשקיבלבעלמניותמהותי
שקופהמחברהשבשליטתה,כהכנסהלפי שהואחברה

סעיף2)4(לפקודהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"א,עמ'96ע 31

דינימדינתישראל,נוסחחדש28,עמ'549ע 32
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סעיף16א-בטל; )3(

יבוא 64א1)א(" בסעיף כהגדרתה שקופה "מחברה במקום 28)ב()3(, בסעיף )4(
"משותפות";

בסעיף62,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )5(

שרהאוצר,בהסכמתשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכספים ")ב(
שלהכנסת,רשאילקבועבתקנותתיאומיםלענייןסוגימקריםכפישייקבעו
בתקנות,שבהםיראוהכנסתאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדיןשותפות,
אוהכנסתשותפותאשרשותפהבהאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפות,המיוחסתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,כהכנסהמיגיעהאישיתלפי

סעיף63ב)ג(,אוכהכנסהשאינהמיגיעהאישיתלפיהסעיףהאמורע";

בכותרתסימןג'לפרקהשני,בחלקד',המילים"וחברותבית"-יימחקו; )6(

סעיף16א-בטל; )3(

יבוא 64א1)א(" בסעיף כהגדרתה שקופה "מחברה במקום 28)ב()3(, בסעיף )4(
"משותפות";

בסעיף62,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )5(

שרהאוצר,בהסכמתשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכספים ")ב(
שלהכנסת,רשאילקבועבתקנותתיאומיםלענייןסוגימקריםכפישייקבעו
בתקנות,שבהםיראוהכנסתאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדיןשותפות,
אוהכנסתשותפותאשרשותפהבהאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפות,המיוחסתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,כהכנסהמיגיעהאישיתלפי

סעיף63ב)ג(,אוכהכנסהשאינהמיגיעהאישיתלפיהסעיףהאמורע";

בכותרתסימןג'לפרקהשני,בחלקד',המילים"וחברותבית"-יימחקו; )6(

לפסקה )3(

סעיף16אלפקודהקובעכישרהאוצררשאילהורות
סכום אם חוץ, לתושב מקצתו, או כולו מס, החזרת על
המסשהואשילםבישראלעולהעלהסכוםשהותרלו,
בגללתשלוםזה,בארץמושבוהקבוע,כזיכוימןהמסשחל
באותהארץעלהכנסתושהושגהאושנקבעהבישראלע
זו זונאצלהלמנהלרשותהמסים,וכיוםסמכות סמכות
בקרנות זרים למשקיעים מס הטבות לתת כדי משמשת

השקעהבאמצעותאישוריםפרטנייםע

ג'1המוצע ההסברלסימן כאמורבהרחבהבדברי
לפרקהשניבחלקד'לפקודה)בפרקזה-סימןג'1(,אחת
המטרותשלהחוקהמוצעהיאהסדרהחקיקתיתשלהטבות
המסהניתנותלמשקיעיחוץבאמצעותקרנותהשקעה,ועל

כןסמכותזואינהנצרכת,ומוצעלבטלהע

וזהנוסחושלסעיף16אלפקודהאשרמוצעלבטלו:

"סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

שרהאוצררשאילהורותעלהחזרתמס,כולואו 16אע
המס סכום אם ישראל תושב שאינו לאדם מקצתו,
שהותר הסכום על עולה בישראל שילם אדם שאותו

מן כזיכוי הקבוע מושבו בארץ זה, תשלום בגלל לו,
או שהושגה הכנסתו על ארץ באותה שחל המס
לא או לו הותר לא הסכום אם גם בישראל שנקבעה
קיזוז הוראות בשל מושבו, בארץ כזיכוי לו ניתן

הפסדיםבאותהארץע"

לפסקה )4(

כפישיפורטבהמשך,בדבריההסברלסעיף63בהמוצע
השותפים לאחד המיוחסים שותפות הפסדי לפקודה,
ניתניםלקיזוזאלמולהכנסתוהאישיתשלהשותףעסעיף
28)ב(לפקודהמאפשרלקזזהפסדיםמעסקאומשלחיד
אלמולהכנסותממשכורתאםלאהיהניתןלקזזאתכל
ההפסדאלמולהכנסהאחרתמעסקאומשלחיד,ובהתאם
לתנאיהסעיףהאמורעבדומהלהפסדיםאחריםשנוצרים
זה, בסעיף המוחרגים שקוף בתאגיד מהחזקה כתוצאה
מוצעלקבועכיגםהפסדישותפותלאיהיוניתניםלקיזוז

בידיהשותפיםאלמולהכנסותממשכורתעכמוכןמוצע
למחוקמסעיףזהאתההפניהלחברהשקופהכהגדרתה
בסעיף164א1לפקודה,לנוכחההצעהלבטלאתההסדר
החלשלחברהשקופהבסעיף64א1לפקודה,כפישיפורט

בפסקה)7(להלןע

לפסקה )5(

63בהמוצעלפקודה, כאמורבדבריההסברלסעיף
הכנסהמיגיעהאישיתתוכרברמתהשותף,רקאםההכנסה
הופקהמיגיעתוהאישיתשלהשותף,וזאתבהתאםלמצב
באגודה זאת, עם המוצעע התיקון לפני גם הקיים הדין
שיתופיתחקלאית,אשרבהתאםלסעיף62לפקודה,דינה
כדיןשותפות,ישמקוםלבחוןהתאמותלכללזהלגביסוגי
מקריםהרלוונטייםליחסיהגומליןהמתקיימיםביןהחברים
בחלקמאגודותאלהעבהתאםלכך,בעודשבסעיף63ב)ג(
לפקודהנקבעכינדרשקשרישירביןיגיעתוהאישיתשל
המיוחס המס לשיעור מסוימת, הכנסה בהפקת השותף
לולגביה,ישמקוםלבחוןהתאמותבאופןייחוסהכנסה
שהפיקחבראגודהביגיעהאישיתלחבראגודהאחרעכך
מוצעלתקןאתסעיף62לפקודהולהסמיךאתשרהאוצר,
בהסכמתשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכספים
שלהכנסת,לקבועתיאומיםכאמורלענייןסוגימקריםכפי
שייקבעובתקנותעעםזאת,יודגשכיההתאמותוהתיאומים
האמוריםיתאפשרובמקריםשבהםהופקההכנסהמיגיעה
אישיתבאגודהולאבמקריםשבהםמפיקההאגודההכנסה
שכללאינהמיגיעהאישיתעיודגשכיההתאמותנועדולתת
של גבוהה רמה מקיימים חבריהן אשר לאגודות מענה
האמורים והתיאומים ההתאמות כאמור, כלכליע שיתוף
להוראת ההסבר בדברי שיובהר וכפי בתקנות, ייקבעו
התחילהשבסעיף17)א(להצעתהחוק,עדלהתקנתןימשיך

לחולהמצבהמשפטיהקייםלגבישותפויותאלהע

לפסקאות )6( ו–)7(

סימןג'לפרקהשניבחלקד'לפקודה)בפרקזה-סימן
ג'(עוסקהיוםבשותפויותוחברותביתעמוצעלהפרידבין
הסימניםלפרקהאמור,כךשסימןג'בהתאםלנוסחהמוצע
לפרקהשני ג'1 סימן שותפויות, למיסוי ייוחד בפרקזה

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1348

סעיף63-בטל,ואחריויבוא: )7(

בסימןזה-63אע"הגדרות

מיסוי בחוק כמשמעותו שבח לרבות - חייבת" "הכנסה
מקרקעיןורווחהון;

"הקצאתזכותבשותפות"-הקנייתזכותבשותפותבאמצעות
הצטרפותשלאדםלשותפותאוהגדלתחלקושלאדם
בשותפות,בהתאםלתנאיםשנקבעולענייןזהבהסכמה
תמורתה אשר כאמור הקנייה למעט השותפים, בין

שולמהלמימהשותפים;

בחלקד'לפקודה,בהתאםלנוסחהמוצעבפרקזה)בפרק
זה-סימןג'1(יקבעאתהסדריהמיסוישלקרנותהשקעה,
וסימןג'2לפרקהשניבחלקד'לפקודהיעסוקבחברותביתע

לסימן ולהוסיף לפקודה, 63 סעיף את לבטל מוצע
ג'אתסעיפים63אעד63כ,אשרעוסקיםבהסדרתאופן

המיסוישלשותפויות,כמפורטלעילע

וזהנוסחושלסעיף63לפקודהאשרמוצעלבטלו:

"שותפויות

הוכחלהנחתדעתושלפקידהשומה,כיבעסק )א( 63ע
או בני־אדם שני עוסקים פלוני במשלח־יד או פלוני

יותריחד-

יראואתהחלקשכלשותףזכאילובשנת )1(
המסמהכנסתהשותפות-והיאתתבררבהתאם
להוראותפקודהזו-כהכנסתושלאותושותף,
והיאתיכללבדו"חעלהכנסתושעליולהגיש

לפיהוראותפקודהזו;

מן שותף אותו היינו השותפים, ראש )2(
השותפיםתושביישראלששמונקובראשונה
ראש אותו ואם - השותפות, על בהסכם
השותפיםאינופועל,ראשהשותפיםהפועל-
יערוךוימסור,לפידרישתפקידהשומה,דו"ח
עלהכנסתהשותפותבכלשנה,כפישתתברר
שמם בה ויפרש זו, פקודה להוראות בהתאם
ומענםשלהשותפיםהאחריםשבפירמהואת
החלקשכלשותףזכאילובהכנסתאותהשנה;
אםאיןאישמןהשותפיםתושבישראל,יערוך
או מנהל סוכן, כח, מיופה הדו"ח את וימסור

עמילשלהפירמההיושבבישראל;

פקודה הוראות יחולו כאמור דו"ח על )3(
פרטיםהנדרשים דו"חאו אי־מסירת בדבר זו

בהודעתפקידהשומהע

לאהוכחלהנחתדעתושלפקידהשומהשעסק )ב(
פלוניאומשלח־ידפלונימתנהלעלידישניבני־אדםאו
יותריחד,יראואתההשתכרותאוהרווחיםשלאותועסק
אומשלח־ידכאילוהגיעולאחדהזכאיםלקבלחלקמהם,

אשרפקידהשומהיבחרבו,והשומהתיערךבהתאםלכך;
נערכההשומהכאמורלאיראואתהשותפותכחברבני

אדםלעניןסעיף162ע

שוםדברהאמורבסעיףזהאינומונעמהשיג, )ג(
פקיד החלטת על ,153-158 לסעיפים בהתאם בערעור

השומהבהשתמשובשיקולהדעתשניתןלובסעיףזהע

שותפויות סוגי בצו לקבוע רשאי האוצר שר )ד(
יראו כאמור, קבע כחברה; זו פקודה לענין אותן שיראו
זוכאילוהיאחברה,וסכום אתהשותפותלעניןפקודה
שחילקההשותפותלשותפיםיראוהוכדיבידנד;לעניןזה,
"שותפות"-שותפותשיחידותיההוצאולפיתשקיףוהן
רשומותלמסחרבבורסהכהגדרתהבחוקניירותערךאו

בבורסהאחרתשקבעשרהאוצרלעניןזהע

שותפויות לענין להורות רשאי המנהל )1( )ה(
הכנסה להן שיש שקבע, מסוימות מוגבלות

הכנסתו את יראו כי ,)1(2 סעיף לפי מעסק
לגביו שהתקיימו מוגבל, שותף של החייבת

התנאיםשקבעהמנהל,כולהאוחלקה,כרווח
הוןלפיחלקה',למשךתקופהשאינהעולהעל

שהורה; ובתיאומים בתנאים והכל ימים, 183
מוגבל" ו"שותף מוגבלת" "שותפות זה, לענין
]נוסח השותפויות בפקודת כמשמעותם -

חדש[,התשל"ה-1975ע

של הכספים ועדת באישור האוצר שר )2(
תקופת את להאריך בתקנות, רשאי, הכנסת
תוקפהשלהוראהשנתןהמנהללפיפסקה)1(

לתקופה,בתנאיםובתיאומיםשקבעע"

לסעיף 63א המוצע

ג': מוצעותכמההגדרותאשרישמשולצורךסימן
שותפויות:

להגדרה "הקצאת זכות בשותפות" - הקצאתזכותבשותפות
היאהקנייתזכותבשותפותלאדםעלידיהשותפות,כלומר,
מקרהשבואדםמקבלזכותבשותפותמהשותפותבתמורה
לכסף,שירות,נכסאופעולהאחרתשהעניקלשותפותע
בהגדרההמוצעתמובהרשאםתמורתהזכותבשותפות
אדםנתןתמורהלאחדהשותפיםהאחרים,במישריןאו
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"זכותבשותפות"-זכותלקבלתחלקמנכסיהשותפותאו
מהרווחיםהמתקבליםמהשותפות;

"חלוקהמשותפות"-העברתסכומים,נכסים,אוטובותהנאה
לשותףמכוחהיותובעלזכותבשותפות,לרבותסכומים
פירעון לצורך בתשלומם התחייבה השותפות אשר
חובותיושלהשותף,ביןבמישריןוביןבדרךשלניכוי
במקוראותשלוםמקדמהשיוחסולו,בלאתמורהשוות
ערך,עלידיהשותפות,במהלךשנותההחזקהבזכות
בשותפות,והכוללרבותבדרךשלרכישתחלקמהזכות;

"כללההפסדים"-סכוםהשווהלהכנסההחייבתשיוחסה
לשותף,בתוספתהכנסהפטורהממסשיוחסהלו,בניכוי
הפסדיםשיוחסולו,ובניכויסכומיםשחולקולומתוך
רווחיהשותפותאשרהשותףהתחייבבמסלגביהםלפי
סעיף63בבשנותההחזקה,ובלבדשהואסכוםשלילי;

"רווחיהשותפות"-רווחיםשמקורםבהכנסההחייבתשל
השותפות,בתוספתהכנסתההפטורהממס,ובניכוי
שהתוצאה ובלבד בשותפות, שנוצרו הפסדים

המתקבלתלאתהיהבסכוםשלילי;

"רוכש"-לרבותמישרכשזכויותבשותפותמהשותפות,או
מישהשותפותהקצתהלוזכויותכאמור;

"שותף"-מישמחזיקבזכותבשותפות;

"שותףכללי"-שותףשאינושותףמוגבל;

"זכותבשותפות"-זכותלקבלתחלקמנכסיהשותפותאו
מהרווחיםהמתקבליםמהשותפות;

"חלוקהמשותפות"-העברתסכומים,נכסים,אוטובותהנאה
לשותףמכוחהיותובעלזכותבשותפות,לרבותסכומים
פירעון לצורך בתשלומם התחייבה השותפות אשר
חובותיושלהשותף,ביןבמישריןוביןבדרךשלניכוי
במקוראותשלוםמקדמהשיוחסולו,בלאתמורהשוות
ערך,עלידיהשותפות,במהלךשנותההחזקהבזכות
בשותפות,והכוללרבותבדרךשלרכישתחלקמהזכות;

"כללההפסדים"-סכוםהשווהלהכנסההחייבתשיוחסה
לשותף,בתוספתהכנסהפטורהממסשיוחסהלו,בניכוי
הפסדיםשיוחסולו,ובניכויסכומיםשחולקולומתוך
רווחיהשותפותאשרהשותףהתחייבבמסלגביהםלפי
סעיף63בבשנותההחזקה,ובלבדשהואסכוםשלילי;

"רווחיהשותפות"-רווחיםשמקורםבהכנסההחייבתשל
השותפות,בתוספתהכנסתההפטורהממס,ובניכוי
שהתוצאה ובלבד בשותפות, שנוצרו הפסדים

המתקבלתלאתהיהבסכוםשלילי;

"רוכש"-לרבותמישרכשזכויותבשותפותמהשותפות,או
מישהשותפותהקצתהלוזכויותכאמור;

"שותף"-מישמחזיקבזכותבשותפות;

"שותףכללי"-שותףשאינושותףמוגבל;

בעקיפין,באופןשלאהגדילאתערךהשותפותעצמה,חלק
זהייחשבכתמורהבעבוררכישתזכותבשותפותמהשותף

שקיבלאתהתמורהע

מוצעכיהמונח להגדרות "זכות בשותפות" ו"שותף" - 
"זכותבשותפות"יוגדרכזכותשלהמחזיקבהלקבלתחלק
מהשותפות המתקבלים מהרווחים או השותפות מנכסי
)שמהוויםאתהבסיסהכלכלישלקשריהשותפותלצורך
יוגדר "שותף" המונח גם כי מוצע בהתאם, המס(ע דיני
בהתאםלזכותולקבלתחלקמנכסיהשותפותאומהרווחים

שלהשותפותע

חלוקה להגדיר מוצע  - משותפות"  "חלוקה  להגדרה 
משותפותכאירועשבוהשותפותמעבירהדברמהלאחד
השותפיםבהבשלזכותוכשותףבה,וזאתבדומהלדיבידנד
מההגדרה שעולה כפי מחברהע מניות בעל מקבל אשר
המוצעת"חלוקהמשותפות",ייחשבוכחלוקהמשותפות
בשותפות חלקו הקטנת תמורת לשותף תמורה מתן גם
)רכישהעצמית(,וגםתשלוםמסעלידיהשותפותבשם
"חלוקה ההגדרה כי יובהר, כן כמו השותפיםע אחד
משותפות"אינהאמורהלכלולמקריםשבהםהשותפות
הלוואה במסגרת סכום, בה השותפים לאחד מעבירה
אשרהשותףמתחייבלהחזירעמקריםכאמורשלהלוואות,
נכלליםבהגדרה"משיכהמשותפות"שבסעיף63זהמוצע

לפקודה,כפישיפורטלהלןע

רווחי ו"רווחי השותפות" -  להגדרות "כלל ההפסדים" 
שחושבו כפי השותפות מהכנסות החלק הם השותפות
לצורכימס,שהםבסכוםחיוביעכלומר,רווחיהשותפותהם
הכנסותהשותפותלצורכימס)לרבותהכנסותפטורות,רווח
הוןושבחמקרקעין(,בהפחתתהפסדיהשותפותלצורכי
מס,בתוךהתקופההכוללתהנבחנת,וכלזאתאםהתוצאה
המתקבלתאינהבסכוםשליליעלעומתזאת,אםהתוצאה
המתקבלתממשוואהזוהיאבסכוםשלילי,התוצאהלא

תוגדר"כרווחיהשותפות"אלאכ"כללהפסדיהשותפות"ע

לפי להגדרות "שותף", "שותף כללי" ו"שותף מוגבל" - 
המוצע,שותףיוגדרכמישמחזיקבזכותבשותפותעעוד
מוצעכישותףמוגבליוגדרכמישאינואחראילחיוביה
שלהשותפותלמעלהמסכוםמפורש,כאשרהסכוםשבו
הואחביכוללהיקבעבהתאםלהסכםהשותפותויכול
שייקבעלפידיןאחר,ובכללזהפקודתהשותפויות]נוסח
חדש[,התשל"ה-1975)בפרקזה-פקודתהשותפויות(עכך
לדוגמה,מישרוכשזכותבשותפותמשותףמוגבלקיים,
ייחשבכשותףמוגבללצורךסימןג',אףעלפישלאהכניס
לתוךהשותפותהוןבשעתההתקשרות)אלאהעבירהון
לשותףהמוגבלהיוצא(עמוצעכישותףכללייוגדרכשותף
בשותפותשאינושותףמוגבל)בדומהלהגדרהשבפקודת
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"שותףמדווח"-כמשמעותובסעיף63יג;

"שותףמוגבל"-שותףשאינואחראילחיוביהשלהשותפות
למעלהמסכוםמפורשלפיהסכםאולפיכלדין;

"שותפות"-שניבניאדםאויותר,העוסקיםיחדבעסקאו
במשלחיד,אובפעילותאחרתלמטרותרווח,למעט

אלה:

קשריםשביןשניבניאדםאויותראשרייסודם )1(
מוסדרלפיכלדיןהחלבישראלאובמדינתחוץ,למעט
לפיפקודתהשותפויות,אולפידיןהחלבמדינתחוץ

שמסדירשותפויות;

חמישהיחידיםלכלהיותרשהתקשרובפעילות )2(
משותפתשאינהבעלתאופימסחרי,כפישקבעשר

האוצרבצו;

סעיף לפי בדיווח החייבת שותפות - מדווחת" "שותפות
131)א()5(;

65א)א( בסעיף כהגדרתה - ציבורית" מוגבלת "שותפות
לפקודתהשותפויותע

הכנסהחייבתשנצמחהבידישותפותוהפסדיםשנצברו63בעשומהוחיובבמס )א(
בה-בתהשומהעליהםתהיההשותפותובניהחיובעליהם

יהיוהשותפים,והכולבהתאםלהוראותסימןזהע

השותפויות(ע

להגדרה "שותפות" -מוצעלקבועכישותפותהיאשני
יד, במשלח או בעסק יחד העוסקים יותר, או אדם בני
אובפעילותאחרתלמטרתרווח,למעטחריגיםמסוימים
כמפורטבהגדרה,ובהםקשריםשביןשניבניאדםאויותר
שייסודםהוסדרלפיכלדיןהחלבישראלאובמדינתחוץ,
למעטלפיפקודתהשותפויותאולפידיןהחלבמדינתחוץ
שמסדירשותפויותעמטרתהחריגהאמורהיאלהבהירכי
חברהאותאגידאחרהחייבברישום,בישראלאובחוץ
לדוגמה, כך שותפותע בהגדרת להיכלל יוכל לא לארץ,
)LimitedLiabilityCompany)LLCבארה"בהואתאגיד

ועלכןלאיוכללהתמסותכשותפותבישראלע

רשומה שותפות כי בהגדרה מובהר כך, על נוסף
)או)LimitedLiabilityPartnership)LLPזרה(,תיחשב
כשותפותלצורךההגדרהאףעלפישהיאמבחינהרשמית

תאגידרשוםע

עודיובהרכיבהגדרההמוצעתשלשותפותלצורכי
מס,תיכללגםפעילותשאינהמגיעהלכדיעסק,ובלבד
שהיאנועדהלשםהשאתרווחיםעמכיווןשהגדרהזורחבה
מאודוכוללתכלסוגשלפעילותמשותפת,מוצעלהסמיך
אתשרהאוצרלקבועבצוכיסוגיםמסוימיםשלפעילות
אשרמשתתפיםבהחמישהלכלהיותר,אשרכולםיחידים,
לאייחשבוכשותפות,וזאתכדילתתמענהלמקריםשבהם

ישפעילותבהיקףקטןיחסית,שאינהבעלתאופימסחרי,
אשרישלגביההצדקהלהחלתכללימיסויפשוטיםיותרע
מהפעילות וההפסדים ההכנסה את יראו אלה במקרים
המשותפתכאילוהופקואונצמחוישירותבידיכלאחד
בהתאם המשותפות, מהפעילות בנפרד המשתתפים,

למוצעבסעיף63יטהמוצעלפקודהע

להגדרה "שותפות מדווחת" - מוצעכישותפותמדווחת
תהיהשותפותהחייבתבדיווחלפיסעיף131)א()5(לפקודה
כתיקונוהמוצעבפסקה)19(עלפיההצעה,שותפותהחייבת
בדיווחהיאשותפותשמחציתמהשותפיםבהאויותרהם
תושביישראלוכןשותפותשהייתהלהבשנתהמסהכנסה
אשרהופקהבישראלעעלשותפויותכאמוריחולוההוראות

לענייןדיווחיםהמצויותבסימןג'ע

מוצעלענייןזה להגדרה "שותפות מוגבלת ציבורית" - 
שבסעיף ציבורית" מוגבלת "שותפות להגדרה להפנות
65א)א(לפקודתהשותפויותעלמעשה,ההגדרההמוצעת
63)ד(לפקודה מחליפהאתההגדרה"שותפות"שבסעיף

אשרמוצעלבטלובמסגרתהחוקהמוצעע

לסעיף 63ב המוצע

בסעיףזה,מוצעלהניחאתהתשתיתהבסיסיתלמיסוי
שלהכנסותשותפויות,ולפיההכנסהורווחהוןשנצמחו
בידישותפות-בתהשומהעליהםתהיההשותפותובני
המוצע, המתווה פי על השותפיםע יהיו עליהם החיוב
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הכנסתההחייבתשלהשותפותתחושבבנפרדמהכנסתו )ב(
החייבתשלהשותףע

הכנסתההחייבתוהפסדיהשלשותפות,לאחרחישובם )ג(
)ב(,ייחשבוכהכנסתוהחייבתוהפסדיו כאמורבסעיףקטן
שלמישהיהשותףבהבשנתהמס,עלפיחלקוהיחסישל
השותףבהכנסתהאובהפסדיהשלהשותפותלפיסיווגםשל
ההכנסהאוההפסדבידיהשותפותלמקורהכנסה,ואולם
הכנסהזולאתיחשבכהכנסהמיגיעהאישית,אלאאםכן

הופקהמיגיעתוהאישיתשלהשותףע

זיכוייםאשרניתןלהתירלשותפותלפיפקודהזו,ייוחסו )ד(
לשותפים,בהתאםלחלקוהיחסישלכלשותףבהכנסתהאו

בהפסדיהשלהשותפותע

או בהכנסתה השותפים של חלקם זה, סעיף לעניין )ה(
בהפסדיהשלהשותפות,ייקבעבהתאםלהסכמהביניהם,
שותף כל של זכותו את תואמת כאמור שקביעה ובלבד
בהכנסתהובהפסדיהשלהשותפות,ואתזכותולקבלתנכסי

השותפותבעתפירוקהע

זכותבשותפות
וחישובמחיר

מקורישלזכות
בשותפות

לענייןפקודהזויראוזכותבשותפות,כמניהכהגדרתה63גע )א(
בחוקהחברות,אךשרהאוצררשאילקבועענייניםשבהםלא

יראוזכותכאמורכמניהע

הכנסתההחייבתשלהשותפותתחושבבנפרדמהכנסתו )ב(
החייבתשלהשותףע

הכנסתההחייבתוהפסדיהשלשותפות,לאחרחישובם )ג(
)ב(,ייחשבוכהכנסתוהחייבתוהפסדיו כאמורבסעיףקטן
שלמישהיהשותףבהבשנתהמס,עלפיחלקוהיחסישל
השותףבהכנסתהאובהפסדיהשלהשותפותלפיסיווגםשל
ההכנסהאוההפסדבידיהשותפותלמקורהכנסה,ואולם
הכנסהזולאתיחשבכהכנסהמיגיעהאישית,אלאאםכן

הופקהמיגיעתוהאישיתשלהשותףע

זיכוייםאשרניתןלהתירלשותפותלפיפקודהזו,ייוחסו )ד(
לשותפים,בהתאםלחלקוהיחסישלכלשותףבהכנסתהאו

בהפסדיהשלהשותפותע

או בהכנסתה השותפים של חלקם זה, סעיף לעניין )ה(
בהפסדיהשלהשותפות,ייקבעבהתאםלהסכמהביניהם,
שותף כל של זכותו את תואמת כאמור שקביעה ובלבד
בהכנסתהובהפסדיהשלהשותפות,ואתזכותולקבלתנכסי

השותפותבעתפירוקהע

זכותבשותפות
וחישובמחיר

מקורישלזכות
בשותפות

לענייןפקודהזויראוזכותבשותפות,כמניהכהגדרתה63גע )א(
בחוקהחברות,אךשרהאוצררשאילקבועענייניםשבהםלא

יראוזכותכאמורכמניהע

בשלבראשון-מובאיםסךכלהכנסותיהוהוצאותיהשל
השותפותלשנתהמסעבשלבהשני-התוצאההמתקבלת
אםהפסד, ובין חייבת הכנסה אם בין ברמתהשותפות,
ובהתאם בשותפות לחלקם בהתאם לשותפים מיוחסת

למקורההכנסהעלידיהשותפותע

כךהסיווגביןהכנסהפירותיתלרווחהוןוקביעתמקור
השותפים את ויחייבו ברמתהשותפות ייעשו ההכנסה
כולם,בלאקשרלמידתמעורבותםבפעילותהשותפותע
לדוגמה,שותפותאשרנקבעכיישלההכנסהמעסק-
בה, מהשותפים אחד לכל המיוחסת ההכנסה את יראו
כהכנסהמעסקשהםעסקובו,בלאקשרלמידתמעורבותם
בשותפותעלעומתזאת,הכרהבהכנסהכהכנסהמיגיעה
אישיתתיעשהברמתהשותף,ורקאםההכנסההופקה
מיגיעתוהאישיתשלהשותף,וזאתבהתאםלמצבהדין

גםכיוםע

חיובושלהשותףבתשלוםהמסעלההכנסההחייבת
לרבות עצמו, השותף של בתכונותיו תלוי לו המיוחסת
נקודותזיכויהעומדותלרשותו,פטוריםשוניםשלהםהוא
זכאי,וכןהפסדיםאשרהואזכאילקזזנגדחלקובהכנסות
השותפות,ואלהיובאובחשבוןבהתאםלסיווגההכנסהאו

ההפסדברמתהשותפותע

לפי לשותפות להתיר ניתן אשר זיכויים כן, כמו
הפקודה,כלומר,שאינםניתניםרקליחיד,ייוחסוגםהם
לשותפיםעהיום,הזיכויהעיקריהרלוונטיבהקשרזההוא

זיכויבשלמסיחוץכהגדרתםבסעיף199לפקודהע

לסעיף 63ג המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

רווחי לקבלת זכות יראו ככלל, כי, לקבוע מוצע
השותפותאונכסיה,כמניהבחברה,בהתאםלגישהשרואה
בשותפותישותנפרדתעכתוצאהמכך,לדוגמה,בעתרכישת
זכותבשותפות,יראואתהרוכשכאילורכשמניהלצורך
ניכויפחת,אושהעברתנכסלשותפותתיחשבכהעברת
נכסלישותנפרדת,יראומכירתזכותבשותפותכמכירת
)ולאכלנכסונכסשבתוךהשותפות(וחישוב נכסנפרד
רווחההוןייעשהבהתאם,והכוללפיההתאמותהמופיעות

בסימןג'ע

עלאףהאמור,מכיווןשייתכןשיהיוחריגיםלכלל
הקבועבסעיףהמוצע,שבהםיהיהנכוןיותרלראותאת
החזקתהזכותבשותפותכהחזקהישירהבנכסים,מעבר
לחריגיםשמוצעלקובעםבסימןג',מוצעלהסמיךאתשר
בשותפות זכות יראו לא שבהם עניינים לקבוע האוצר

כמניהע
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לצורךחישובהמחירהמקורישלזכותבשותפותיופחתו )ב(
מהמחירהמקוריכהגדרתובסעיף88,סכומיםשחולקולשותף
אושווינכסשחולקלוכפישהיהבמועדהחלוקה,למעט
השותף אשר השותפות רווחי מתוך לו שחולקו סכומים
ובלבד חולקו, וטרם 63ב סעיף לפי לגביהם במס התחייב

שהתוצאההמתקבלתלאתהיהבסכוםשליליע

הקצאתזכות
בשותפות

הקצאתזכותבשותפותלאדםמסוים,לאתחויבבמס63דע )א(
אצליתרהשותפיםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הקצאהאחתאויותר )ב(
מצטבר בהיקף להלן, כמפורט לשותף בשותפות, זכות של
העולהעל10%מכללהזכויותבשותפותלרווחיםאו10%
מכללהזכויותבשותפותלנכסים,בתקופהשלשנים־עשר
חודשים,יחויבובמסאצלשארהשותפים,ויראולענייןזה
אתההקצאהכמכירתהחלקהיחסיבידישארהשותפותשל

זכויותיהםבשותפות:

שותףהפטורממסלפיסעיף9)2(; )1(

שותףשחליםעליוסעיפים49עד52; )2(

שותףשהואתושבחוץע )3(

בהקצאתזכותבשותפותלשותףתמורתשירותאשר )ג(
נתןלשותפות,לאיחויבהשותףבמסבמועדההקצאה,ויראו
אתחלקובהכנסתההחייבתשלהשותפותוברווחההוןשלה,

כהכנסהלפיסעיף2)1(ע

לסעיף קטן )ב( המוצע

המחירהמקורישלזכותבשותפותייקבעבהתאם
להוראותסעיף88לפקודה,אךבהתאמההזו:יופחתוממנו
סכומיםבשווינכסיםאוסכומיםשחולקולשותף,ובלבד
התחייב שהשותף השותפות רווחי גובה עד שחלוקות
במסלגביהם)לרבותהכנסותשיוחסולואבלהיופטורות
ממס(,לאיפחיתואתהמחירהמקוריעלפיהמוצע,הפחתת
המחירהמקוריבשלחלוקותמהשותפותלאיביאלידיכך
שהמחירהמקוריהמיוחסלשותףיהיהשליליעכללזהנדרש
בהתאם כדילוודאשחלוקותשהשותףשילםמסבגינן
להוראותסעיף63והמוצעלפקודה,לאיביאולידימיסוי
בשניתבעתהמכירהעויובהר,כירווחיהשותפותשחויבו
במסולאנמשכו,והפסדיהשותפותשיוחסולשותף,אומנם
לאיביאולהגדלהאולהקטנהשלהמחירהמקורי,אבל
ישפיעועלרווחההוןבמכירתהזכותבאמצעותהגדלהאו
הקטנהשלהתמורה,לפיהעניין,ובהתאםלהוראותסעיף

63ההמוצעלפקודהע

לסעיף 63ד המוצע

מוצעלקבועשהקצאתזכותבשותפותלשותףחדש
תיחשב לא בשותפות, קיים שותף של חלקו הגדלת או
כאירועשלמימושעלידיהשותפיםהקיימים,והםלא
יתחייבובשלאירועזהבמסעויובהר,שסעיף63דהמוצע

לפקודהמתייחסלשותפיםהקיימיםשחלקםבשותפותקטן
בעקבותההקצאה,ואיןהכוונהלפטוראתהרוכשממס
הרכישהאשריכולויהיהחייבבולפיחוקמיסוימקרקעין

)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963ע

עלאףהאמור,מוצעלקבועשאםבמהלךהקצאהאחת
אוסדרהשלהקצאותשלזכויות,מוקצותלשותףהפטור
ממסלפיסעיף9)2(לפקודה,לתושבחוץאולחברתביטוח
)בפרקזה-נישוםמיוחד(,בתקופהשל12חודשים,זכויות
בשותפותבהיקףמצטברהעולהעל10%מכללהזכויות
בשותפות הזכויות מכלל 10% או לרווחים בשותפות
לנכסים,יראובהקצאהכאירועשלמימושבעבורשאר
השותפיםעבמקרהכזה,שארהשותפיםיחויבובמסכאילו
מכרוחלקמזכותםבשותפותעסעיףזהנועדלהתגברעל
בעיהשלאובדןמסעלרווחשנצמחכרווחחייבבמס,אך
בעתהמכירההיהפטורבשלכניסתולשותפותשלנישום

פטורכגוןתושבחוץ,לפנימועדהמכירהע

עודמוצעלקבועשבהקצאתזכותבשותפותלשותף
תמורתשירותאשרנתןלשותפות,לאיחויבהשותףבמס
במועדההקצאה,ויראואתחלקובהכנסתההחייבתשל
או מעסק שלו כהכנסה שלה, ההון וברווח השותפות
משלחיד,לפיהענייןעיובהר,כיהוראהזותחולרקבמקרה
השירות, תמורת בשותפות זכויות לשותף מוקצות שבו
אחרת כספית תמורה מקבל השותף שבו במקרה ולא

מהשותפותבשלשירותשהעניקלשותפותע
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מכירתזכות
בשותפות

במכירתזכותבשותפותיחולוהוראותאלה:63הע

לענייןחישוברווחההוןשלמוכרהזכות- )1(

יופחתומהתמורהשלמוכרהזכותסכומיםמתוך )א(
רווחיהשותפותאשרהמוכרהתחייבבמסלגביהםלפי

סעיף63בוטרםחולקו;

ייווסףלתמורהשלמוכרהזכותסכוםבגובהכלל )ב(
ההפסדיםשיוחסולמוכרבשניםשבהןהחזיקבזכות

בשותפות)בסימןזה-שנותההחזקה(;

כאמור לתמורה ההפסדים כלל בגובה סכום נוסף )2(
)1()ב(,וההפסדיםניתניםלקיזוזלפיסעיפים28או בפסקה
92,לפיהעניין,וטרםקוזזועלידיהמוכרלפנימועדהמכירה-
רשאיהמוכרלקזזםכנגדרווחההוןהריאליאוהשבחהריאלי

כהגדרתובסעיף47לחוקמיסוימקרקעין,בשלהמכירהע

המתקבל63ועחלוקהמשותפות סכום על העולה בשווי לשותף חלוקה בוצעה
כתוצאהמחיבורהמחירהמקורישלזכותובשותפותוסכומים
לגביהם במס המוכרהתחייב אשר השותפות מתוךרווחי
לפיסעיף63בבשנותההחזקהוטרםחולקו,והפחתתסכום
כללההפסדיםשהותרבקיזוזאצלובשנותההחזקה-יחויב
91)א( ההפרשהחיוביביניהםבשיעורהמסהקבועבסעיף
או)ב(,לפיהעניין;חישובלפיסעיףזהייעשהבהתאםלמחיר
המקוריולסכומיםכפישהיובתוםשנתהמסשבההתבצעה

החלוקהע

מכירתזכות
בשותפות

במכירתזכותבשותפותיחולוהוראותאלה:63הע

לענייןחישוברווחההוןשלמוכרהזכות- )1(

יופחתומהתמורהשלמוכרהזכותסכומיםמתוך )א(
רווחיהשותפותאשרהמוכרהתחייבבמסלגביהםלפי

סעיף63בוטרםחולקו;

ייווסףלתמורהשלמוכרהזכותסכוםבגובהכלל )ב(
ההפסדיםשיוחסולמוכרבשניםשבהןהחזיקבזכות

בשותפות)בסימןזה-שנותההחזקה(;

כאמור לתמורה ההפסדים כלל בגובה סכום נוסף )2(
)1()ב(,וההפסדיםניתניםלקיזוזלפיסעיפים28או בפסקה
92,לפיהעניין,וטרםקוזזועלידיהמוכרלפנימועדהמכירה-
רשאיהמוכרלקזזםכנגדרווחההוןהריאליאוהשבחהריאלי

כהגדרתובסעיף47לחוקמיסוימקרקעין,בשלהמכירהע

המתקבל63ועחלוקהמשותפות סכום על העולה בשווי לשותף חלוקה בוצעה
כתוצאהמחיבורהמחירהמקורישלזכותובשותפותוסכומים
לגביהם במס המוכרהתחייב אשר השותפות מתוךרווחי
לפיסעיף63בבשנותההחזקהוטרםחולקו,והפחתתסכום
כללההפסדיםשהותרבקיזוזאצלובשנותההחזקה-יחויב
91)א( ההפרשהחיוביביניהםבשיעורהמסהקבועבסעיף
או)ב(,לפיהעניין;חישובלפיסעיףזהייעשהבהתאםלמחיר
המקוריולסכומיםכפישהיובתוםשנתהמסשבההתבצעה

החלוקהע

לסעיף 63ה המוצע

מוצעלקבועהוראותלענייןמכירתזכותבשותפותע
לפיהסעיףהמוצע,במכירהשלזכותבשותפות,יחולוכמה

הוראות,כפישיפורטלהלןע

)1(לסעיףהמוצע,מוצעלקבועכיאם כך,בפסקה
סכוםהכנסותהשותפותשהשותףהתחייבעליהםבמס
במועדהפקתם,בניכויסכומיהפסדיםשיוחסולו,גבוה
מהתמורה יופחתו לו, שחולקו הרווחים מסכום יותר
הסכומיםכאמורשעודלאחולקו,כךשרווחההוןשלו
שנצמח ההון מרווח שחלק כיוון זאת, יותרע נמוך יהיה
במכירהמשקףאתהרווחיםבתוךהשותפות,אשרהשותף
כברשילםאתהמסבגינם,במועדהפקתההכנסהעלידי

השותפותע

שיוחסו ההפסדים סכום אם כי לקבוע מוצע עוד
לשותףהמוכרבמהלךתקופתההחזקה,גבוהיותרמסכום
הרווחיםששילםעליהםמסאשרלאחולקולו-תוגדל
התמורהשלובסכוםההפרשעהסיבהלכךהיאשההפסדים
האמוריםהפחיתולואתהחבותבמסממקורותאחרים,וגם
הפחיתולואתרווחההוןבמכירה)כיווןשישפחותנכסים
בתוךהשותפות,שוויהזכותקטןבגובהההפסדוהרווח
שלוקטןבהתאם(עעלכן,כדישלאייהנהמניכויכפל,יש

צורךלהגדילאתהתמורהבסכוםההפסדיםע

שנקבעו להוראות במהותם דומים אלה הסדרים
במסגרתתיקוניםקודמיםלפקודהבנושאחברהמשפחתית
הזכות במכירת ההון רווח הגדלת לרבות בית, וחברת
בסכומיהפסדישותפותשהיהרשאישותףלקזז,והקטנת
רווחהוןלשותףשמכראתזכויותיובשותפותבעתשהיו

בהרווחיםצבוריםשחויבובמסע

בפסקה)2(לסעיףהמוצע,מוצעלהבהירכיאםהיו
בשותפויותהפסדיםאשריוחסולשותף,והואלאהשתמש
בהםלקיזוזהכנסותיוהחייבותממקורותאחריםעדמועד
מכירתהזכותבשותפות,הואיוכללקזזאתההפסדיםגם

מהרווחשנצמחלוממכירתזכותובשותפותע

לסעיף 63ו המוצע

סעיףזהנועדלהסדירכללימיסויבמקרהשלחלוקה
מאתהשותפותעהסעיףקובעשאםבוצעהחלוקהלשותף,
בסכום לפקודה, המוצע 63א בסעיף זה מונח כהגדרת
העולהעלסכוםהשקעתוהישירהבשותפות,יראואת
הסכוםשהתקבלהעולהעלסכוםההשקעה,כרווחהוןע
כדילחשבאתסכוםההשקעהשלהשותף,ישלבחוןמהו
הסכוםהמתקבלכתוצאהמחיבורהמחירהמקורישלזכותו
בשל שהופחת לאחר שהיה )כפי בשותפות השותף של
וסכום לפקודה(, המוצע 63ג סעיף לפי קודמות חלוקות
חלקושלהשותףברווחיהשותפות,אשרלאמשךאותם
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ביצעשותףמשיכהמשותפותאשראילוהייתהמתבצעת63זעמשיכהמשותפות
עלידייחידבעלמניותמהותיבחברה,היהחייבהיחידבמס
)ג(ובהתאםלהוראותסעיף3)ט1(, לפיסעיף3)ט1()2()א(או
בשינוייםהמחויבים,יראובמשיכהחלוקהמשותפות;לעניין
זה,"משיכהמשותפות"-משיכהשלכספיםמשותפותעל
והכול לשימושו, שותפות של נכס העמדת או שותף, ידי
לשימוש העמדה או משיכה למעט בעקיפין, או במישרין

כאמורהמהווהחלוקהמשותפותע

הגבלהעלקיזוז
הפסד

שותףלאיהיהרשאילקזזהפסדשלהשותפותשנחשב63חע )א(
כהפסדולפיסעיף63ב)ג(,בשנתמספלונית,בסכוםהעולה
עלהסכוםהמתקבלכתוצאהמחיבורהמחירהמקורישל
זכותובשותפות,סכומיםמתוךרווחיהשותפותאשרהמוכר
התחייבבמסלגביהםלפיסעיף63בבשנותההחזקהוטרם
סכום והפחתת לו, המיוחס השותפות חוב וסכום חולקו,
כללההפסדיםשהותרובקיזוזאצלובשנותההחזקה;לעניין
זה,"חובהשותפותהמיוחסלשותף"-החלקשלהחובשל

השותפותשהשותףאחראילוכלפיהשותפותע

)אם,בסךהכול,סכוםהרווחיםשיוחסולובתקופתההחזקה
גבוהמסכוםההפסדיםשיוחסולו(,והפחתתסכוםכלל
ההפסדיםשהותרובקיזוזאצלהשותףבתקופתההחזקה
בתקופת לו שיוחסו ההפסדים סכום הכול, בסך )אם,
ההחזקהגבוהמסכוםהרווחיםשיוחסולו(עכאמור,אם
התוצאהשלהחישובהאמור)בפרקזה-סכוםההשקעה
מסכוםהחלוקה,סכוםההפרשימוסה בשותפות(,נמוך

בשיעורהמסהחלעלרווחהוןע

ההשקעה סכום חישוב כי מובהר המוצע בסעיף
בשותפותייעשהבהתאםלסכוםהמחירהמקורי,הרווחים
וההפסדים,בסוףשנתהמסשבהמתבצעתהחלוקהעכך
לדוגמה,אםחולקלשותףסכוםבשוויהעולהעלסכום
רווחים הרוויחה והשותפות החלוקה, במועד השקעתו
נוספיםבהמשךאותהשנתמס,יראואתהחלוקהכאילו
לא והשותף בהמשך, שנצברו מהרווחים גם התבצעה
יחויבבמסאםהרווחיםהאלההגדילואתסכוםההשקעה
החלוקה אם כן, כמו החלוקהע לסכום מעבר בשותפות
היאשלנכס)שנחשבתכמכירתהנכסעלידיהשותפות
כפישמובהרבסעיף63יאהמוצע(,ההכנסההחייבתשל
תתווסף לשותף, יוחסה אשר הנכס ממכירת השותפות
לסכוםהההשקעהבשותפות,לצורךהקביעהאםסכום

החלוקהגבוהמסכוםההשקעהבשותפותע

לסעיף 63ז המוצע

כדילתתכליםלרשותהמסיםלמנועתכנונימסשבהם
מסווגתחלוקהכהלוואהלצורךהימנעותמתשלוםהמס
כאמורבסעיף63והמוצע,מוצעלקבועשאםשותףמושך
השותפות, של משתמשבנכסים או מהשותפות כספים
כחלוקהלפיהסכםהשותפות מוגדרת במשיכהשאינה
)אלאכמשהואחר(,והמשיכהעומדתבתנאיםשנקבעו

המחויבים, בשינויים לפקודה, 3)ט1( בסעיף זה לעניין
יראואתהמשיכהכחלוקהעככלל,התנאיםשבסעיף3)ט1(
לפקודהקובעיםשהואיחולעלמשיכה,שנמצאשבתום
שנתמס,הייתהאצלהשותףבמשךתקופההעולהעל
שנהעיובהר,כיהסיווגשלהמשיכהכחלוקהלאיביאלידי
המשיכהנמוך שהיאתחויבבמסבהכרחעאםגובה כך
מהסכוםהקובעלחלוקה,היאלאתחויבבמס,אלאתפחית

אתהמחירהמקורישלהשותףבזכותובשותפותע

לסעיף 63ח המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועהגבלותמסוימותעליכולתושלשותף
לקזזאתחלקובהפסדיהשותפותאלמולהכנסותיוהאישיות,

אולקזזהפסדיוהאישייםכנגדהכנסותיומחלקובשותפותע

ראשית,מוצעלקבועכישותףלאיהיהרשאילקזזאת
חלקובהפסדיהשותפותבסכוםהעולהעלחלקובהפסדי
השותפותעהפסדיהשלהשותפות,בחלקהעולהעלהסכום
האמור,אינםהפסדיו,אלאהפסדיםשלשותפיםאחריםאו
שלנושיםשלהשותפותעהוראהדומהנקבעהלגבימיסוי
4לתקנותמסהכנסה שותפויותגזונפטבמסגרתתקנה
יחידות של ומכירה החזקה בשל המס לחישוב )כללים
השתתפותבשותפותלחיפושינפט(,התשמ"ט-1988)בפרק

זה-תקנותכלליהחישובבשותפותלחיפושינפט(ע

לצורך זה סכום יחושב כיצד קובע המוצע הסעיף
שנה, בכל לקיזוז המרבי שהסכום מוצע הפסדיםע קיזוז
יהיההסכוםשמתקבלכתוצאהמחיבורהמחירהמקורי
שלזכותובשותפות)הסכוםשבורכשאתהזכותבשותפות
וסכום הון(, כהפחתת לו סכומיםאשרחולקו בהפחתת
חלקוברווחיהשותפותבתקופתההחזקהאשרלאחולקו,
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מקוםשלאניתןלקזזאתכלההפסדבשנתמסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,יועברסכוםההפסדשלאקוזזלשניםהבאות
בזואחרזוויקוזזכנגדהחלקמהכנסתההחייבתשלהשותפות

הנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

מישרוכשאומוכרזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזז )ג(
הפסדשלהשותפות,בשנתהמסשבהנרכשהאונמכרה

הזכות,בסכוםהעולהעלאחדמאלה,והכוללפיהעניין:

לענייןהפסדמעסקאומשלחיד-סכוםאשר )1(
יחסולכלהפסדיהשותפותבשנתהמסהאמורההוא
בשותפות בזכות החזיק שבה התקופה שבין כיחס
לתקופהשבהפעלההשותפותבשנתהמס,בהתאם

לחלקוהיחסיבזכויותבשותפות;

לענייןהפסדשאינומעסקאומשלחיד-סכום )2(
בזכות החזיק שבה בתקופה שנוצר כאמור ההפסד

בשותפותע

מישרוכשזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזזהפסדים )ד(
אשרנצברועדתוםשנתהמסשבהנרכשההזכותבשותפות
ומקורםאינובשותפות,נגדהחלקמהכנסתההחייבתשל

השותפותהנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

מקוםשלאניתןלקזזאתכלההפסדבשנתמסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,יועברסכוםההפסדשלאקוזזלשניםהבאות
בזואחרזוויקוזזכנגדהחלקמהכנסתההחייבתשלהשותפות

הנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

מישרוכשאומוכרזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזז )ג(
הפסדשלהשותפות,בשנתהמסשבהנרכשהאונמכרה

הזכות,בסכוםהעולהעלאחדמאלה,והכוללפיהעניין:

לענייןהפסדמעסקאומשלחיד-סכוםאשר )1(
יחסולכלהפסדיהשותפותבשנתהמסהאמורההוא
בשותפות בזכות החזיק שבה התקופה שבין כיחס
לתקופהשבהפעלההשותפותבשנתהמס,בהתאם

לחלקוהיחסיבזכויותבשותפות;

לענייןהפסדשאינומעסקאומשלחיד-סכום )2(
בזכות החזיק שבה בתקופה שנוצר כאמור ההפסד

בשותפותע

מישרוכשזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזזהפסדים )ד(
אשרנצברועדתוםשנתהמסשבהנרכשההזכותבשותפות
ומקורםאינובשותפות,נגדהחלקמהכנסתההחייבתשל

השותפותהנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

אצל בקיזוז שהותרו ההפסדים כלל סכום ומהפחתת
השותףבשנותההחזקהע

לענייןזה,מוצעלהתחשבגםבחובותשלהשותפות
שהשותףאחראילהם,כךשהפסדיהשותפותשנובעים
כתוצאהמניכויהוצאותאשרמומנועלידיהחוב,יהיו
ניתניםלקיזוזעלידיהשותףשנשאבנטלהמימוןכאמורע
לפיהמוצע,הסכוםהמרבילקיזוזשלהשותף,יוגדלבגובה
סכום את ויגדיל לשותף, שמיוחס השותפות של החוב

ההפסדיםשהשותףיהיהרשאילקזזע

ההגדרה"חובהשותפותהמיוחסלשותף"באהלהבהיר
שחובשלהשותפותייוחסביןהשותפיםהשונים,כךשלכל
שותףייוחסחלקמחובהשותפותעדגובההחובשהוא
אחראילוכלפיהשותפיםהאחריםבשותפות,ובהתאם
להסכמהביןהשותפיםעכךלדוגמה,בשותפויותכלליות,
שבהןאיןלשותפיםאחריותמוגבלת,כלשותףיוכללקזזאת
חלקובחובהשותפות,ובלבדשאםהשותפותלאמחזירה
אתהחוב,והנושהמבקשלגבותאתהחובמאותושותף,
אותושותףלאיהיהזכאילקבלתהחזרמאחדהשותפים
האחריםעככלשהשותפותמחזירהאתההלוואה,החוב
שמיוחסלשותףיקטן,אוככלשאחדהשותפיםהאחרים
לוקחעלעצמואתהחובשלהשותף,חלקושלהשותף

בחוביקטן,והדברייחשבכמחילתהלוואהע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיבמקריםשבהםאי־אפשרלקזזאת
הקבועה המגבלה בשל מסוימת מס בשנת ההפסד כל

בסעיףקטן)א(המוצע,ההפסדיישמרלמשקיעויהיהניתן
שלהשותפותשיוחסה החייבת אלמולהכנסתה לקזזו
לשותףבשניםשלאחרמכןעכמוכן,במקרהשלאהיהניתן
לקזזהפסדבשלהוראותסעיףקטןזה,יהיהניתןלקזזאת
ההפסדמרווחההוןהנצמחממכירתהזכותבשותפותלפי

הוראותסעיף63ה)3(המוצעלפקודהע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

מוצעלהטילהגבלותשיצמצמואתהאפשרותלסחור
בהפסדישותפות,כלומרלרכושזכויותבשותפותלצורך

ניצולשלהפסדיםשנצמחוטרםרכישתהזכויותע

עלכן,בסעיףקטן)ג(,מוצעלקבועשהפסדיהשותפות
בין ייוחסו בשותפות, זכות הועברה שבה המס בשנת
שהחזיק למי בהתאם הרוכש, והשותף המוכר השותף
בזכותבשותפותבמועדשבומומשהנכסעלידיהשותפותע
בהמשךלכך,לגביהפסדיםעסקיים,אשרלאניתןלייחסאת
מועדהיווצרותםלמועדמדויקבמהלךהשנה,מוצעלקבוע
כיאלהייוחסוביןהמוכרוהרוכשבצורהליניאריתלפי
החלקבשנהשבוהחזיקובזכויותעמוצעשלאלקבועהסדר
דומהבנוגעלרווחיםהעסקייםשלהשותפות,כדילאפשר
גמישותרבהיותרלשותפותאשרמבקשתלתגמלשותף
חדשבתגמולרביותרבשלהתועלתשהואמביאלשותפותע

זכות שרוכש שמי לקבוע מוצע )ד(, קטן בסעיף
בשותפותלאיהיהרשאילקזזאתהפסדיוהאישייםאשר
נצברועדתוםשנתהמסשבהנרכשההזכותבשותפות,
כנגדהכנסתומהשותפותעמטרתהוראהזולוודאשהזכות
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עסקהביןשותף
לשותפות

נתן63טע אשר שירות בשל שותף בידי שנצמחה הכנסה )א(
לשותפות,יראואותהכהכנסהאשרנצמחהבידיאדםאשר

אינושותףבשותפותבשלמתןהשירותהאמורע

הוצאתהשותפותבשלקבלתשירותמשותף-יראו )ב(
אותהכהוצאהבשלקבלתשירותמאדםאשראינושותף

בשותפותע

רכישתזכות
בשותפותעלידי

השותפות

לאיראוסכומיםששולמומאתשותפותלשותףבמסגרת63יע )א(
רכישהשלזכויותיובשותפותאופרישתוממנהכהוצאהשל

השותפותהמותרתבניכוילפיסעיף17ע

יראושותףאשרפדהאתכלזכויותיובשותפותבעת )ב(
פרישתומהשותפות,כמישמכראתזכויותיוויחולולענייןזה

הוראותסעיף63הע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בתשלוםסכומים )ג(
לפיאותםסעיפיםקטניםמשותפותלשותף,תותרההוצאה
בשיעורים במס החייבת וכהכנסה 17 סעיף לפי כניכוי
האמוריםבסעיפים121או126)א(,לפיהעניין,אםהתקיימו

שניאלה:

שעיסוקה בשותפות לשותף שולמו הסכומים )1(
ועיסוקהשותפיםבה,במשלחיד;

בשותפותאינהנרכשתלצורךיצירתרווחיםמעסקומשלח
ידשמולםיהיהניתןלקזזהפסדיםצבוריםעהוראותדומות
נקבעובסעיפים64ו־64אלפקודהבנוגעלחברתביתוחברה

משפחתיתע

לסעיף 63ט המוצע

שותף שבהם מקרים להסדיר נועד המוצע הסעיף
מקבלתגמולמהשותפותבעבורשירותאשרנתןלשותפות
שלאבמסגרתתפקידוכשותףעסעיףזהמבהירכיעסקאות
הרואה הגישה במסגרת אפשריות עסקאות הן כאמור
את אפשרות מכלל ומוציאות נפרדת, ישות בשותפות
התפיסהשלפיהמכיווןשהשותףהואחלקמהשותפות,
ואדםלאיכוללעשותעסקאותעםעצמו,שותףאינויכול

לבצעעסקהעםהשותפותע

נוסףעלכך,הסעיףהמוצעמבהירכיאופןהמיסוישל
עסקהשכזותהיהבדומהלאופןהמיסוישלעסקאותאחרות,
כלומר,השותףימוסהעלהכנסתוכפישהיהממוסהלוהיה
מספקאתהשירותלאדםזר,והשותפותתהיהזכאיתלנכות
אתההוצאהבאותוהאופןשבוהייתהזכאיתלנכותהוצאה
דומהבשלשירותשנתןלהאדםזר,והכולבכפוףלהוראות

הפקודהבדברעסקאותביןצדדיםקשוריםע

לבסוף,יובהרכיבהתאםלעקרונותהכללייםשלדיני
המס,הבחינהשלקיוםעסקהביןשותףלשותפותהיא
ולא מהותהעסקה, את לבחון יש מהותיתשבה בחינה
בהכרחאתהדרךשבההשותפותהמשיגהאתהעסקהע
כךלדוגמה,אםבהסכםהשותפותנקבעשאחדהשותפים

כשותף פעילותו בשל השותפות מהכנסות חלק יקבל
שאינו חודשיקבוע יהיהתשלום זה ושחלק בשותפות,
תלויברווחיהשותפות,ושהואזכאילוגםאםהשותפות
נמצאתבמצבשלהפסדים,יכולשהעסקהתבואבמסגרת
סעיףזה,אפילואםהתשלוםמוגדרלפיהסכםהשותפות
כחלוקהשניתנהלשותףבשלזכותשהוקצתהלועהמיסוי
לפיסעיףזה,יבואבמקוםההתייחסותלפעילותכאמור
במסגרתהשותפותכהקצאתזכותבשותפותלפיסעיף63ד
המוצעלפקודה,ייחוסהכנסותהשותפותאליולפיסעיף
63בהמוצעלפקודה,וחלוקהלפיסעיף63והמוצעלפקודהע

לסעיף 63י המוצע

שותף שבהם מקרים להסדיר נועד המוצע הסעיף
פורשמהשותפותופודהאתכללזכויותבשותפותעבמועד
הפרישההסופישלהשותףמהשותפות,כאשרהשותפות
תשלםלואתהסכוםהסופישהיאנדרשתלשלםלובעבור
זכויותיו,יחולסעיףזהויראואתהתשלוםכמכירההונית
החייבתבמסעבמקביל,השותפותלאתוכללנכותתשלומים
כאמורכהוצאההמותרתבניכויעויובהר,כיעדשהשותף
לאפורשבאופןסופימהשותפות,יחולושארהוראותסימן
ג',כלומריראוכסףשמועברלוכחלוקה,והכנסהחייבת
ימוסו השותפות של החייבות מהכנסותיה לו שתיוחס

בהתאםלמקורההכנסהבידיהשותפותע

לשותף מיוחד דין לקבוע מוצע האמור, אף על
שאינם הוניים נכסים לה שאין יד משלח בשותפות
שותפויות של ההכנסות השותפותע לפעילות משמשים
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השוטפת לפעילותה משמשים השותפות נכסי )2(
ואינםכולליםמניותאוזכויותבמקרקעיןע

העברתנכסיםבין
שותףלשותפות

בהעברתנכסלשותףמאתשותפותאובהעברתנכס63יאע )א(
לשותפותמאתשותף,יראואתהעברתהנכסכמכירההחייבת
ההעברה לעניין חלו כן אם אלא ההעברה, במועד במס

הוראותחלקה'2ע

אדםאשרהעבירלשותפותנכס,למעטמזומן,בתמורה )ב(
לזכויותבשותפות,במכירהאשראינהחייבתבמסלפיחלק
ה'2,ובמהלךתקופהשלשבעשניםשתחילתהביוםהעברת
הנכסהאמור,קיבלמהשותפותנכסאומזומן,למעטמזומן
הנובעמרווחישותפותשלגביהםחויבבמס,יראואתהעברת
הנכסלשותפותכמכירהשלחלקמהנכסלענייןחלקה',או

לענייןחוקמיסוימקרקעין,לפיהענייןע

קיבלשותףמהשותפותנכסאומזומן,כאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,ידווחעלכךלפקידהשומהבתוך30ימיםממועד

קבלתהנכסאוהמזומןע

פקידשומהרשאילדרושאתתשלוםהמסהמתחייב )ד(
בסעיף האמור לגביה התקיים אשר נכסים העברת בשל
קטן)ב(,בתוך4שניםמתוםשנתהמסשבהנמסרלפקידהשומה
דיווחלפיסעיףקטן)ג(,אומתוםשנתהמסשבההועברהנכס

אוהמזומןלשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהמאוחרע

התאמהביןעיתוי
הכנסהלעיתוי

הוצאה

כללדוחשותפותלשנתמסניכויהוצאהלשותף,יכלול63יבע )א(
השותףאתההכנסהבשלאותותשלוםבדוחשלולאותה

שנתמסע

השוטפת לפעילותה משמשים השותפות נכסי )2(
ואינםכולליםמניותאוזכויותבמקרקעיןע

העברתנכסיםבין
שותףלשותפות

בהעברתנכסלשותףמאתשותפותאובהעברתנכס63יאע )א(
לשותפותמאתשותף,יראואתהעברתהנכסכמכירההחייבת
ההעברה לעניין חלו כן אם אלא ההעברה, במועד במס

הוראותחלקה'2ע

אדםאשרהעבירלשותפותנכס,למעטמזומן,בתמורה )ב(
לזכויותבשותפות,במכירהאשראינהחייבתבמסלפיחלק
ה'2,ובמהלךתקופהשלשבעשניםשתחילתהביוםהעברת
הנכסהאמור,קיבלמהשותפותנכסאומזומן,למעטמזומן
הנובעמרווחישותפותשלגביהםחויבבמס,יראואתהעברת
הנכסלשותפותכמכירהשלחלקמהנכסלענייןחלקה',או

לענייןחוקמיסוימקרקעין,לפיהענייןע

קיבלשותףמהשותפותנכסאומזומן,כאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,ידווחעלכךלפקידהשומהבתוך30ימיםממועד

קבלתהנכסאוהמזומןע

פקידשומהרשאילדרושאתתשלוםהמסהמתחייב )ד(
בסעיף האמור לגביה התקיים אשר נכסים העברת בשל
קטן)ב(,בתוך4שניםמתוםשנתהמסשבהנמסרלפקידהשומה
דיווחלפיסעיףקטן)ג(,אומתוםשנתהמסשבההועברהנכס

אוהמזומןלשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהמאוחרע

התאמהביןעיתוי
הכנסהלעיתוי

הוצאה

כללדוחשותפותלשנתמסניכויהוצאהלשותף,יכלול63יבע )א(
השותףאתההכנסהבשלאותותשלוםבדוחשלולאותה

שנתמסע

אלה,כדוגמתשותפויותעורכידין,רואיחשבוןואדריכלים,
שותף, וכאשר בה, השותפים של היד ממשלח נובעות
אשרעסקבמשלחידכאמור,פורש,הסכומיםמשולמים
לוכתגמולבעבורעבודתובשותפות,ועלכןמוצעלקבוע
שסכומיםאלהיסווגוכהכנסהפירותיתלשותףוכהוצאה
פירותיתלשותפות)ואפילומקבלאותםחליפושלהשותף,

במקרה,לדוגמה,שלפטירתהשותף(ע

לסעיף 63יא המוצע

בדומהלדיןהקיים,מוצעלקבועשהעברותנכסים
היישות שיטת לפי ייבחנו בה, לשותפים השותפות בין
המס, החייבת כמכירה בהעברה יראו כלומר, הנפרדתע
ואולםאםהמכירהעומדתבתנאיםהקבועיםלפיסעיף
במכירה ממס הפטור יחול לפקודה, ה'2 לחלק 103א)א(
פוטרות האמור החלק הוראות החלקע באותו כאמור
במקריםמסוימיםעסקאותשבהןמועבריםנכסיםבמסגרת
שינויימבנה,והןחלותגםלגבישינויימבנהשלשותפויות
רשומות,ובלבדשהמנהלכהגדרתובפקודה)בפרקזה-
המנהל(אישרלהםאתתחולתהוראתהפרקעלשינוי
המבנהלפניההעברהבשינוייםאשרהורהעליהםבהתאם

לסעיף103א)א(האמורע

המס דחיית של לרעה לניצול גדול פוטנציאל יש
הניתנתמכוחהוראותחלקה'2לפקודה,בעתהעברתנכס
משותףלשותפות,בשלהעובדהשבמכירתהנכסעלידי
השותפותאיןמיסוידו־שלביעעלכן,מוצעלקבועכלל
ולפיואםבתוך7שניםלאחרהעברתנכסהפטורהממסלפי
חלקה'2לפקודה,השותפותהעבירהנכסאומזומןלשותף
שהעביראתהנכס,למעטמזומןהנובעמרווחיהשותפות
שלגביהםחויבבמס,המכירהאשרהייתהפטורהממס
תסווגמחדשכמכירהחייבת,והשותףיידרשלשלםאת

המסאשרנחסךממנובשלמתןהפטורע

את להגביל נועד לא המוצע שהסעיף יובהר,
אשר מפעולות להתעלם השומה פקיד של האפשרות
בוצעועלידישותףאושותפות,במסגרתקשריהשותפות,

בהתאםלסמכותולפיסעיף86לפקודהע

לסעיף 63יב המוצע

לשותפות, שותף בין בעסקאות כי לקבוע מוצע
ההכנסותוההוצאותידווחובאותהשנתמס,ולפיהשנה
שבהנוכתהההוצאהאונכללהההכנסהבדוחהשותפותע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1358

תשלום בגין הכנסה המס לשנת שותפות דוח כלל )ב(
בשל ההוצאה ניכוי את השותף יכלול משותף, שהתקבל

אותותשלום,בדוחשלולאותהשנתמסע

השותפיםבשותפותמדווחתיודיעולפקידהשומהעל63יגעשותףמדווח )א(
בקשתםלהכירבאחדמהשותפיםהכללייםכשותףהמדווח
לענייןסימןזה,בהודעהבכתבשתוגשלפקידהשומהלפי
סעיף134;כללההשותפותשותףתושבישראל,יהיההשותף

המדווחכאמורתושבישראלע

לאהודיעוהשותפיםעלשותףמדווחכאמורבסעיף )ב(
מהשותפים באחד לראות השומה פקיד רשאי )א(, קטן
השומהישלח הכללייםבשותפותכשותףהמדווח,ופקיד

לשותףכאמורהודעהעלכךבכתבע

בדיווחיושלהשותףהמדווח,בהשגתועלהשומהאו )ג(
בערעורשיגיש,לפיהעניין,יראוכאילוהיודיווחיה,השגתה

אוערעורהשלהשותפותע

דוחשלהשותפות
ואישורלשותף

השותףהמדווחיהיהחייבבהגשתדוחעלהכנסתהשל63ידע )א(
השותפותלפיסעיף131)א()5(ע

האמור על נוסף יכלול, )א( קטן בסעיף כאמור דוח )ב(
בסעיף131)ב(,פירוטבענייניםאלה:

בשותפות שותפים שהיו מי של ומענם שמם )1(
במהלךשנתהמס;

חלקושלכלשותףבהכנסתהאובהפסדיהשל )2(
השותפותבשנתמס;

חלקושלכלשותףבנכסיהשותפותבתוםשנת )3(
המס;

או מוגבלים שותפים השותפים של היותם )4(
שותפיםכללייםע

לסעיפים 63יג עד 63טו המוצעים

על הדיווח לאופן הנוגעות הוראות כמה מוצעות
הכנסותוהוצאותשותפותלצורכימסעלפיהמתווההמוצע,
כלשותפותשישלההכנסותבישראלאושהזכויותבה
מוחזקותברובןעלידיתושביישראל,תמנהשותףמדווח
שיהיהנציגהשותפותמולרשותהמסיםעהשותףהמדווח
יהיהתושבישראל,אםישתושבישראלבשותפות,ואם
לאמינתההשותפותשותףמדווחבאופןאקטיבי,יהיה
הכלליים השותפים באחד לבחור השומה פקיד רשאי
כשותףמדווחעמובןכיהשותפותתהיהרשאיתלהחליף
אתהשותףהמדווחבאחדהשותפיםהכללייםהאחרים
לפישיקולדעתהובהתאםלמנגנוניםשנקבעולענייןזה
בהסכםהשותפות,שכןתפקידושלהשותףהמדווחלייצג

אתהשותפותמולרשותהמסיםע

מוצעכיהשותףהמדווחירשוםאתהשותפותאצל
פקידהשומהמיוםתחילתפעילותה,ייפתחלהתיק,והיא
תחויבבהגשתדוחשנתיעלהכנסותיהעהדוחיכלול,נוסף
שמם את לפקודה, 131)ב( סעיף לפי הנדרש המידע על
ומענםשלהשותפיםבשותפות,אתהחלקשכלשותףזכאי
לובהכנסתה,בהפסדיהאובנכסיהשלהשותפותבאותה
שנתמס,ופרטיםעלאודותהיותםשלהשותפיםשותפים

מוגבליםאושותפיםכללייםע

נוסףעלהגשתדוחעלידיהשותפות,מוצעכיהכנסות
השותפותידווחוגםבדוחהשנתישלכלשותףבשותפות,
והואייחשבאתחבותהמסהנובעתמצירוףהכנסותאלה
וישלם האישיים, לנתוניו בהתאם החייבות להכנסותיו
אתהמסהמתחייבמכךעמכיווןשהמידעהרלוונטילגבי
השותפות, בידי נמצא השותפות של החייבת הכנסתה
כנציג המדווח, השותף ולפיה הוראה לקבוע מוצע
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ייתןלכלשותףבשותפותאישור)ג( מדווח שותף )1(
עלכלההכנסה,הוצאהוזיכוישיוחסולובשנתהמס
ובדברכלפרטאחרהנדרשלשותףבשותפותלצורך
הגשתהדוחשלולפיסעיף131;האישוריינתןלאיאוחר
מיום31במרסשלכלשנהלגבישנתהמסהקודמת,או
בתוך30ימיםמהיוםשבוחדלהשותףלהיותשותף

בשותפות,לפיהענייןע

כל של לדוח יצורף )1( בפסקה כאמור אישור )2(
שותף,המוגשלפיסעיף131ע

הכללתהכנסת
שותפותבדוחשל

שותף

תושב63טוע חברבניאדם תושבחוץ, תושבישראל,יחיד יחיד
ישראל,אוחברבניאדםתושבחוץ,שהיושותפיםבשותפות
בשנתהמסאוחלקממנה-יראואתחלקםבהכנסתהשותפות
כאילוהייתההכנסתםהאישית,לענייןחובתהגשתדוחלפי

סעיף131ע

יצורף63טזעגבייה ,175 בסעיף כאמור שותף, של מקדמות לעניין )א(
חלקוהיחסיבהכנסהשלהשותפותלמחזורהמהווהבסיס

למקדמותע

בהעברתכספיםמשותפותמדווחתלשותףשהואתושב )ב(
חוץ,ינכההשותףהמדווחמסבשיעורשל30%,ויחולועל

ניכויכאמורההוראותהחלותעלניכוילפיסעיף170ע

נקבעהלשותפותמדווחתשומהבהתאםלסעיף63יז)1(, )ג(
ממנה, הנובע המס יתרת את לגבות השומה פקיד רשאי

מהשותפותאומהשותףששומתותוקנהלפיאותוסעיףע

הוראותלעניין
שומה,השגה

וערעור

זו,לענייןשומה,השגהוערעורשל63יזע עלאףהוראותפקודה
שותפותמדווחת,יחולוהוראותאלה:

נקבעהלשותפותשומה,רשאיפקידהשומהלקבועאת )1(
שומתושלשותףאולתקנהבהתאםלשומתהשותפות,בתוך
שנתייםמתוםשנתהמסשבהנקבעהשומתהשותפות,או
במועדשבוהוארשאילשוםאתהכנסתושלהשותף,לפי

המאוחר;

ייתןלכלשותףבשותפותאישור)ג( מדווח שותף )1(
עלכלההכנסה,הוצאהוזיכוישיוחסולובשנתהמס
ובדברכלפרטאחרהנדרשלשותףבשותפותלצורך
הגשתהדוחשלולפיסעיף131;האישוריינתןלאיאוחר
מיום31במרסשלכלשנהלגבישנתהמסהקודמת,או
בתוך30ימיםמהיוםשבוחדלהשותףלהיותשותף

בשותפות,לפיהענייןע

כל של לדוח יצורף )1( בפסקה כאמור אישור )2(
שותף,המוגשלפיסעיף131ע

הכללתהכנסת
שותפותבדוחשל

שותף

תושב63טוע חברבניאדם תושבחוץ, תושבישראל,יחיד יחיד
ישראל,אוחברבניאדםתושבחוץ,שהיושותפיםבשותפות
בשנתהמסאוחלקממנה-יראואתחלקםבהכנסתהשותפות
כאילוהייתההכנסתםהאישית,לענייןחובתהגשתדוחלפי

סעיף131ע

יצורף63טזעגבייה ,175 בסעיף כאמור שותף, של מקדמות לעניין )א(
חלקוהיחסיבהכנסהשלהשותפותלמחזורהמהווהבסיס

למקדמותע

בהעברתכספיםמשותפותמדווחתלשותףשהואתושב )ב(
חוץ,ינכההשותףהמדווחמסבשיעורשל30%,ויחולועל

ניכויכאמורההוראותהחלותעלניכוילפיסעיף170ע

נקבעהלשותפותמדווחתשומהבהתאםלסעיף63יז)1(, )ג(
ממנה, הנובע המס יתרת את לגבות השומה פקיד רשאי

מהשותפותאומהשותףששומתותוקנהלפיאותוסעיףע

הוראותלעניין
שומה,השגה

וערעור

זו,לענייןשומה,השגהוערעורשל63יזע עלאףהוראותפקודה
שותפותמדווחת,יחולוהוראותאלה:

נקבעהלשותפותשומה,רשאיפקידהשומהלקבועאת )1(
שומתושלשותףאולתקנהבהתאםלשומתהשותפות,בתוך
שנתייםמתוםשנתהמסשבהנקבעהשומתהשותפות,או
במועדשבוהוארשאילשוםאתהכנסתושלהשותף,לפי

המאוחר;

השותפות,ייתןלכלשותףבשותפותאישורבדברפרטי
המסהנדרשיםלולשםחישובהכנסתוהחייבתותשלום
המסעאישורכאמוריצורףלדוחהשנתישלהשותף,כדי

לטייבאתהליךהביקורתעלהכנסותאלהע

לסעיפים 63טז ו־63יז המוצעים

חברות ולגבי בית חברות לגבי לקבוע בדומה
לקבוע מוצע לפקודה, המוצע 63יז בסעיף משפחתיות,
כיעלאףהוראותהפקודהלענייןשומה,השגהוערעור,
אםנקבעהלשותפותשומה,רשאיפקידהשומהלקבוע
אתשומתושלמישהיהשותףבהבשנהלגביהנעשתה
השומהאולתקנהבתוךשנתייםמתוםשנתהמסשבה
נקבעהשומתהשותפותאובמועדשבוהוארשאילשום
אתהשותף,לפיהמאוחרעזאת,הואילוישקשרישירבין

בהעהסדרדומה לשומתבעלהזכויות שומתהשותפות
נקבעבפקודהגםבהוראותמיסוילענייןחברתביתוחברה

משפחתיתע

רשאית תהיה השותפות כי לקבוע מוצע כן, כמו
בהתאם לה שנקבעה השומה על לערער או להשיג
להוראותסעיפים150או153לפקודה,לפיהעניין,ואילו
השותףיהיהרשאילהשיגאולערערעלייחוסהכנסתה
החייבתאוהפסדיהשלהשותפותועלהשפעתהשומה
שנקבעהלשותפותעלהכנסתו,אךלאעלהשומהשנקבעה
לשותפות,וזאתבמטרהלמנועסרבולהליכים)בשלריבוי

השותפים(וכןלמנועכפלהליכיםע

שהדיווח פי על אף ככלל, המס, גביית לעניין
וחישובהמסנעשהבראשובראשונהעלידיהשותפות,
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השותפותרשאיתלהשיגאולערערעלהשומהשנקבעה )2(
העניין; לפי ,153 או 150 סעיפים להוראות בהתאם לה
שותףרשאילהשיגאולערערעלייחוסהכנסתההחייבת
שנקבעה השומה השפעת ועל השותפות של הפסדיה או
לשותפותעלהכנסתו,אךלאעלהשומהשנקבעהלשותפותע

שותפותמוגבלת
ציבורית

הוראותסימןזהלאיחולועלשותפותשבמהלךשנת63יחע )א(
מסמסוימתאוחלקממנה,הייתהשותפותמוגבלתציבורית,

ויראואותהלענייןפקודהזו,החלמאותהשנתמס,כחברהע

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ב(
לקבועהוראותבדברתיאומיםלענייןמיסוישותפותשהפכה

לשותפותמוגבלתציבוריתע

באישור האוצר, שר )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
תנאים בתקנות לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת
הוראות ציבורית מוגבלת שותפות על יחולו שבהתקיימם

סימןזה,ואתהתיאומיםהנדרשיםלענייןזהע

המסהמתחייבבהתאםלדוחייגבהמהשותפיםעצמםע
ואולם,כחריגלכללהזה,מוצע,בהתאםלסעיף6טזהמוצע
לפקודה,לקבועשאםהשותפותהגישהדוחשנתישבו
דיווחהעלהכנסותיהבחסר,ובעקבותהליכישומהנקבעכי
נדרשתתוספתמס,נוסףעלאפשרותפקידהשומהלגבות
אתהמסמהשותפיםאשרהחזיקובשותפותבמועדהפקת
ההכנסה,יהיהרשאיפקידהשומהלגבותאתהמסגם
מהשותפותעצמה)חלףהגבייהמהשותף(עבכך,המסהנוסף
לחובות בדומה וזאת השותפות, של חוב להיות יהפוך

אחריםשחבהבהםהשותפותכלפיצדדיםשלישייםע

נוסףעלהאמור,מוצעלקבועכילענייןמקדמותשל
שותףבשותפות,ייווסףחלקוהיחסיבהכנסותהשותפות
לצורךקביעתגובההמקדמותעכמוכן,מוצעלקבועשמכל
תשלוםלתושבחוץינכההשותףהמדווחמס,וזאתבדומה
לקבועבסעיף170לפקודהלגביניכויבמקורמהכנסהשל
כי לקבוע מוצע עוד הגבייהע אכיפת ולשם חוץ, תושב
170לפקודה, ההוראותהחלותעלניכויהמסלפיסעיף
כדוגמתסמכותהמנהללהקטיןאתגובההניכויבמקור
וקיזוזהניכוי,לצורכיגבייה,כנגדהמסאשרחייבלשלם

תושבהחוץ,יחולוגםעלניכוילפיסעיף63טז)ב(

לסעיף 63יח המוצע

לפיסעיףקטן)א(לסעיףהמוצע,עלשותפותמוגבלת
ציבוריתלאיחולוהוראותסימןג'ויראואותה,לצורכימס,
כחברהעכך,הכנסתההחייבתתחויבבמסחברות,חלוקות
ממנהימוסובאותוהאופןשבוממוסיםדיבידנדיםמחברה,
השותפותהמוגבלתהציבוריתתחויבבניכויבמקורמסכום
החלוקותשלה,והשותפותתחויבבדיווחיםלמסהכנסה
כפישחברהחייבתעיובהר,כיהסעיף63יחהמוצעלפקודה

יחולעלשותפותמוגבלתציבוריתממועדתחילתהמסחר
בהבבורסהוכלעודהיאממשיכהלפעול,גםאםהפסיקה
שאת היא לכך הסיבה כלשהוע בשלב בבורסה להיסחר
שותפויות על להחיל ניתן לא המוצע המיסוי מתווה
הנסחרותבבורסה,בשלמספרםהרבשלהשותפיםבקרב
בחלקו ממוסה שותפויות של זה סוג כי יצוין הציבורע
כחברהגםכיוםמכוחצוויםשלשראוצרלפיסעיף63)ד(
לפקודהשמוצעלבטלו,וההסמכהלפיסעיף63יחהמוצע
לפקודהמחליפהאתההסמכהאשרניתנהלשרהאוצר

בסעיף63)ד(האמור)אםכיהופכתאתברירתהמחדל(ע

את להסמיך מוצע המוצע, לסעיף )ב( קטן בסעיף
כאשר הנדרשים ותיאומים הוראות לקבוע האוצר שר
שותפותאשרהחלהאתפעילותהמחוץלבורסהמתחילה
להיסחרבבורסהעכךלדוגמה,ישצורךלקבועכיצדיחושב
המחירהמקורישלהמחזיקיםביחידות,כיצדיחושבורווחי
כמות תיקבע כיצד השותפות, הפסדי וכלל השותפות
לפקודה, 94ב בסעיף כאמור לחלוקה הראויים הרווחים
כיצדתדווחהשותפותעלתחילתהמסחרבה,והוראות

נוספותכיוצאבהןע

לבסוף,בסעיףקטן)ג(לסעיףהמוצע,מוצעלהסמיך
ציבוריות מוגבלות שותפויות כי לקבוע האוצר שר את
מסוימותימשיכולהתמסותכשותפותלפיהוראותסימן
ג'עסמכותזורלוונטיתכאשרישרצוןלאפשרלמחזיקים
שליחידותהשתתפותבשותפותמוגבלתלקזזאתהפסדי
השותפותאלמולהכנסתםהאישית,כפישקורהלדוגמה
היום,בשותפויותהגזוהנפטבהתאםלתקנותכלליהחישוב

בשותפותלחיפושינפטע
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נישומיםשהתקשרובעסקהמשותפת,מיזםאופעילות,63יטעעסקהמשותפת )א(
שאינםשותפות,יהיובניהשומהבעסקה,במיזםאובפעילות,

לפיהענייןע

שבח ההון, רווח החייבת, הכנסתם חישוב לצורך )ב(
בעסקה שמשתתפים נישומים של והפסדיהם המקרקעין
משותפת-יראואתההכנסהוההפסדיםהאמוריםכאילו
מהפעילות בנפרד המשתתפים בידי נצמחו או הופקו

המשותפות,ולאיראואותםכחברבניאדםע

סמכותפקיד
השומהלסיווג

פעולות

בלילגרועמהוראותסעיף86,פקידהשומהרשאילהתעלם63כע
מפעולהאשרבוצעהעלידישותףאושותפות,במסגרתקשרי
השותפות,אםהיהסבורשאחתממטרותיההעיקריותהיא
הימנעותממסאוהפחתתמסבלתינאותה,לרבותאםסבר
זאתבשלמאפייניחלוקתהזכויותלפיהסכםהשותפותאו
בשלאופייןשלעסקאותביןשותפיםבשותפותומחוצהלהע

סימן ג'1: קרנות השקעה

בסימןזה-63כאעהגדרות

נישומיםשהתקשרובעסקהמשותפת,מיזםאופעילות,63יטעעסקהמשותפת )א(
שאינםשותפות,יהיובניהשומהבעסקה,במיזםאובפעילות,

לפיהענייןע

שבח ההון, רווח החייבת, הכנסתם חישוב לצורך )ב(
בעסקה שמשתתפים נישומים של והפסדיהם המקרקעין
משותפת-יראואתההכנסהוההפסדיםהאמוריםכאילו
מהפעילות בנפרד המשתתפים בידי נצמחו או הופקו

המשותפות,ולאיראואותםכחברבניאדםע

סמכותפקיד
השומהלסיווג

פעולות

בלילגרועמהוראותסעיף86,פקידהשומהרשאילהתעלם63כע
מפעולהאשרבוצעהעלידישותףאושותפות,במסגרתקשרי
השותפות,אםהיהסבורשאחתממטרותיההעיקריותהיא
הימנעותממסאוהפחתתמסבלתינאותה,לרבותאםסבר
זאתבשלמאפייניחלוקתהזכויותלפיהסכםהשותפותאו
בשלאופייןשלעסקאותביןשותפיםבשותפותומחוצהלהע

סימן ג'1: קרנות השקעה

בסימןזה-63כאעהגדרות

לסעיף 63יט המוצע

המוצע 63א בסעיף המוצעת, "שותפות" בהגדרה
מההגדרה להחריג האוצר לשר סמכות ניתנה לפקודה,
פעילויותמשותפותמסוימותשמבחינהמהותיתנכללות
הצדקה יש המיוחדים מאפייניהן בשל אך בהגדרה,
פעילויות של המיסוי אופן מובהר זה בסעיף להחריגןע

משותפותכאמורע

יתעלמו המוצע, הסעיף הוראות לפי למעשה,
מפעילותםהמשותפתשלאותםאנשיםשהתקשרובעסקה
חלק שלוקחים מהאנשים אחד כל וימסו המשותפות,
בפעילותהמשותפתכאילוהואהפיקאתההכנסהישירות
ומחזיקאתהנכסיםבאופןישירעמכיווןשהסעיףהמוצע
מתייחסלעסקאותמשותפותכאמורבעסקההמצרפית,
במכירתחלקושלכלשותףבמיזם,חישוברווחההוןשל
השותףייעשהבנפרדלכלנכסונכסשישבתוךהמיזם,

והכוללפיהוראותהפקודהע

לסעיף 63כ המוצע

עלפיהניסיוןוהידעהמצטברברשותהמסיםובעולם,
שותפותעלולהלשמשמכשירלביצועתכנונימסמורכביםע
מכיווןשלאניתןלכלולבפקודההוראותמפורשותלכל
לשמש שותפות מבנה יכול באמצעותו אשר תרחיש
להפחתהלאנאותהשלתשלוםהמס,מוצעלהבהירבסעיף
של המיסוי במאפייני להשתמש לגיטימי זה אין כי זה
שותפויותלצורךהפחתתמסבלתינאותה,ולתתסמכות
לפקידהשומהלהתעלםמפעולהאומקיומהשלשותפות
אםהיהסבורשאחתממטרותיההעיקריותהיאהימנעות
ממסאוהפחתתמסבלתינאותה,לרבותאםסברזאת
בשלמאפייניחלוקתהזכויותלפיהסכםהשותפותאובשל

אופייןשלעסקאותביןשותפיםבשותפותומחוצהלהע

יובהר,למעןהסרספק,כיהסמכותהניתנתלפקיד
השומהאינהגורעתמסמכותוהכלליתשלפקידהשומה
סיכון אזורי להאיר נועדה אלא לפקודה, 86 סעיף לפי
שהסמכות יצוין השותפויותע מיסוי בתחום נקודתיים
נתונה הייתה נקודתיים במקרים משותפויות להתעלם
לפקידהשומהגםלפיסעיף63)ב(לפקודה,בנוסחוהקייםע

לסימן ג'1 המוצע - כללי

לפרק ההסבר לדברי הכללי בחלק לאמור בהמשך
זה,מאזשנותה־90שלהמאההקודמת,ניתנותהטבות
מסלמשקיעיםזריםהשותפיםבקרנותהשקעהבמסגרת
אישוריםפרטנייםמכוחסמכותשרהאוצרלפיסעיף16א
לפקודה,אשרנאצלהלמנהלרשותהמסיםעתחילהניתנו
בחברות השקעה על בלבד, סיכון הון לקרנות ההטבות
בתחילתדרכן,בדגשעלחברותטכנולוגיה,זאתבמטרה
על גם ההטבות ניתנו בהמשך המשקע לצמיחת לסייע
Private(השקעהבחברותבוגרותלקרנותהשקעהפרטיות

Equity(ע

בסוףשנת2017פורסםבענייןזהדוחמבקרהמדינה
הכנסתע של הכספים בוועדת דיון התקיים ובעקבותיו
הביקורתהציבוריתהתמקדהבשלושההיבטיםכמפורט

להלן:

ביקורתעלכךשלשוןסעיף16אלפקודהמאפשרת )1(
לכאורההחזרמסלתושבחוץולאפטורממסעיצויןכי
הממשלהפעלהבעברלהסדרהשלנושאזהבמסגרתהצעת
238(,התשע"ז-2017 חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'
,)758 עמ' התשע"ז, - הממשלה חוק בהצעות )פורסמה
אישורה לאחר בכנסת קודמה לא החוק הצעת ואולם

בקריאהראשונה;
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קרן ברווחי כללי שותף זכאי שלו החלק - הצלחה" "דמי
השקעותמוטבת,למעטהחלקשלוהואזכאיבתמורה
להשקעתוהכספיתבקרן,ואולםאםהשותףהכלליאו
קרובוהשקיעובקרן,יחדאולחוד,במישריןאובעקיפין,
סכוםהעולהעל4%מכללהתחייבויותההשקעהשל
השותפיםבקרן-החלקשלוזכאישותףכלליברווחי
קרןהשקעותמוטבת,לרבותהחלקשלוזכאיבתמורה

להשקעתוהכספיתבקרן;

"השקעהמזכה"-רכישהשלניירערךבחברהמאדםאחר,
ובלבד מזומן, תמורת בחברה ערך נייר הקצאת או

שהתקיימולגביהחברהכלאלה:

היאתושבתישראלאותושבתחוץ,אשרעיקר )1(
נכסיהופעילותהנמצאיםבישראל;

עיקרפעילותהאינובמתןשירותפיננסיכהגדרתו )2(
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-332016;

מן מזכות נובע אינו נכסיה של שוויים עיקר )3(
הזכויותהמפורטותבסעיף97)ב3()2(,ואולםלענייןזה
לאיראותשתיתחיוניתכמקרקעיןכמשמעותםבסעיף

האמור;

ביקורתעלמתןהטבותמסבסכומיםניכריםבמסגרת )2(
החלטותפרטניותולאמכוחסמכותמפורשתבחוקתחת

קריטריוניםאחידיםוברורים;

ביקורתעלהעדרשקילתעלותההטבותמולהתועלת )3(
שבהןע

עמדתםשלגורמיהמקצועברשותהמסיםומשרד
האוצרבשניםהאחרונותוגםכיוםהיאשישלשמרהטבות
כיעד ישראל של מעמדה על ולשמור זרים למשקיעים

מבוקשלהשקעותע

להסדיר נועדו לפקודה המוצע ג'1 סימן הוראות
תחת ההשקעה, לקרנות המס הטבות את בחקיקה
קריטריוניםאחידיםהמתייחסיםלמבנההקרןשלהניתנת
ההטבה,סוגההשקעההמזכהבהטבהובפירוטשלהסדרי

המיסויהמוטבים,לתושביחוץולגורמיםנוספיםע

לסעיף 63כא המוצע

מוצעותכמההגדרותאשרישמשולצורךסימןג'1,
שעניינוקרנותהשקעה:

המונח הוא הצלחה" "דמי - הצלחה"  "דמי  להגדרה 
המקובלבישראללתיאורהתגמולאשרנהוגלהעניקלשותף
הכללי,המנהלאתקרןההשקעה,בתמורהל"הצלחתו"
כלומר,מכירתהחברהשבההשקיעההקרן)אקזיט(ברווח
הנוסחה הקרןע בהסכם שנקבע מסוים סכום על העולה

2/20 המקובלתלתגמולהשותףהמנהלמכונהבענףגם
)TwoandTwenty(ומשקפת2%עמלההמשולמתלשותף
הכלליהמנהל)אשראינםכלוליםבהגדרהזו(בתוספתשל

20%מהרווחכאמורשהםדמיההצלחהע

עמדתרשותהמסיםהיאכיההכנסהמדמיהצלחה
היאהכנסהמעסק,הןבמצבהחוקיהקייםהיוםוהןעל
המוצע 63ד)ג( בסעיף לקבוע מוצע אשר ההבהרה פי
לפקודה,ולפיה"בהקצאתזכותבשותפותלשותףתמורת
שירותאשרנתןלשותפות,לאיחויבהשותףבמסבמועד
ההקצאה,ויראואתחלקובהכנסתההחייבתשלהשותפות
זאת, עם 2)1("ע סעיף לפי כהכנסה שלה, ההון וברווח
כפישיפורטבהמשךבדבריההסברלסעיף63כגהמוצע
לפקודה,מוצעלקבועשיעורימסמוטביםעלהכנסהמדמי

הצלחהבמקריםמסוימיםע

בכלהנוגעלתגמולהמשולםלשותףהכלליכתשואה
עלהשקעתוהכספיתבקרן,מוצעלקבועבהגדרהכיאם
השקיעסכוםהעולהעל4%מהתחייבויותההשקעהשל
שארהשותפים-ימוסההתגמולבשיעורהחלעלדמי
הכללי השותף השקיע אם כי לקבוע מוצע כן הצלחהע
סכוםאשראינועולהעל4%,יחויבבמסבהתאםלשיעור
המסהחלעלשותףמוגבל,כאמורבסעיף63כב)ב(המוצע
למתן התנאים כל שמתקיימים בתנאי והכול לפקודה,

ההטבהכאמורבהוראותהמוצעותבסימןג'1המוצעע

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ע 33
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היאאינהגורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוק )4(
לקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-342013;

"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"-השקעהמזכהבסכום
אשר75%ממנולפחותניתןבתמורהלהקצאתניירות
ערךבחברהאשרעיקרעיסוקהמחקרופיתוחאוייצור
או ידע, ועתירי חדשניים תהליכים או מוצרים של

תשתיותחיוניות;

"זכותבקרן"-זכותבשותפות,כהגדרתהבסעיף63א;

"ניירערך"-מניהבחברהאונכספיננסיאחראשרקבעשר
האוצר;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88;

שעיסוקה מוטבת פרטית השקעות קרן - סיכון" הון "קרן
השקעהבחברותאשרבעתביצועההשקעהבהןעיקר
עיסוקןמחקרופיתוחאוייצורשלמוצריםאותהליכים
חדשנייםועתיריידע,שהסיכוןבהשקעהבהןגבוה
מהמקובלבהשקעותאחרות,אובחברותאשרבעת

ביצועההשקעהבהןעיקרעיסוקןתשתיותחיוניות;

היאאינהגורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוק )4(
לקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-342013;

"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"-השקעהמזכהבסכום
אשר75%ממנולפחותניתןבתמורהלהקצאתניירות
ערךבחברהאשרעיקרעיסוקהמחקרופיתוחאוייצור
או ידע, ועתירי חדשניים תהליכים או מוצרים של

תשתיותחיוניות;

"זכותבקרן"-זכותבשותפות,כהגדרתהבסעיף63א;

"ניירערך"-מניהבחברהאונכספיננסיאחראשרקבעשר
האוצר;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88;

שעיסוקה מוטבת פרטית השקעות קרן - סיכון" הון "קרן
השקעהבחברותאשרבעתביצועההשקעהבהןעיקר
עיסוקןמחקרופיתוחאוייצורשלמוצריםאותהליכים
חדשנייםועתיריידע,שהסיכוןבהשקעהבהןגבוה
מהמקובלבהשקעותאחרות,אובחברותאשרבעת

ביצועההשקעהבהןעיקרעיסוקןתשתיותחיוניות;

כפישיפורטבהמשךבדברי להגדרה "השקעה מזכה" - 
הרווחים בייחוס המס הטבות מתווה זה, לפרק ההסבר
בשתי יינתן ג'1, סימן בהוראות לקבוע מוצע שאותן
מוטבתתינתןעל פרטית מסגרותעהטבהלקרןהשקעות
בסיסהשקעהמזכה)במקריםשבהםהיאלאנעשיתעלידי
קרןהוןסיכוןהיארלוונטיתלרווחיםהמיוחסיםלתושבי
חוץולקופתגמל(,והטבהלקרןהוןסיכוןתינתןעלבסיס
השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכוןעמוצעלקבועכיהשקעה
מזכהתהיהרכישהשלניירערךבחברהמאדםאחר,או
הקצאתניירערךתמורתמזומן,ובלבדשהתקיימולגבי

החברהתנאיםאלה:

עיקרנכסיהופעילותהנמצאיםבישראל; )1(

עיקרפעילותהאינובמתןשירותפיננסיכהגדרתו )2(
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-2016;

עיקרשווייםשלנכסיהאינונובעמזכויותהמפורטות )3(
בסעיף97)ב3()2(לפקודה;

היאאינהגורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוקלקידום )4(
התחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-2013ע

עודיובהרכיההשקעההמזכהנקבעהלחברה,בין
השאר,מכיווןשמתןהקלהעלהשקעהבפעילותעסקית
הפעילות על הטבה מקנה הייתה שותפות, באמצעות
מפעילות להבדיל להשקעה, מטרה ששימשה העסקית

ההשקעהעצמה,אוהתשואהבגינהע

בהמשך להגדרה "השקעה מזכה בידי קרן הון סיכון" - 
לאמורלעיל,מוצעלקבועכיהשקעהמזכהבידיקרןהון
סיכוןתהיההשקעהמזכה)כלומר,ממילאצריכיםלהתקיים
לגביההתנאיםהאמוריםבהגדרה"השקעהמזכה"(בסכום
אשר75%ממנולפחותניתןבתמורהלהקצאתניירותערך
בחברהאשרעיקרעיסוקהבמחקרופיתוחאובייצורשל
מוצריםאותהליכיםחדשנייםועתיריידעאובהשקעה
בהגדרה גם מופיע ההגדרה עיקר חיוניותע בתשתיות
המוצעת"קרןהוןסיכון"ומבוססעלהגדרההקיימתבחוק
ניירותערךעההגדרההמוצעתנועדהלקבועאתהבסיס
מריבית הכנסה על גם הניתנות מוגדלות, מס להטבות
ומדיבידנדעכדילעמודבתנאיההגדרההמוצעת,נדרשת
הקרןלהזריםלחברתהמטרהסכוםתמורתהקצאתמניות,
מוגדרת ההשקעה ההשקעהע מגובה 75% של בשיעור
המימוני הקושי את לשקף כדי וזאת בסיכון, כהשקעה
המצדיקאתמתןהתמריץעמדוברכאמורבהשקעהבחברות
השקעות להוסיף יש אלה להשקעות דרכןע בראשית
באותה לעודד הממשלה שמבקשת חיוניות בתשתיות

מתכונתע

בהמשךלאמורלעיללעניין להגדרה "קרן הון סיכון" - 
ההגדרה"השקעהמזכהבידקרןהוןסיכון",מוצעלהגדיר
קרןהוןסיכוןבאופןדומהלהגדרההמופיעהבחוקניירות
ערךעיצויןכילפיההגדרההמוצעתבסעיף63כאהמוצע
לפקודה,קרןהוןסיכוןהיאקרןהשקעותפרטיתמוטבת,
כךשכלהתנאיםאשרצריכיםלהתקייםלגביקרןהשקעות

ס"חהתשע"ד,עמ'92ע 34
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"קרןהשקעותפרטיתמוטבת"-שותפותמוגבלתשעיסוקה
השקעהמזכהבחברות,באמצעותרכישהשלמניות
אוזכויותבחברות,אשרלאנרשמולמסחרבבורסה
ועדתום חברה כל של שמיוםהתאגדותה בתקופה

שנהממועדהרכישה,והתקיימולגביהקרןכלאלה:

ביותר מחזיק אינו בקרן מהשותפים אחד כל )1(
מ־35%מסךכלהזכויותבקרן;

הקרןהשקיעהלפחות5מיליוןדולרבהשקעות )2(
שבו מהמועד חודשים 48 של תקופה בתוך מזכות,
החזיקהלראשונהבמניהשלחברהבגיןהשקעהמזכה;

הקרן משקיעה אשר המזכה ההשקעה סכום )3(
של הכולל מהסכום 25% עולה יחידהאינו בחברה

השקעותיההמזכות;

בקרןשותפיםלפחותעשרהשותפיםמוגבלים )4(
שאינםקרוביםזהלזה,ואולםלגביקרןשהיאקרןהון
סיכון-שותפיםבהלפחותחמישהשותפיםמוגבלים

כאמור,ולגביכלאחדמהםהתקיימוכלאלה:

הואאינונוטלחלקפעילבאיתורהשקעות )א(
אובניהולןבעבורהקרן,אובניהולעסקיהןשל
החברותשבהןמשקיעההקרן,והכולבמישרין

אובאמצעותקרובו;

בוועדת הצבעה זכות בעל אינו הוא )ב(
10% על העולה בהיקף הקרן של ההשקעות
מסךכללזכויותההצבעהבוועדהכאמור,ואינו
השותפים שאר עם ביחד הצבעה, זכות בעל
בהיקף הצבעה, זכויות להם אשר המוגבלים
ההצבעה זכויות כלל מסך 30% על העולה

בוועדהכאמור;

איןבבעלותוזכותבשותףהכללי; )ג(

פרטיתמוטבתצריכיםלהתקייםגםלגביקרןהוןסיכון,
פרטית השקעות לקרן הניתנות ההטבות כל ובמקביל,

מוטבתניתנותממילאגםלקרןהוןסיכוןע

כאמורלעיל, להגדרה "קרן השקעות פרטית מוטבת" - 
בשניםהאחרונותניתנואישוריםמכוחסעיף16אלפקודה
גםלקרנותהשקעהפרטיות)PrivateEquity(,המשקיעות
ההגדרה מניותע ברכישת השקעה על בוגרות, בחברות
המוצעת"קרןהשקעותפרטיתמוטבת",כוללתאתהתנאים
הנדרשיםלהטבותלענייןמבנההקרןעהתנאיםהאמורים

בהגדרהרלוונטייםכאמורגםלקרןהוןסיכוןע

ההגדרה במסגרת שייקבעו מוצע אשר התנאים
כולליםאתאלה:

לפחות שותפים בקרן כי נדרש - משקיעים פיזור )1(
עשרהשותפיםמוגבלים,שאינםקרוביםזהלזה,במישרין
אובעקיפין,וכיחלקושלכלאחדמהשותפיםאינועולה

על20%מהזכויותבקרן;

אשר הסכום כי מוצע - בישראל השקעות פיזור )2(
משקיעההקרןכהשקעהמזכהבחברהיחידהאינועולה

על25%מהסכוםהכוללשלהשקעותיההמזכות;

דולר מיליון חמישה של מזערי השקעה סכום )3(
בהשקעותמזכות,בתוךתקופהשל48חודשיםמהמועד
שבוהחזיקההקרןלראשונהבמניהשלחברהבגיןהשקעה

מזכה;

הפרדהביןהשותפיםהמוגבליםוהכלליים,הןבמבנה )4(
הבעלותשלהםוהןבסוגתרומהשלהםלפעילותהקרן;
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134 הקרןנרשמהאצלפקידהשומהלפיסעיף )5(
וקיבלהאישורעלכךמפקידהשומה,והגישהמדישנה
דוחלפיסעיף131הכוללאתמלואהפרטיםהנדרשים

לפיפקודהזו;

"שותף","שותףכללי"ו"שותףמוגבל"-כהגדרתםבסעיף63א;

"שותפותמוגבלת"-כמשמעותהבפקודתהשותפויות;

"תשתיתחיונית"-תשתיתשהיאחיוניתובעלתחשיבות
לאומית,בהתאםלתנאיםולכלליםשקבעשרהאוצר

בתקנותע

מימושהשקעה
מזכהבידישותף

מוגבלבקרן
השקעותפרטית

מוטבת

עלאףהוראותפקודהזו-63כבע )א(

החלקהמיוחסלשותףמוגבלשהואתושבחוץ )1(
פרטית השקעות קרן של ההון מרווח או מההכנסה
מוטבת,הנובעיםממכירתניירערךשנרכשאוהוקצה

במסגרתהשקעהמזכה,יהיהפטורממס;

תושב שהוא מוגבל לשותף המיוחס החלק על )2(
ישראלמההכנסהשלקרןהוןסיכון,הנובעתממכירת
ניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכה
הקבוע המס שיעור יחול הסיכון, הון קרן בידי

בסעיף91)ב()1(או)2(,לפיהעניין;

ישראל תושב מוגבל לשותף המיוחס החלק )3(
שהואקופתגמלהזכאיתלפטורממסלפיסעיף9)2(,
מההכנסהשלקרןהשקעותפרטיתמוטבת,הנובעת
ממכירתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעה
מזכה,אומריביתאודיבידנדשהתקבלובשלהחזקה
בניירערךשנרכשאוהוקצהכאמור-יהיהפטורממס,
אםהתקיימולענייןהפטורהאמורהתנאיםהאמורים

בסעיף9)2(,בשינוייםהמחויביםע

מוגבל" לשותף המיוחס מההכנסה "חלק זה, בסעיף )ב(
-לרבותהכנסההמיוחסתלשותףכללישהואתושבחוץ,

שאינהדמיהצלחהע

134 הקרןנרשמהאצלפקידהשומהלפיסעיף )5(
וקיבלהאישורעלכךמפקידהשומה,והגישהמדישנה
דוחלפיסעיף131הכוללאתמלואהפרטיםהנדרשים

לפיפקודהזו;

"שותף","שותףכללי"ו"שותףמוגבל"-כהגדרתםבסעיף63א;

"שותפותמוגבלת"-כמשמעותהבפקודתהשותפויות;

"תשתיתחיונית"-תשתיתשהיאחיוניתובעלתחשיבות
לאומית,בהתאםלתנאיםולכלליםשקבעשרהאוצר

בתקנותע

מימושהשקעה
מזכהבידישותף

מוגבלבקרן
השקעותפרטית

מוטבת

עלאףהוראותפקודהזו-63כבע )א(

החלקהמיוחסלשותףמוגבלשהואתושבחוץ )1(
פרטית השקעות קרן של ההון מרווח או מההכנסה
מוטבת,הנובעיםממכירתניירערךשנרכשאוהוקצה

במסגרתהשקעהמזכה,יהיהפטורממס;

תושב שהוא מוגבל לשותף המיוחס החלק על )2(
ישראלמההכנסהשלקרןהוןסיכון,הנובעתממכירת
ניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכה
הקבוע המס שיעור יחול הסיכון, הון קרן בידי

בסעיף91)ב()1(או)2(,לפיהעניין;

ישראל תושב מוגבל לשותף המיוחס החלק )3(
שהואקופתגמלהזכאיתלפטורממסלפיסעיף9)2(,
מההכנסהשלקרןהשקעותפרטיתמוטבת,הנובעת
ממכירתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעה
מזכה,אומריביתאודיבידנדשהתקבלובשלהחזקה
בניירערךשנרכשאוהוקצהכאמור-יהיהפטורממס,
אםהתקיימולענייןהפטורהאמורהתנאיםהאמורים

בסעיף9)2(,בשינוייםהמחויביםע

מוגבל" לשותף המיוחס מההכנסה "חלק זה, בסעיף )ב(
-לרבותהכנסההמיוחסתלשותףכללישהואתושבחוץ,

שאינהדמיהצלחהע

הקרןנרשמהאצלפקידהשומהעםתחילתפעילותה )5(
לפיסעיף134לפקודהוהגישהמדישנהדוחלפיסעיף131
לפקודה,הכוללאתמלואהפרטיםהנדרשיםלפיהפקודהע

לסעיפים 63כב ו־63כג המוצעים

63בהמוצעלפקודה, כאמורבדבריההסברלסעיף
סיווגהחלקיםהמיוחסיםלשותפיםבהכנסותהשותפות
נקבעבהתאםלסיווגההכנסהברמתהשותפותעפעילותן
שלקרנותהשקעהבחלקמהמקריםעשויהלהגיעלכדי
וניסיון מומחיות צברו אשר בגופים מדובר שכן עסק,
תשואה להניב במטרה חברות וניהול ייעול בהשבחה,
להיות עשוי המשקיע החוץ לתושב ועוד, זאת גבוההע
במקריםמסוימיםמפעלקבעבישראלעיוצא,אםכך,שעל

עשויה הקרן בפקודה, הקבועים הכלליים ההסדרים פי
להיותחייבתבמקריםמסוימיםבמסעלהכנסהמעסק,בעת
מימושהשקעתה,ובמקריםמסוימיםאחרים,גםאםמימוש
ההשקעהמסווגכרווחהון,ייתכןשלשותפיםתושביהחוץ
ייוחסמפעלקבעעכדילהעלותאתרמתהוודאותבעניין
השקעות כיעד ישראל של התחרותיות על ולשמור זה
מולמדינותאחרות,מוצעלקבועהטבותמסעלמימוש
תמריצים במתן הצורך לצד זאת, עם מזכותע השקעות
נמנים מדובר שבהם שהנישומים לזכור יש להשקעות,
ניתנות שלגביהן וההכנסות גבוהות הכנסות בעלי עם
מסוימים במקומות לכן, גדוליםע בסכומים הן ההטבות
הוגבלוההטבותונעשתההבחנהביןההטבותהניתנות
לקרןהוןסיכוןהמשקיעהבחברהבתחילתדרכהובמקרים
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שיעורמסלשותף
בקרןהשקעות
פרטיתמוטבת

עלאףהוראותפקודהזו-63כגע

חוץ תושב שהוא כללי לשותף המיוחסת ההכנסה )1(
בשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרןהשקעותפרטית
מוטבתשמקורםבהחזקתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרת

השקעהמזכה,תחויבבמסבשיעור15%;

תושב יחיד שהוא כללי לשותף המיוחסת ההכנסה )2(
ישראלבשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרןהוןסיכון
במסגרת הוקצה או שנרכש ערך נייר בהחזקת שמקורם

השקעהמזכהבידקרןהוןסיכון,תחויבבמסבשיעור32%;

התקייםבשותפותמוגבלתהאמורבהגדרה"קרןהשקעות )3(
פרטיתמוטבת"שבסעיף63כא,למעטהתנאיהמפורטבפסקה
)4(לאותההגדרה,יחויבהחלקהמיוחסלשותףמוגבלאו
לשותףכללישהםתושביחוץמההכנסהאומרווחההוןשל
קרןהשקעותפרטית,הנובעיםממכירתניירערךשנרכשאו

הוקצהבמסגרתהשקעהמזכה,במסבשיעור15%;

שותףכללישהואתושבחוץזכאילהחזרמסששולם )4(
על עולה בישראל ששילם המס סכום אם ,)1( פסקה לפי
הסכוםשהותרלו,בגללתשלוםזה,בארץמושבוהקבוע,
כזיכוימןהמסשחלבאותהארץעלהכנסתושהושגהאו

שנקבעהבישראל;

רביםמביאהלצמיחתה,לביןההטבותהניתנותלהשקעות
שלגביהן אחרת, מוטבת פרטית השקעה קרן באמצעות
התועלותהמשקיותמובהקותפחותעההטבותהמוצעות

לענייןזההןאלה:

פטורממסלגביהחלקהמיוחסלשותףמוגבלשהוא )1(
השקעות תושבחוץמההכנסהאומרווחההוןשלקרן
או שנרכש ערך נייר ממכירת הנובעים מוטבת, פרטית

הוקצהבמסגרתהשקעהמזכה;

עלהחלקהמיוחסלשותףמוגבלשהואתושבישראל )2(
מההכנסהשלקרןהוןסיכון,הנובעתממכירתניירערך
שנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכהבידיקרןהון
)2( 91)ב()1(או הסיכון,יחולשיעורהמסהקבועבסעיף

לפקודה,לפיהעניין;

שהוא תושבישראל מוגבל לשותף המיוחס החלק )3(
לפקודה, )2(9 סעיף לפי ממס לפטור הזכאית גמל קופת
הנובעת מוטבת, פרטית השקעות קרן של מההכנסה
ממכירתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכה
אומריביתאודיבידנדשהתקבלובשלהחזקהבניירערך
שנרכשאוהוקצהכאמור-יהיהפטורממס,אםהתקיימו
)2(9 בסעיף האמורים התנאים האמור הפטור לעניין
לפקודה,בשינוייםהמחויביםעיובהרכילענייןההגבלות
השונותהמוטלותעלהטבהלפיסעיף9)2(לפקודה,יראו
אתקופתהגמלכאילוהחזיקהבקרןבאופןישירעכךלמשל,
אםהחזיקהקופתהגמלב־20%מהזכויותבקרןאשרהיו
לה50%מהזכויותבחברתהמטרה,יראואתקופתהגמל

כאילוהחזיקהבחברתהמטרהבשיעורשל10%;

ההכנסההמיוחסתלשותףכללישהואתושבחוץ )4(
בשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרןהשקעותפרטית
הוקצה או שנרכש ערך נייר בהחזקת שמקורם מוטבת

במסגרתהשקעהמזכה,תחויבבמסבשיעור15%;

ההכנסההמיוחסתלשותףכללישהואיחידתושב )5(
הון ישראלבשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרן
הוקצה או שנרכש ערך נייר בהחזקת שמקורם סיכון
במס תחויב סיכון, הון קרן ביד מזכה השקעה במסגרת

בשיעור32%;

אםהתקייםבשותפותמוגבלתהאמורבהגדרה"קרן )6(
השקעותפרטיתמוטבת"שבסעיף63כאהמוצעלפקודה,
)4(לאותההגדרה,יחויב למעטהתנאיהמפורטבפסקה
החלקהמיוחסלשותףמוגבלאולשותףכללישהםתושבי
פרטית השקעות קרן של ההון רווח או מההכנסה חוץ,
אוהוקצהבמסגרת שנרכש ניירערך הנובעיםממכירת

השקעהמזכה,במסבשיעור15%;

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהון )7(
סיכוןבהכנסתהמריביתשלהקרן,אשרשולמהעלידי
במסגרת הוקצו או נרכשו שלה ערך שניירות חברה
ממס, פטור - סיכון הון קרן אותה בידי מזכה השקעה
לייצור נדרש הריבית שולמה שלגביו שהסכום ובלבד
הכנסהבחברהעהכוונההיאלמקריםשבהםסכוםהלוואה
לחברתהמטרהמשמשלשחיקתהמסשבוהיאחייבת,בשל

הוצאותריביתמוגזמותאשראינונובעמצרכיםעסקיים;

ר ב ס ה י  ר ב ד



1367 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

הון בקרן חוץ, תושב שהוא מוגבל שותף של חלקו )5(
ידי על שולמה אשר הקרן, של מריבית בהכנסתה סיכון
חברהשניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעה
מזכהבידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשסכום
לתכלית בחברה נדרש הריבית שולמה שלגביו ההלוואה

עסקית;

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהוןסיכון, )6(
בהכנסתהמדיבידנדשלהקרן,אשרשולםמתוךרווחיחברה
שניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעהמזכה
בידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשהרווחים
שמתוכםשולםהדיבידנדנוצרולאחרמועדההשקעההמזכה

האמורהע

שיעורמסעל
חלקושלשותף
מוגבלבהכנסת

שותפותבשל
מכירתנכספיננסי

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבוע63כדע
שותפות של מעסק בהכנסה מוגבל שותף של חלקו כי
שאינהקרןהשקעותפרטיתמוטבת,שעיסוקהמסחרבנכסים
פיננסיים,בשלמכירתנכספיננסי,יחויבבשיעורהמסהחלעל
רווחהון,והכולבתנאיםשקבעהשרבאישורועדתהכספים
שלהכנסת;לענייןזה,"נכספיננסי"-מניהבחברהאונכס
פיננסימסוגאחרשקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספים

שלהכנסתע

עלסכוםהפסדשותפותהמיוחסלשותףבשנתמספלונית,63כהעקיזוזהפסד
ואילוהיהרווחהיהמתחייבעליובמסבשיעוריםהאמורים
בסעיפים63כבעד63כד,לפיהעניין,יחולוהוראותסעיף92ע

הון בקרן חוץ, תושב שהוא מוגבל שותף של חלקו )5(
ידי על שולמה אשר הקרן, של מריבית בהכנסתה סיכון
חברהשניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעה
מזכהבידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשסכום
לתכלית בחברה נדרש הריבית שולמה שלגביו ההלוואה

עסקית;

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהוןסיכון, )6(
בהכנסתהמדיבידנדשלהקרן,אשרשולםמתוךרווחיחברה
שניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעהמזכה
בידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשהרווחים
שמתוכםשולםהדיבידנדנוצרולאחרמועדההשקעההמזכה

האמורהע

שיעורמסעל
חלקושלשותף
מוגבלבהכנסת

שותפותבשל
מכירתנכספיננסי

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבוע63כדע
שותפות של מעסק בהכנסה מוגבל שותף של חלקו כי
שאינהקרןהשקעותפרטיתמוטבת,שעיסוקהמסחרבנכסים
פיננסיים,בשלמכירתנכספיננסי,יחויבבשיעורהמסהחלעל
רווחהון,והכולבתנאיםשקבעהשרבאישורועדתהכספים
שלהכנסת;לענייןזה,"נכספיננסי"-מניהבחברהאונכס
פיננסימסוגאחרשקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספים

שלהכנסתע

עלסכוםהפסדשותפותהמיוחסלשותףבשנתמספלונית,63כהעקיזוזהפסד
ואילוהיהרווחהיהמתחייבעליובמסבשיעוריםהאמורים
בסעיפים63כבעד63כד,לפיהעניין,יחולוהוראותסעיף92ע

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהון )8(
סיכון,בהכנסתהמדיבידנדשלהקרן,אשרשולםמתוך
רווחיחברהשניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרת
השקעהמזכהבידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבד
שהרווחיםשמתוכםשולםהדיבידנדנוצרולאחרמועד

ההשקעההמזכההאמורהע

לסעיף 63כד המוצע

מזכות, להשקעות הניתנות המס הטבות על נוסף
מוצעלהסדיראתאופןהמיסויהחלעלשותפויותהשקעה
עשויה מסוימים במקרים פיננסייםע בנכסים הסוחרות
היקפי בשל עסק, לכדי להגיע אלה שותפויות פעילות
המוכרים המבחנים פי על ערך, בניירות שלהם המסחר
מדובר אחרים במקרים זאת, עם מעסקע הכנסה לסיווג
האבחנה השקעהע כאל אליה להתייחס שיש בפעילות
הגברת לצורך ליישוםע וקשה חמקמקה להיות עשויה
שר כי לקבוע מוצע הכללים, ופישוט בנושא, הוודאות
האוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבועכי
חלקושלשותףמוגבלבהכנסהמעסקשלשותפותשאינה
קרןהשקעותפרטיתמוטבת,בשלמכירתנכספיננסי,יחויב
בשיעורהמסהחלעלרווחהון,והכולבתנאיםשקבעהשר
באישורועדתהכספיםשלהכנסת;לענייןזה,מוצעלקבוע

כינכספיננסייוגדרכמניהבחברהאונכספיננסימסוג
אחרשקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסתע
יובהרכיהסדרתהמיסויבהתאםלסעיףהמוצעלאתחול
לענייןקרנותהשקעהאשרזכאותןלהטבותמסנבחנתלפי

סעיפים63כבעד63כגהמוצעיםלפקודהע

סעיף ליישום בחשבון שיובאו התנאים במסגרת
זה,ייבחנוקריטריוניםהמאפייניםהפעלתעסקאלמול
אלההמאפייניםהשקעה,הצורךלעודדהשקעהמסוימת

המשיאהערךמיוחדלציבור,מאפייניםמיוחדים,אםיש,
שלהגוףהמבצעאתהפעילותאוההשקעה,דוגמתגוף
מוסדי,וכן-הפסדהכנסותהמדינהממסים,שכןישלזכור

כימדוברבפעילותבהיקףרבובסכומיםמשמעותייםע

לסעיף 63כה המוצע

ורווחים הכנסות על המס הטבות למתן במקביל
המס, בבסיס שחיקה למנוע וכדי מזכות מהשקעות
מוצעלקבועכיעלסכוםהפסדשותפותהמיוחסלשותף
בשנתמספלוניתואילוהיהרווחהיהמתחייבעליובמס
63כדהמוצעים 63כבעד בשיעוריםהאמוריםבסעיפים

לפקודה,לפיהעניין,יחולוהוראותסעיף92פקודהע
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התאמותבמקרים
מיוחדים

שרהאוצררשאילקבועתקנותבענייניםאלה:63כוע

מקריםותנאיםשבהםיחולוההגדרות"השקעהמזכה" )1(
ו"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"שבסעיף63כא,גםלגבי

רכישהשלמניותבחברהאוהקצאתן,לפיהעניין,בעקיפין;

השקעות "קרן בהגדרה נדרשים ותיאומים התאמות )2(
פרטיתמוטבת",לענייןשותפותעםמבנההשקעהמיוחדע

סימן ג'2: חברות בית";

סימןה'לפרקשניבחלקד'-בטל; )8(

לפרק ההסבר בדברי הכללי בחלק לאמור בהמשך
זה,ההטבותלקרנותהשקעהמוצעותלראשונהבחקיקה
ראשיתעבמסגרתההתנהלותשלרשותהמסיםמולהקרנות
ניתןעדכהמענהלמגווןרחבשלמקריםומבניהשקעותע
לנוכחהאמורוכדישיהיהניתןלתתמענהבמקריםשבהם
ישהצדקהמקצועיתלמתןהטבה,במקריםמורכבים,מוצע
להעניקלשרהאוצרסמכויותמשלימותולקבועכייהיה

רשאילהתקיןתקנותבענייניםאלה:

"השקעה ההגדרות יחולו שבהם ותנאים מקרים )1(
מזכה"ו"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"שבסעיף63כא
המוצעלפקודה,גםלגבירכישהשלמניותבחברה,או

הקצאתן,לפיהעניין,בעקיפין;

התאמותותיאומיםנדרשיםבהגדרה"קרןהשקעות )2(
פרטיתמוטבת",לענייןשותפותעםמבנההשקעהמיוחדע

לפסקאות )8( עד )12( 

חברה בדבר ההסדר את לבטל מוצע :)8( לפסקה 
שקופההקבועבסעיף64א1לפקודה,אשרטרםנכנסלתוקף
אףעלפישהסעיףהאמורנחקקבשנת2003עההסדרהאמור
נקבעבמסגרתהחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'132(,
התשס"ב-2002)בפרקזה-תיקוןמס'132(עהסדרזההיה
אמורלהחליףאתההסדריםלענייןהחברההמשפחתית
64ו־64אלפקודהעבסמוך וחברתהביתהקיימיםבסעיף
לאחרחקיקתתיקוןמס'132,נעשהניסיוןלהתקיןתקנות
64א1לפקודה,ואולםבמהלךהליךהתקנת מכוחסעיף
התקנותהתבררכימבנהההתארגנותאשרנקבעבסעיף
64א1לפקודהבענייןחברהשקופהיוצרפרצותמסשלא
עלובמסגרתהליךהחקיקה,ומשכךהתקנתהתקנותלפי

הסעיףאמורלאצלחהע

לנוכחהקשייםהתפעולייםהנוגעיםליישוםמודל
השקופה החברה שמנגנון החשש וכן השקופה החברה
עלוללגרוםלאובדןמסמשמעותיכתוצאהמתכנונימס,
ההוראותלענייןחברהשקופהלאנכנסולתוקףעדהיום

וכעתמוצעלבטלןע

נוסףעלכך,מוצעלבטלכמההפניותלחברהשקופה
בסעיפיםשוניםבפקודהע

לפסקאות )9( ו–)10(:בסעיפים65ו־66)א()3(לפקודה,נקבע
שיראוהכנסותמחברהשקופהשלילדשטרםמלאולו

בשנתהמס18שניםכהכנסותשלהוריו,וזאתכדילמנוע
תכנונימסשבהםההכנסותרשומותעלשםהילדלצורך
בשל ההכנסותע על המוטל השולי המס שיעור הקטנת
האמורות ההוראות שקופה, חברה של ההסדר ביטול
למחוק ומוצע שקופה, לחברה הנוגע בכל מתייתרות
בסעיפיםהאמוריםאתהאזכורלחברהשקופהעחלףזאת,
משותפות, הכנסות על יחולו שהסעיפים לקבוע מוצע
ובלבדשאםהילדהפיקאתההכנסותמיגיעהאישיתשלו,

לאתיווסףההכנסהמהשותפותלהכנסהשלהוריוע

לפסקה )11(:בסעיף67אלפקודהנקבעהסמכותושלשר
האוצרלקבועכלליםבדברהניכוייםוהזיכוייםשיותרו
אישית מיגיעה הכנסה לו שיש ישראל תושב ליחיד
שהופקהאושנצמחהמחוץלישראלעהסעיףהקייםמסמיך
אתשרהאוצרגםלקבועכלליםכאמורלהכנסהשיוחסה
לבעלמניותבחברהשקופהעבשלביטולההסדרשלחברה
שקופה,מוצע,למחוקבאותוסעיףאתההתייחסותלסמכות
האמורהבנוגעלחברהשקופהעחלףזה,מוצעלקבועששר
האוצריוסמךלקבועכלליםכאמורגםלגביהכנסהשל

שותףבשותפותאשרמפיקההכנסהמחוץלישראלע

לפסקה )12(:לבסוף,בסעיף67גלפקודהנקבעיםהתנאים
להיותהשלחברה,חברתאחזקותעמוצעלתקןאתהסעיף
אינה החזקות חברת שלפיו התנאי את ולמחוק האמור
יכולהלהיותחברהשקופה,עקבביטולההסדרבדברחברה

שקופהע

שמוצע ד' בחלק שני לפרק ה' סימן של נוסחו זה
לבטלו:

"סימן ה': חברה שקופה

בסעיףזה- )א( 64א1ע

"בעלמניות"-חברבחברהשקופה;

"הכנסהחייבת"-לרבותשבחכמשמעותובחוק
מיסוימקרקעין;

"חברהשקופה"-חברהתושבתישראלשהתקיימו
בהכלאלה:

היאאינהחברהציבוריתכהגדרתהבסעיף1 )1(
לחוקהחברות,ולאניתןלפיתקנונהלשנותאת

סיווגהלחברהציבורית;
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בסעיף65,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפותשאינן )9(
הכנסותמיגיעהאישית";

בסעיף66)א()3(,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפות )10(
שאינןהכנסותמיגיעהאישית";

בסעיף65,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפותשאינן )9(
הכנסותמיגיעהאישית";

בסעיף66)א()3(,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפות )10(
שאינןהכנסותמיגיעהאישית";

מספרבעלימניותיהאינועולהעל50,אועל )2(
מספרגבוהיותראםאישרזאתהמנהל,בתנאים
שקבע,ולעניןזהיראובניזוגוילדיהם,יורשים
שלבעלמניות,אורוכשיםמבעלמניותבמכירה

שלאמרצון,כבעלמניותאחד;

כלבעלימניותיההםיחידיםתושביישראל; )3(

מניותיההןמאותוסוג,למעטמניותהמקנות )4(
אפשרות המניות לבעלי ואין הצבעה, זכויות
המניות, מכוח המוקנות הזכויות את לשנות

למעטשינויבזכויותההצבעה;

הזכותלרווחיהחברהמוקניתמכוחהמניות )5(
בלבד;

זכותושלבעלמניותלרווחיםזההלזכותו )6(
לנכסיהחברהבעתפירוקה;

כספי,כהגדרתובחוק אינהמוסד החברה )7(
מסערךמוסף;

שקופה, כחברה להיחשב ביקשה החברה )8(
מניותיה, בעלי כל חתמו שעליה בהודעה
מיום ימים 60 בתוך השומה לפקיד שנמסרה

התאגדותה;

"שנותההטבה"-שנותהמסשבהןהיתההחברה
חברהשקופהע

לצורךחישובהמס,שיעורהמסוקיזוזההפסדים )ב(
וכןלעניןפטוריםממס,תיחשבהכנסתההחייבתשל
חברהשקופה,לרבותהכנסתהמדיבידנדוהפסדיה,
מניותיה, בעלי של כהפסדיהם או כהכנסתם
בהתאםלחלקיהםבזכויותלרווחיםבחברה,ויחולו

הוראותאלה:

של החייבת מהכנסתה שחולקו רווחים )1(
החברההשקופה,לאיראואותםכהכנסה;

ההכנסה - שחולקו" "רווחים זה, לענין )2(
ממס הפטורה ההכנסה בתוספת החייבת,
בשל המניה בעל על החל המס ובהפחתת
לא והיא החברה ידי על שולם אם ההכנסה,

חייבהאותובהתאם;

בשנת השקופה החברה של הפסדיה )א( )3(
המסאשריוחסולבעלמניותיקוזזותחילה
כנגדהכנסותיושלבעלהמניותמהחברה

השקופה,בהתאםלהוראותהפקודה;

מניותיה לבעל יוחסו אשר הפסדים )ב(
בשנותהמסהקודמותיותרובקיזוזרקכנגד

המניות, בעל אותו של החייבת הכנסתו
ולאיותרובקיזוזכנגדהכנסתהשלהחברה

השקופה;

)נמחקה(; )ג(

סיווגםשלההכנסההחייבתאושלההפסד, )4(
לפיהענין,שיוחסולבעלמניותכאמורבסעיף
זה,למקורהכנסה,יהיהבהתאםלמקורההכנסה
שממנוהופקהאונצמחהבידיהחברההשקופה,
זולאתיחשבכהכנסהמיגיעה ואולםהכנסה
אישית,אלאאםכןמילאבעלהמניותתפקיד

פעילבחברה;

לעניןהזיכויבשלמסיחוץ,כהגדרתםבסעיף )5(
199,זכאיבעלהמניותלחלקוהיחסיבמסהחוץ

ששילמההחברההשקופה;

לעניןמקדמותשלבעלמניות,כאמורבסעיף )6(
175,יצורףחלקוהיחסיבהכנסתההחייבתשל
מדיבידנד לרבותבהכנסתה השקופה החברה
אובהפסדיה,למחזורהמהווהבסיסלמקדמות;

החברה הכנסת על המס את לגבות ניתן )7(
והן מהחברה הן המקדמות, לרבות השקופה,
חלקם על החל המס בגובה מניותיה, מבעלי

היחסיברווחיהשלהחברההשקופה;

יחולו שקופה, חברה של מניה במכירת )8(
הוראותאלה:

88,יופחתמהתמורהלגבי לענייןסעיף )א(
המוכרומהמחירהמקורילגביהרוכש,סכום
שהצטברו הרווחים מסכום לחלק השווה
שיחסו חולקו, ולא ההטבה בשנות בחברה
לכללהרווחיםשלאחולקוהואכיחסחלקה
שלהמניה,בזכויותלרווחיהחברההשקופה

לכללהזכויותלרווחיה;לענייןזה-

החברה של החייבת הכנסתה - "רווחים"
השקופהבשנותההטבה,בניכויההפסדים
שהיולהבאותןשנים,ובלבדשהתוצאה

המתקבלתלאתהיהבסכוםשלילי;

"רוכש"-לרבותמישרכשמניותמהחברה
השקופה;

לאיחולוהוראותסעיף94בבשלשנות )ב(
ההטבה;

לעניןחישוברווחההון,יופחתמהמחיר )ג(
ההפסדים בגובה סכום המתואם המקורי
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בסעיף67א,במקום"לבעלמניותמחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא )11(
"לשותףבשותפות";

בסעיף67ג)א()3(,המילים"ואינהחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"-יימחקו; )12(

עד ההטבה, בשנות המניה למוכר שיוחסו
זה, לענין המתואם; המקורי המחיר גובה
"הפסדים"-סכוםהשווהלהכנסההחייבת
ההפסדים בניכוי המניות, לבעל שיוחסה

שיוחסולו,ובלבדשהואסכוםשלילי;

שקופה בחברה מניות שמכר מניות בעל )9(
90 יודיעלחברההשקופה,עלהמכירהבתוך

ימיםמיוםהמכירה;

הוראותחלקה2למעטפרקשלישישבו,לא )10(
יחולועלחברהשקופה;

העברתנכסיםמחברהשקופהשהוחל )א( )11(
בפירוקהלבעלימניותיה,בהתאםלשיעור
זכויותיהםבה,לאתחויבבמסלפיפקודה
זואולפיחוקמיסוימקרקעין)בפסקהזו-
המסים(,ובלבדשהנכסהמועברלאשינה
אתייעודואגבההעברה,כאמורבסעיפים
5בלחוקמיסוימקרקעין; 85ו־100ובסעיף
המכירה מתחייבת לא שבו מקום ואולם
זו,תתחייב במסשבחבשלהאמורבפסקה
המכירהבמסרכישהבשיעורשל5%ע0;שר
האוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
רשאילקבועמקריםשבהםלאיחולפטור
מהמסיםלפיפסקתמשנהזובפירוקהחברה,
בתנאיםשיקבע;לעניןזה,"מסשבח"ו"מס
רכישה-"כמשמעותםבחוקמיסוימקרקעין;

הכספים ועדת באישור האוצר, שר )ב(
הוראות תנאים, לקבוע רשאי הכנסת, של
ומגבלותלעניןפסקהזו,לרבותלעניןקביעת
המחירהמקורישלנכסיהחברההשקופה
הרכישה ושווי הרכישה יום המתפרקת,
כהגדרתםבחוקמיסוימקרקעין,וכןהוראות
לעניןהפסדיםוחלוקתהכנסותוכןמקרים

שבהםתחויבבמסעלייתערךשלנכסיםע

שראוצר,באישורועדתהכספיםשל )1( )ג(
הכנסת,רשאילקבועכלליםלעניןחברה
שקופהשהפסיקהלמלאאחרהתנאים
ובכלל זה, בסעיף הקבועים וההוראות
זהלקבועכיהחברהתחדללהיותחברה
לחזור תוכל לא כאמור, קבע שקופה;

ולהיחשבכחברהשקופהע

שקופה, להיות שחדלה חברה )2 (
כתוצאהמהפרתהוראהמהוראותסעיף
ובתנאים המנהל באישור רשאית, זה,
שקבע,לבקשלהתפרק,בהתאםלהוראות
סעיףקטן)ב()11(,בתוךשנהמתוםשנת
המסשבהבוצעההפרהכאמור;לענין

זה,יראואתיוםההפרהכיוםשבוהחלו
הליכיהפירוקע

לענין זו,יחולו פקודה הוראות עלאף )ד(
שומה,השגהוערעור,הוראותאלה:

נקבעהלחברההשקופהשומה,רשאי )1(
פקידהשומה,עלאףהוראותפקודהזו,
לקבועאתשומתושלבעלהמניותאו
מתום שנתיים בתוך בהתאם, לתקנה,
שנתהמסשבהנקבעהשומתהחברהאו
במועדשבורשאיהואלשוםאתהכנסתו

שלבעלהמניות,לפיהמאוחר;

החברההשקופהרשאיתלהשיגאו )2(
לערערעלהשומהשנקבעהלהבהתאם
153,לפיהענין;; 150או להוראותסעיף
לערער או להשיג רשאי המניות בעל
או החייבת הכנסתה ייחוס על כאמור
ועל השקופה, החברה של הפסדיה
לחברה שנקבעה השומה השפעת
השקופהעלהכנסתו,אךלאעלהשומה

שנקבעהלחברהע

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשל )ה(
הכנסת,רשאילקבועכללים,הוראות,תנאים

ומגבלותלעניןסעיףזה,ובכללזה-

קביעתמחירמקורי; )1(

תמורה; )2(

הליכישומה; )3(

זכותערעורוהליכיערעור; )4(

אף על לחברה, מקדמה קביעת )5(
בסיס לפי )ב()6(, קטן סעיף הוראות
המקדמותהמחושבשלהחברה,בשיעור
כאמור מקדמה לייחוס כללים שיקבע,
מקדמה לקיזוז וכללים המניות, לבעלי
בסעיף כאמור עודפות הוצאות בשל

181ב;

וחלוקתה ההכנסה של ייחוסה )6(
בהתאםלזכותלרווחים,וכלליםלעיגול
חלקםהיחסישלבעליהמניותבזכויות

לרווחים;

חבותותשלוםהמסבנסיבותשבהן )7(
נמכרותמניותהחברהבמהלךהשנה;

השקופה החברה שיגישו דוחות )8(
ובעלימניותיה;

הוראותבדברהגבלתקיזוזהפסדים; )9(

פעיל תפקיד בעל לענין הוראות )10(
בחברה,כאמורבסעיףקטן)ב()4(ע"
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בסעיף91)ב()2(,בסופויבוא"לענייןזה,"יחידשהואבעלמניותמהותי"-לרבות )13(
יחידשהואשותףבשותפותשהיאבעלתמניותמהותית,יחידשהואבעלמניותבחברה
משפחתיתשהיאבעלתמניותמהותית,אויחידשהואבעלמניותבחברתביתשהיא

בעלתמניותמהותית;";

בסעיף92,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )14(

הפסדהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיה ")ב1(
ניתןלקיזוזכנגדהכנסהאורווחהון,למעטהכנסהאורווחבשלמכירתנכס

אחרלאותואדםע

מרווחהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיהניתן )ב2(
לקזזהפסד,למעטהפסדבשלמכירתנכסאחרלאותואדםע

לענייןשליטהכאמורבסעיפיםקטנים)ב1(ו–)ב2(,יחולוהוראותסעיפים )ב3(
25ו־26,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף97,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא: )15(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב3(,מכירתזכותבשותפותבידיתושבחוץ ")ב4(
תהיהפטורהממסעלחלקמןהתמורה,השווהלחלקמןהפטוראשרהיהזכאי

לו,אילוהייתהמוכרתהשותפותאתכלנכסיהע";

בסעיף125ב,אחריפסקה)3(יבוא: )16(

בהכנסות יותר או אחד יחיד שותף של היחסי חלקם בשל דיבידנד ")3א(
מהותית מניות בעלת שהיא לשותפות חברה ידי על חולק אשר שותפות,

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;

דיבידנדבשלחלקםהיחסישלבעלמניותיחידאחדאויותרבהכנסות )3ב(
חברתבית,אשרחולקעלידיחברהלחברתביתשהיאבעלתמניותמהותית

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;";

בסעיף125ג- )17(

בסעיף91)ב()2(,בסופויבוא"לענייןזה,"יחידשהואבעלמניותמהותי"-לרבות )13(
יחידשהואשותףבשותפותשהיאבעלתמניותמהותית,יחידשהואבעלמניותבחברה
משפחתיתשהיאבעלתמניותמהותית,אויחידשהואבעלמניותבחברתביתשהיא

בעלתמניותמהותית;";

בסעיף92,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )14(

הפסדהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיה ")ב1(
ניתןלקיזוזכנגדהכנסהאורווחהון,למעטהכנסהאורווחבשלמכירתנכס

אחרלאותואדםע

מרווחהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיהניתן )ב2(
לקזזהפסד,למעטהפסדבשלמכירתנכסאחרלאותואדםע

לענייןשליטהכאמורבסעיפיםקטנים)ב1(ו–)ב2(,יחולוהוראותסעיפים )ב3(
25ו־26,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף97,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא: )15(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב3(,מכירתזכותבשותפותבידיתושבחוץ ")ב4(
תהיהפטורהממסעלחלקמןהתמורה,השווהלחלקמןהפטוראשרהיהזכאי

לו,אילוהייתהמוכרתהשותפותאתכלנכסיהע";

בסעיף125ב,אחריפסקה)3(יבוא: )16(

בהכנסות יותר או אחד יחיד שותף של היחסי חלקם בשל דיבידנד ")3א(
מהותית מניות בעלת שהיא לשותפות חברה ידי על חולק אשר שותפות,

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;

דיבידנדבשלחלקםהיחסישלבעלמניותיחידאחדאויותרבהכנסות )3ב(
חברתבית,אשרחולקעלידיחברהלחברתביתשהיאבעלתמניותמהותית

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;";

בסעיף125ג- )17(

לפסקאות )13(, )16( ו–)17(

בהמשךלהבהרתכלליהמיסויבהתאםלחוקהמוצע
באופןהמדגישאתההתייחסותלשותפותכישותנפרדת
לצורכימס,מוצעלהבהיראתתחולתןשלכמההוראות
בפקודהלענייןשותפויותעהעיקרוןהכללישעומדמאחורי
התיקוניםהמוצעיםלענייןזה,הואשאםשותפותמחזיקה
השותפים כל את יראו מהותית, מניות כבעלת בחברה
כבעלימניותמהותייםעההגדרהשלבעלמניותמהותי
שבסעיף88לפקודהקובעתכיבעלמניותמהותיהואמי
שמחזיק,לבדואויחדעםאחר,ב־10%לפחותמאחדאו
יותרמסוגכלשהושלאמצעיהשליטהבחברבניאדםע
יראו מובהרכי סעיף, שבאותו אחר" עם "יחד בהגדרת
מישמחזיק"יחדעםמישאינוקרובווישביניהםשיתוף
פעולהדרךקבעעלפיהסכםבעניניםמהותייםשלחבר
בניהאדם,במישריןאובעקיפין",כמישמחזיקיחדעם
אחרעהחזקהבאמצעישליטהבחברבניאדםבאמצעות
שותפות,היאלמעשהסוגמסויםשלהחזקהיחדעםאחר,
ומוצעלהבהירזאתעכתוצאהמהתיקוניםהמוצעיםלעניין
זה,יובהרבמפורשכיהכנסתשותפותשהיאבעלתמניות

מהותיתבחברהמסיומת,המיוחסתלשותף,תמוסהלפי
שיעוריהמסהמוטליםעלהכנסתושלבעלמניותמהותי,
וההגבלותשחלותעלבעלמניותמהותייחולועלהשותףע

בפסקה)13(מוצעלתקןאתסעיף91)ב()2(לפקודתמס
הכנסה,כךשיובהרענייןזהלגבירווחהוןבמכירתניירות
ערךעבפסקה)16(מוצעלתקןאתסעיף125בלפקודה,כך
שיובהרענייןזהלגביהכנסותמדיבידנד)וגםלענייןחברת
ביתהמקבלתדיבידנד(;ובפסקה)17(מוצעלתקןאתסעיף
125גלפקודהכךשיובהרענייןזהלגבישיעורהמסהחל
עלהכנסותמריביתשמקבלתשותפותענוסףעלהאמור,
לגביהכנסותמריבית,מוצעלקבועכייחידלאיהיהזכאי
לשיעוריהמסהמוטביםעלהכנסהמריבית,אםהואשותף
בשותפותששילמהאתהריבית,וזאתכדילמנועהפחתה

שלהמסבאמצעותמבנההשותפותע

לפסקה )14(

לקיזוז הנוגעות הוראות קובע לפקודה 92 סעיף
הפסדיהוןעלפיעיקרוןהמימוש,קביעתחבותהנישוםבמס
מתרחשתבמועדהמימוששלהנכס,ובמועדזהנצמחתלו
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בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"בעלמניותמהותי"יבוא: )א(

"יחסיםמיוחדים"-כהגדרתםבסעיף85א)ב(;";

בסעיףקטן)ד(- )ב(

אחריפסקה)3(יבוא: )1(

היחידהואשותףבשותפותשהיאבעלתמניותמהותית ")3א(
בחברבניהאדםששילםאתהריבית;

היחידהואשותףבשותפותששילמהאתהריבית; )3ב(

היחידהואבעלמניותבחברתביתאוחברהמשפחתיתשהיא )3ג(
בעלתמניותמהותיתבחברבניהאדםששילםאתהריבית;";

)4(,אחרי"בחברבניאדםששילםאתהריבית"יבוא"או בפסקה )2(
שותףבשותפותששילמהאתהריבית",במקום"נותןלו"יבוא"נותןלהם",
במקום"מוכרלו"יבוא"מוכרלהם",במקום"עמו"יבוא"עימהם"ואחרי

"לביןחברבניהאדם"יבוא"אוהשותפות,לפיהעניין";

בסעיף129ג)א()1(,אחרי"קרןנאמנותפטורה"יבוא"למעטהכנסותיהמעסקומשלח )18(
ידשיוחסולהמשותפות";

הכנסהאוהפסד,לפיהענייןעכדילמנועעסקאותיזומות
שתוצאתן,ביןהשאר,יצירתהפסדלצורכימסלפנימכירת
הנכסלצדשלישי,מוצעלתקןאתהסעיףהאמורולקבוע
העברת עימה שאין נכס בהעברת שנוצר הון הפסד כי
זודומהבמהותה שליטה,לאיהיהניתןלקיזוזעהוראה
להוראהבסעיף24לפקודהלגביניכויפחתברכישתנכס

שאיןעימההעברתשליטהע

עלאףהאמור,מוצעלאפשרקיזוזהפסדכאמור,אל
מולהכנסהאורווחבשלמכירתנכסאחרלאותואדם,שלו
נמכרהנכסבהפסדעהסייגהזהנועדכדישלאייווצרמצב
שבובהעברתכמהנכסיםלאדםאחר,המוכרימוסהרקעל
הרווח,אךלאיוכללנצלאלמולאותורווחאתההפסדים

ממכירותהנכסיםהאחריםבאותההמכירהע

שנוצר הון מרווח כי לקבוע מוצע דומה, באופן
בהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיהניתן
רווחים לייצר יוכל לא שאדם כדי וזאת, הפסדע לקזז
לקזז יכול היה לא אשר הפסד, קיזוז לצורך פיקטיביים
בדרךאחרתעגםבהקשרזהמוצעלקבועסייגלגביהעברת

כמהנכסיםלאותואדםע

לעניין הוראות נקבעו לפקודה ו־26 25 בסעיפים
גם יחולו שהן ומוצע שליטה", ו"בעל "שליטה" הגדרת

לענייןזהע

לפסקה )15( 

לפיחלקה'לפקודה,תושבחוץאינוחייבבמסעל
רווחהוןאםמקוםהפקתהרווחהואמחוץלישראלעכמוכן,
בסעיף97לפקודהשבחלקהאמור,נקבעוהוראותהפוטרות

תושבחוץממסבשלרווחההוןשנצמחלובמכירתנכסים
מסוימים,גםאםמקוםהפקתהרווחהואבישראלעמוצע
להוסיףלסעיף97לפקודהאתסעיףקטן)ב4(ולהבהירכי
תיבחןחבותו זר, תושב עלידי בשותפות זכות במכירת
שלהתושבהזרבאמצעותבחינהשלהחבותאשרהייתה
נוצרתלו,לוהשותפותהייתהמוכרתאתנכסיהשותפות
)ולאבאמצעותבחינתהזכאותלפטורשלתושבזרבמכירת
זכותנפרדתבשותפות(עכלומר,מוצעלקבועשתושבהחוץ
יהיהפטורממסעלחלקמןהתמורה,השווהלחלקאשר
הואהיהפטורממנואםהשותפותהייתהמוכרתאתכל

נכסיהע

לפסקה )18(

סעיף129ג)א()1(לפקודהקובעכיהכנסותיהורווחיה
כי מניח זה סעיף ממסע פטורים פטורה נאמנות קרן של
העסקים הרווחים כן ועל בחברה, הן הקרן השקעות
שמועבריםאליה,מועבריםלהלאחרששולםמסחברות,
שממנה ההכנסה את הפיקו המוחזקות החברות כאשר
מחולקהדיבידנדעואולםייתכנומקריםשבהםהקרןתחזיק
ייוחסו השותפות, הכנסות כאלה, במקרים בשותפותע
ישירותלקרןהנאמנות,ולאישולםכללמסעלההכנסות,
הסעיף שמטרת מכיוון המוחזקע התאגיד ברמת לא גם
קרן של מהשקעה שהופקו הכנסות ממס לפטור הייתה
העסקית הפעילות על פטור לתת ולא פטורה, נאמנות
ששימשהמטרהלהשקעה,מוצעלקבועכיהכנסותקרן

נאמנותשיוחסואליהמשותפות,לאיהיופטורותממסע

ר ב ס ה י  ר ב ד



1373 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

בסעיף131- )19(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)5(,בסופהיבוא"לרבותשותפותשמחציתאויותר )א(
מאחדמאמצעיהשליטהכהגדרתםבסעיף88בה,מוחזקיםעלידישותפיםבה
שהםתושביישראל,וכןשותפותשהייתהלהבשנתהמסהכנסהאשרהופקה

בישראל";

בסעיףקטן)ג(,אחריהמילים"למעטדו"חשלשותפות"יבוא"שלאחלה )ב(
עליהחובהלנהלפנקסיחשבונותלפישיטתהחשבונאותהכפולה,מכוחהוראות

ניהולפנקסיחשבונותשנקבעולפיסעיף130"ע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

תחילתושלסעיף63ב)ג(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,לעניין17ע )א(
ייחוסהכנסהשהופקהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפותכאמורבסעיף62)א(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזה,ביום

תחילתןשלתקנותלפיסעיף62)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזהע

הכנסה על יחולו זה, לחוק 16 סעיף לפי כנוסחן הכנסה, מס פקודת הוראות )ב(
שהופקהמיוםתחילתושלחוקזהואילךע

ההוראהשבסעיף63ג)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,שלפיה )ג(
התוצאההמתקבלתמחישובהמחירהמקוריכאמורבאותוסעיף,לאתהיהבסכום
שלילי,תחולעלחלוקהשלסכומיםאונכסכאמורבאותוסעיף,שנעשתהמיוםתחילתו

שלחוקזהואילךע

בסעיף131- )19(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)5(,בסופהיבוא"לרבותשותפותשמחציתאויותר )א(
מאחדמאמצעיהשליטהכהגדרתםבסעיף88בה,מוחזקיםעלידישותפיםבה
שהםתושביישראל,וכןשותפותשהייתהלהבשנתהמסהכנסהאשרהופקה

בישראל";

בסעיףקטן)ג(,אחריהמילים"למעטדו"חשלשותפות"יבוא"שלאחלה )ב(
עליהחובהלנהלפנקסיחשבונותלפישיטתהחשבונאותהכפולה,מכוחהוראות

ניהולפנקסיחשבונותשנקבעולפיסעיף130"ע

תחילתושלסעיף63ב)ג(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,לעניין17ע )א(
ייחוסהכנסהשהופקהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפותכאמורבסעיף62)א(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזה,ביום

תחילתןשלתקנותלפיסעיף62)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזהע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

הכנסה על יחולו זה, לחוק 16 סעיף לפי כנוסחן הכנסה, מס פקודת הוראות )ב(
שהופקהמיוםתחילתושלחוקזהואילךע

ההוראהשבסעיף63ג)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,שלפיה )ג(
התוצאההמתקבלתמחישובהמחירהמקוריכאמורבאותוסעיף,לאתהיהבסכום
שלילי,תחולעלחלוקהשלסכומיםאונכסכאמורבאותוסעיף,שנעשתהמיוםתחילתו

שלחוקזהואילךע

לפסקה )19(

לפסקת משנה )א(

סעיף131לפקודהקובעמיחייבבהגשתדוחשנתי,
ואתתוכןהדוחאשריוגשעמוצעלהבהירכישותפותשיש
לההכנסהבישראלתידרשלהגישדוחשנתינפרד,ולקבוע
לגבישותפותשאיןלההכנסהבישראל,כירקשותפות
שרובאמצעיהשליטהבהמוחזקיםעלידישותפיםשהם

תושביישראלתידרשלהגישדוחשנתיע

לפסקת משנה )ב(

ככלל,לפיסעיף131)ג(לפקודה,דוחאשרמוגשעל
ידיחברבניאדםנדרשלהיותמאושרעלידירואהחשבון,
ולהיותערוךלפיכלליהחשבונאותהמקובלים)בפרקזה-
דוחמאושרוערוך(עלפינוסחהסעיףהאמור,דוחהמוגשעל
ידישותפותאינונדרשלהיותדוחמאושרוערוךעעובדה
של העצמית שומתן של הביקורת עריכת על מקשה זו
שותפויותעעלכן,מוצעלקבועשגםשותפותתידרשלהגיש
דוחמאושרוערוך,ובלבדשחלהעליהחובהלנהלפנקסי
חשבונותלפישיטתהחשבונאותהכפולהמכוחהוראות
ניהולספריםעכך,השותפויותהגדולותוהמורכבותיותר,
השותפויות ואילו ומאושר, מבוקר דוח להגיש יידרשו
הקטנותיוכלולהמשיךולהגישדוחשנתישאינומאושר

וערוךע

לסעיף קטן )א( סעיף 17

המוצע 62)ב( לסעיף ההסבר בדברי כאמור 
16)5(להצעתהחוק,מוצעלהסמיךאת לפקודה,בסעיף

ובאישור והתעשייה הכלכלה שר בהסכמת האוצר, שר
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבועהתאמותלענייןייחוס
הכנסהשהופקהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופית
חקלאיתעמוצעלקבועכיתחילתושלסעיף63ב)ג(המוצע
לפקודה,כנוסחובסעיף16)7(לחוקהמוצע,לענייןייחוס
הכנסהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,
תהיהביוםתחילתןשלתקנותכאמורעיובהרכיעדלקביעת
התקנותהאמורות,תמשיךההתנהלותבענייןזהלפיהמצב

המשפטיהנוכחיע

לסעיף קטן )ב(

יוםתחילתושלפרקזה-למעטסעיף63ב)ג(המוצע
לפקודהכנוסחובסעיף16)7(לחוקהמוצע,לענייןייחוס
הכנסהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,
כאמורבדבריההסברלעיללענייןסעיףקטן)א(-יהיה
2022(,וזאתבהתאם )1בינואר יוםכ"חבטבתהתשפ"ב
לסעיףהתחילההכללישלהצעתחוקזועבהתאםלאמור,
מוצעלקבועשתחולתהתיקוןלפקודהבהתאםלפרקזה,
תהיהלגביהכנסותשהופקומיוםהתחילההאמורואילך,
וזאתכדילהבהירכיחובותהדיווחהמוטלותעלשותפויות
מדווחותיחולוהחלמשנת2023,עלהכנסותשהופקובשנת
2022,בשלהצורךלאסוףנתוניםומסמכיםבמהלךשנת

המסכדילהכיןאתהדיווחע

לסעיף קטן )ג(

בהתאםלסעיף63ג)ב(המוצעלפקודה,כנוסחובסעיף
16)7(להצעתהחוק,לצורךחישובהמחירהמקורישלזכות
88 בשותפות,יופחתומהמחירהמקוריכהגדרתובסעיף
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החלטהמקדמיתשניתנהבענייןהפעלתסמכותלפיסעיף16אלפקודתמסהכנסה, )ד(
כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,ושהייתהבתוקףערבתחילתושלחוקזה,תמשיך

לעמודבתוקפה,בהתאםלתנאיםולמועדיםהקבועיםבהע

בסעיף כנוסחו הכנסה, מס לפקודת 63א בסעיף כהגדרתה מדווחת שותפות )ה(
16)7(לחוקזה,שלאהגישהלפקידהשומההודעהבכתבעלתחילתהתעסקותלפי
סעיף134לפקודתמסהכנסה,עדערבתחילתושלחוקזה,תגישהודעהכאמורעד

יוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-18-351975ע

בסעיף56,המילים"ומשנרשמויראואותםלענייןחוקזהכשותפים"-יימחקו; )1(

בסעיף128)א(,המילים"אושעשומישרואיםאותםכשותפיםלפיסעיף56"- )2(
יימחקוע

שחולק נכס שווי או לשותף שחולקו סכומים לפקודה,
לוכפישהיהבמועדהחלוקה,למעטסכומיםשחולקולו
מתוךרווחיהשותפותאשרהשותףהתחייבבמסלגביהם
לפיסעיף63בהמוצעלפקודהכנוסחוסעיף16)7(להצעת
החוק,וטרםחולקו,ובלבדשהתוצאההמתקבלתלאתהיה

בסכוםשליליע

של תחילתו טרם שבוצעו חלוקות בשל זאת, עם
החוקהמוצע,ייתכןשהמחירהמקוריהופחתלמחירמקורי
שליליעבשלכך,מוצעלהבהירכיאיןבאמורבסעיף63ג)ב(
להצעתהחוק,כדי )7(16 סעיף לפקודה,כנוסחו המוצע
לפגועבאפשרותשלהפחתתהמחירהמקורילמחירמקורי
שלילי,וזאתלגביחלוקותשבוצעוטרםתחילתושלהחוק

המוצעוהביאולמחירשליליכאמורע

לסעיף קטן )ד(

כאמורלעיל,בסעיף16)3(להצעתחוקזו,מוצעלבטל
אתסעיף16אלפקודה,שעניינוסמכותלהחזירמסלתושב
חוץעכיום,כדילתתלמשקיעיםודאותבדברהאופןשבו
רשותהמסיםמתכוונתלהפעילאתסמכותהלפיהסעיף
האמור,רשותהמסיםמוציאהאישוריםמקדמייםלתושבים
זריםאשרמבקשיםלהשקיעבישראלעמוצעלקבוע,שלא
יהיהבביטולהמוצעשלסעיף16אלפקודהבהתאםלחוק

המוצע,כדילפגועבתוקפהשלהחלטהמקדמיתשניתנה
לפיהסעיףהאמורושהייתהבתוקףערבתחילתושלהחוק
המוצע,והחלטהכאמורתמשיךלעמודבתוקפה,בהתאם

לתנאיםולמועדיםהקבועיםבהע

לסעיף קטן )ה(

כנוסחו לפקודה המוצע 63יג סעיף הוראות לפי
בסעיף16)7(להצעתחוקזו,שותפותתבחרשותףמדווח
בהתאם שותפות של העיסוק תחילת על יודיע אשר
להוראותסעיף134לפקודהעמוצעלקבועכישותפותשטרם
דיווחהלפיהוראותהסעיףהאמורעלפעילותה,תידרש
לפי פעילותה על בכתב הודעה השומה לפקיד להגיש

הסעיףהאמור,עדיוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

מוצעלתקןאתסעיפים56ו־128לחוקמסערך  סעיף 18
בניגוד כי להבהיר כדי התשל"ו-1975, מוסף, 
למהשעלוללהשתמעמלשוןהסעיפיםהאמורים,חברים
מאחר זאת, בשותפותע שותפים אינם עוסקים, באיחוד
הם כלומר, שונות; ישויות הם עוסקים באיחוד וחברים
למע"מע יחד מדווחים שרק נפרדות כלכליות יחידות
כלכלית יחידה הם זאת, לעומת בשותפות, השותפים

אחתע

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 35
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פרק ט': ביטוח לאומי

סימן א': הבטחת הכנסה ומענק עבודה 

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-361980)בסימןזה-חוקהבטחתהכנסה(,בתוספת19ע
השנייה,במקוםטורא'יבוא:

"טור א'

מישהגיעלגילהפרישה,ומישמקבלקצבתאזרחותיק,שאיריםאותלוייםלפי
חוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שנים

אםמלאולו80שניםוטרםמלאולו80שנים

96%ע55%42ע14%42ע42

89%ע24%67ע58%67ע66

70%ע04%78ע39%78ע77

50%ע87%89ע19%88ע88

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד"

פרק ט': ביטוח לאומי

סימן א': הבטחת הכנסה ומענק עבודה 

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-361980)בסימןזה-חוקהבטחתהכנסה(,בתוספת19ע
השנייה,במקוםטורא'יבוא:

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה

"טור א'

מישהגיעלגילהפרישה,ומישמקבלקצבתאזרחותיק,שאיריםאותלוייםלפי
חוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שנים

אםמלאולו80שניםוטרםמלאולו80שנים

96%ע55%42ע14%42ע42

89%ע24%67ע58%67ע66

70%ע04%78ע39%78ע77

50%ע87%89ע19%88ע88

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד"

)וכן ותיקים לאזרחים הכנסה השלמת קצבת  פרק ט'
למקבלישאיריםותלויים(,הניתנתמכוחחוק  כללי

הבטחתהכנסה,התשמ"א-1980)להלן-חוק 
הבטחתהכנסה(,היאקצבהחודשיתהמיועדתלאוכלוסיית
ומטרתה ישראל, במדינת העניים הוותיקים האזרחים
להבטיחשהכנסתושלכלאזרחותיקבישראללאתפחת
מסכוםמוגדרהנקבעבחוק,בהתאםלמצבוהמשפחתי,לגילו

ולהכנסותיומעבודהושלאמעבודהשלהאזרחהוותיקע

בשניםהאחרונותהוחלומספררבשלצעדיםומענים
שמטרתם בישראל, הוותיקים האזרחים לאוכלוסיית
הכלכלי ומצבם רווחתם החיים, רמת שיפור העיקרית
שלאוכלוסייהזועביניהם,הוגדלהגמלתהשלמתהכנסה
במסגרתתיקוןמס'47שבוצעלחוקהבטחתהכנסהבחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
התשע"ז-2016ע 2017ו־2018(, התקציב לשנות הכלכלית
בעקבותהתיקון,ובעקבותהעלייהבמדד,ניתנהבשנים
2017עד2019תוספתמשמעותיתלגמלתהשלמתהכנסה,
כךשסךהגמלהליחידמתחתלגיל70עלתהמסךשל2,981
שקליםחדשיםבחודשבשנת2017לסךשל3,237שקלים

חדשיםבשנת2020ע

כדילשפראתרווחתםומצבםהכלכלישלאוכלוסיית
האזרחיםהוותיקיםהענייםבישראל,מוצעלהעלותאת
סכוםגמלתהשלמתהכנסהלאוכלוסייתהזכאיםלגמלה

כמפורטבסעיפים19ו־20ע

יותר גבוה בשכר עבודה לעודד כדי כך, על נוסף
מחדש לקבוע עצמאי,מוצע הורה ויציאהלעבודהשל
הכנסה הבטחת בחוק שעה הוראת 2022 שנת סוף עד
המפחיתהאתשיעורקיזוזקצבתהבטחתהכנסהלהורים
שיעור להגדלת החוק את בהתאם ולתקן עצמאיים,
חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות
)מענקעבודה(,התשס"ח-2007)להלן-חוקמענקעבודה(,

כמפורטבסעיפים21עד23ע

מוצעלהעלותאתסכוםגמלתהשלמתהכנסה  סעיף 19
לאוכלוסייתהזכאיםלגמלהכךשליחידאשר 
70וזכאילהשלמת הגיעלגילפרישהוהואמתחתלגיל
3,237שקליםחדשים הכנסה,הזכאילגמלהבסכוםשל
חדשיםבחודשכך שקלים 473 תינתןתוספתשל כיום,
שסכוםהגמלההחדשהיעמודעל3,710שקליםחדשיםע
תוספת תינתן לגמלה הזכאים לשאר כי מוצע כן, כמו

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"א,עמ'358ע 36
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תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-תחילה

ותחולה

תחילתושלטורא'לתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובסעיף19לחוקזה,20ע
ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,והואיחולעלגמלההמשתלמתבעדתקופה

שמהיוםהאמורואילךע

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה

בתקופהשמיוםכ"זבתמוזהתשפ"א)7ביולי2021(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)2131ע )א(
בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהבטחתהכנסהכך:

בסעיף12)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםכמפורט )1(
להלן,לפיהעניין)בפרקזה-סכוםהניכוילהורהעצמאי(:

המפורטים מהמקורות וכן מתגמול ההכנסה חלק לעניין )א(
עד ומעבודה( מתגמול הכנסה - זו )בפסקה לפקודה ו–)2( )1(2 בסעיף
ל־81%ע33מהשכרהממוצע-סכוםהשווהל־75%מההכנסהמתגמול

ומעבודהלאחרשנוכהממנההסכוםהאמורבפסקה)1(;

לענייןחלקההכנסהמתגמולומעבודההעולהעל81%ע33מהשכר )ב(
הממוצע-סכוםהשווהל־40%מההכנסהמתגמולומעבודה;";

בסעיף12א)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )2(
להורהעצמאי";

בסעיף12ב)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )3(
להורהעצמאי"ע

הוראותסעיפים12,12או־12בלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבסעיףקטן)א(,יחולו )ב(
עלגמלההמשתלמתבעדתקופתהוראתהשעהע

חודשיתבהתאםליחסשביןסכוםהגמלההחודשיתשלה
הםזכאיםכיוםלבין3,237שקליםחדשיםע

ו־482 477 ,473 של תוספות יינתנו יחידים בעבור
שקליםחדשיםבחודשלזכאיםאשרטרםמלאולהם70
שנה,מלאולהם70שנהוטרםמלאולהם80שניםומלאו
להם80שנים,בהתאמה;בעבורזוגותיינתנותוספותשל
754,747ו־762שקליםחדשיםבחודשלזכאיםאשרטרם
מלאולהם70שנים,מלאולהם70שניםוטרםמלאולהם
80שניםומלאולהם80שנים,בהתאמהעהסכומיםצמודים

למדדויעודכנומדישנהע

מוצעכיהתוספתלגמלתהשלמתהכנסהתינתן  סעיף 20
גמלאות על תחול והיא ,2022 משנת החל 

המשתלמותבעדהתקופהשהחלממועדזהע

חוקהבטחתהכנסהנחקקבמטרהלספק"רשת  סעיף 21
ביטחון"סוציאליתלתושבשאיןבידודיאמצעים 
כדימחייתו,באמצעותמתןגמלתהבטחתהכנסה,בתנאים
ובשיעוריםהמפורטיםבועהזכאותלגמלתהבטחתהכנסה
תשלום(, )הבטחת המזונות חוק לפי מזונות ולתשלום
לסכומי מוגבלת המזונות(, חוק - )להלן התשל"ב-1972
השתכרותנמוכיםיחסית,וכלהשתכרותהגבוההמסכומים
אלה,המחושביםבהתאםלהרכבהמשפחהוגילהתובע,
המבטחע להכנסת בהתאם הגמלה סכום לקיזוז מביאה
בשביללעודדעבודהבשכרגבוהיותרויציאהלעבודהשל
הורהעצמאי,נחקקבשנת2016חוקהבטחתהכנסה)הוראת
שעהותיקוניחקיקה(,התשע"ו-2016)להלן-תיקון2016(ע

תיקון2016,שנכנסלתוקףביוםג'בטבתהתשע"ז)1
2017(,קבעכלליםחדשיםבדברהקטנתשיעורי בינואר
הניכוייםהקבועיםבסעיפים12,12או–12בלחוקהבטחת
הכנסה,למשךהתקופהשמיוםכניסתולתוקףכאמורועד
יום31בדצמבר2018)להלן-התקופההראשונה(עשינוי
זהמאפשרלזכאילהבטחתהכנסהומזונות,שהואהורה
פגיעה תוך יותר גבוהים בשיעורים השתכרות עצמאי,
מעטהבקצבהלההואזכאיעבייחוד,במקוםשיקוזזומקצבת
60%מהכנסתומעבודהשמעל הבטחתהכנסהומזונות
גובהההכנסהשהוארשאילהשתכרבלאהפחתהבקצבה
)להלן-הדיסריגארד(,יקוזזורק25%מסךההכנסהשמעל
הדיסריגארדועד81%ע33מהשכרהממוצע)3,657שקלים
שמעל הכנסה ובעד ,)2021 לשנת נכון לחודש חדשים

ל־81%ע33מהשכרהממוצעיקוזזומהקצבה60%ע

במסגרתחוקהבטחתהכנסה)הוראתשעהותיקוני
חקיקה()תיקון(,התשע"ט-2019,הוארכהתקופתהתחולה
התקופה - )להלן ו־2020 2019 לשנים 2016 תיקון של
38 לסעיף ובהתאם הבחירות, הליכי בעקבות השנייה(ע
לחוק־יסוד:הכנסת,הוארכההתחולהעדיוםכ"ובתמוז

התשפ"א)6ביולי2021(ע

במהלךהתקופההראשונהוהשנייהשלתיקון2016,
עקבהמוסדלביטוחלאומיאחרהשפעתשינויהמדיניות
עלשיעורהתעסוקהוההכנסההמשפחתיתבקרבמשפחות
שבראשןהורהעצמאי,המקבלותגמלתהבטחתהכנסהאו
תשלומימזונותעממצאימעקבזההעלוכיבמהלךהשנים
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תיקוןחוקלהגדלת
שיעורהשתתפות

בכוחהעבודה
ולצמצוםפערים
חברתיים)מענק

עבודה(

)מענק22ע להגדלתשיעורהשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים בחוק
עבודה(,התשס"ח-372007)להלן-חוקמענקעבודה(,בסעיף6ג,במקום"2020"יבוא
"2022"ואחרי"התשע"ו-2016"יבוא"אוסעיף21לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,לפיהעניין"ע

תיקוןחוקמענק
עבודה-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף6גלחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף22לחוקזה,ביוםכ"זבתמוז23ע
התשפ"א)7ביולי2021(,והואיחוללגבימענקהמשתלםבעדחודשבתקופתהוראת

השעהכמשמעותהבסעיף21)א(לחוקזהע

סימן ב': הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד 
לביטוח לאומי לחברות הביטוח

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציבלשנת
התקציב2019(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,24ע
התשע"ח-382018-

)מענק22ע להגדלתשיעורהשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים בחוק
עבודה(,התשס"ח-372007)להלן-חוקמענקעבודה(,בסעיף6ג,במקום"2020"יבוא
"2022"ואחרי"התשע"ו-2016"יבוא"אוסעיף21לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,לפיהעניין"ע

תיקוןחוקלהגדלת
שיעורהשתתפות

בכוחהעבודה
ולצמצוםפערים
חברתיים)מענק

עבודה(

תחילתושלסעיף6גלחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף22לחוקזה,ביוםכ"זבתמוז23ע
התשפ"א)7ביולי2021(,והואיחוללגבימענקהמשתלםבעדחודשבתקופתהוראת

השעהכמשמעותהבסעיף21)א(לחוקזהע

תיקוןחוקמענק
עבודה-תחילה

ותחולה

סימן ב': הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד 
לביטוח לאומי לחברות הביטוח

הראשונותלהוראתהשעה,מצבןשלהמשפחותהוטבבשל
הפחתתשיעורהקיזוזשלהקצבהע

כעת,מוצעלהאריךאתהתקופהשבהחלתיקון2016,
בדרךשלקביעתהוראתשעהחדשהלנוכחפקיעתהוראת
בדצמבר 31( התשפ"ג בטבת ז' יום עד השעההקודמת,
למבחן שהזכאות כך השעה(, הוראת - )להלן )2022
ההכנסההמקלתימשךעמוצעכיהוראתהשעהתחולעל

גמלההמשתלמתבעדתקופתהוראתהשעהע

במסגרתתיקון2016כאמורבדבריההסברלסעיף  סעיף 22
21,תוקןגםחוקמענקעבודה,ונקבעובוהוראות 
חל שבה בתקופה הטבות לכפל הזכאות שלילת לעניין
תיקון2016עזאת,כדילהביאלמיצויזכויותהורהעצמאי
ולשיפורהשירותשניתןלו,באמצעותמעברלקבלתשירות
ומימושזכויותמולגורםממשלתיאחד,המוסדלביטוח
למענק זכאי לכך, בהתאם תשלומיםע כפל ובלא לאומי,
עבודהשקיבלגמלתהבטחתהכנסהאומזונות,בסכום
מוגדל,בשלמבחןההכנסותהמקלכמפורטבהוראתהשעה
2017או 2016,בעדחודשמסויםבשנותהמס שלתיקון
סכום לו זכאי שהוא העבודה מענק מסכום נוכה ,2018
השווהלהפרששביןהגמלהאוהמזונותששולמולובעד
אותוחודשוביןהגמלהאוהמזונותשהיומשתלמיםלו

לולאמבחןההכנסותהמקלכאמורלעילע

בשנת2019תוקןתיקון2016כךששנותהמסשלגביהן
יחולההסדריהיו2017עד2022ע

גם מוצע ,21 בסעיף המוצע לתיקון במקביל כעת,
לתקןאתסעיף6גלחוקמענקעבודה,כךשהאמורבויחול
גםלגבישנותהמס2021ו־2022וכלעודהוראתהשעה

עומדתבתוקפהע

מוצעכיתחילתושלהתיקוןלחוקמענקעבודה  סעיף 23
כנוסחובחוקזהתהיהביוםכ"זבתמוזהתשפ"א 

)7ביולי2021(ע

סעיף328לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,  סימן ב'
התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(  כללי
המוסד( - )להלן לאומי לביטוח למוסד מקנה 
זכותלתבועמצדשלישישאינומעביד)להלן-המזיק(,
לשלמן ושעתיד שילם שהמוסד הגמלאות על פיצוי
למבוטחשנפגע)להלן-הניזוק(עזכותזוהוכרהבפסיקה
כזכותהשיבוב)קרי-המוסדנכנסבנעליהניזוקותובעאת

המזיק(ע

הסעיףהאמורוהפסיקההעניקולמזיקהנתבעבשל
המשתלמות הגמלאות את לנכות זכות לנזק, אחריותו
ואתהגמלאותשעתידותלהשתלםעלידיהמוסדלניזוק,
מקוםשבועולהכיישתלמומאוחריותר,מתוךהפיצויים
המשתלמיםלניזוקעלידיהמזיק,וזאתביןשהגמלאותכבר
משתלמותבפועלבאותומועדוביןשלאו)"ניכוירעיוני"(ע
המגיעים הפיצויים מסכומי כיום מנכה המזיק משכך,
לניזוקאתסכומיהגמלאותששולמואושעתידיםלהשתלם

עלידיהמוסדע

מאפשר הלאומי הביטוח לחוק 328)א2()4( סעיף
למוסדלקבוע,חלףהאפשרותלהעבירדרישותתשלום
פרטניותלמבטחיםשלמזיקים,הסדראחרבהסכםבינו
לביןמבטחעבהתאם,בשנת1979חתםהמוסדעלהסכמים
עםחלקמהמבטחים,כהגדרתםבחוקהפיקוחעלשירותים
זכות למימוש ביחס התשמ"א-1981, )ביטוח(, פיננסיים
השיבובבתביעותלפיחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975)להלן-חוקהפלת"ד(עמטרתםשלהסכמים
אלההייתהלממשאתזכותהשיבובהעומדתלמוסדבלא

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"א,עמ'46ע 37

ס"חהתשע"ח,עמ'510;התשע"ט,עמ'140ע 38
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בסעיף28,בסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-391995, )1(
המובאבו-

בסעיףקטן)א(- )א(

אחרי"בסעיףזה-"יבוא: )1(

צורךבניהולהליכיםמשפטיים,בתמורהלתנאיםמיטיבים
למבטחיםעבשנים2008עד2010ביטלהמוסדאתההסכמים
האמוריםעםהמבטחים,ביןהשאר,מןהטעםשההסכמים
לאהשיגואתמטרתםהעיקריתשהייתה,כאמור,מניעת
התדיינויותמשפטיותעבשנת2014נחתמוהסכמיםחדשים
שאימצואתעקרונותההסכמיםהקודמים,לרבותבדבר
ואולם, למבטחיםע מכוחם שניתנו המיטיבים התנאים
ההסכמיםהחדשיםלאהביאולהעברתסכוםהולםלמוסד

בשלזכותולשיבובע

כדילמצותאתפוטנציאלזכותהשיבובשלהמוסד
בצורההטובהביותר,להפחיתאתהנטלהבירוקרטיואת
העומסעלבתיהמשפטולפשטאתהליכיההתחשבנות
ביןהמוסדלביןהמבטחיםבכלהנוגעלתשלוםפיצויים
לפיחוקהפלת"ד,תוקןחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'204
לחוקהביטוחהלאומי(במסגרתחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,
התשע"ח-2018)להלן-חוקההתייעלותהכלכלית2019(ע
328א, סעיף הלאומי הביטוח לחוק נוסף האמור בתיקון
ובמסגרתונקבעכיבכלהקשורלתביעותלפיחוקהפלת"ד,
חלףהאפשרותשלהמוסדלהגישתובענהבענייןזהכאמור
בסעיף328)א(לחוקהביטוחהלאומי,יחולהסדרהתחשבנות
כוללשבמסגרתומבטחיעבירלמוסדסכוםשנתישייקבע
לגביובהתאםלתקנות,כמתוארלהלןעיוםהתחילהשל
סעיף328אכפישנוסחבחוקההתייעלותהכלכלית2019,
ביום1בינואר2019,אובמועדכניסתןלתוקףשלתקנות
ראשונותלפיסעיף328א)ב()4(,לפיהמאוחרעתקנותאלה

טרםהותקנו,ולכןסעיף328אטרםנכנסלתוקףע

באישור האוצר, שר את הסמיך 328א)ב()4( סעיף
ועדתהעבודההרווחהוהבריאות,ולאחרשנתןלמבטחים
הזדמנותלטעוןאתטענותיהם,לקבועבתקנותאתהסכום
)להלן- שנה מדי להעבירלמוסד המבטחים כלל שעל
הסכוםהכולל(לפיצויבשלמקריםהמחייביםאתהמוסד
לשלםגמלהלפיחוקהביטוחהלאומי,המשמשיםגםעילה
לחייבמבטחיםלשלםפיצוייםלפיחוקהפלת"ד,שלגביהם
המוסדרשאילתבועפיצוילפיסעיף328)א(לחוקהביטוח
וכללים הכולל הסכום של עדכונו אופן את הלאומי;
לחלוקתוביןהמבטחים;אתמועדיהעברתהסכומים;ואת
הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסדבעדמקרים
כאמורשאירעומיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(
2018(והמוסד )31בדצמבר התשע"ט כ"גבטבת יום עד
דרישה או 328)א( סעיף לפי תובענה לגביהם הגיש לא
לתשלוםלפיסעיף328)א2(ענוסףעלכך,ניתנהאפשרות
לגביהקרןלפיצוי מיוחדות הוראות גם בתקנות לקבוע

נפגעיתאונותדרכיםכמשמעותהבחוקהפלת"דע

סעיף לפי תקנות כי קובע לחוק 328א)ב()5( סעיף
328א)ב()4(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר,בסךהתקבולים
שהמוסדזכאילהםבעדתאונותדרכיםשהתרחשובשנים
113)א(, 2010ו־2011;לוחותוריביתשנקבעולפיסעיפים
קצבאות היוון לעניין הלאומי, הביטוח לחוק ו־369 333
)כיום,תקנותהביטוחהלאומי)היוון(התשל"ח-1978(;עלות
הסיכוןהטהור,כהגדרתהבפקודתביטוחרכבמנועי]נוסח
חדש[,התש"ל-1970;דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכב
חובה,שנגבובפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמור
משנת2010עדשנת2017,בהתאםלנתונירשותשוקההון,
ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר;ושיעוריהגמלאותשנקבעו

לפיחוקהביטוחהלאומיע

כעתמוצע,חלףעיגוןההסדרהכוללבתקנות,אשר
טרםהותקנו,לעגןאתהסדרההתחשבנותהכוללבחקיקהע
למוסד השיעורמדמיהביטוחשיעבירוחברותהביטוח
חברות שמיעת לאחר נקבע האמור בהסדר שנקבע כפי
שלפיו הסדר וגובש טענותיהן, את העלו אשר הביטוח
הסדרההתחשבנותהכולליעוגןבחוק,לצדהסדרלגבי

תקופתהעברע

מטעמישמרנותוכדילאפשרלחברותהביטוחולמוסד
תקופתהתארגנותומעברהדרגתילשיטתההתחשבנות
הגלובליתתוךכדיסגירתהתיקיםהפתוחיםבשלהשנים
2014עד2022אשרבעניינםמתקייםהליךפרטניבנוגעלכל
תיקבנפרד,הוסכםעלתקופתמעברביןהשנים2024-2023,
כךשבשנים2024-2023השיעורשיועברלמוסדמתוךכלל
דמיהביטוחשגבוחברותהביטוחיעמודעל10%,והחל

משנת2025השיעוריעמודעל95%ע10ע

לפסקה )1( סעיף 24

מוצעלתקןאתסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי, 
כנוסחובסעיף28לחוקההתייעלותהכלכלית2019עבכלל
זה,מוצעלהוסיףהגדרותשונותהנדרשותלצורךיישום
)3( פסקאות את למחוק מוצע כן, כמו המוצעע ההסדר

עד)5(לסעיף328א)ב(לחוקהביטוחהלאומי,אשרמקנות
לשרהאוצרסמכותלקבועבתקנותאתהסכוםשיעבירו
פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח
)ביטוח(,התשמ"א-1981,לרבותהקרןלפיצוינפגעיתאונות
דרכיםשהוקמהמכוחחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975)להלן-קרנית(,למוסד,כנגדסעיף328א)ב(,
אשרקובעכיהמוסדלאיהיהרשאילתבועמבטחאשר

חייבבתשלוםעקבנזקע

מבטח לתבוע למוסד האפשרות במקום ועוד, זאת
שחייבבתשלוםעקבנזק,מוצעלחייבמבטח,למעטקרנית,
להעבירלקרניתמדיחודששיעורמסךדמיהביטוחשנגבו

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ע 39
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""דמיביטוח"-סךכלהתשלומיםהנגביםממבוטחבענףביטוחרכב
מנועיכמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי40,לרבותעודפי
התקציבשלהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,ולמעטעלות

מימוןהקרןועלותאספקתהשירותים;";

אחריההגדרה"מבטח"יבוא: )2(

""עודפיהתקציבשלהקרן"-עודפיתקציבשלהקרןלפיצוינפגעי
תאונותדרכיםשהוחזרולמבטחים;

"עלותאספקתהשירותים"-כהגדרתהבסעיף12דלחוקהפיצויים;

"עלותמימוןהקרן"-לפיצופיצוייםלנפגעיתאונותדרכים)מימון
הקרן(,התשס"ג-2002;";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(עד)5(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

מבטח,למעטהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,יעבירלקרןלפיצוי ")ג(
נפגעיתאונותדרכיםעדהיוםהעשיריבכלחודש)בסעיףזה-מועד
התשלום(,לטובתפיצויבשלמקרהכאמורבסעיףקטן)ב(,אתהשיעור

המפורטלהלןמסךדמיהביטוחשנגבועלידובחודשהקודם-

בעדהתקופהשמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(עדיום )1(
ל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(-10%;

בעדהתקופהשמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ואילך )2(
-95%ע10ע

סכומיםאשרשולמובמועדמאוחרלמועדהתשלום)בסעיףקטן )ד(
זה-מועדהתשלוםבפועל(יעודכנובהתאםלשיעורשינויהמדדהידוע
ביוםמועדהתשלוםלעומתהמדדהידועביוםמועדהתשלוםבפועל,
ותיווסףלהםריביתקבועהבשיעורשל3%לשנה,בעדהתקופהשבין

מועדהתשלוםלמועדהתשלוםבפועלע

הסכומים את למוסד תעביר דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן )ה(
שקיבלהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בניכויעלויותהפעלתחשבוןהבנק

שייפתחלשםכךבקרן,מיידלאחרקבלתםע

עדסוףחודשמרסשלכלשנהימציאמבטחלקרןלפיצוינפגעי )ו(
תאונותדרכיםולמוסדאישורשלרואהחשבוןעלהעברתמלואהסכומים

לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בשלהשנהשקדמהלהע

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד )ז(
לרשותהולביקורתה,במועדשתקבע,כלמידעהדרושלדעתהלצורךבדיקת
הסכומיםשהיהעלהמבטחלהעבירלקרןלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(;לעניין
סעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-411981ע";

""דמיביטוח"-סךכלהתשלומיםהנגביםממבוטחבענףביטוחרכב
מנועיכמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי40,לרבותעודפי
התקציבשלהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,ולמעטעלות

מימוןהקרןועלותאספקתהשירותים;";

אחריההגדרה"מבטח"יבוא: )2(

""עודפיהתקציבשלהקרן"-עודפיתקציבשלהקרןלפיצוינפגעי
תאונותדרכיםשהוחזרולמבטחים;

"עלותאספקתהשירותים"-כהגדרתהבסעיף12דלחוקהפיצויים;

"עלותמימוןהקרן"-לפיצופיצוייםלנפגעיתאונותדרכים)מימון
הקרן(,התשס"ג-2002;";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(עד)5(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

מבטח,למעטהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,יעבירלקרןלפיצוי ")ג(
נפגעיתאונותדרכיםעדהיוםהעשיריבכלחודש)בסעיףזה-מועד
התשלום(,לטובתפיצויבשלמקרהכאמורבסעיףקטן)ב(,אתהשיעור

המפורטלהלןמסךדמיהביטוחשנגבועלידובחודשהקודם-

בעדהתקופהשמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(עדיום )1(
ל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(-10%;

בעדהתקופהשמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ואילך )2(
-95%ע10ע

סכומיםאשרשולמובמועדמאוחרלמועדהתשלום)בסעיףקטן )ד(
זה-מועדהתשלוםבפועל(יעודכנובהתאםלשיעורשינויהמדדהידוע
ביוםמועדהתשלוםלעומתהמדדהידועביוםמועדהתשלוםבפועל,
ותיווסףלהםריביתקבועהבשיעורשל3%לשנה,בעדהתקופהשבין

מועדהתשלוםלמועדהתשלוםבפועלע

הסכומים את למוסד תעביר דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן )ה(
שקיבלהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בניכויעלויותהפעלתחשבוןהבנק

שייפתחלשםכךבקרן,מיידלאחרקבלתםע

עדסוףחודשמרסשלכלשנהימציאמבטחלקרןלפיצוינפגעי )ו(
תאונותדרכיםולמוסדאישורשלרואהחשבוןעלהעברתמלואהסכומים

לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בשלהשנהשקדמהלהע

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד )ז(
לרשותהולביקורתה,במועדשתקבע,כלמידעהדרושלדעתהלצורךבדיקת
הסכומיםשהיהעלהמבטחלהעבירלקרןלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(;לעניין
סעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-411981ע";

עלידיכלמבטחבחודשהקודםעכמוכן,מוצעלקבועכי
איחורבתשלוםיישאהפרשיהצמדהוריביתע

כמוכן,כדילוודאכימבטחיםיעבירואתהתשלום
הנכוןלפיסעיף328א)ג(ו–)ד(המוצע,מוצעלקבועכימבטח

ימציאלקרניתאישוררואהחשבוןעלהעברתהסכומים
כאמור,וכיקרניתתהיהרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד
לרשותהולביקורתהכלמידעהדרושלצורךבדיקתהעברת

הסכומיםכאמורע

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320ע 40

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 41
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בסעיף29- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"ביוםתחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקף )א(
שלתקנותראשונותלפיסעיףקטן)ב()4(שלאותוסעיף,לפיהמאוחר"יבוא"ביום

ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

סעיף30-יימחקע )3(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-25-421995ע

בסעיף328,בסעיףקטן)ג(- )1(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"למעטתובענהבשלנזקגוף"-תימחק; )א(

בפסקה)4(,ההגדרה"תאונתדרכים"-תימחק; )ב(

בלוחט"ז,במקום"2012ואילך"יבוא"2012עד2021"ובסופויבוא"2022ואילך- )2(
174"ע

סימן ג': ביטוח נכות

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-26-1995ע

בסעיף32)א(,במקוםפסקאות)4(ו–)5(יבוא: )1(

לפסקה )2(

כמפורטלעיל,לפיחוקההתייעלותהכלכלית2019,
סעיף328אלחוקהביטוחהלאומיייכנסלתוקפורקעם
כניסתחוקההתייעלותהכלכליתלתוקף,אועםכניסתן
לתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיף328א)ב()4(לפיהמאוחרע
מכיווןשתקנותכאמורלאנקבעו,לאנכנסהסעיףהאמור
לתוקףעמאחרשמוצעלקבועאתהסדרהתשלוםכעתבחוק
במקוםבתקנות,מוצעלתקןאתסעיףהתחילהכךשההסדר

המוצעיחלביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(ע

לפסקה )3(

,2019 במסגרתההסדרבחוקההתייעלותהכלכלית
ייקבע למוסד המבטחים של התשלום שיעור כי נקבע
בתקנות,ולפיכךנקבעמועדלהתקנתתקנותכאמורעמכיוון
שמוצעכעתלהסדיראתענייןהתשלוםבחוקולאבתקנות,

סעיףזהמתייתרומוצעלבטלוע

בהתאםלסעיף328)ג()1(לחוקהביטוחהלאומי,  סעיף 25
שעניינה תובענה להגיש רשאי אינו המוסד 
שיבובנגדהמדינה,אונגדעובדשלהבשלמעשהשעשה
תוךכדיעבודתוכעובדהמדינה,למעטתובענהבשלנזק
זכות של זה אובדן כנגד דרכיםע מתאונת כתוצאה גוף
השיבובשלהמוסדמולהמדינה,ובהתאםלסעיף328)ד(
לחוקהביטוחהלאומי,מעבירההמדינהלמוסדתשלום
גלובלישנתיבסךשלכ־170מיליוןשקליםחדשים,הכולל
כאמור רפואי טיפול שעילתן תובענות בעד תשלום גם

בסעיף328)ג()2(לחוקהביטוחהלאומיע

כאמור,תובענהבשלנזקגוףכתוצאהמתאונתדרכים
מוחרגתמההוראהלעילעעלכן,ההתנהלותביןהמדינה
פרטנית התחשבנות כוללת אלה במקרים המוסד לבין
בעבורכלתיקבנפרד,כאשרמדוברבתיקיםבודדיםבכל

שנההיוצריםעומסובירוקרטיהמיותרתעלהמדינהע

לפיכך,מוצעלתקןאתסעיף328)ג()1(לחוקהביטוח
הלאומיכךשתובענותבשלנזקיגוףכתוצאהמתאונות
רשאי לא המוסד שלפיה מההוראה יוחרגו לא דרכים

להגישתובענהכנגדהמדינהאועובדשלהע

בהתאם,מוצעלהגדילאתהסכוםהגלובלישמעבירה
המדינהלמוסדלביטוחלאומיכלשנהבהתאםלממוצע
השנתישלתשלומיהתביעותבשלאירועיםאלה,בהיקף
שלארבעהמיליוןשקליםחדשיםבשנה,אשרמשקפים
אתשיעורהשיבובהשנתישנקבעלעילבעבורהמבטחות
בעבור המוערכת התאורטית הפרמיה מסך )95%ע10(

הרכביםהרלוונטייםע

תחוםביטוחנכותמעוגןבפרקט'לחוקהביטוח  סימן ג'
ביום הלאומי(ע הביטוח חוק - )להלן הלאומי  כללי
15בפברואר2018התקבלבכנסתחוקהביטוח 
הלאומי)תיקוןמס'200(,התשע"ח-2018)ס"חהתשע"ח,
עמ'164()להלן-תיקון200לחוק(עתיקון200לחוקכלל
)נכות הנכות קצבאות את שהגדילו צעדים של שורה
כללית,שירותיםמיוחדים,ילדנכהואזרחותיקנכה()להלן
שנקבעו ההסדרים עיקרי ואלה הראשונה(ע הפעימה -

באשרלקצבאותהנכות:

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ע 42
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בשנת32-2021ע58אחוזים; )4("

בשנת75-2022ע54אחוזים; )5(

בשנת84-2023ע57אחוזים; )6(

בשנת32-2021ע58אחוזים; )4("

בשנת75-2022ע54אחוזים; )5(

בשנת84-2023ע57אחוזים; )6(

770-470 הוגדלהקצבתהנכותהכלליתבסכוםשל 1ע
שקליםחדשיםבחודש;

ניתנהתוספתשל200שקליםחדשיםבחודשלנכים 2ע
קשיםהמקבליםקצבתשירותיםמיוחדיםלרמותהזכאות

הגבוהותוהבינוניות;

תוספת מקבלי ותיקים לאזרחים קצבאות הוגדלו 3ע
לקצבתנכותבסךשל235שקליםחדשיםבחודש;

שתקוזז בלי לעבוד לנכה שמאפשר הסכום הוגדל 4ע
שקלים מ־2,873ל־3,700 הדיסריגארד( - )להלן הקצבה

חדשים;

ניתנהתוספתשל50מיליוןשקליםחדשיםלקצבת 5ע
ילדנכהוכןתוספתשל50מיליוןשקליםחדשיםבעדדמי

ליווילעיוורים;

לשכר תוצמד הקצבה 2022 משנת החל כי נקבע 6ע
הממוצעבמשקע

לשםהשוואה,לפניתיקון200לחוק,בחודשפברואר
שקלים 2,906 על הממוצעת הנכות קצבת עמדה 2018
חדשיםוקצבתהנכותהבסיסיתעל2,350שקליםחדשים
קצבת עמדה ,2018 מרס בחודש התיקון, לאחר לחודשע
הנכותהממוצעתעלסכום3,453שקליםחדשים,וקצבת

הנכותהבסיסיתעל3,272שקליםחדשיםע

220ב בסעיף לחוק, 200 בתיקון נקבע כך, על נוסף
לחוקהביטוחהלאומי,כישרהאוצרושרהעבודההרווחה
את יבחנו הרווחה( שר - )להלן החברתיים והשירותים
את לממשלה ויגישו הנכות קצבאות שיעור הגדלת
המלצותיהםבעניין,לרבותהמקורותהתקציבייםהנדרשים,
כךשסךכלהעלותבשנת2021שלהעלאתקצבאותהנכות
שהקצבה ובלבד חדשים, שקלים מיליארד 341ע4 יהיה
מ־3,700 200)א(לאתפחת לפיסעיף המלאה החודשית
שקליםחדשיםבחודשעהמשמעותלסעיףזה,היאהעלאת
קצבאותהנכותבהפרששביןסךכלהתשלומיםשהמוסד
צפוילשלםלאחרחקיקתהסעיףוכתוצאהמיישוםתקנות
בהתאםלסעיף,לעומתסךכלהתשלומיםששילםהמוסד

טרםתיקוןהסעיףע

בשלזאתובמטרהלסייעלשריםבגיבושהמלצותיהם,
הבין־ הצוות - )להלן בין־משרדי ממשלתי צוות הוקם

הרווחה העבודה משרד נציגי את הכולל משרדי(
והשירותיםהחברתיים)להלן-משרדהרווחה(,המוסד
לביטוחלאומי)להלן-המוסד(,משרדראשהממשלה,
המועצההלאומיתלכלכלה,בנקישראל,משרדהבריאות
ומשרדהאוצרעמטרתהצוותהבין־משרדיהייתהלגבש
המלצותבדבראופןחלוקתהמשאביםבהעלאתקצבאות
שתוכננו והשלישית השנייה הפעימות במסגרת הנכים

לשנים2020ו־2021,לפיתיקון200לחוקע

)נגיףהקורונה במסגרתחוקהתכניתלסיועכלכלי
החדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-חוקהסיוע
הכלכלי(,הוחלטלהגדילאתסכוםהדיסריגארדלסכום
של5,300שקליםחדשים,זאתעדט"זבטבתהתשפ"א)1

ביולי2021(ע

משלאעברתקציבמדינהלשנת2020,ומתוךמטרה
על הוחלט הנכים, לאוכלוסיית בהתחייבויותיה לעמוד
מתןמענקיםלאוכלוסייתהנכיםחלףהתוספתשהייתה
אמורהלהינתןבשנהזו,לפיעקרונותשבהמלצותהצוות
מס' )תיקון הלאומי הביטוח חוק במסגרת הבין־משרדי,
218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלתקצבאות
2020(,התשפ"א-2020עמענקיםאלהניתנו הנכותלשנת
רטרואקטיביתבשתיפעימות:הראשונהבחודשנובמבר
2020בעדהתקופהשביןחודשינואר2020וחודשאוקטובר
החודשים בעבור 2020 דצמבר בחודש והשנייה ,2020
2020עבמסגרתהמענקיםניתנותוספות נובמברודצמבר

לקצבאותהנכותכמפורטלהלן:

תוספתשל190שקליםחדשיםלחודשלקצבהלכלל )1(
הנכיםהזכאיםלקצבתנכותכלליתהמתגורריםבקהילה
ושנקבעהלהםדרגתאי־כושרלהשתכרשל100%,ותוספת
יחסיתלפיקצבתנכותכלליתבעדזכאיםשנקבעהלהם

דרגתאי־כושרהנמוכהמ־100%;

לאזרחים בחודש חדשים שקלים 190 של תוספת )2(
ותיקיםנכיםבקהילההזכאיםלקצבתזקנהלנכה;

תוספתשל100שקליםחדשיםלחודשלקצבהלכלל )3(
לנכים)להלן מיוחדים שירותים לקצבת הזכאים הנכים
-קצבתשר"מ(בגובה200,50%שקליםחדשיםלזכאים
לקצבהבגובה112%ו־300שקליםחדשיםלזכאיםלקצבה

בגובה188%;

תוספתשל83שקליםחדשיםבחודשלזכאיםלקצבת )4(
שקלים 490 של ותוספת ו־100%, 50% בגובה נכה ילד
חדשיםבחודשלזכאיםלקצבהבגובה188%מקצבתיחיד
מלאהענוסףעלכך,הוחלטכיילדנכהשצברבבדיקתתלות
בזולת8או9נקודות,יקבלתוספתשל490שקליםחדשים

בחודש,גםאםדרגתנכותוקטנהמ־188%;

תוספתלנכהמונשםבסךשל5,341שקליםחדשים )5(
בחודשע

מענקיםאלההמשיכולהינתןגםבמחציתהראשונה
שלשנת2021,עקבאי־העברהשלתקציבמדינהלשנת2021ע

לפסקה )1( סעיף 26 

את קובע הלאומי הביטוח לחוק 32 סעיף 
וזאת למוסד, המדינה אוצר שיקציב השיפוי שיעור
המוסדעלצורךשיפויהמוסד, מהתקבוליםשגבה כאחוז
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בשנת88-2024ע58אחוזים; )7(

בשנים2025עד2033-השיעורהאמורבפסקה)7(,בהפחתה,מדישנה, )8(
של22ע0אחוזיםלעומתהשנההקודמת;

בשנת90-2034ע56אחוזיםע"; )9(

בסעיף200)א(- )2(

במקום"35%ע37"יבוא"23%ע50"; )א(

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

17%,למעטלענייןמישהוראותסעיף307חלותלגביוע"; )4("

)ג(ו–)ד("יבוא"בסעיף200)א()1(ו–)4(, בסעיף201)א(,במקום"בסעיף200)א()1(, )3(
)ג(ו–)ד(";

בסעיף206א- )4(

בסעיףקטן)ב(- )א(

בפסקה)1(,במקום"61%ע51"יבוא"07%ע65"; )1(

בפסקה)2(,במקום"61%ע37"יבוא"59%ע46"; )2(

בפסקה)3(,במקום"14%"יבוא"50%ע18"; )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

מישזכאילגמלתשירותיםמיוחדיםלעולההמשתלמתלפיההסכם ")ב1(
גמלאותמיוחדותלעוליםהתלוייםבעזרתהזולת,זכאיגם בדברמתן

לגמלהשתחושבבאחוזיםמקצבתהיחידהמלאה,כמפורטלהלן:

לנוכחהעלויותשלתיקוןהחוב,מוצעלהגדילאתשיעור
השיפויהאמורעהשיעוריםהמוצעיםבתיקוןזהכולליםאת
השינוייםהנובעיםמכללהוראותפרקהביטוחהלאומי
בחוקזה,ולארקאתהשינוייםהנובעיםמהוראותסימןזהע

לפסקאות )2( ו–)8(

הלאומי הביטוח לחוק ח'1 לוח וכן 200)א( סעיף
קובעיםאתשיעורההכנסהמעבודהשלאיובאבחשבון
לצורךחישובסכוםקצבתושלנכהעמעברלסכוםהאמור
מופחתתקצבתושלהנכהמעבודהבשיעוריםהקבועים
בלוחח'1לחוקהביטוחהלאומיעמוצעלקבועכיהסכום
3,941שקליםחדשים האמור,העומדכיוםעלסכוםשל
)35%ע37מהשכרהממוצעבמשק(יוגדלויעמודעל5,300
כך במשק(, הממוצע מהשכר )23%ע50 חדשים שקלים
שזכאותלקצבהלפיסעיףזהתינתןגםאםהנכהמשתכר

בסכוםגבוהיותרמהסכוםהקבועבחוקכיוםע

השיעורהאמורתוקןבמסגרתחוקהתכניתלסיוע
כלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020,
)חוק לחוקהביטוחהלאומי עקיפים ובמסגרתותיקונים
)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה- הביטוחהלאומי
תיקוןמס'216()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020)ס"חהתש"ףעמ'210(,וחוקהביטוחהלאומי
)ס"ח )217 מס' תיקון - התשנ"ה-1995 משולב[, ]נוסח

,2021 יוני כהוראתשעהעדלחודש ,))323 עמ' התש"ף,
וכעתמבוקשלתקןאתההוראההאמורהתיקוןקבעע

כמוכןמוצעלהגדילאתשיעורה"קצבההחודשית
המלאה"בשיעור17%שלקצבתיחידמלאהכמשמעותה
בסעיף200)ב(לחוקהביטוחהלאומיעהמדוברבתוספתשל
379שקליםחדשיםלחודש,כךשקצבהחודשיתמלאה
תעמודעלסךשל3,700שקליםחדשיםעעםזאת,התוספת
האמורהלאתשולםלנכהשחלותעליוהוראותסעיף307
לחוק,קריהואזכאילקצבהונמצאבמוסד,וזאתמכיוון

שגוףציבורינושאביותרממחציתהוצאותהחזקתוע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף201)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שהתוספתבשיעורשל17%מקצבתיחידמלאההמוצעת
1)2()ב(,תשולםגםלקצבתושלנכהשנקבעהלו בסעיף
דרגתאי־כושרשאינהעולהעל74%,באופןיחסילדרגת

נכותוע

לפסקה )4(

סעיף206לחוקהביטוחהלאומיקובעזכאותלגמלת
שירותיםמיוחדים,כפישיקבעהשרבתקנותעמכוחסעיף
)מתן נכות( )ביטוח הלאומי הביטוח תקנות הותקנו זה,
שירותיםמיוחדים(,התשל"ט-1978,שקבעואתשיעורי
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46%ע13לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל188%מקצבתיחיד )1(
מלאה;

98%ע8לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל9%ע111מקצבתיחיד )2(
מלאה;

5%ע4,לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל50%מקצבתיחיד )3(
מלאהע";

בסעיף251,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לענייןחישובהגמלההנוספתלנכה,מבוטח ")ג(
ששולמהלוקצבתנכותיהיהזכאילתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטים
להלןמקצבתיחידמלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(;תוספתלפיפסקאות)2(או)3(

לאתחולעלמישהוראותסעיף307חלותלגביו:

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקביוםתחילתושלתיקון )1(
מס'200אולפניו-

בעדהתקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'200עדיוםכ' )א(
בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(-70%ע10;

בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך )ב(
-23%ע19;אךאםהוראותסעיף307חלותלגביו-70%ע10;ואםהיה
זכאילקצבהחלקיתלפיסעיף201-70%ע10ובתוספתסכוםשיחסו

ביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכרוביןמאה,במכפלת52%ע8;

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקלאחריוםתחילתושל )2(
תיקוןמס'200עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(-52%ע8,
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך,ואםהיה
זכאילקצבהלפיסעיף201-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכר

וביןמאה,במכפלת52%ע8;

46%ע13לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל188%מקצבתיחיד )1(
מלאה;

98%ע8לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל9%ע111מקצבתיחיד )2(
מלאה;

5%ע4,לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל50%מקצבתיחיד )3(
מלאהע";

בסעיף251,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לענייןחישובהגמלההנוספתלנכה,מבוטח ")ג(
ששולמהלוקצבתנכותיהיהזכאילתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטים
להלןמקצבתיחידמלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(;תוספתלפיפסקאות)2(או)3(

לאתחולעלמישהוראותסעיף307חלותלגביו:

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקביוםתחילתושלתיקון )1(
מס'200אולפניו-

בעדהתקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'200עדיוםכ' )א(
בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(-70%ע10;

בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך )ב(
-23%ע19;אךאםהוראותסעיף307חלותלגביו-70%ע10;ואםהיה
זכאילקצבהחלקיתלפיסעיף201-70%ע10ובתוספתסכוםשיחסו

ביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכרוביןמאה,במכפלת52%ע8;

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקלאחריוםתחילתושל )2(
תיקוןמס'200עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(-52%ע8,
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך,ואםהיה
זכאילקצבהלפיסעיף201-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכר

וביןמאה,במכפלת52%ע8;

הגמלהשלהיהיוזכאיםנכיםבעדשירותיםמיוחדיםעסעיף
206אלחוקהביטוחהלאומיהגדילאתהזכאותלגמלת
שירותיםמיוחדיםמכוחהתקנותהאמורותעכעתמוצע
לתקןאתסעיף206אלחוקהביטוחהלאומי,כךשהזכאות
לגמלתשירותיםמיוחדיםמכוחהתקנותהאמורותתהיה
התוספת את להעניק מוצע בהתאמה, יותרע אף גבוהה
המוצעתגםלמישזכאילגמלתשירותיםמיוחדיםלעולה
מיוחדות גמלאות מתן בדבר ההסכם לפי המשתלמת

לעוליםהתלוייםבעזרתהזולתע

לפסקה )5(

מזכאות במעבר הקצבה הגדלת את להסדיר כדי
לקצבתנכותלזכאותלקצבתזקנהלנכה,לנוכחתיקון200
הוראות לקבוע מוצע מכוחו, ששולמו והמענקים לחוק

המחלקותאתהמבוטחיםלשלושקבוצות-

מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותמלאהונעשו )א(
באדר י"ד יום עד ותיק אזרח קצבת לתשלום זכאים
התשע"ח)1במרס2018(,דהיינו,ביוםתחילתושלתיקון
200לחוקאולפניו,יהיוזכאיםלתוספתקבועהלקצבת
הנכותבשיעור70%ע10מקצבתיחידמלאה,מיוםי"דבאדר

התשע"ח)1במרס2018(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני
2021(עמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(יעלהשיעור
התוספתלקצבה,ויעמודעל23%ע19מקצבתיחידמלאהע
מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותחלקיתונעשוזכאים
לתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהזו,יהיוזכאיםלתוספת
סכוםשיחסוביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכרוביןמאה,
במכפלת52%ע8עעםזאת,מבוטחשחלעליוסעיף307לחוק
הביטוחהלאומי,קריהואזכאילקצבהונמצאבמוסד,יקבל
וזאת 70%ע10, של בשיעור לקצבה, יותר נמוכה תוספת
מכיווןשלפיסעיף307לחוקמרביתהקצבהמועברתלמוסד

שמתקצבתהמדינהולאלידיו;

מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותמלאהונעשוזכאים )ב(
לתשלוםקצבתאזרחותיקמיוםי"דבאדרהתשע"ח)1במרס
2018(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,יהיו
זכאיםלתוספתקבועהלקצבתהנכותבשיעור52%ע8מקצבת
יחידמלאה)קריתוספתבסך190שקליםחדשים(מיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עגםכאן,יחולואותןהוראות
עלמבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותחלקית,והזכאות
האמורהבסעיףזהלאתחולעלמבוטחיםשחלעליהםסעיף

307לחוק,מהטעםהמפורטלעיל;
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אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהשמיוםי"זבטבת )3(
התשפ"א)1בינואר2021(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(-17%,
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך,ואםהיה
זכאילקצבהלפיסעיף201-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכר

וביןמאה,במכפלת52%ע8ע";

בסעיף251א- )6(

בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"תיקוןמס'200"יבוא"תיקוןמס'226";* )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ערבתחילתושלתיקוןמס'200"יבוא"ערבתחילתו )ב(
שלתיקוןמס'200אוערבתחילתושלתיקוןמס'226ע";

בסעיף315ד)א()3(,אחריפסקה)ב(יבוא: )7(

הלאומי הביטוח חוק של תחילתו ערב שנכרת התקשרות הסכם לגבי ")ג(
)תיקוןמס'226(,התשפ"ב-2021)בסעיףזה-תיקוןמס'226(-כלסכוםשנוסף

עלהקצבהבשלתיקוןמס'226ע

לגביהסכםהתקשרותשנכרתביוםתחילתושלתיקוןמס'226אולאחריו )ד(
-סכוםשל300שקליםחדשים,ולגבימישזכאילהגדלהשלקצבהכאמורלפי
תקנותלפיסעיף220ב,אםנקבעה-גםסכוםהשווהל־40%מההגדלהכאמורע";

בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"75%ע37"יבוא"23%ע50"ע )8(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקון

מס'218-הוראת
שעה()מענקחד–

פעמיחלףהגדלת
קצבאותהנכות

לשנת2020(

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלת27ע
222דהמובאבו, קצבאותהנכותלשנת2020(,התשפ"א-432021,בסעיף1)1(,בסעיף

בסופויבוא:

ו–)4(יקראואתלוח )ד()3( ")ו(לענייןהתשלומיםבעדהתקופותהמנויותבסעיפים
ח'1אכך-

מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותונעשוזכאים )ג(
1( התשפ"א בטבת י"ז מיום ותיק אזרח קצבת לתשלום
בינואר2021(עדליוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,
יהיוזכאיםלתוספתקבועהלקצבתהנכותבשיעורשל
17%מקצבתיחידמלאהעגםכאן,יחולואותןהוראותעל
והזכאות חלקית, נכות קצבת להם ששולמה מבוטחים
האמורהבסעיףזהלאתחולעלמבוטחיםשחלעליהם

סעיף307לחוק,מהטעםהמפורטלעילע

לפסקה )6(

מוצעלקבועכיתישמרהזכאותלהטבותנלוותלמי
שהיהזכאילגמלתהבטחתהכנסהערבתחילתושלהתיקון
ובשלהעלייהבשיעורהקצבאותחדלהלהשתלםלוגמלת
שיעורי העלאת שתכלית זאתמכיוון ההכנסהע הבטחת
הקצבאותהיאלהיטיבעםציבורהזכאים,ולאלגרועמהם

הטבותאחרותע

לפסקה )7(

מוצעלקבועהגבלותעלשכרטרחהשרשאיעורך
דיןלגבותממבוטחבעדהסכםהתקשרותלייצוגמשפטי

שנכרתערבתחילתושלתיקוןזהולאחריועזאת,באופןזהה
להעלאתסכומיהקצבהשנערכהבתיקון200עלגביהסכם
התקשרותשנכרתערבתחילתושלהתיקון,מוצעלקבועכי
כלסכוםשנוסףעלהקצבהבשלהוראותתיקוןזהלאיובא
בחשבוןלענייןחישובשכרטרחהעלגביהסכםהתקשרות
שנכרתמיוםתחילתושלתיקוןזהאולאחריומוצעלקבוע
הגבלהשלשכרהטרחהשניתןלגבותמהקצבההמוגדלת

בעקבותהתיקוןע

מוצעלתקןאתחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'  סעיף 27
218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלת 
קצבאותהנכותלשנת2020(,התשפ"א-2021,כךשגםבעד
התקופהשביןהחודשיםינואר2021לביןיוני2021,יעמוד
שיעורהקצבההמלאה,בתוספתהמענקיםהאמורים,על
סכוםשל3,700שקליםחדשיםעלענייןזהמוצעלהבהירכי
למישנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקמיוםד'בטבת
התש"ף)1בינואר2021(,ישולםהפרששביןקצבהחודשית

מלאהלסך3,700שקליםחדשיםע

ס"חהתשפ"א,עמ'50ועמ'334ע 43

*מספרסופישלהתיקוןיפורסםלאחראישורהחוקבקריאהשנייהושלישיתע
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בפרט1,בטורב,במקום"3,511שקליםחדשים"יבוא"3,700שקלים )1(
חדשים";

בפרט6,בטורב,בסופויבוא"ואםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרח )2(
ותיקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(-ההפרששבין3,700שקלים

חדשיםלקצבהחודשיתמלאהע"

סימןג'-תחילה,
תחולהותשלומים

ראשונים

לפי28ע המשתלמות גמלאות על יחול והוא פרסומו, ביום זה סימן של תחילתו )א(
סימןזהע

תשלומיםראשוניםלפיסימןזה,כנוסחובחוקזה,ישולמולאיאוחרמ–90ימים )ב(
מיוםפרסוםחוקזהע

פרק י': שונות
תיקוןחוקיום

חינוךארוך
ולימודיהעשרה

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-441997,בסעיף4)א(,במקום"התשפ"ג"29ע
יבוא"התשפ"ז"ע

תיקוןחוקגנים
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי

הנצחה

בחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-30-451998ע

בסעיף9)ג(,במקום"כהכנסתה"יבוא"כהכנסה"; )1(

בסעיף12,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בפרט1,בטורב,במקום"3,511שקליםחדשים"יבוא"3,700שקלים )1(
חדשים";

בפרט6,בטורב,בסופויבוא"ואםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרח )2(
ותיקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(-ההפרששבין3,700שקלים

חדשיםלקצבהחודשיתמלאהע"

לפי28ע המשתלמות גמלאות על יחול והוא פרסומו, ביום זה סימן של תחילתו )א(
סימןזהע

סימןג'-תחילה,
תחולהותשלומים

ראשונים

תשלומיםראשוניםלפיסימןזה,כנוסחובחוקזה,ישולמולאיאוחרמ–90ימים )ב(
מיוםפרסוםחוקזהע

פרק י': שונות

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-441997,בסעיף4)א(,במקום"התשפ"ג"29ע
יבוא"התשפ"ז"ע

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה

תיקוןחוקגניםבחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-30-451998ע
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי

הנצחה

בסעיף9)ג(,במקום"כהכנסתה"יבוא"כהכנסה"; )1(

בסעיף12,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

גמלאות על יחולו החוק הוראות כי מוצע  סעיף 28
המשולמותבעדחודשיולי2021,למעטאםנקבע 
אחרתלצידן,למשלבעדגמלאותרטרואקטיביותלפיחוק
זהעכדילאפשרלמוסדשהותלהיערךלתשלוםהגמלאות
לפיחוקזה,מוצעכיתשלומיםראשוניםמכוחוישולמו

בתום90ימיםמיוםפרסומוע

פרק י'

העשרה, ולימודי ארוך חינוך יום חוק  סעיף 29
התשנ"ז-1997)בפרקזה-חוקיוםחינוךארוך(,  כללי
באלהוסיףשעותלימודיםוחינוךעלהשעות 
חינוך יום לחוק 4)א( סעיף החינוךע במוסדות הקיימות
קובע בהדרגה", "החלה שכותרתו כיום, כנוסחו ארוך
הלימודים בשנת החל בהדרגה יחולו החוק הוראות כי
התשנ"חביישובים,בשכונות,במוסדותחינוךאובשכבות
גילשיקבעשרהחינוךבצו,תוךמתןעדיפותליישובים,
לשכונות,למוסדותחינוךאולשכבותגילאשרלדעתהשר
זקוקיםלסיוענוסףבחינוך,ובלבדשהחלתותושלםלא

יאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשפ"גע

עדהיוםהוחלבהדרגהיישומושלחוקיוםחינוך
ארוךבבתיספרבכ–100יישוביםושכונות,ובגניילדים
החינוך שרי שפרסמו לצווים בהתאם יישובים, בכ–90

מכוחושלחוקיוםחינוךארוךע

עםזאת,לנוכחקיומןשלתכניותאשרהאריכובפועל
אתשעותהלימודבמוסדותהחינוך,ובייחודרפורמת"אופק
חדש",נדחתהבמהלךהשניםהחלתושלהחוקביישובים

נוספיםובשכונותנוספותע

כרוכה זה חוק של החלתו השלמת כך, על נוסף
למעלה על העומדות היקף רחבות תקציביות בעלויות

משלושהמיליארדשקליםחדשיםבשנהע

לחוק 40א סעיף להוראות לב ובשים כך, בשל
יסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,ולצורךעמידהבמסגרת
התקציביתהכלולהבתכניתהתקציבהרב–שנתיתלשנים
2022עד2025,מוצעלדחותאתהשלמתהחלתושלחוק
יוםחינוךארוךבארבעשנותלימוד,כךשהשלמתהחלתו

תיעשהלאיאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשפ"זע

ליום תלמידים של זכאותם את לדחות מוצע
התשפ"גלתחילת שנתהלימודים מתחילת ארוך, חינוך
שנתהלימודיםהתשפ"זעכפישצויןלעיל,עדהיוםהוחל
בהדרגהיישומושלחוקיוםחינוךארוךבבתיספרבכ–100
יישוביםושכונות,ובגניילדיםבכ–90יישוביםשקבעשר
החינוךבצוויםמכוחחוקיוםחינוךארוך,בהתאםלמדדים
סוציו-אקונומייםעבמקומותשבהםכברהוחליוםחינוך
ארוך,ימשיךלהיותמונהגהסדרזה,והחלתיוםחינוךארוך
ביישוביםנוספיםובשכונותנוספותתותאםלמועדהחדשע

סעיף 30 לפסקאות )1( ו–)2( 

סעיף12לחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתרים
לאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-1998)להלן-חוקגנים
לאומיים(,קובעבסעיףקטן)א(כיתקציבהרשותלשמירת
והגנים( הטבע רשות - )להלן הלאומיים והגנים הטבע
מכספי סכום ישולם לא וכי הממשלה, ידי על יאושר
הרשותאלאעלפיתקציבזה,ולאתתחייבהרשותבשום

התחייבותאלאלפיוע

ס"חהתשנ"ז,עמ'204;התשע"ח,עמ'535ע 44

ס"חהתשנ"ח,עמ'202;התשע"ט,עמ'54ע 45
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התקציבהשנתילפעילותהשלהרשותימומןמתקציבהמדינהומאגרות ")א1(
המשתלמותלפיחוקזהע

חלקושלהתקציבהשנתישימומןמתוךתקציבהמדינה,בהתאםלהוראת )א2(
סעיףקטן)א1(,ייקבעבחוקהתקציבהשנתישלהמדינהע"

תיקוןחוקהשכר
הממוצע)הוראת

שעה-נגיף
הקורונההחדש(

בחוקהשכרהממוצע)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התשפ"א-31-462020ע

בסעיף1,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"; )1(

בסעיף2,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"ע )2(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

1,בהגדרה"הסכום32ע ]נוסחמשולב[,התשנ"ה-471995,בסעיף בחוקהביטוחהלאומי
,)4( הבסיסי",בסיפההחלבמילים"הסכוםהבסיסייעודכןכמפורטלהלן",בפסקה

במקוםהסיפההחלבמילים"משנת2022"יבוא"כמפורטלהלן:

ו–)א2( )א1( בסעיפים ולקבוע זה סעיף לתקן מוצע
מאוצר ימומן והגנים הטבע רשות תקציב כי המוצעים
המדינהומאגרותהמשתלמותלפיחוקגניםלאומיים,וכי
ייקבע המדינה תקציב מתוך השנתי התקציב של חלקו
בחוקהתקציבהשנתיעזאת,כדילעגןאתהסמכותהחוקית
לתקצוברשותהטבעוהגניםמאוצרהמדינה,ובכךלהבטיח
ושמורות הטבע ערכי של והשימור הניהול המשך את

הטבעבידיהרשותע

יובהרכיאיןבתיקוןהמוצעכדילפגועבשארמקורות
ההכנסההעצמייםשלרשותהטבעוהגניםאובעצמאותה
התקציביתשלהרשות,הרשאיתלקבל,ביןהשאר,תרומות,
עיזבונות,מתנותומענקיםלצורךביצועתפקידיה,כאמור

בסעיף12)ב(לחוקגניםלאומייםע

גנים לחוק 9)ג( סעיף את לתקן מוצע בהתאמה,
לאומייםולהבהירכיההכנסותמאגרותלפיסעיף9לחוק

אינןהכנסתההבלעדיתשלהרשותע

החדש הקורונה נגיף והתפשטות התפרצות  סעפים
השאר, בין שונות, הגבלות להטלת הביאה  31 ו–32
עלפתיחתמקומותעבודהועלהתייצבותשל  כללי

לא אשר הגבלות עבודתם, במקומות עובדים 
אפשרולקייםשגרתעבודהרגילהעלאורזאת,מעסיקים
רביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעו

עלפיטוריהםע

בשלהמשברהכלכליהמתמשךעובדיםרביםעדיין
לאחזרולעבודה,ורמותהאבטלהשטרםהמשברעמדו
הקורונה משבר בעקבות לכ–7%ע כעת עלו כ–5%ע3 על
וההגבלותהאמורות,בשנים2020ו–2021חלהעלייהחדה
בגובההשכרהממוצעבמשקוזאתבעקבותהירידהבמספר
העובדיםהפעיליםומכיווןשהעובדיםשיצאולחופשה
ללאתשלוםאופוטרו-השתכרולרובמשכורותנמוכות
יותרמהשכרהממוצעבמשקעגםלאחרהסרתההגבלות,
שיעוריהאבטלההגבוהיםביחסלימיטרוםהמשברנובעים
בעיקרמקשייהחזרהלעבודהשלעובדיםבעשירוניהכנסה

נמוכים,ובשלכךמטיםאתהשכרהממוצעכלפימעלהע

לאורהאמורלעיל,ובשלמצבהמשקבתקופהזו,בין
השארביחסלגידולהצפויבמדדהשכרהממוצעלשנת
שנת של אוגוסט-אוקטובר חודשים על המסתמך ,2022
2021,אשראינומייצגעלייהבאיכותהחיים,מוצעלתקן
הקורונה נגיף - שעה )הוראת הממוצע השכר חוק את
החדש(,התשפ"א-2020)להלן-חוקהשכרהממוצע(ואת
חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן

-חוקהביטוחהלאומי(,כמפורטלהלןע

כתוצאהמעלייתהשכרהממוצעצפוילעלות  סעיף 31
גםמדדהשכרהממוצעשמפרסםהביטוחלאומי 
ולכךישהשלכותשיקשועלהמשקלהמשיךולהשתקםע
כךעשוייםלעלות,ביןהשאר,שכרהמינימוםוקצבאות
הצמודותלשכרהממוצעבמשק,הפרשותלביטוחלאומי,
תעריףהחשמלותעריפיהארנונהעעלפיההערכותהכלכלנית
הראשיתבמשרדהאוצרהשכרהממוצעבמשקובעקבותכך
גםמדדהביטוחהלאומי)עלבסיסחישובחודשיםאוגוסט
-אוקטובר(צפוילגדולבעודכ–3%ע9לעומתהמדדשנקבע
לשנים2020ו–2021,באופןשאינומשקףעלייהבשיעורדומה

ברמתהחייםבישראלבתקופהזוע

שנקבעה השעה הוראת את להאריך מוצע כן, על
בחוקהשכרהממוצעבשנתהכספים2021,ולהותיראת
המוסד ידי על המחושב במשק, הממוצע השכר מדד
שפורסם כפי שיישאר כך ינואר, לאומיבחודש לביטוח
להאריך מוצע כן, כמו 2022ע שנת תום עד ,2020 בשנת
לשנהנוספתאתהגדרתהשכרהממוצעבמשקכאמור
דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים לחוק 4)א()1( בסעיף
התשל"ה-1975,כךשתתייחסלגבוהמביןשניאלה:השכר
הממוצעכפישנקבעעלידיהביטוחהלאומיכאמוראו
המרכזית הממוצעבמשקכפישפרסמההלשכה השכר
לסטטיסטיקהנכוןליוםד'בניסןהתש"ף)29במרס2020(,
השכר את הלשכה פרסמה שבו האחרון המועד שהוא

הממוצעבמשקלפנישניכרוהשפעותההגבלותכאמורע

בחוק הבסיסי הסכום הגדרת שלפי מכיוון  סעיף 32
הביטוחהלאומי,הסכוםהבסיסילענייןקצבת 
נכותהמשתלמתלפיהוראותסימןג'בפרקט'לחוקוכל

ס"חהתשפ"א,עמ'260ע 46

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ע 47
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ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(-בשיעורשל45%ע2; )א(

משנת2023ואילך-ב־1בינוארשלכלשנהלפישיעורעלייתהשכר )ב(
הממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצעשעודכןב־1בינואר
שלהשנההקודמתשבהנעשהעדכון;ולענייןהעדכוןהראשוןלפיסעיף

קטןזה-

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעולהעל45%ע2-לפישיעור )1(
עלייתהשכרהממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצע

שעודכןביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(בניכוי45%ע2;

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעד45%ע2-יידחההעדכון )2(
לשנהשלאחרמכןויחוללגביההאמורבפסקה)1(ע

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה

בחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-482007,בסעיף4)ג(,במקום"3,960שקליםחדשים"33ע
יבוא"6,500שקליםחדשים"ע

תחילתםשלסעיפים31ו־32לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהע34עפרקי'-תחילה

פרק י"א: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,אלאאםכןנקבעבו35עתחילה

אחרתע

ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(-בשיעורשל45%ע2; )א(

משנת2023ואילך-ב־1בינוארשלכלשנהלפישיעורעלייתהשכר )ב(
הממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצעשעודכןב־1בינואר
שלהשנההקודמתשבהנעשהעדכון;ולענייןהעדכוןהראשוןלפיסעיף

קטןזה-

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעולהעל45%ע2-לפישיעור )1(
עלייתהשכרהממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצע

שעודכןביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(בניכוי45%ע2;

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעד45%ע2-יידחההעדכון )2(
לשנהשלאחרמכןויחוללגביההאמורבפסקה)1(ע

בחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-482007,בסעיף4)ג(,במקום"3,960שקליםחדשים"33ע
יבוא"6,500שקליםחדשים"ע

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה

פרקי'-תחילהתחילתםשלסעיפים31ו־32לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהע34ע

פרק י"א: תחילה

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,אלאאםכןנקבעבו35ע
אחרתע

תחילה

קצבהששיעורהנגזרממנה,יעודכןהחלמשנת2022לפי
כאמור הנכות שקצבאות מוצע הממוצע, השכר עליית

יעודכנובשיעורשל45%ע2ע

שהממשלה לשיעור בהתאמה הוא זה שיעור
הנוגעים ותקנות בצווים לעדכון ביחס לגביו החליטה
ושיקום(, )תגמולים הנכים חוק לפי התגמולים לשיעור
במערכה שנספו חיילים משפחות חוק התשי"ט-1959,
)תגמוליםושיקום(,התשי"י-1950,חוקנכירדיפותהנאצים,
התשי"ז-1957,וחוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-1954,
בסקטור אשרנקבעבהתאםלשיעורעלייתמדדהשכר

הציבוריהקהילתיבשנים2018ו–2019ע

כמוכן,מוצעלקבועהסדרמשליםלשנת2023כדי
למנועשינוימלאכותיבקצבאותבשנת2023ע

מדינתישראלמשלמתלפיסעיף4לחוקהטבות  סעיף 33
לניצולישואה,התשס"ז-2007)להלןבפרקזה-  כללי
3,991 של בסך שנתי מענק ההטבות( חוק 
שקליםחדשיםלשנהלכ–65אלףניצולישואה,שאינם
הנאצים, רדיפות נכי חוק מכוח חודשי לתגמול זכאים
לישראל שעלו מהטעם השאר בין וזאת התשי"ז-1957,
לאחריוםכ"בבתשריהתשי"ד)1באוקטובר1953(ולאשהו

במחנהריכוזאובגטוע

נוסףעלכך,מדינתישראלמשלמתמענקבסכוםצמוד
וזההלכ–51אלףנפגעיהתנכלויותאנטישמיותוגזעניות

שר של החלטות לפי השנייה, העולם מלחמת בתקופת
האוצרמיוםכ"אבכסלוהתשע"ו)3בדצמבר2015(ומיום

כ"בבחשווןהתשע"ז)23בנובמבר2016(ע

זכאים שאינם למי נוסף סיוע לתת נועד התיקון
המשולמות הנלוות וההטבות החודשיים לתגמולים

לניצוליםמקבליהתגמולהחודשיע

כי קובע הנוכחי בנוסחו ההטבות לחוק 4)ג( סעיף
"מענקההטבותהשנתישלוזכאימישמתקייםבוהאמור
בסעיףקטן)א(יהיהבסכוםשל3,960שקליםחדשים,והוא

ישולםמאוצרהמדינהעד10בפברוארשלכלשנהע"

מוצעלקבועכיסכוםהמענקהשנתייוגדללסכוםשל
6,500שקליםחדשיםכדילתתסיועמוגברלמקבליהמענק

השנתישאינםזכאיםלתגמולחודשיע

העלותהכוללתשלההצעהמוערכתבכ–300מיליון
4 חדשיםלשנההכוללתאתהזכאיםלפיסעיף שקלים
לחוקההטבותואתנפגעיהתנכלויותאנטישמיותוגזעניות
לסכום וזהה צמוד להם המשתלם המענק סכום אשר

המענקהמשתלםלפיסעיף4לחוקההטבותע

31ו–32 מוצעלקבועכיתחילתםשלסעיפים  סעיף 34 
לחוקזהתהיהביוםפרסומושלחוקזהע 
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הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה )הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו־2022(
)תיקוני חקיקה והוראת שעה(, התשפ"א-2021

תיקוןחוק
הפחתתהגירעון

והגבלתההוצאה
התקציבית

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-1-11992ע

בסעיף5-)1(
בפסקה)16(,במקום"25%ע2"יבוא"0%ע3"; )א(

בפסקה)17(,במקום"0%ע2"יבוא"5%ע3"; )ב(

בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאה  כללי
התקציבית,התשנ"ב-1992)להלן-חוקהפחתת 
תקציב על פיסקליות מגבלות שתי קיימות הגירעון(,
המדינהעהמגבלההראשונהקובעתאתהגירעוןהמרבי
שניתןלקבועבעתאישורתקציבהמדינהבמונחיםשל
השנייהקובעת והמגבלה הגירעון(, )תקרת תוצר אחוזי
אתשיעורהגידולהמרביהריאליבהוצאההממשלתית
ביחסלהיקףההוצאההממשלתיתבתקציבהשנההקודמת
)מגבלתההוצאה(עלעמידהבמגבלותאלהחשיבותמכרעת

בשמירהעלאמינותההפיסקליתשלהממשלהע

זו,תוקןבשנת2015חוקיסודות כהשלמהלחקיקה
התקציב,התשמ"ה-1985)להלן-חוקיסודותהתקציב(,
כדילהתגברעלכשלתכנונישנבעמכךשבמהלךהכנת
תקציבהמדינהואישורולאהייתההתייחסותלצעדים
הפיסקלייםהדרושיםלהתכנסותלמגבלתההוצאהבשנים
שלאחרשנתהכספיםהקרובה,אולצורךלהתכנסלמגבלת
הגירעוןבשניםאלהעבתיקוןהאמורלחוקיסודותהתקציב
נוסףסעיף40אלחוקיסודותהתקציבעסעיף40אקבעאת
חובתהממשלהלהכיןתכניתתלת־שנתיתעלפיהצעת
שרהאוצר,אשרתונחעלשולחןהכנסתבכלשנהיחדעם
הצעתחוקהתקציבהשנתי,בהתאםלהוראותהמפורטות
בסעיף40אענוסףעלכךקבעסעיף40אהוראותשמגבילות
חדשות החלטות לקבל הממשלה של יכולתה את
הכרוכותבהוצאהתקציביתבלאשצויןמקורתקציבילכך
לצמצום כללהנומרטורהביא כללהנומרטור(ע )להלן-
עלעצמה שלקחההממשלה התקציביות ההתחייבויות
מעברלמסגרותהתקציב,ובהתאםתרםליכולתהממשלה

לעמודבמגבלותלפיחוקהפחתתהגירעוןע

בשנת2020,עםפרוץנגיףSARS-COV-2)להלן-
נגיףהקורונה(ברחביהעולם,מדינותרבותנקטומדיניות
אנטי־מחזוריתמרחיבה,תוךשהןמשהותאועוקפותאת
חוק בישראל, גם אצלןע שנהוגים הפיסקליים הכללים
הפחתתהגירעוןתוקןכמהפעמים-בחוקהתכניתלסיוע
כלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020,
בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש-מענק
שעה(,התש"ף-2020,ובחוקהפחתת חד־פעמי()הוראת
)20 מס' )תיקון התקציבית ההוצאה והגבלת הגירעון
)הגדלתסכוםההוצאההממשלתיתבשנותהתקציב2020
ו־2021לשםהתמודדותעםמשברהקורונה(,התש"ף-2020ע

בחוק השינויים אלה, לחוקים ההסבר בדברי כמוסבר
של התכניות את לממן כדי נדרשו הגירעון הפחתת
הממשלהלהתמודדותעםהמשברהכלכלישנוצרבשל

התפשטותנגיףהקורונהע

בשיםלבלצמיחההשליליתבמשקבשנת2020אשר
נבעהמהתפשטותנגיףהקורונהומפגיעתההמתמשכת
חוסר ובשל במשק, שונים ובמגזרים העבודה בשוק
ושל הצמיחה של ההתאוששות לקצב באשר הוודאות
הכינוס את להשהות צורך יש הקצר בטווח התעסוקה,
לעוגניםהפיסקלייםשאפיינואתמדיניותהממשלהבעשור

הקודםולהציביעדיםזמנייםמרחיביםיותרע

הגירעון תקרת להעלותאת רקעהאמור,מוצע על
לשנת2021ל־0%ע3ואתתקרתהגירעוןלשנת2022ל־5%ע3,
וכןלהתאיםאתקצבהפחתתהגירעוןבשניםהבאותענוסף
ההוצאה מגבלת חישוב אופן את לשנות מוצע כך, על
עלידיתיקוןרכיבההצמדהשבנוסחתמגבלתההוצאהע
זאתועודמוצעלהגדילהןאתההוצאההמותרתוהןאת
הגירעוןהמותרלצורךהמשךהפעלתהתכניתהכלכלית
להתמודדותעםמשברהקורונה)להלן-התכניתהכלכלית(
בשנת2021וכןבשניםהבאותעעודמוצעלאפשרלממשלה
מתווההדרגתילכינוסתחזיתההוצאהלסכוםההוצאה

המותרתעלפיהמתווההאמורע

הצעותהתקציבלשנים2021ו־2022מוגשותלאחר
תקופהממושכתשלהעדרתקציבמדינהוהתנהלותשל
למעלהמשנהוחציעלפיתקציבהמשכיעמכיווןשהמחוקק
לאצפהתקופהכהממושכתשלהעדרתקציב,המסגרת
התנהלות לאפשר כדי התאמות כמה מצריכה החוקית
תקציביתרציפהעםחזרהלתקציבמדינה,בייחודלעניין

שימושבעודפיתקציבע

לפסקה )1( סעיף 1

בתקרת שעניינו הגירעון הפחתת לחוק 5 סעיף
הגירעון,קובעכיוםבפסקאות)16(עד)19(,מתווהגירעון
יעלה 2021לא שבשנת כך ,2024 2021עד פוחתלשנים
שיעורהגירעוןהכוללעל25%ע2מהתוצרהמקומיהגולמי
)להלן-התמ"ג(,בשנתהתקציב2022לאיעלהעל0%ע2
מהתמ"ג,בשנתהתקציב2023לאיעלהעל75%ע1מהתמ"ג
ובשנותהתקציב2024ואילךלאיעלהמדישנהעל5%ע1

מהתמ"גע

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשפ"א,עמ'33ע 1
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בפסקה)18(,במקום"75%ע1"יבוא"75%ע2"; )ג(

במקוםפסקה)19(יבוא: )ד(

בשנתהתקציב2024-באופןשלאיעלהעל25%ע2; )19("

בשנתהתקציב2025-באופןשלאיעלהעל75%ע1; )20(

בשנותהתקציב2026ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%ע1ע"; )21(

אחריסעיף16יבוא: )2(

"הוראתשעה
לשנים2021

ו־2022-הצמדת
סכוםההוצאה

הממשלתית

עלאףהוראותסעיף6א,לענייןכלאחתמשנותהתקציב162021אע
ו־2022יקראואתסעיףקטן)ב(לסעיףהאמור,כאילובמקום
מדד של השינוי שיעורי לממוצע צמוד "כשהוא המילים
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה"
למדד הצמדה שמשקף ,2% של שיעור "בתוספת נאמר
תחום באמצע מחירים שינוי של במצב לצרכן המחירים
יציבותהמחיריםשקבעההממשלהבהתאםלסעיף3)ב(לחוק

בנקישראל,התש"ע-22010ע";

בסעיף17- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"69%ע12"יבוא"5%ע16"; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"06%ע0"יבוא"8%ע3"; )ב(

בסעיף18)א(,במקום"08%ע0"יבוא"4%ע0"; )4(

בפסקה)18(,במקום"75%ע1"יבוא"75%ע2"; )ג(

במקוםפסקה)19(יבוא: )ד(

בשנתהתקציב2024-באופןשלאיעלהעל25%ע2; )19("

בשנתהתקציב2025-באופןשלאיעלהעל75%ע1; )20(

בשנותהתקציב2026ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%ע1ע"; )21(

אחריסעיף16יבוא: )2(

"הוראתשעה
לשנים2021

ו־2022-הצמדת
סכוםההוצאה

הממשלתית

עלאףהוראותסעיף6א,לענייןכלאחתמשנותהתקציב162021אע
ו־2022יקראואתסעיףקטן)ב(לסעיףהאמור,כאילובמקום
מדד של השינוי שיעורי לממוצע צמוד "כשהוא המילים
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה"
למדד הצמדה שמשקף ,2% של שיעור "בתוספת נאמר
תחום באמצע מחירים שינוי של במצב לצרכן המחירים
יציבותהמחיריםשקבעההממשלהבהתאםלסעיף3)ב(לחוק

בנקישראל,התש"ע-22010ע";

בסעיף17- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"69%ע12"יבוא"5%ע16"; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"06%ע0"יבוא"8%ע3"; )ב(

בסעיף18)א(,במקום"08%ע0"יבוא"4%ע0"; )4(

את להתאים מוצע הכללי, בחלק האמור רקע על
תוואיהפחתתהגירעוןהקבועבחוקכמפורטלהלן:בשנת
0%ע3 2021לאיעלהשיעורהגירעוןהכוללעל התקציב
מהתמ"ג,בשנת2022לאיעלההגירעוןעל5%ע3מהתמ"ג,
בשנת2023לאיעלהעל75%ע2מהתמ"ג,בשנת2024לא
יעלהמעל25%ע2,בשנת2025לאיעלהמעל75%ע1והחל

משנת2026לאיעלהמדישנהעל5%ע1מהתמ"גע

לפסקה )2(

המשקף ריאלי מרכיב מורכבת ההוצאה מגבלת
אתגידולהוצאותהממשלההקשור,ביןהשאר,בגידול
הדמוגרפיהגבוהשלאוכלוסייתישראלמצדאחד,ואת
יעדיחסהחובתוצרארוךהטווחמצדשני,באופןשמאפשר
התכנסותהדרגתיתליעדיחסהחובתוצרארוךהטווחעלצד
הרכיבהריאלימגבלתההוצאהכוללתגםרכיבנומינלי
המחירים ברמת שינויים ביטוי לידי להביא נועד אשר
ואתהשפעותיהםעלגובהההוצאההממשלתיתעהרכיב
כפי לצרכן המחירים מדד כממוצע מחושב הנומינלי
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,עלפיהנתונים
שבעבורן האחרונות השנים שלוש בעבור השנתיים

התפרסםנתוןזהבאופןרשמיע

בשלהאמורבחלקהכללי,מוצעלתקןבהוראתשעה
אתאופןחישובהרכיבהנומינלישלמגבלתההוצאה,כך

שיעמודעלשיעורשל2%בשנים2021ו־2022ע

לפסקה )3(

למשבר הביאה החדש הקורונה נגיף התפרצות
בריאותיוכלכליעכדילרסןאתהתחלואההוטלוהגבלות
משמעותיות,ביןהשארעלפתיחתמקומותעבודהוכןעל
התייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםעהגבלותאלה
אשר רגילה, עבודה שגרת קיום מסוימת לתקופה מנעו
עלכןמעסיקיםרביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללא
תשלוםאו,לחלופין,פיטרואתעובדיהםעכדילסייעלמשק
להתמודדעםהמשברהממשלהיצאהבתכניתכלכלית
נרחבתהמוערכתבכ־200מיליארד)שקליםחדשיםלהלן
-ש"ח(בארבעהרבדיםמרכזיים:מענהמיידילמשרדי
ממשלה,רשתביטחוןסוציאלית,המשכיותעסקיתוהאצת
התכנית של המוערכת התקציבית העלות סך המשקע
הכלכליתהיאכ־137מיליארדש"ח,ומתוכםהוקצו8ע84
מיליארדש"חבשנת2020ו־3ע52מיליארדש"חבשנת2021ע
למסגרת מעבר ההוצאה סכום הגדלת את לאפשר כדי
המדינה משק חוק–יסוד: לפי מותרת שהייתה ההוצאה
)להלן-חוקהיסוד(,תוקןחוקהיסודבתיקוןמס'10עכעת,
כדילאפשרלממשלהלבצעאתרכיביהתכניתהכלכלית
שלאחריה,מוצעלהתאיםאתחוק 2021ובשנים בשנת
המסגרותלהוראותשנקבעובתיקוןמס'10,ולהגדילאת
2021בכ־52 סכוםההוצאההממשלתיתהמותרתבשנת
מיליארדש"חשהוקצובשנת2021כאמורוכןבסכוםנוסף
שלכ־16מיליארדש"חהמהוויםסכומיםעודפיםשלא
בוצעומתוךהקצאותהתכניתהכלכליתבשנת2020עמוצע

ס"חהתש"ע,עמ'452;התשע"ט,עמ'58ע 2
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אחריסעיף18יבוא: )5(

"הוראתשעה
לשנים2023עד
2025-הגדלת
שיעורהגירעון

לשםהתמודדות
עםמשברהקורונה

בשנים2023עד
2025

עלאףהוראותסעיף5)18(,לשםהתמודדותעםמשבר19ע )א(
הממשלה רשאית 2023 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד25%ע0ע

עלאףהוראותסעיף5)19(,לשםהתמודדותעםמשבר )ב(
הממשלה רשאית 2024 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד15%ע0ע

עלאףהוראותסעיף5)20(,לשםהתמודדותעםמשבר )ג(
הממשלה רשאית 2025 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד05%ע0ע"

תיקוןחוקיסודות
התקציב

אחרי2ע התקציב(, יסודות חוק - זה )בחוק התשמ"ה-31985 התקציב, יסודות בחוק
סעיף13יבוא:

"הוראתשעה
-עודפיתקציב

לשנים2020ו־2021

באחד13אע שנותר עודף סכום ,13 בסעיף האמור אף על )א(
מסעיפיהתקציבבחוקהתקציבלשנת2019,יראואותוכאילו
התווסף,לצורךהתחייבויותשהתחייבההממשלהבמהלך
שנתהכספים2020,לתכניתפעולהמפורטתשהוגשהבהתאם
לסעיף3ב)א1()2(לחוק–יסוד:משקהמדינה,כנוסחושלחוק–
יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020(4,
במועדהגשתתכניתהפעולההמפורטת)בסעיףזה-תכנית
הפעולההמפורטת(;שרהאוצריגישלוועדההודעהבדבר

גובההסכוםשהתווסףלתכניתהפעולההמפורטתכאמורע

כיהסכומיםהאמוריםישמשולהתמודדותעםהמשבר
שנוצרעקבהתפשטותנגיףהקורונהבלבד,והגידולבסכום
ההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףזה,לאיובאבחשבון
ואילך 2022 בשנת הממשלתית ההוצאה מסכום כחלק
6א לצורךחישובסכוםההוצאההממשלתיתלפיסעיף

לחוקע

לפסקאות )4( ו–)5(

לצדתיקוןמגבלתההוצאהכךשתאפשראתביצוע
נגיף התפשטות עם להתמודדות הכלכלית התכנית
הקורונה,נדרשתיקוןשלתקרתהגירעוןשמהווהאףהוא
בחלק כמוסבר התקציבית, להוצאה אפקטיבית מגבלה
הכלליעמאחרשרכיביםמסוימיםבתכניתהכלכליתהם
פרויקטיםארוכיטווח,דוגמתהאצתפיתוחתשתיות,ובשל
המשךהתחלואהבקורונהבישראלובעולם,חלקמהוצאות
בשנים יבוצעו הכלכלית מהתכנית שנובעות הממשלה
מהתכנית המהוויםחלק לשימושים עלכן, 2022ואילךע

זו ולמטרה הקורונה משבר עם להתמודדות הכלכלית
בלבד,מוצעלהגדילאתתקרתהגירעוןעלפיהמתווההזה:
בשנת2023-בשיעורשלאיעלהעל25%ע0;בשנת2024-
בשיעורשלאיעלהעל15%ע0ובשנת2025-בשיעורשלא

יעלהעל05%ע0ע

לשנים התקציב הצעות הכללי, בחלק כאמור  סעיף 2
לאחר הכנסת שולחן על יונחו ו־2022 2021 
תקופהשללמעלהמשנהוחצישבההתנהלההממשלה
צורך יש משכך היסודע לחוק בהתאם המשכי בתקציב
בהתאמותלחוקיסודותהתקציבהנוגעותלהעברתעודפי
התקציבמשנת2019לשנת2021עמוצעלראותאתהסכומים
שנותרובחוקהתקציבלשנת2019כאילוהתווספולתכנית
הפעולההמפורטתשהוגשהלאישורהכנסתלפיסעיף2
לחוק–יסוד:הכנסת)תיקוןמס'50-הוראתשעה()להלן-
תכניתהפעולההמפורטת(,כנוסחושלחוקהיסודבמועד
כי לקבוע מוצע עוד המפורטתע הפעולה תכנית הנחת
סכומיםשנותרובשנת2020לאחרצירוףהסכומיםהאלה

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"א,עמ'256ע 3

ס"חהתש"ף,עמ'16;התשפ"א,עמ'28ע 4
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הפעולה תכנית מסעיפי באחד עודף סכום נותר )ב(
המפורטתבצירוףהסכוםהאמורבסעיףקטן)א(,רשאישר
האוצר,בהודעהלוועדה,להתיראתהשימושבאותוסכום

בשנתהכספים2021ע"

הוראתשעה
-תכניתתלת–
שנתיתלחוקי

התקציבלשנים
2021ו–2022

חוק3ע הצעת עם יחד הממשלה שתניח התלת–שנתית התקציב תכנית לעניין )א(
התקציבלשנת2021בהתאםלהוראותסעיפים2)ב()3(ו־40אלחוקיסודותהתקציב,
יקראואתההגדרה"סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"שבסעיף40א)י(לחוקיסודות

התקציב,כאילונאמרבהכך:

""סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"-

בשנת2022-מגבלתההוצאההבסיסית; )1(

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 4%ע103 - 2023 בשנת )2(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסית;

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 2%ע103 - 2024 בשנת )3(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסיתע"

חוק הצעת עם יחד הממשלה שתניח התלת–שנתית התקציב תכנית לעניין )ב(
התקציבלשנת2022בהתאםלהוראותסעיפים2)ב()3(ו־40אלחוקיסודותהתקציב,
יקראואתההגדרה"סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"שבסעיף40א)י(לחוקיסודות

התקציב,כאילונאמרבהכך:

""סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"-

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 4%ע103 - 2023 בשנת )1(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסית;

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 2%ע103 - 2024 בשנת )2(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסית;

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 0%ע102 - 2025 בשנת )3(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסיתע"

הפעולה תכנית מסעיפי באחד עודף סכום נותר )ב(
המפורטתבצירוףהסכוםהאמורבסעיףקטן)א(,רשאישר
האוצר,בהודעהלוועדה,להתיראתהשימושבאותוסכום

בשנתהכספים2021ע"

חוק3ע הצעת עם יחד הממשלה שתניח התלת–שנתית התקציב תכנית לעניין )א(
התקציבלשנת2021בהתאםלהוראותסעיפים2)ב()3(ו־40אלחוקיסודותהתקציב,
יקראואתההגדרה"סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"שבסעיף40א)י(לחוקיסודות

התקציב,כאילונאמרבהכך:

הוראתשעה
-תכניתתלת–
שנתיתלחוקי

התקציבלשנים
2021ו–2022

""סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"-

בשנת2022-מגבלתההוצאההבסיסית; )1(

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 4%ע103 - 2023 בשנת )2(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסית;

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 2%ע103 - 2024 בשנת )3(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסיתע"

חוק הצעת עם יחד הממשלה שתניח התלת–שנתית התקציב תכנית לעניין )ב(
התקציבלשנת2022בהתאםלהוראותסעיפים2)ב()3(ו־40אלחוקיסודותהתקציב,
יקראואתההגדרה"סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"שבסעיף40א)י(לחוקיסודות

התקציב,כאילונאמרבהכך:

""סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"-

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 4%ע103 - 2023 בשנת )1(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסית;

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 2%ע103 - 2024 בשנת )2(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסית;

תחזית או הבסיסית ההוצאה ממגבלת 0%ע102 - 2025 בשנת )3(
ההוצאה ממגבלת פחות לא אך מביניהם, הנמוך זו, לשנה ההוצאות

הבסיסיתע"

יתווספולחוקהתקציבלשנת2021עהתאמותאלהיאפשרו
אתהמשךהפעילותהסדירהוהרציפה,ככלהאפשר,של

משרדיהממשלהע

בין איזון ולשם הכללי בחלק לאמור בהמשך  סעיף 3
הבטחתהאיתנותהפיסקליתלביןצורכיהמשק 
בטווחהקצר,וכןכדילשמרגמישותלממשלהלאמץמתווה
התכנסותבהתאםלהתפתחויותמקרו־כלכליותואחרות,

מוצעלקבועכיתכניתהתקציבהתלת–שנתיתהמוגשת
לפיסעיפים2)ב()3(ו־40אלחוקיסודותהתקציבתתכנס
במתווהמדורגעכך,מוצעכיבשנים2024,2023ו־2025סכום
ההוצאההממשלתיתהמותרת,לענייןסעיף40א)ב(לחוק,
יהיהבשיעוריםשל4%ע103,2%ע103ו־0%ע102בהתאמה
ובכלאחתמהשניםהנזכרות,לאיותרמתחזיתההוצאות

לאותהשנהאךלאפחותממגבלתההוצאההבסיסיתע
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