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תקנות ניירות ערך )הפחתה של סכומי עיצום כספי( )תיקון(,  
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52כ)ב( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, לפי 
סעיף 116)ב( לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-21994 )להלן - חוק להשקעות 
השקעות  בשיווק  השקעות,  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק  38ג)ב(  סעיף  ולפי  משותפות(, 
ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-31995 )להלן - חוק הייעוץ(, בהסכמת שר המשפטים, אני 

מתקין תקנות אלה:

התשע"א-42011  כספי(,  עיצום  סכומים  של  )הפחתה  ערך  ניירות  לתקנות   2 בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות( -

במקום פסקה )2( יבוא:  )1(

")2( המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות - עד 25%;

להנחת  הנזק,  ולהקטנת  ההפרה  הישנות  למניעת  פעולות  נקט  )2א( המפר 
דעתה של הרשות - עד 25%;";

בסופה יבוא:  )2(

המפר,  של  פעילותו  המשך  על  הכספי  העיצום  הטלת  של  לרעה  ")5( השפעה 
בשל היחס הגבוה בין סכום העיצום הכספי לבין המדד שעליו החליטה הרשות 
להערכת מצבו הכלכלי של המפר, לרבות מחזור הפעילות השנתי או ההון העצמי 

לגבי מפר שהוא תאגיד, וההכנסה או ההון לגבי מפר שהוא יחיד - עד 50% " 

ח' באלול התשע"ד )3 בספטמבר 2014(
)חמ 3-3797(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ולפי ההליך בבית המשפט 
העליון2,  אני מכריז לאמור:

בסעיף 3 לאכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשע"ג-32013, במקום "תחילתה של אכרזה    1
זו מיום י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014(" יבוא "תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ג 

בחשוון התשע"ה  )16 בנובמבר 2014(" 

תחילתה של אכרזה זאת ביום י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014(    2
י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(

)חמ 3-95-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה  

תיקון תקנה 2

תיקון סעיף 3

תחילה

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   1

בג"צ 4926/14, גיל ארנברג נ' שר הכלכלה ומכון התקנים הישראלי   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 913; התשע"ד, עמ' 513   3

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"א, עמ' 206   1
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"א, עמ' 206   2
ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"א, עמ' 206   3

ק"ת התשע"א, עמ' 704   4
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תקנות מעונות יום שיקומיים )רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות 
ותנאי טיפול בהם( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3)ב( ו–12)א( לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-12000 
)להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לעניין תקנות 2 ו–3, ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מעונות יום שיקומיים )רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות    1
ההגדרה  אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ח-22008  בהם(,  טיפול  ותנאי 

"הממונה" יבוא: 

הבריאות,  במקצועות  העיסוק  הסדרת  חוק   - בבריאות"  העיסוק  הסדרת  ""חוק 
התשס"ח-32008;"  

בתקנת משנה 18)ב( לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, בסופה יבוא:   2
")ח( ייעוץ תזונאי )דיאטני( "

בתקנה 19 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   3
")ז( עלות שירותי ייעוץ תזונאי לפי תקנות 18)ב()1()ח( ותקנה 29א תיווסף על האמור 
בין  שתוסכם  בדרך  לפעוטות  האמור  השירות  את  תיתן  המדינה  )א(;  משנה  בתקנת 

השרים "

בתקנה 29)ב( לתקנות העיקריות, במקום פסקה )1( יבוא:   4
")1( תעודה במקצוע בריאות כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בבריאות;" 

אחרי תקנה 29 לתקנות העיקריות יבוא:   5

"תזונאי", "ייעוץ תזונאי  באמצעות  תזונאי  ייעוץ  שירותי  תיתן  29א  המדינה 
לשם  בבריאות,  העיסוק  הסדרת  בחוק  כהגדרתם  "דיאטן" 
בפעוט  תזונאי  בטיפול  הפעוטות  והורי  המעון  צוות  הדרכת 
לפי צורכי הפעוט ולפי תכנית הטיפול האישית שנקבעה לו " 

בתקנת משנה 32)א( אחרי פסקה )9( יבוא:    6
")9א( אבחון תזונאי-דיאטני, אם נעשה, ולגבי פעוט בעל צרכים תזונתיים מיוחדים 
- הוראות בדבר המזון המותאם לפעוט והכנתו, באישור תזונאי-דיאטן קליני המטפל 

בפעוט בקהילה "

7   תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בחשוון התשע"ה )1 בנובמבר 2014(  
ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(

)חמ 3-3211(

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 32

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 19

תחילה

תיקון תקנה 29

הוספת תקנה 29א

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 169; התשס"ח, עמ' 875   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 1304   2
ס"ח התשס"ח, עמ' 720   3



קובץ התקנות 7427, כ"ח באלול התשע"ד, 2014 9 23  1804

צו המועצות המקומיות )ב( )חורפיש, תיקון(, התשע"ד-2014

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

)סא(  פרט  במקום  התשי"ג-21953,  )ב(,  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
יבוא:

")סא( המועצה המקומית חורפיש 

תאריך הקמתה: ד' בשבט התשכ"ז )15 בינואר 1967( 

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל( 

הגושים: 19461, 19462, 19463, 19464, 19465, 19466, 19467, 19468, 19469, 19470, 19475, 
19476, 19487, 19488, 19489, 19490 - בשלמותם;

גוש 19471 - חלקות 1 עד 6, 14 עד 19, 21 עד 26, 28, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 וחלק מחלקות 
13, 20, 27, 30, 39, 45, 48, 50 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית חורפיש 
 הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ז' באלול התשע"ד

)2 בספטמבר 2014(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 
חורפיש  המקומית  המועצה  ובמשרדי  עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה 

)להלן - המפה(;

גוש 19472 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 19474 - חלקה 1 וחלק מחלקה 50 כמסומן במפה;

גוש 19481 - חלקות 8, 9 וחלק מחלקות 7, 12, 77 כמסומן במפה;

גוש 19632 - חלקות 2 עד 6 וחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 19633 - פרט לחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 19634 - חלקות 3 עד 17, 37 וחלק מחלקות 18, 19, 34 עד 36, 38 כמסומן במפה "

ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014(
)חמ 3-701(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

החלפת פרט )סא( 
בתוספת הראשונה

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

ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשכ"ז, עמ' 1182; התשע"ג, עמ' 69   2
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כללי תאגידי מים וביוב )כללים לעניין התקשרות חברה עם רשות מקומית 
לשכירת נכס ורכישת טובין(, התשע"ד-2014

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–)3(  26)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

פרק א': פרשנות

בכללים אלה -   1
"ועדת מכרזים" - ועדת מכרזים שמינה דירקטוריון החברה; 

"טובין" - נכס או רכוש הניתנים להעברה;

"כללי אמות המידה" - כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, 
הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-22011;

"רכישת טובין" - רכישת טובין משותפת לרשות המקומית ולחברה או הצטרפות של 
חברה למכרז לרכישת טובין שמבצעת רשות מקומית;

"רשות מקומית" - רשות מקומית המחזיקה אמצעי שליטה בחברה או חברה בשליטתה 
שאינה חברה לפי החוק 

פרק ב': התקשרות חברה עם רשות מקומית לשכירת נכס מקרקעין

חברה רשאית להתקשר עם רשות מקומית בהסכם שלפיו תשכור ממנה נכס מקרקעין    2
שנמצא בחזקתה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

)1( ועדת המכרזים וועדת הביקורת של החברה אישרו אחד מאלה:

)א(  חוות דעת של שמאי ולפיה המחיר המוצע וכל שאר תנאי השכירות הם 
לפי תנאי שוק; לעניין זה, "שמאי" - שמאי שלא נותן שירותים לרשות המקומית 

ושחתם על הסכם למניעת ניגודי עניינים; 

כי הוצגו לפניהן שני נכסים אפשריים נוספים לפחות המתאימים למטרה  )ב( 
המקומית,  הרשות  בהחזקת  או  בבעלות  שאינם  הנכס,  שכירת  נדרשת  שלה 

המעידים על כדאיות ההתקשרות לפי תנאי השוק;

)2( החברה, לאחר שניתן אישור כאמור בפסקה )1(, דנה וקיבלה החלטה מנומקת כי 
הנכס והתנאים לשכירתו מתאימים לצרכיה וכי השימוש בנכס אינו פוגע באיכות 

השירות שהיא נותנת לצרכניה;

)3( החברה פעלה וקיבלה אישור כמפורט להלן:

לאחר החלטה כאמור בפסקה )2(, תעביר החברה את ההתקשרות לאישור  )א( 
הממונה, בצירוף החלטות הוועדות לפי פסקה )1( והמסמכים שהונחו לפניהן, 
החלטת החברה לפי פסקה )2( וכן כל מסמך נוסף הנדרש לבחינת ההתקשרות, 

לפי דרישת הממונה;

)ב(  הממונה אישר את ההתקשרות לאחר שמצא כי היא תואמת את הוראות 
סעיף 26 לחוק 

הגדרות

תנאים להתקשרות 
חברה בהסכם 

לשכירת נכס 
מרשות מקומית

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1395   2
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פרק ג': התקשרות חברה עם רשות מקומית לרכישת טובין 

ובלבד  מכרז  במסגרת  מקומית  רשות  עם  יחד  טובין  רכישת  לבצע  רשאית  חברה    3
שהתקיימו כל אלה:

המחיר ליחידה שאותו תשלם החברה בעד הטובין שהזמינה לא יעלה על המחיר   )1(
ליחידה שאותו תשלם הרשות המקומית;

הרשות המקומית והחברה יחתמו על הסכמים נפרדים עם הספק, שתנאיהם יהיו   )2(
זהים ככל האפשר; חלקה של החברה בתשלום יתבצע ישירות מהחברה לספק;

ועדת המכרזים וועדת הביקורת של החברה דנו וקיבלו החלטה מנומקת בדבר   )3(
העדיפות בהצטרפות למכרז שמבצעת הרשות המקומית על פני ביצוע מכרז עצמאי;

השנתי  ההכנסות  ממחזור   0 5% על  עולה  אינו  המכרז  במסגרת  הרכישה  היקף   )4(
של החברה; ואולם אם היקף הרכישה עולה על האחוז האמור, החברה פעלה וקיבלה 

אישור מראש ובכתב כמפורט להלן:

החלטות  בצירוף  הממונה  לאישור  ההתקשרות  את  העבירה  החברה  )א( 
הוועדות לפי פסקה )3(, את המסמכים שהונחו לפני הוועדות כאמור וכל מסמך 

אחר הדרוש לשם בחינת ההתקשרות, לפי דרישת הממונה; 

התקבל אישור הממונה להתקשרות, לאחר שמצא כי ההתקשרות מגלמת  )ב( 
יעילות כלכלית לחברה ושיפור השירות לצרכנים; 

לעניין פסקה זו, "מחזור ההכנסות השנתי" - מחזור ההכנסות בשנת הכספים האחרונה 
שקדמה למועד ההצטרפות למכרז 

לא תצטרף החברה למכרז של הרשות המקומית ולא תערוך מכרז משותף עם הרשות    4
המקומית לרכישת טובין במקום שבו היקפו הכספי של המכרז בעד רכישת מערכות 

מים וביוב עולה על 50% מהיקפו הכספי הכולל של המכרז 

תקופת ההסכם לא תעלה על שלוש שנים וניתן לחדשו בתום התקופה, בכפוף לקבוע    5
בכללים אלה 

)א( אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מכל חובה החלה על החברה לפי דין, לרבות    6
חובת עריכת מכרז ועמידה בכללי אמות המידה 

)ב( הסכמי התאגיד עם הרשות המקומית והספק כפופים להוראות סעיף 12 לכללי 
תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, התשע"ד-32013 

ט"ז באלול התשע"ד )11 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4911(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

איסור על מכרז 
משותף או על 

הצטרפות בנושאי 
מים וביוב

תקופת ההסכם

חובות על פי דין 
ומגבלת התקשרות

תנאים לרכישת 
טובין יחד עם רשות 

מקומית במסגרת 
מכרז

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 372   3
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הודעת הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה( )מס' 2(, 
התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, 
התשס"ח-12008, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  )א( עקב    1
מאי 2007 בשיעור של 26% 20, ישתנו התשלומים בפרט משנה 1 1 שבפרט 1 בחלק א' 
 לתוספת הראשונה לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א(

ו–)ג( לחוק(, התשס"ח-22007 )להלן - תקנות התשלומים(, ובפרט משנה 1 1 שבפרט 1 
בסימן א' לחלק א' לתוספת השנייה לתקנות התשלומים לאחר הכפלת תעריפי הבסיס 

במקדם ההפחתה 96552 0 

)א(,  קטן  בסעיף  האמורים  התשלומים  על  דין  לפי  מוסף  ערך  מס  הוספת  לאחר  )ב( 
הראשונה  לתוספת  א'  בחלק   1 שבפרט   1 1 משנה  פרט  נוסח  יהיה  סכומים,  ועיגול 
השנייה  לתוספת  א'  לחלק  א'  בסימן   1 שבפרט   1 1 משנה  ופרט  התשלומים  לתקנות 

לתקנות התשלומים, מיום ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 2(

שירותים לפי סעיף 37)א( לחוק
חלק א': שירותים בארץ

פרטי השירות
התשלום בשקלים 

חדשים

1  משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס, דוגמה מסחרית או גלויה -

80 1""1 1 מסוג רגיל יחידני, לרבות בשירות תגוביינה

תוספת שנייה
)תקנה 2(

שירותים לפי סעיף 37)כ( לחוק
חלק א': שירותים בארץ

סימן א': משלוח דברי דואר, למעט שירותים מהירים ושירותי תברוקה

פרטי השירות
התשלום בשקלים 

חדשים

 1  משלוח מכתב רגיל, דבר דפוס )לרבות עיתון שאינו
רשום בחברה( או דוגמה מסחרית -

"1 1 מסוג חריג יחידני, לכל יחידה שמשקלה -

70 12 1 1 עד 200 גרם

00 24 1 1 למעלה מ–200 גרם עד 350 גרם

עדכון התשלומים 
בעד שירותי 

החברה, הוספת מס 
ערך מוסף ועיגול 

סכומים

__________
ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשע"ד, עמ' 1630   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ב, עמ' 879; התשע"ג, עמ' 274 ועמ' 1646   2
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פרטי השירות
התשלום בשקלים 

חדשים

80 36 1 1 למעלה מ–350 גרם עד 500 גרם

50 149 1 למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם

50 11"5 1 1 למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם

י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(
ר ג ר ב י  ב א )חמ 3-2168-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

תקנות משכן הכנסת ורחבתו )היתרי כניסה( )תיקון(, התשע"ד-2014

הכנסת,  ומשמר  רחבתו  הכנסת,  משכן  לחוק   31 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  הכנסת,  ועדת  ובאישור  דין,  כל  לפי  לי  הנתונות  הסמכויות  ושאר  התשכ"ח-11968, 

מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 11 לתקנות משכן הכנסת ורחבתו )היתרי כניסה(, התשל"א-21971, יבוא:   1

"מכשירי צילום 
והקלטה

לעניין  והגבלות  כללים  על  להורות  רשאי  הכנסת  קצין    11
למשכן  להקלטה  או  לצילום  המשמש  מכשיר  של  הכנסה 

הכנסת והשימוש בו בתחומי המשכן "

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
ן י י ט ש ל ד א  ) ל א ו י ( י  ל ו י )חמ 3-1353(  

יושב ראש הכנסת   

תקנות הגנת הדייר )דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות( )מס' 2(, 
התשע"ד-2014

התשל"ב-11972,  משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  לחוק    45 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
מתקינה הממשלה תקנות אלה:

דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של    1
תקנות אלה 

לדמי השכירות היסודיים של דירה ייווספו 29% 0     2

תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בחשון התשע"ה )1 בנובמבר 2014(    3
י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(

ט י ל לב ד נ מ י  ח י ב א )חמ 3-707-ת1(  

          מזכיר הממשלה   

 
__________

ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התש"ם, עמ' 165; ק"ת התשע"ד, עמ' 16   1

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 197   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1604; התשנ"ח, עמ' 101   2

החלפת תקנה 11

דמי השכירות 
היסודיים

שינוי דמי השכירות 
היסודיים

תחילה




