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תקנות זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון 
הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )מה"ט( במשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים המשרתים בשירות מילואים(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-22007 )להלן - החוק(, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"בחינה פנימית" - בחינה שהמכללה עורכת ומפקחת עליה, כנדרש בתכנית הלימודים 

של מה"ט;

"בחינת גמר ממשלתית" - בחינה שנערכת בידי מה"ט;

"התאמה" - התאמה לפי תקנות 4 עד 12 שהסטודנט זכאי לה מפאת היעדרות בשל 
שירות מילואים;

המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  חוק   - המוסמכים"  והטכנאים  ההנדסאים  "חוק 
התשע"ג-32012;

"חוק שירות המילואים" - חוק שירות המילואים, התשס"ח-42008;

"מה"ט" - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, במשרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים;

"מכללה" - מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים לפי פסקה )5( להגדרה "מוסד" לחוק, 
והטכנאים  ההנדסאים  בחוק  כהגדרתה  מבוגרים  להכשרת  טכנולוגית  ומכללה 

המוסמכים, לרבות מכינה טכנולוגית המתקיימת במסגרת מכללה כאמור;  

"מטלה" - דרישה לימודית שמתחייבת מתכנית הלימודים של מה"ט או של המכללה, 
ובכלל זה בחינה, תרגיל, עבודה ודוח מעבדה; 

"מכינה טכנולוגית" - מסגרת לימודית שמה"ט הכיר בה לצורך השגת תנאי הקבלה 
הנדרשים ללימודים במסלולי ההכשרה להנדסאי או לטכנאי מוסמך כהגדרתם 

בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים; 

"הוראות המכללה" - הוראות בדבר התאמות אשר קבעה המכללה לפי תקנות אלה 
לפי סעיף 19א לחוק;

"סטודנט" - מי שלומד במכללה במסלולי ההכשרה להנדסאי או לטכנאי מוסמך או 
במכינה טכנולוגית;

"פרויקט גמר" - עבודת גמר שמגיש הסטודנט עם סיום לימודיו, ובכלל זה בחינה בעל 
פה על העבודה;

"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" - שירות מילואים על פי קריאה 
לשירות מילואים בנסיבות חירום לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים 
 או שירות מילואים על פי קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי הוראות 

סעיף 9)א( לחוק שירות המילואים;

"סטודנט הורה" - סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים. 

1  י"פ התשע"ז, עמ' 1314.

2  ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התשס"ט, עמ' 75.

3  ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

4   ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

הגדרות 
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מכללה תמנה רכז מילואים אשר תפקידיו יהיו אלה: )א(   .2
סיוע לסטודנט בהגשת בקשה להתאמות לפי תקנה 3;   )1(

איש הקשר בין הסטודנט לבין מה"ט בכל הנוגע להתאמות שעניינן בחינת   )2(
גמר ממשלתית או פרויקט גמר;

המרצה,  עם  ובתיאום  המכללה  הוראות  לפי  לסטודנט  התאמות  לקבוע   )3(
לאחר שסטודנט הגיש בקשה להתאמות לפי תקנה 3;

לערוך מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הנוגעים לעניין   )4(
במכללה לצורך ביצוען;

לטפל בתלונות סטודנטים בנושא ההתאמות;  )5(

לטפל בהתאמות של סטודנט הורה שהוא בן או בת זוגו של משרת מילואים;  )6(

האקדמי,  הסגל  לידיעת  שנה  כל  בפתיחת  ההתאמות  נושא  את  להביא   )7(
הסגל המינהלי והסטודנטים במכללה;

לערוך תיאום בין המכללה לבין צבא ההגנה לישראל בנוגע לבקשת סטודנט   )8(
לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה;

לסייע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.  )9(

לרכז  פנייה  לשם  הדרושים  הפרטים  את  הסטודנטים  לידיעת  תביא  המכללה  )ב( 
המילואים.

מפאת  התאמות  לקבלת  בקשה  להגשת  הוראות  ייקבעו  המכללה  בהוראות  )א(   .3
היעדרות בשל שירות מילואים.

לרכז  להתאמות  בקשה  יגיש  אלה,  תקנות  לפי  התאמות  לקבל  המבקש  סטודנט  )ב( 
מסמכים  אליה  ויצרף  אלה,  ותקנות  המכללה  הוראות  לפי  במכללה  המילואים 

המעידים על קיומו של שירות מילואים.

זכאי  ללימודים,  ההרשמה  בתקופת  להיעדר  וצפוי  מילואים  לשירות  שזומן  סטודנט   .4
לרישום מוקדם בהתאם להוראות המכללה; זכאות לפי תקנה זו תינתן גם לסטודנט 

הורה שצפוי להיעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוג.

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים המתקיימים בתקופה ששהה בשירות מילואים  )א(   .5
לגשת  זכאות  לצורך  נוכחות  דרישות  לעניין  לרבות  זכויותיו,  כך  בשל  ייפגעו  ולא 
לבחינות פנימיות או בחינות גמר ממשלתיות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור בתקנת משנה )א(,  )ב( 
שתי  למשך  כאמור  המילואים  שירות  בתקופת  יום  בכל  משיעורים,  להיעדר  זכאי 
לא  וזכויותיו   ,15:00 מהשעה  החל  הגבלה  ובלא   10:30 השעה  עד  לימודים  שעות 
ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, 

להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

שירות  בשל  משיעורים  שנעדר  סטודנט  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  על  נוסף  )ג( 
מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך 
לאחר תום שירות המילואים כאמור בתקנת משנה זו, ואם תקופת השירות עלתה על 10 
ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור, אשר 

יהיה עוקב לתום שירות המילואים.

מינוי רכז 
מילואים 

הגשת בקשה  
להתאמות ואישורה  

רישום ללימודים 

היעדרות משיעורים 
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סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב  )ד( 
מיוחד כאמור בתקנת משנה )ג(, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי 
שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ–5 ימי 

לימודים.

לפחות  ימים   10 של  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  לסטודנט  תאפשר  מכללה  )א(   .6
במצטבר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים במצטבר במהלך שנת לימודים לעניין 
בבחינת  או  הקורס  של  המסכמת  הפנימית  בבחינה  נבחן  לא  ועדיין  שנתי,  קורס 
עליו ולחזור  קורס  אותו  את  לדחות  הקורס,  במקצוע  מה"ט  של  הממשלתית   הגמר 

במועד אחר. 

הפסקת  על  יודיע  אחר,  במועד  עליו  ולחזור  הקורס  את  לדחות  שרוצה  סטודנט  )ב( 
לימודיו בקורס לפי הוראות המכללה.

תקופת  במהלך  לפחות  ימים   150 של  מצטבר  מילואים  שירות  ששירת  סטודנט  )ג( 
סטודנט  סמסטרים;  ב–2  לימודיו  את  להאריך  זכאי  יהיה  בה,  מחויב  שהוא  לימודיו 
הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור, יהיה זכאי להאריך את לימודיו 

בסמסטר אחד.

נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו,  )א(   .7
יידחה מועד הגשת המטלה או תינתן מטלה חלופית לפי החלטת המרצה, לתקופה 
מילואים  שירות  השירות  היה  במילואים;  שירת  שבהם  הימים  ממספר  תפחת  שלא 
בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב–10 ימים או במספר הימים שבהם 
היה בשירות במילואים, לפי הגבוה מביניהם; הוראות תקנת משנה זו יחולו גם על 
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות 

חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.

בהוראות המכללה ייקבעו הוראות להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד בזמן  )ב( 
שירות המילואים את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, עקב שירות מילואים 
של  זכויותיו  להסדרת  הוראות  גם  ייקבעו  המכללה  בהוראות  ומעלה;  ימים   14 של 
את  הפסיד  כך  ועקב  כאמור  מילואים  שירות  שירתו  זוגו  בת  או  שבן  הורה  סטודנט 

מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

לימודי,   מסיור  מסדנה,  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  לסטודנט  תאפשר  מכללה   .8
מהכשרה מעשית או מקורס מעבדה, להשלים את שהחסיר, להשתתף בהם במועד 
אחר או תפטור אותו מהשתתפות בהם, והכול בהתייחס, בין השאר, למהות הסדנה, 
הסיור, ההכשרה או הקורס האמורים, בתיאום עם המרצה הנוגע בדבר ולפי הוראות 
כאמור  מאוחר  במועד  השתתפות  או  פטור  השלמה,  תאפשר  המכללה  המכללה; 

בתקנה זו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

סטודנט שנעדר מבחינה פנימית או מבחינת גמר ממשלתית בשל שירות מילואים,  )א(   .9
זכאי להיבחן לאחר תקופת ההיעדרות במועד נוסף אחד בעד כל מועד שממנו נעדר.

סטודנט שהתקיים בו אחד מאלה זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו  )ב( 
באותה תקופת הבחינות, במועד נוסף אחד בעד כל מועד שממנו נעדר:

הוא נעדר בשל שירות מילואים 10 ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות;  )1(

ימים   21 או  לפחות  רצופים  ימים   10 מילואים  שירות  בשל  נעדר  הוא   )2(
במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות;

דחיית לימודים, 
חזרה על קורס 

והארכת לימודים

מטלות  

היעדרות 
ממעבדות, סדנאות, 

סיורים לימודיים 
והכשרה מעשית

היעדרות מבחינה 
פנימית ובחינת גמר 

ממשלתית
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ימים   5 של  מיוחד  במצב  או  חירום  בנסיבות  מילואים  שירות  שירת  הוא   )3(
רצופים לפחות, בתקופת הבחינות או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך 

לתקופת הבחינות.

סטודנט שנעדר מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס המשך בשל  )ג( 
שירות מילואים, זכאי ללמוד על־תנאי בקורס ההמשך, בתנאי שישלים את הבחינה 

במועד המוקדם האפשרי ולא יוכל להיבחן בקורס המתקדם קודם לכן.

המועד הנוסף כאמור בתקנות משנה )א( ו־)ב( יהיה מוקדם ככל האפשר, ובתנאי  )ד( 
פנימית  בחינה  ולעניין  הבחינה,  לקראת  להתכונן  לסטודנט  מספקת  שהות  שתינתן 
- המועד הנוסף יהיה בתום הסמסטר או בסמוך לו, ולעניין בחינת גמר ממשלתית - 

מועד הבחינה יהיה במועד שבו מתקיימת בחינת גמר באותו נושא במה"ט.

זכאות כאמור בתקנות משנה )א( עד )ד( תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו  )ה( 
שירת בשירות מילואים כאמור.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע לו להגנה על פרויקט גמר,  )א(   .10
ייקבע לו מועד אחר ותוארך זכאותו להשתתפות מה"ט בדמי הנחיית פרויקט בחודש 

ימים מעת חזרתו משירות המילואים.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר  )ב( 
בשלושת החודשים שקדמו למועד שנקבע לו להגנה על פרויקט - יוכל לבקש לקבוע 
ימים,  בחודש  פרויקט  הנחיית  בדמי  מה"ט  להשתתפות  זכאותו  ותוארך  אחר,  מועד 

מהמועד המקורי שנקבע לו להגנה על פרויקט.

שנעדר  הורה  לסטודנט  גם  יינתנו  )ב(,  או  )א(  משנה  בתקנות  כאמור  התאמות  )ג( 
מפאת היעדרות בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

הלימוד  חומר  בהשלמת  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  לסטודנט  תסייע  מכללה  )א(   .11
שהפסיד, באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בכל דרך אחרת 

שייקבעו בהוראות המכללה.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או  )ב( 
הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.

לצפות  קיימת,  אם  אפשרות,  למתן  זכאי  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  סטודנט  )ג( 
ככל  תפעל,  מכללה  להם;  להאזין  או  המילואים  שירות  עקב  שהפסיד  בשיעורים 
במדיה  מרכזיים  וקורסים  מבואות  בקורסי  הרצאות  של  מאגר  להכנסת  האפשר, 

דיגיטלית ולאפשר גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה  )ד( 
ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה 

לשירות המילואים, לפי הוראות המכללה.

בשל  שנעדר  הורה  לסטודנט  גם  יינתנו  )ד(  עד  )א(  משנה  תקנות  לפי  זכאויות  )ה( 
שירות מילואים של בן או בת זוגו.

מכללה תהיה רשאית להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות  )א(   .12
לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות או לקבלת מעונות.

בבחינת האפשרות לתת הטבה לפי תקנת משנה )א(, תשקול המכללה את מכלול  )ב( 
השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין ואת מידתיות מתן ההטבה; החליטה המכללה 
ששירת  הימים  במספר  השאר,  בין  תנאיה,  בקביעת  תתחשב,  כאמור,  הטבה  לתת 

פרויקט גמר 

סיוע בהשלמת 
לימודים 

מלגות ומעונות 
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הסטודנט בשירות מילואים, במשך התקופה שבה שירת ורציפותה, ברציפות שירות 
המילואים לאורך השנים, והכול בשים לב לטיבה של ההטבה ולהיקפה.

סטודנט שקיבל התאמות לפי תקנות 6)א(, )ג( או 8, פטור מתשלום בעבורן, ובכלל זה    .13
פטור מתשלום שכר לימוד בעד קורס שעליו הוא חוזר או בעד הארכת לימודיו בשל 

שירות מילואים כאמור בתקנות אלה.

מכללה תפרסם בכל שנה בידיעון ובאתר האינטרנט שלה את הוראות המכללה.  .14

מכללה תקבע הוראות בדבר התאמות לפי תקנות אלה לא יאוחר ממועד פתיחת שנת   .15
הלימודים שתחל לאחר פרסום תקנות אלה.

י"א בשבט התשפ"א )24 בינואר 2021(
)חמ 3-6160(

י ל ו מ ש ק  י צ י       א

      שר העבודה הרווחה

      והשירותים החברתיים

תקנות הזרעים )מכירה( )תיקון(, התשפ"א-2021

לאחר  החוק(,   - )להלן  התשט"ז-11956  הזרעים,  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  לחוק,   2 סעיף  לפי  מייעצת  בוועדה  התייעצות 

סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הזרעים )מכירה(, התשכ"ה-31964 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -  .1
במקום ההגדרה ""אחוז נביטה", לגבי כמות של זרעים" יבוא:  )1(

תקינים לנבטים  והתפתחו  שנבטו  הזרעים  אחוז   - נביטה"   ""אחוז 
פסיגים  עם  נצר  ומערכת  שורשים  מערכת  בעלי   )Normal Seedlings(

שמאפיינות את הגידול, למעט זרעים זרים;";

בהגדרה "דוגמה רשמית", במקום "בהתאם להוראות התוספת הראשונה" יבוא   )2(
"בהתאם להוראות נוהל הדיגום אשר מתפרסם לפי תקנה 15א";

אחרי ההגדרה "דוגמה רשמית" יבוא:  )3(

לבדיקת  הבינלאומי  הארגון  לזמן,  מזמן  שמפרסם,  הוראות   -  "ISTA ""הוראות 
האינטרנט  באתר   )International Seed Testing Association( זרעים 
הרשמי שלו, ובין השאר הוראות בדבר אופן נטילת דוגמה רשמית, גודלה 
של הדוגמה והגודל המקסימלי של המכסה שממנה ניטלה, הוראות בדבר 

בדיקת ניקיון הזרעים ונביטתם;";

בהגדרה "זרעים מושבחים", המילים ", ואושרו בידי מפקח כזרעים מושבחים" -   )4(
יימחקו; 

במקום ההגדרה ""זרעים זרים", לגבי כמות של זרעים" יבוא:   )5(

""זרעים זרים" - זרעים שאינם זרעים של מין הגידול הנבדק;";

1  ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3  ק"ת התשכ"ה, עמ' 446; התש"ף, עמ' 2019.

פטור מתשלום 

פרסום הוראות 
המכללה 

קביעת הוראות 
ראשונות 

תיקון תקנה 1 
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במקום ההגדרה ""חומר זר", לגבי כמות של זרעים" יבוא:   )6(

""חומר זר" - כולל זרעים זרים, זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השנייה 
)להלן - עשבים שוטים(, זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השלישית 

)להלן - עשבים מחבלים( וחומר דומם;";

הצומח  להגנת  השירותים  "מנהל  יבוא  בה  האמור  במקום  "מנהל",  בהגדרה   )7(
של  אחר  עובד  או  המשרד(   - )להלן  הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד  ולביקורת 
המשרד שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן; הסמכה כאמור תפורסם 

באתר האינטרנט של המשרד;";

בהגדרה "מעבדה רשמית", במקום האמור בה יבוא "המעבדה לבדיקת זרעים של   )8(
מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני;";

במקום ההגדרה ""נקיון", לגבי כמות של זרעים" יבוא:   )9(

""ניקיון" - אחוז הזרעים הנקי מחומר זר;";

ההגדרות "טוהר הזן", "אחוז הסטיה" ו"זן מכלוא" - יימחקו.  )10(

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   .2
פסקאות )2( ו–)5( - יימחקו;  )1(

 5 על  העולה  הסטיה  אחוז  גם  יסומן  מכלוא  בזני  "אולם  המילים   ,)4( בפסקה   )2(
אחוזים" - יימחקו.

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .3
פסקאות )2( ו–)5( - יימחקו;  )1(

 5 על  העולה  הסטיה  אחוז  גם  יסומן  מכלוא  בזני  "אולם  המילים   ,)4( בפסקה   )2(
אחוזים" - יימחקו.

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות, במקום "הרשות ליצירת זרעים" יבוא "הרשות לזרעים"   .4
ובמקום "תקנה 4" יבוא "תקנה 3". 

בתקנה 11 לתקנות העיקריות -    .5
בתקנת משנה )א(, בכל מקום, במקום "בתקנה 7)3(" יבוא "בתקנה 6)3(";   )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "תקנות 7" יבוא "תקנות 6".   )2(

אחרי תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:   .6

"נוהל דיגום 
לדוגמה רשמית

נוהל  שלה  האינטרנט  באתר  תפרסם  הרשמית  המעבדה  15א. 
יעודכן  כאמור  נוהל  רשמית;  דוגמה  נטילת  לעניין  דיגום 

".ISTA מזמן לזמן ויסתמך על הוראות

בתקנה 16)ב()1( לתקנות העיקריות, אחרי "דוגמאות" יבוא "רשמיות".    .7
בתקנה 17)א( לתקנות העיקריות, אחרי "מדוגמה" יבוא "רשמית".   .8

במקום תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא:  .9

"איסור מכירת 
זרעים שאינם 

זרעים מושבחים

כותנה  אדמה,  תפוחי  אדמה,  אגוזי  זרעי  אדם  ימכור  לא   .18
וחיטה, אלא אם כן הם זרעים מושבחים."

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 7 

תיקון תקנה 11 

הוספת תקנה 15א 

תיקון תקנה 16 

תיקון תקנה 17 

החלפת תקנה 18 
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התוספת הראשונה לתקנות העיקריות - בטלה.  .10

בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות, בטבלה המובאת בה, הגידול "כותנה" והאמור   .11
בצדו - יימחקו.  

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .12
א' בשבט התשפ"א )14 בינואר 2021(

)חמ 3-173-ת3(

ר ט ס ו ש ן  ו ל       א

      שר החקלאות ופיתוח הכפר

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה מס' 9(, התשפ"א-2021

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנוגעות  המקומיות  הרשויות  בהסכמת  יזמים,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

בדבר ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1( ירושלים "עמק היובל": גוש 30343 חלקה 28;

)2( ראשון לציון "קריית האמנים": גוש 3930 חלקות 472, 478, 479;

)3( קריית גת "שבטי ישראל": גוש 1914 חלקות 2, 17-5, 38.

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
כ"ח בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(

)חמ 3-5405(

ן מ צ י ל ב  ק ע       י

      שר הבינוי והשיכון

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 9(, התשפ"א-2021

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(, בספר אמות המידה, באמת מידה 

35כו3 - 

 תיקון אמת
מידה 35כו3  

ביטול התוספת 
הראשונה 

תיקון התוספת 
הרביעית 

תחילה 

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי 

תוקף

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.

2  ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"א, עמ' 1503.

27/01/2117:33



1713 קובץ התקנות 9122, י"ד בשבט התשפ"א, 27.1.2021 

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סטטוסהחלטה ישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק 

מאושר";18.5.20205803"

בסעיף )א()1( -   )2(

בפסקה )ד(, במקום "אחת או יותר" יבוא "אחת בלבד"; )א( 

בפסקה )ח(, במקום "וואט" יבוא "וולט אמפר"; )ב( 

בפסקה )יג(, במקום "עקרונית חד־קווית" יבוא "חד־קווית עקרונית"; )ג( 

בסעיף )ב( -   )3(

בסעיף קטן )4(, המילים "הרשות אישרה כי" - יימחקו; )א( 

אחרי סעיף קטן )8( יבוא: )ב( 

המבקש אינו מחזיק בהתחייבות לחיבור בתוקף בעבור אותו מיתקן;  )9("

מנהל  התחייבות  פקעה  שבו  מהיום  לפחות  עבודה  ימי   45 חלפו   )10(
המערכת לחיבור אותו מיתקן או מהיום שבו הודיע המבקש על ויתור על 

ההתחייבות לחיבור, אם הייתה התחייבות כאמור."

באמת מידה 35כו5 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -   .2
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סטטוסהחלטה ישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק 

מאושר";18.5.20205803"

אחרי סעיף )א( יבוא:  )2(

")א1( שינוי מכסה מבוקשת

עד למועד הסגירה הפיננסית או פקיעת ההתחייבות לשמירת מקום,   )1(
לפי המוקדם מביניהם, מבקש החיבור רשאי לשנות את המכסה המבוקשת 

שלפיה הוא מעוניין להקים את המיתקן, בהתקיים התנאים האלה:

)א( המכסה המבוקשת החדשה פנויה בהיקף השווה או העולה על 
הספק המיתקן המבוקש;

שנקבעו  לתעריף  לזכאות  בתנאים  עומד  המבוקש  )ב( המיתקן 
במסגרת המכסה המבוקשת החדשה.

אין בשינוי המכסה המבוקשת כדי לשנות תנאי מתנאי ההתחייבות   )2(
לחיבור שנתן מנהל המערכת, לרבות תוקף ההתחייבות.";

בסעיף )ב( -   )3(

ויתור  או  לחיבור  "התחייבות  יבוא  חיבור"  "התחייבות  במקום  בכותרת,  )א( 
עליה";

בסעיף קטן )1( -   )ב( 

תוקף  את  החיבור  מבקש  האריך  "ואם  יבוא  בסופה  )א(,  בפסקה   )1(
ההתחייבות לפי סעיף )ב1()1( - חלפו 15 חודשים ממועד תשלום החשבון 
לסגירה  הרשות  אישור  את  המציא  לא  החיבור  ומבקש  )א()4(,  סעיף  לפי 

פיננסית";

 תיקון אמת
מידה 35כו5  
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בפסקה )ג(, במקום "מביניהם" יבוא "משניהם";  )2(

אחרי סעיף קטן )1( יבוא: )ג( 

שהמכסה  חיבור  מבקש  ו–)ג(,  )1()ב(  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")1א( על 
המבוקשת שלו נתפסה על ידי מבקש חיבור אחר או שמועד התוקף שלה 
חלף, רשאי לבקש לשנות את המכסה המבוקשת לפי סעיף )א1( ולהמשיך 

להחזיק בהתחייבות לחיבור.";

את  לשנות  ביקש  לא  החיבור  "ומבקש  יבוא  ")1()ב("  אחרי   ,)3( קטן  בסעיף  )ד( 
המכסה המבוקשת כאמור בסעיף )1א(";

בסופו יבוא: )ה( 

על  מוותר  שהוא  המערכת  למנהל  להודיע  רשאי  החיבור  ")4( מבקש 
ההתחייבות לחיבור; הודיע מבקש החיבור כאמור, יודיע לו מנהל המערכת 

בתוך שלושה ימי עבודה כי בקשתו התקבלה.

ההתחייבות  על  החיבור  מבקש  ויתר   ,)2( קטן  בסעיף  האמור  אף  )5( על 
לחיבור לפי סעיף קטן )4( שלושה חודשים או יותר לפני תום 12 חודשים 
למבקש  המערכת  מנהל  ישיב  )א()4(,  סעיף  לפי  החשבון  תשלום  ממועד 
החיבור 10% מהתשלום ששולם בעבור ההתחייבות לחיבור לפי התעריפים 

שבסעיף )א()3(.";

אחרי סעיף )ב( יבוא:  )4(

")ב1( הארכת התחייבות לחיבור 

מנהל המערכת יאריך תוקף התחייבות לחיבור בהתאם להוראות אלה:

אחת,  פעם  לחיבור,  ההתחייבות  תוקף  את  יאריך  המערכת  )1( מנהל 
לתקופה של שלושה חודשים, בהתקיים תנאים אלה:

תוקף  להארכת  בבקשה  המערכת  למנהל  פנה  החיבור  )א( מבקש 
פקיעת  מועד  לפני  לפחות  עבודה  ימי   30 לחיבור  ההתחייבות 

ההתחייבות כאמור בסעיף )ב()1()א(; 

קודם  כאמור,  התחייבות  הארכת  בעד  שילם  החיבור  )ב( מבקש 
לפי  לחיבור  התחייבות  בעד  תעריף  לחיבור,  ההתחייבות  לפקיעת 

סעיף )א()3(;

על אף האמור בפסקה )1(, מנהל המערכת יאריך את תוקף ההתחייבות   )2(
בסקר  המחזיק  חיבור  למבקש  חודשים,  עשר  שנים  של  לתקופה  לחיבור 
חיבור שבוצע בהתאם לאמת מידה 35כו כנוסחה טרם כניסתם לתוקף של 
כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 

שירות חיוני )תיקון(, התש"ף-32020, בהתקיים תנאים אלה:  

להארכת  בבקשה  המערכת  למנהל  פנה  החיבור  )א( מבקש 
מנהל  התחייבות  פקיעת  טרם  המיתקן,  אותו  לחיבור  התחייבות 

המערכת;

3  ק"ת התש"ף, עמ' 14.
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קודם  כאמור,  התחייבות  הארכת  בעד  שילם  החיבור  )ב( מבקש 
לפי   לחיבור  התחייבות  בעד  תעריף  לחיבור,  ההתחייבות  לפקיעת 
סעיף )א()3(; הארכת התחייבות לחיבור נוספת אחת תתאפשר בכפוף 

לתנאים המפורטים בפסקה )1(."; 

בסעיף )ד(, במקום סעיף קטן )3( יבוא:   )5(

")3( לבקשת מבקש חיבור להגדלת הספק המיתקן לפני מועד בדיקות הקבלה, 
יפעל מנהל המערכת כמפורט להלן:

ההספק  בעבור  במכסה  פנוי  מקום  של  קיומו  יוודא  המערכת  )א( מנהל 
המעודכן המבוקש טרם ביצוע סקר חיבור לפי פסקת משנה )2(;

)ב( מנהל המערכת יערוך סקר חיבור בעבור מלוא ההספק המבוקש לפי 
הוראות אמות מידה 35כו3 ו–35כו4; 

למיתקן,  ברשת  שנשמר  המקורי  המקום  יישמר  החיבור  סקר  )ג( במהלך 
בהתאם להספק שנקבע בסקר החיבור שלפיו ניתנה ההתחייבות לחיבור;

הקבועים בתנאים  עומדת  הבקשה  כי  המערכת  מנהל  מצא   )ד( אם 
תשלום  תוספת  המערכת  למנהל  החיבור  מבקש  ישלם  )א()1(,  בסעיף 
)א()2( סעיף  הוראות  עליה  ויחולו  לחיבור,  התחייבות  הגדלת   בעד 

עד )4(, בעבור תוספת ההספק, ומנהל המערכת יתחייב לחיבור המיתקן לפי 
ההספק המתוקן;

)ה( מועד פקיעת התחייבות לחיבור לפי סעיף )ב()1()א(, לא יוארך;

כאמור קיים  סקר  עדכון  מפוצל  במיתקן  חיבור  מבקש   )ו( ביקש 
בסעיף קטן זה בעבור נקודת חיבור אחת או יותר, יעדכן מנהל המערכת את 

הסקר ביחס לנקודות החיבור שבעניינן הבקשה בלבד."

כ"ט בטבת התשפ"א )13 בינואר 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

י ו ב צ ק ב  א ו       י

ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל   

הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשפ"א-2021

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
שפורסם בחודש נובמבר 2019, החל מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( נוסח 

התוספת לתקנות יהיה כלהלן:

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התש"ף, עמ' 566.  1

27/01/2117:33



קובץ התקנות 9122, י"ד בשבט התשפ"א, 27.1.2021  1716
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

"תוספת
)תקנה 1)א((

טור א'
הפעולה או השירות 

טור ב'
בשקלים חדשים

1501. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2501. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3501. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4235. עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5106. הפקדת צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

727. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

5.14 לכל עמוד8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

235"9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2872-ת2(  

האפוטרופסה הכללית   
הממונה הארצית לענייני ירושה   

הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשפ"א-2021
וביצוע(,  דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

הנקובים הסכומים  השתנו  לתקנות,  41א)א(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב   .1 
בתקנות 16א, 31)ב( ו–38)א()2( לתקנות, ונוסחן של התקנות האמורות, החל מיום י"ז 

בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

)1( תקנה 16א -

16א. לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך 
עולה על 89,584 שקלים חדשים טעונה אישור מראש 

של בית המשפט.";

"אישור מכירת נכס

)2( תקנה 31)ב( -

 89,584 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור.";

)3( תקנה 38)א()2( -

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,584 
שקלים חדשים;".

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-218-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית   

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"א, עמ' 844; התש"ף, עמ' 513.  1
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