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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנת התקציב 2019(, התשע"ח-2018   

פרק א': מטרת החוק

חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותבמטרהלחזקאתהצמיחהבמשק,1עמטרה
להגדילאתהפריוןבמשקואתרמתהתחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראל
ולצמצםאתהנטלהרגולטורי,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכלית

לשנת2019ע

פרק ב': בנקאות

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-11981)בפרקזה-חוקהבנקאות)שירות2ע
ללקוח((-

שוקתחרותימתאפייןבכךשקיימיםבוכמה  פרק ב'  
בכך הלקוח, של כיסו על המתחרים ספקים  כללי

לשוק להיכנס יכולים חדשים שספקים 
ולהתחרותבספקיםהקיימיםוכןבכךשקלופשוטללקוח

לעבורמספקאחדלמשנהוע

את שמגבילים מעבר חסמי של קיומם בהתאם,
יכולתושלהלקוחלעבורביןהספקיםהשונים,עלוללפגוע
בתחרותוברווחתושלהלקוח,שכןחסמיםאלהעלולים
לגרוםלולהיות'לקוחשבוי'שלהספקשממנוהואצורך
אתהשירותיםולהקשותעליולהחליףאותובמקרהשאותו
ספקמעלהמחיריםאופוגעבאיכותהשירותשהואנותןאו
במקרהשספקחלופימציעללקוחהצעהאטרקטיביתיותרע

דוגמהלחשיבותשלהסרתחסמימעברניתןלראות
בענףהטלפוניםהניידיםבישראל)בפרקזה-ענףהסלולר(ע
2005קבעהמחוקקכיעלהספקיםבענףהסלולר בשנת
קרי, לקוח, לכל מספרים ניידות לאפשר חובה מוטלת
בלא למשנהו אחד סלולר מספק לעבור ללקוח לאפשר
צורךבהחלפתמספרהטלפוןהניידשלועהטלתחובהזו
צמצמהבאופןמשמעותיאתחסמיהמעברשללקוחות
בענףהסלולר,קידמהבאופןמשמעותיאתהתחרותבענף
ובסופושליוםהביאהלירידהדרסטיתבמחיריםשמשלמים
הלקוחותלספקים,ירידהשאנועדיםלהבשניםהאחרונותע

מעבר חסמי שני קיימים בישראל הבנקאות בשוק
עיקריים,והם:

הבנק- חשבון בהעברת הכרוך הביורוקרטי הנטל אע
הפעילותהבנקאיתשמתנהלתבחשבוןבנקשללקוחכוללת
מספררבשלפעילויותומוצריםפיננסיים,וביניהם:הוראות
תיק קצבאות, משכורות, שיקים, לחיוב, הרשאות קבע,
ניירותערךועודעלקוחהמעונייןלהעביראתחשבוןהבנק
הפעילויות כלל להעברת לדאוג נדרש חדש, לבנק שלו
האמורותלבנקהחדשעלמשל,כדילהעביראתההרשאות

לחיובשהקיםהלקוחבחשבונו,לבנקהחדש,עלהלקוח
לעדכןכלאחדמהמוטביםשמחייביםאתחשבונודרךקבע
-דוגמתחברתהחשמלאוספקהתקשורתהסלולריתשלו
-בדברמספרחשבוןהבנקהחדששלועלענייןהזיכויים,
כדישהזיכוייםהעתידיםיגיעולחשבונוהחדששלהלקוח,
עלהלקוחלעדכןאתהגורמיםשמעביריםלחשבונוזיכויים
)דרךקבעאוחד־פעמיים(-דוגמתהמעסיקאוהביטוח
הלאומי-בדברמספרחשבוןהבנקהחדששלועמטלות
אלה,שהןהכרחיותלשםהשלמתההעברהשלחשבון
הבנקשלהלקוחלבנקחדש,מחייבותאתהלקוחלהשקיע

זמןומאמץרביםע

, ללקוח( )שירות הבנקאות לחוק בהתאם
התשמ"א-1981)בפרקזה-חוקהבנקאות)שירותללקוח((,
ובהתאםלהוראותהפיקוחעלהבנקיםאשרהותקנובשנים
האחרונותונועדולצמצםאתחסמיהמעברהנזכריםלעיל,
הלקוחיכוללתתייפויכוחלבנקהחדשלפעולמולהבנק
הישןלהעברתהפעילותהמתנהלתבחשבונו,לרבותעדכון
המוטביםשמחייביםאתחשבונושלהלקוחדרךקבעבדבר
מספרהחשבוןהחדששלועעםזאת,בפועל,פעמיםרבות
המוטביםלאמעדכניםאתפרטיהחשבוןהחדשוממשיכים
לחייבאתהלקוחבהתאםלפרטיחשבונוהישןוכךהלקוח

ניזוקוהנטללפעוללתיקוןהמצבעוברלפתחו;

חששלאבדןחיוביםאוזיכוייםשיופנולחשבוןהבנק בע
לאחר גם - החדש לחשבונו במקום הלקוח של הישן
שהלקוחביצעאתכללהפעולותהדרושותלשםהעברת
החשבוןלבנקחדש,עדייןקייםחשששחלקמהחיובים
שהלקוחצריךלפרועאוחלקמהזיכוייםשצריכיםלהגיע
זו טעות שלוע הישן הבנק לחשבון בטעות יופנו ללקוח
עלולהלהתרחשהןבשלכךשהגורמיםשעודכנובשינוי
מספרחשבוןהבנקהחדששלהלקוחלאיבצעואתהעדכון
הנדרשוימשיכולהפנותאתהחיוביםאוהזיכוייםלחשבון
שאינם נוספים, גורמים שקיימים כך בשל והן הישן,

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ז,עמ'1223ע 1
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בסעיף5ב- )1(

ברישה,אחרי"אתחשבונותיו"יבוא"ובכללזהפעילותפיננסיתכהגדרתה )א(
בסעיף5ב1)ה(",במקום")בסעיףזה-הבנקהמקורי("יבוא")בסעיףזה-התאגיד
- זה ")בסעיף יבוא הקולט(" הבנק - זה ")בסעיף במקום המקורי(", הבנקאי
התאגידהבנקאיהקולט("ובמקום"לבנקהקולט"יבוא"לתאגידהבנקאיהקולט";

בפסקה)1(,במקום"בבנקהמקורי"יבוא"בתאגידהבנקאיהמקורי"; )ב(

בפסקה)2(,במקום"בבנקהקולט"יבוא"בתאגידהבנקאיהקולט"; )ג(

אחריסעיף5ביבוא: )2(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

בלילגרועמהאמורבסעיף5ב,ביקשלקוחלהעביראת5ב1ע )א(
הפעילותהפיננסיתשלומהבנקשבוהיאמתנהלת,לבנקאחר
)בסעיףזה-בנקקולט(,יבצעוהבנקשבומתנהלתהפעילות
הפיננסיתשלהלקוח,לרבותכלבנקשבוהתנהלהבעבר,

בסעיף5ב- )1(

ברישה,אחרי"אתחשבונותיו"יבוא"ובכללזהפעילותפיננסיתכהגדרתה )א(
בסעיף5ב1)ה(",במקום")בסעיףזה-הבנקהמקורי("יבוא")בסעיףזה-התאגיד
- זה ")בסעיף יבוא הקולט(" הבנק - זה ")בסעיף במקום המקורי(", הבנקאי
התאגידהבנקאיהקולט("ובמקום"לבנקהקולט"יבוא"לתאגידהבנקאיהקולט";

בפסקה)1(,במקום"בבנקהמקורי"יבוא"בתאגידהבנקאיהמקורי"; )ב(

בפסקה)2(,במקום"בבנקהקולט"יבוא"בתאגידהבנקאיהקולט"; )ג(

אחריסעיף5ביבוא: )2(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

בלילגרועמהאמורבסעיף5ב,ביקשלקוחלהעביראת5ב1ע )א(
הפעילותהפיננסיתשלומהבנקשבוהיאמתנהלת,לבנקאחר
)בסעיףזה-בנקקולט(,יבצעוהבנקשבומתנהלתהפעילות
הפיננסיתשלהלקוח,לרבותכלבנקשבוהתנהלהבעבר,

מחייביםאומזכיםאתהלקוחדרךקבעולכןלאעודכנו
בדברשינוימספרהחשבוןועלוליםלהפנותחיוביםאו
זיכוייםלחשבוןהבנקהישןשלהלקוחעסיכוןזה,היינו,
הלקוח של הישן הבנק לחשבון יופנה זיכוי או שחיוב
במקוםלחשבוןהבנקהחדש,עלוללגרוםללקוחנזקבשלוש
דרכים:האחת-חיובבריביתוהטלתעיקוליםבשלחיובים
שהלקוחהיהאמורלשלםאךלאשילם;השנייה-פגיעה
בדירוגהאשראישלהלקוחכתוצאהמאי־תשלוםחובותיו;
והשלישית-אבדןזיכוייםשהופנולחשבוןהבנקהישןשל

הלקוחבמקוםלחשבוןהבנקהחדששלוע

מול בפרט הביורוקרטי, הנטל - אלה מעבר חסמי
המוטביםוהמזכים,יחדעםהחששמפניאובדןחיובים
וזיכויים-מביאיםלכךשתהליךהמעברביןבנקיםבישראל,
חסמים הלקוחע בעבור מורכב הוא כיום, השורר במצב
אלהמקטיניםאתהתמריץשלבנקיםלהציעללקוחותיהם
וכך כלקוחותיהם, להשאירם כדי אטרקטיביות הצעות
פוגעיםבתחרותבשוקהבנקאותעלמעשה,במצבהקיים

הבנקיכוללגבותמהלקוחמחירגבוהמהמחירהתחרותיע

לאורהאמורמוצעלתקןאתחוקהבנקאות)שירות
ללקוח(באופןשיצמצםאתחסמיהמעברהקיימיםבשוק
הבנקאותויאפשרללקוחשלבנקלהעביראתהפעילות
הפיננסיתהמתנהלתבחשבוןהבנקשלו,מהבנקשבוהיא
ייווצר מתנהלתלבנקאחר,באופןמקוון,נוחובטוחעכך
הבנקאות בשוק התחרות את יגביר אשר תחרותי איום
באופןמשמעותיויוביללהפחתתמחיריםולשיפורהשירות

ללקוחותהבנקיםע

לפסקה )1( סעיף 2

ללקוח(, )שירות הבנקאות לחוק 5ב סעיף לפי 
לקוחהמעונייןלהעביראתחשבונותיומתאגידבנקאיאחד
לתאגידבנקאיאחר)בפרקזה-תאגידבנקאיקולט(רשאי
לאשר,בכתב,לאותותאגידלנהלבעבורואתההליכים
5ב1לחוק הקשוריםבמעברכאמורעלנוכחהוספתסעיף
בנק על חובות מטיל אשר ללקוח(, )שירות הבנקאות

כמוצע לקוח, של הפיננסית הפעילות העברת לגבי
בפסקה)2(וכמפורטלהלן,מוצעלתקןאתסעיף5בהאמור
תאגיד )קרי בנקאי תאגיד לגבי חל הוא כי שיובהר כך
בנקאיכמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981
עזר תאגיד לרבות )רישוי((, הבנקאות חוק - זה )בפרק
כהגדרתובסעיף1לאותוחוקוסולקכהגדרתובסעיף36ט
לאותוחוק(וכןיובהרכיהואחלגםלגביהעברתפעילות
5ב1המוצעעכלומר,הלקוחיוכל,אם פיננסיתלפיסעיף
יבחרבכך,לאשרלבנקהחדשלבצעאתהפעולותלצורך

העברתהפעילותלפיסעיף5ב1האמורע

לפסקה )2(

לסעיף 5ב1 המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

כאמור,חסמיהמעברהעיקרייםאשרעומדיםלפני
מבנק שלו הבנק חשבון את להעביר שמעוניין לקוח
אחדלמשנהוהם-נטלביורוקרטי,בפרטמולהמוטבים

והמזכים,וחששמפניאבדןחיוביםוזיכוייםע

כדילהפחיתאתהנטלהביורוקרטיהמוטלכיוםעל
אבדן מפני הלקוח של החשש את להפחית וכן הלקוח
חיוביםוזיכויים,ישלאפשרללקוחלהעביראתהפעילות
שאליו לבנק מתנהלת היא שבו מהבנק שלו הפיננסית
הוארוצהלהעביראותה,ביתרקלותעכמוכןישלהבטיח
שזיכוייםוחיוביםשיופנולבנקהקודםשלהלקוח,לאחר
שהלקוחהעביראתהפעילותהפיננסיתשלולבנקחדש,

ינותבואלהבנקהחדשע

לשםכך,מוצעלהטילחובהעלהבנקשבומתנהלת
הפעילותהפיננסיתשלהלקוח,היינו,הבנקשממנומבקש
הלקוחלהעביראתהפעילותהפיננסיתשלולבנקאחר,
וכןעלהבנקשאליוהלקוחמבקשלהעביראתהפעילות
הפיננסית)בפרקזה-הבנקהקולט(,לבצעאתכלהפעולות
הפעילות את להעביר ללקוח לאפשר כדי הנדרשות
הפיננסיתלבנקהקולטבאופןמקוון,נוחובטוח,וזאתבתוך
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במועדהקובעאולאחריו,אותהפעילותפיננסיתושממנו
הועברהלפיהוראותסעיףזה)בסעיףזה-הבנקהמקורי(,
והבנקהקולט,אתהפעולותהנדרשותכדילאפשרללקוח
להעביראתהפעילותהפיננסיתלבנקהקולטבאופןמקוון,
נוח,בטוחובלאעלותללקוח,וזאתבתוךשבעהימיעסקים
ממועדאישורבקשתושלהלקוחבידיהבנקהקולט,אובתוך
מועדאחרשקבעהנגידבהסכמתשרהאוצר;הנגידיקבע
בכלליםסוגיפעילותפיננסיתשלגביהםיבצעוהבנקהקולט

והבנקהמקוריאתהפעולותכאמורגםלאחראותומועדע

הנגיד,בהסכמתשרהאוצר,יקבעבכלליםסוגיחשבונות )ב(
בנקשעלהפעילותהפיננסיתהמתנהלתבהםיחולהאמור

בסעיףקטן)א(ע

הנגיד,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבוע,משיקולים )ג(
הנוגעיםלעלותהכרוכהביישוםהוראותסעיףזהאולתחרות
במערכתהבנקאית,לבקשתושלבנקבעלהיקףפעילותקטן
אובנקמקוון,כיהוראותסעיףזהלאיחולועליואושיחולו

שבעהימיעסקיםממועדאישורבקשתהלקוחבידיהבנק
שר בהסכמת הנגיד שקבע אחר מועד בתוך או הקולט
האוצרעמאחרשהתיקוןהמוצעיאפשרללקוחותלעבור
בנקביתרקלות,ומאחרשלקוחעשוילהיותמעונייןלבצע
מעברכאמוריותרמפעםאחת,מוצעכיהחובהלבצעאת
הפעולותהנדרשותכאמורתחול,נוסףעלהבנקהקולט
והבנקשבומתנהלתבאותהעתהפעילותהפיננסיתשל
הלקוח,גםעלכלבנקשבוהתנהלהבעבר,מיוםתחילתו
שלפרקזהכמפורטבסעיף3להצעתהחוק)בפרקזה-
המועדהקובע(אולאחריו,אותהפעילותפיננסית,ובלבד
שמדוברבבנקשהפעילותהפיננסיתשלהלקוחהועברה
הבנק - זה )בפרק זה בסעיף המוצע ההסדר לפי ממנו

המקורי(ע

מוצעלהגדירפעילותפיננסיתלענייןההסדרהמוצע
בסעיףזהככוללתשירותיםומוצריםשמציעבנקללקוח,
ובכללםסוגיזיכוייםעתידייםוסוגיחיוביםעתידייםשקבע

הנגידבכלליםובתנאיםשקבעע

יובהר,כיבהתאםלהוראותסעיף5בלחוקהבנקאות
)שירותללקוח(,יוכלבנקקולטשקיבלאישורלכךבכתב
הקשורים הליכים לקוח אותו בעבור לבצע מהלקוח,
בהעברתהפעילותהפיננסיתשלולפיהוראותסעיף5ב1

המוצעע

במטרהלהבטיחשזיכוייםוחיוביםשללקוח)שהם
בגדרפעילותפיננסיתלענייןהסעיףהמוצע(אשריופנולבנק
המקורילאחרשהלקוחהעביראתהפעילותהפיננסיתשלו
לבנקהקולט,אכןינותבואלהבנקהקולט,מוצעלהסמיך
אתהנגידלקבועבכלליםסוגיפעילותפיננסיתשלגביהם
יידרשוהבנקהמקוריוהבנקהקולטלבצעאתהפעולות

הנדרשותלצורךההעברהכאמורבסעיףקטן)א(המוצע,
גםלאחרתוםהמועדשנקבעלענייןזהבאותוסעיףקטןע

יובהר,כיסעיף5ב1המוצענועדלקבועאתהעקרונות
טובת של המבט מנקודת הפיננסית הפעילות להעברת
עיקרון נשמר המוצע במסגרתההסדר זאת, עם הלקוחע
הניטרליותהטכנולוגית,וזאתכדילאפשרתכנוןויישוםשל
פתרוןטכנולוגישיהיהיעילהןבעבורהלקוחוהןבעבור

המערכתהבנקאית

לסעיף קטן )ב( המוצע

העברתפעילותפיננסיתמחשבוןמסוגמסויםלחשבון
מסוגאחרעשויהלעוררמורכבותעכךלדוגמה,העברת
פעילותפיננסיתמחשבוןמשותףלחשבוןשליחיד,עלולה
ליצורבעייתיותבהיבטיםשונים,ובהםהיבטיםהנוגעים
וכיוצא תפעוליים היבטים בחשבון, השותפים לזכויות
פיננסית פעילות להעברת נוגעת נוספת דוגמה בזהע
מחשבוןשהפעילותשבוהוקפאהבידיצדשלישימוסמךע
האוצר, שר בהסכמת הנגיד, את להסמיך מוצע לפיכך
לקבועבכלליםאתסוגיחשבונותהבנקשלגביהםתחול
החובהלאפשרהעברהשלהפעילותהפיננסיתשללקוח

המתנהלתבהםבהתאםלסעיףקטן)א(המוצעע

לסעיף קטן )ג( המוצע

יישוםהחובהלאפשראתהעברתהפעילותהפיננסית
צפוי בסעיף כאמור קולט לבנק מקורי מבנק לקוח של
להטילעלבנקיםעלותכספיתותפעוליתעכמוכן,עשוי
יישוםהחובההאמורהלהקשותעלבנקיםמסוימיםוכך
להשפיעעלהתחרותבמערכתהבנקאיתעלאורההשלכות
האפשריותכאמורעלהיכולתהתחרותיתשלבנקבעל

ר ב ס ה י  ר ב ד



423 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

היקף בעל בנק הפסיק כאמור; שקבע תקופה בתום עליו
פעילותקטןשהנגיד,בהסכמתשרהאוצר,קבעלגביוכאמור,
להיותבנקבעלהיקףפעילותקטן,יחולועליוהוראותסעיף
זהבמועדהמפורטלהלן,לפיהעניין,אובתוםתקופהאחרת

שקבעהנגיד,בהסכמתשרהאוצר:

לענייןבנקשהנגידקבעכאמורכיהוראותסעיף )1(
זהלאיחולועליו-בתוםשנתייםמהמועדשבוהפסיק

להיותבנקבעלהיקףפעילותקטן;

לענייןבנקשהנגידקבעכאמורכיהוראותסעיף )2(
זהיחולועליובתוםתקופהשקבע-בתוםהתקופה
שקבעכאמוראובתוםשנתייםמהמועדשבוהפסיק

להיותבנקבעלהיקףפעילותקטן,לפיהמוקדםע

המפקחרשאיליתןהוראותלתאגידבנקאילביצועסעיף )ד(
זה,בהוראותלניהולבנקאיתקיןע

בסעיףזה- )ה(

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

"בנקבעלהיקףפעילותקטן"-בנקששווינכסיואינועולה
5%משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאו על
עלשיעוראחרמשוויהנכסיםכאמורשקבעהנגיד,
בהסכמתשרהאוצר;לענייןהגדרהזו,"שוויהנכסים",
שלבנק-שווינכסיושלהבנקכפישמופיעבמאזן
הבנקבדוחהכספיהשנתיהאחרוןשנערךעלבסיס

מאוחדעלפיכלליחשבונאותמקובליםהחליםעליו;

"בנקמקוון"-בנקשלפיתכניתהפעולהשלונותןשירות
מערך מקיים ואינו מקוונים, באמצעים ללקוחותיו

סניפיםלקבלתקהל;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-
;21981

"לקוח"-יחידוכןתאגידמסוגשקבעהנגידבכללים;

היקף בעל בנק הפסיק כאמור; שקבע תקופה בתום עליו
פעילותקטןשהנגיד,בהסכמתשרהאוצר,קבעלגביוכאמור,
להיותבנקבעלהיקףפעילותקטן,יחולועליוהוראותסעיף
זהבמועדהמפורטלהלן,לפיהעניין,אובתוםתקופהאחרת

שקבעהנגיד,בהסכמתשרהאוצר:

לענייןבנקשהנגידקבעכאמורכיהוראותסעיף )1(
זהלאיחולועליו-בתוםשנתייםמהמועדשבוהפסיק

להיותבנקבעלהיקףפעילותקטן;

לענייןבנקשהנגידקבעכאמורכיהוראותסעיף )2(
זהיחולועליובתוםתקופהשקבע-בתוםהתקופה
שקבעכאמוראובתוםשנתייםמהמועדשבוהפסיק

להיותבנקבעלהיקףפעילותקטן,לפיהמוקדםע

המפקחרשאיליתןהוראותלתאגידבנקאילביצועסעיף )ד(
זה,בהוראותלניהולבנקאיתקיןע

בסעיףזה- )ה(

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

"בנקבעלהיקףפעילותקטן"-בנקששווינכסיואינועולה
5%משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאו על
עלשיעוראחרמשוויהנכסיםכאמורשקבעהנגיד,
בהסכמתשרהאוצר;לענייןהגדרהזו,"שוויהנכסים",
שלבנק-שווינכסיושלהבנקכפישמופיעבמאזן
הבנקבדוחהכספיהשנתיהאחרוןשנערךעלבסיס

מאוחדעלפיכלליחשבונאותמקובליםהחליםעליו;

"בנקמקוון"-בנקשלפיתכניתהפעולהשלונותןשירות
מערך מקיים ואינו מקוונים, באמצעים ללקוחותיו

סניפיםלקבלתקהל;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-
;21981

"לקוח"-יחידוכןתאגידמסוגשקבעהנגידבכללים;

היקףפעילותקטןושלבנקמקוון,כהגדרתםהמוצעת,מוצע
להסמיךאתהנגיד,בהסכמתשרהאוצר,לקבוע,לבקשת
בנקמסוגכאמור,כיהוראותהסעיףהמוצעלאיחולולגביו
אושיחולועליובמועדמאוחרממועדכניסתןלתוקףעפטור
אודחייהכאמוריכולשיינתנומשיקוליםהנוגעיםלעלות
הכרוכהביישוםהחובההאמורהאומשיקוליםהנוגעים

לתחרותבמערכתהבנקאיתע

עודמוצעלקבוע,כיאםבנקשהיהבנקבעלהיקף
פעילותקטן,ושהנגידקבעשהוראותהסעיףלאיחולולגביו
כאמוראושיחולובתוםתקופהשקבע,הפסיקלהיותבנק
בעלהיקףפעילותקטן,יחולועליוהוראותהסעיףהמוצע

בתוםתקופהכמפורטבפסקאות)1(ו–)2(המוצעותאובתום
תקופהאחרתשקבעהנגיד,בהסכמתשרהאוצר,וזאתכדי

לאפשרלבנקכאמורתקופתהיערכותליישוםההוראותע

לסעיף קטן )ד( המוצע

לכל לתת הבנקים על המפקח את להסמיך מוצע
בסעיף, המוצעת כהגדרתו לבנק רק ולא בנקאי, תאגיד
הוראותלביצועהסעיף,באמצעותהוראותלניהולבנקאי

תקיןע

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 2
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"המועדהקובע"-יוםתחילתושלפרקב'לחוקהתכנית
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנת

התקציב2019(,התשע"ח-2018;

"סניף"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"פעילותפיננסית"-שירותיםומוצריםשמציעבנקללקוח,
ובכללםסוגיזיכוייםעתידייםוסוגיחיוביםעתידיים,

שקבעהנגידבכלליםובתנאיםשקבעע";

בסעיף10)1(,אחרי"5א2"יבוא"5ב)ב(,5ב1"ע )3(

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות
ללקוח(-תחילה

תחילתםשלסעיפים5ב,5ב1ו־10)1(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחם3ע )א(
בסעיף2לחוקזה,שלוששניםמיוםפרסומו)בפרקזה-יוםהתחילה(ע

שרהאוצר,בהסכמתהנגיד,רשאילדחותאתהמועדהאמורבסעיףקטן)א(,בשתי )ב(
תקופותנוספות,שלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתע

חוקהבנקאות
)שירותללקוח(-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםהתחילהיקראואתחוקהבנקאות)שירות4ע
ללקוח(כאילובסעיף10)1(,אחרי"5א2"בא"5ב)ב("ע

פרק ג': הסרת חסמים ביבוא אישי

תיקוןחוקרישוי
שירותיםומקצועות

בענףהרכב

בחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-32016)בפרקזה-חוקרישוי5ע
שירותיםומקצועותבענףהרכב(,בסעיף112)א(-

לפסקה )3(

10)1(לחוקהבנקאות)שירות מוצעלתקןאתסעיף
ללקוח(,כךשהוראותהעונשיןהקבועותבולאיחולועל
5ב)ב(לחוקהאמור-קרי, הפרהשלהוראותלפיסעיף
ההוראותשנתןהמפקחלביצועסעיף5ב,בהוראותלניהול
בנקאיתקין-ועלהפרהשלהוראותלפיסעיף5ב1המוצע
-קריהדרישותהמוטלותעלבנקיםמכוחהסעיףהמוצע,
כמפורטלעיל,אוההוראותשנתןהמפקחלביצועהסעיף

בהוראותלניהולבנקאיתקיןע

על מטיל המוצע 5ב1 שסעיף העובדה לנוכח  סעיף 3
מוקדמת, בהיערכות הכרוכה חובה הבנקים 
ביןהשארבהיבטיםטכנולוגיים,מוצעכיהתיקוןלחוק
הבנקאות)שירותללקוח(כאמורבפרקזה,ייכנסלתוקף
שלוששניםלאחריוםפרסומושלהחוקהמוצע)בפרק

זה-יוםהתחילה(ע

נוסףעלכךמוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמת
הנגיד,לדחותאתיוםהתחילהבשתיתקופותנוספותשלא

יעלועלשישהחודשיםכלאחתע

)שירות הבנקאות לחוק 5ב)ב( שסעיף מאחר  סעיף 4
ללקוח(נמצאבתוקף,ואילותיקונוהמוצעשל 
סעיף10)1(לחוקהאמור)ובוביןהשארהחרגתסעיף5ב)ב(
האמורמהוראתהעונשין(ייכנסלתוקףרקביוםהתחילה,
מוצעלתקןאתסעיף10)1(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(
כהוראתשעהלתקופהשמיוםפרסומושלהחוקהמוצע
עדיוםהתחילה,ולהוסיףלהוראותהמוחרגותמהוראת

העונשיןאתסעיף5ב)ב(לחוקהאמורע

בסיוון כ"ד מיום 2754 מס' ממשלה בהחלטת  פרק ג'  
התשע"ז)18ביוני2017(שעניינה"הפחתתיוקר  כללי

מוצרים ביבוא התחרות והגברת המחייה 
באמצעותיבואאישי",החליטההממשלהלהקיםועדת
של אישי ביבוא הקיימים החסמים את שתבחן היגוי
התחרות את להגביר במטרה צעדים ותציע מוצרים
ובתוךכךלהוזילאתיוקרהמחיה)בפרקזה-הוועדה(ע
הוועדההגישהאתהמלצותיהלשרהאוצרולשרהכלכלה

והתעשייהבדצמבר2017ע

ביבוא הקיימים החסמים אחד כי מצאה הוועדה 
אישישלמוצריםהואהעדרהשלהגדרהברורהל"כמות
ביבוא לייבא לכזושניתן מוצריםשתיחשב של סבירה"
אישילפיצויבואחופשי,התשע"ד-2014)ק"תהתשע"ד,
עמ'46(,והמליצה,ביןהשאר,עלקביעתכללברורלגבי
הכמותהסבירהשלמוצריםשניתןלייבאביבואאישיעכמו
כןהמליצההוועדהעלהקלותבדרישותהרגולציההחלות

בעתיבואאישישלמוצריםכאמורע

לעגןהמלצות המוצעיםבפרקזהבאים התיקונים
אלה,שהממשלההחליטה,בהחלטהמס'3423מיוםכ"ד

בטבתהתשע"ח)11בינואר2018(,לאמצןע

הרכב, בענף ומקצועות שירותים רישוי חוק  סעיפים
התשע"ו-2016)בפרקזה-חוקרישוישירותים  5 ו־7

ומקצועותבענףהרכב(,מסדיראתהשירותים 
והעיסוקיםבענףהרכב,לרבותבתחוםהייצורוהיבואשל
רכבומוצריתעבורהכהגדרתםבאותוחוקעסעיף112)א(
לחוקהאמורקובעתנאיםליבואאישישלמוצריתעבורה,

ס"חהתשע"ו,עמ'970ע 3
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ברישה,במקום"ארבעה"יבוא"חמישה"ובמקום"בשנה"יבוא"במשלוח"; )1(

בפסקה)3(,אחריהמילים"ככלשישנן"יבוא"לפיאישורמאתמעבדהמוסמכת )2(
לרכבאורשותמוסמכתליבוא,ולענייןמוצריתעבורהשחלותלגביהםדרישותתקן

ישראליבלבד-לפיאישורמאתמעבדהמוסמכתלרכב,בלבד";

פסקה)5(-תימחקע )3(

בחוקהתקנים,התשי"ג-41953)בפרקזה-חוקהתקנים(-6עתיקוןחוקהתקנים

בסעיף1,בהגדרה"עוסק",במקום"9)א("יבוא"9)א()1("; )1(

בסעיף9,בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הוראותפסקה)1(לאיחולועליבואשלמצרךכאמורבאותהפסקה,")2( )א(
כלול לגביו החל הרשמי שהתקן משפחתי, או אישי לשימוש המיועד

ברשימהשפרסםהממונהלפיפסקתמשנה)ג(ע

הממונהיערוךרשימהשלהתקניםהרשמייםהחליםעלמצרכים )ב(
שלצורךהפעלתםאותחזוקתםלאנדרשבעלמקצוע,אושלאנדרשת,על
פידין,התקנתםבידיבעלמקצוע)בפסקהזו-הרשימה(;הממונהיעדכן
אתהרשימה,אםהדברנדרש,לאחרכלאכרזה,לרבותשינוי,תיקוןאו

החלפהשלתקןרשמיע

האינטרנט באתר שלה, עדכון וכל הרשימה, את יפרסם הממונה )ג(
שלהמשרד,וכןיפרסםברשומותהודעהעלפרסוםהרשימהאועדכונה,

הכוללתאתהרשימההמעודכנתע

בפסקהזו,"שימושאישיאומשפחתי"-כמשמעותובצולענייןיבוא )ד(
אישישהותקןלפיסעיף2לפקודתהיבואוהיצואע

ברישה,במקום"ארבעה"יבוא"חמישה"ובמקום"בשנה"יבוא"במשלוח"; )1(

בפסקה)3(,אחריהמילים"ככלשישנן"יבוא"לפיאישורמאתמעבדהמוסמכת )2(
לרכבאורשותמוסמכתליבוא,ולענייןמוצריתעבורהשחלותלגביהםדרישותתקן

ישראליבלבד-לפיאישורמאתמעבדהמוסמכתלרכב,בלבד";

פסקה)5(-תימחקע )3(

תיקוןחוקהתקניםבחוקהתקנים,התשי"ג-41953)בפרקזה-חוקהתקנים(-6ע

בסעיף1,בהגדרה"עוסק",במקום"9)א("יבוא"9)א()1("; )1(

בסעיף9,בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )2(

הוראותפסקה)1(לאיחולועליבואשלמצרךכאמורבאותהפסקה,")2( )א(
כלול לגביו החל הרשמי שהתקן משפחתי, או אישי לשימוש המיועד

ברשימהשפרסםהממונהלפיפסקתמשנה)ג(ע

הממונהיערוךרשימהשלהתקניםהרשמייםהחליםעלמצרכים )ב(
שלצורךהפעלתםאותחזוקתםלאנדרשבעלמקצוע,אושלאנדרשת,על
פידין,התקנתםבידיבעלמקצוע)בפסקהזו-הרשימה(;הממונהיעדכן
אתהרשימה,אםהדברנדרש,לאחרכלאכרזה,לרבותשינוי,תיקוןאו

החלפהשלתקןרשמיע

האינטרנט באתר שלה, עדכון וכל הרשימה, את יפרסם הממונה )ג(
שלהמשרד,וכןיפרסםברשומותהודעהעלפרסוםהרשימהאועדכונה,

הכוללתאתהרשימההמעודכנתע

בפסקהזו,"שימושאישיאומשפחתי"-כמשמעותובצולענייןיבוא )ד(
אישישהותקןלפיסעיף2לפקודתהיבואוהיצואע

וביןהשארמגבילאתכמותמוצריהתעבורהשניתןלייבא
סוג,בשנהעמוצע מאותו אישילארבעהמוצרים ביבוא
להגדילאתמספרמוצריהתעבורהשניתןלייבאביבוא
אישי,ולקבועכייהיהניתןלייבא,בכלמשלוח,עדחמישה
מוצריתעבורהמאותוסוגעבהתאםלכךמוצעלמחוקגם

אתפסקה)5(שלאותוסעיף,וזהנוסחה:

המבקשלאייבאבשנהשקדמהלמועדבקשת )5("
הרישיוןיותרמארבעהמוצריתעבורהמהסוגשהואמבקש

לייבאע"

אחדהתנאיםליבואאישישלמוצריתעבורההוא
תקינה בדרישות עומדים לייבא שמבקשים שהמוצרים
בענף ומקצועות שירותים רישוי לחוק 109 סעיף לפי
הרכבעמוצעלהבהירכיהגורםהמוסמךלאשרשתנאיזה
מתקייםהואמעבדהמוסמכתלרכבאוהרשותהמוסמכת
ליבוא,לפיהענייןעזאת,אלאאםכןמדוברבמוצרתעבורה
שחלותלגביודרישותתקןישראליבלבד,שלגביוהסמכות
למתןהאישורעלעמידהבדרישותתקינהתהיהנתונה
רקלמעבדהמוסמכתלרכב,זאתבהתאםלאמורבסעיף

109)ב()7(לחוקהאמורע

הקלה משמעו זה בסעיף המוצע שהתיקון מאחר
בדרישותהיבוא,מוצעכיהואייכנסלתוקףכברביוםט"ז

בניסןהתשע"ח)1באפריל2018(ע

)בפרק התשי"ג-1953 התקנים, לחוק 9 סעיף  סעיפים
זה-חוקהתקנים(,קובעביןהשארכילאניתן  6 ו־8
לייבאמצרךשמפרטשלונקבעכתקןרשמי,אלא 

אםכןהמצרךמתאיםלדרישותהתקןהרשמיהחלעליוע

במטרהלהקלעלהיבואהאישי,ומתוךהבנהשאדם
בדרישות לעמוד יתקשה אישי באופן מוצרים המייבא
ההוכחהלשםקבלתאישורעמידהבתקןרשמיאולהגיש
הצהרהעלאישורעמידתהמוצרבדרישותהתקן,מוצעכי
הממונהעלהתקינהבמשרדהכלכלהוהתעשייה)בפרק
זה-הממונה(יפרסםרשימהשלכלהתקניםהרשמיים
שהמצרכיםהכלוליםבהםיהיופטוריםמחובתהעמידה
וזאת התקנים, לחוק 9 שבסעיף הרשמי התקן בדרישות
אםיובאוביבואאישיאומשפחתי,כהגדרתובצושיוציא
היבוא פקודת מכוח והתעשייה הכלכלה שר זה לעניין
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-1979)בפרקזה-פקודת

היבואוהיצוא(ע

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ז,עמ'162ע 4
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הוראותפסקה)2(לאיחולועלמצרךשהואמזוןכהגדרתובחוקהגנהעל )3(
בריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-52015,עלמצרךשהואמוצרתעבורה,כהגדרתו
בסעיף96)2(לחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-2016,ועל

מצרךשהואמוצראומכשירשנועדלשימושרפואיע"

תיקוןחוק
רישוישירותים

ומקצועותבענף
הרכב-תחילה

תחילתושלסעיף112לחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,כנוסחובסעיף75ע
לחוקזה,ביוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(ע

תיקוןחוק
התקנים-תחילה
ופרסוםראשוןשל

הרשימה

תחילתםשלסעיפים1ו־9לחוקהתקנים,כנוסחםבסעיף6לחוקזה,ביוםכניסתולתוקף8ע
שלצולענייןיבואאישילפיסעיף2לפקודתהיבואוהיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-

61979;הממונהיפרסםאתהרשימהכאמורבסעיף9)א()2(לחוקהתקנים,כנוסחובסעיף
6)2(לחוקזה,לראשונה,לאיאוחרמיוםתחילתושלהסעיףהאמורע

פרק ד': טלגרף אלחוטי

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-71972)בפרקזה-הפקודה(-9ע

עלפיהמוצע,ברשימתהתקניםהרשמייםשיפרסם
הממונהייכללורקתקניםכאמורהחליםלגבימצרכים
שלצורךהפעלתםאותחזוקתםלאנדרשבעלמקצוע,או
שלצורךהתקנתםלאנדרש,עלפידין,בעלמקצוע)בפרק

זה-הרשימה(ע

ההסדרהמוצעלעיללענייןפטורמעמידהבדרישות
תקינהלאיחולעלמצרךשהואמזוןכהגדרתובחוקהגנה
עלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015,שכןהיבואשל
והטיפול בתחום החקיקה ידי על מוסדר אלה מצרכים
יחול לא כן כמו הבריאותע משרד בסמכות נמצא בו
ההסדרהאמורעלמצרךשהואמוצרתעבורה,כהגדרתו
בסעיף96)2(לחוקשירותירכב,אשריבואומוסדרבחוק
התחבורהע משרד בסמכות נמצא עליו והפיקוח האמור
לבסוף,ההסדרהמוצעלאיחולעלמצרךשהואמוצראו
במצרכים השימוש שכן רפואי, לשימוש שנועד מכשיר
מסוגזהדורשידעברמהמקצועיתמתאימה,שבלעדיו
גבוהה סיכון ברמת כרוך להיות עלול במוצר השימוש
מאודלמשתמש,ובהתאם,הםכפופיםלרגולציהייעודית
שמופעלתבידימשרדהבריאות,כגוןחובתרישוםבפנקסי
אביזריםומכשוררפואי,ועודעבהתאם,הרשימהשיערוך
הממונהלאתכלולתקניםרשמייםהחליםלגבימצרכים

אלהע

באתר הרשימה את יפרסם הממונה כי מוצע
- זה )בפרק והתעשייה הכלכלה משרד של האינטרנט
המשרד(ויעדכןאותהלאחרכלאכרזהשלתקןכתקןרשמי
וכןלאחרכלשינוי,תיקוןאוהחלפהשלתקןשהוכרזכתקן
רשמי)אשרנעשיםגםהםבאכרזה(,בהתאםלסעיף8לחוק
התקניםעכמוכןמוצעכיהממונהיפרסםברשומותהודעה
עלפרסוםהרשימהועלכלעדכוןשלהעהודעהכאמור
תכלולאתהנוסחהמעודכןשלהרשימהעיובהרכיפרסום

ההודעהעלהרשימה)בצירוףהרשימהעצמה(ברשומות
אינומהווהתנאילכניסתהלתוקףע

עם לתוקף ייכנס המוצע התיקון כי לקבוע מוצע
לפקודת 2 סעיף לפי אישי יבוא לעניין צו של התקנתו
היבואוהיצוא,שצפוילאגדאתדרישותהרגולציההחלות
עליבואאישישלמוצרים,וביןהשארצפוייםלהיקבעבו
הכלליםשלפיהםייקבעמהויבואאישיכאמורעבמטרה
לאפשראתיישומושלההסדרהמוצעמידעםכניסתו
הרשימה את יפרסם הממונה כי לקבוע מוצע לתוקף,
לראשונה,באתרהאינטרנטשלהמשרד,לאיאוחרמהמועד

האמורע

חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף פקודת  סעיף 9
התשל"ב-1972)להלן-הפקודה(,מסדירהאת  כללי

הספקטרום של הציבורי במשאב השימוש 
האלקטרומגנטיבישראלבתחוםהתדריםהמשמשלרדיו,
אתדרכיניהולובידיהמדינה,לרבותהועדהשלתדרי
אלחוטייםע במכשירים פעולות ורישוי והקצאתם, רדיו
הספקטרוםהאלקטרומגנטיהואהטווחהמלאשלגליקרינה
המתפשטים ומגנטיים חשמליים )שדות אלקטרומגנטית
באוויר(ובהםגלירדיו,גלימיקרו,קרניאור,קרנירנטגןועודע
תחוםתדריהרדיוהואתחוםבספקטרוםהאלקטרומגנטי
המשמשלתקשורתובוניתןלשדר,להעבירולקלוטאותות

שוניםע

תחוםהתדריםהמוקצהלשימושתקשורתאלחוטית
משרתמגווןרחבשלצרכיםעכךלמשלשימושבתדרים
לשירותיטלפוניהסלולרית,להפצהאלחוטיתשלשידורי
טלוויזיהורדיו,לתקשורתלוויינית,להפעלהשלמערכות
קשרצבאיות,לחובבירדיו,לתקשורתשלכליטיסוכלי

שיט,ועודע

ס"חהתשע"ו,עמ'90ע 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 6

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505;ס"חהתשע"א,עמ'143ע 7
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לפניסעיף1יבוא: )1(

"פרק א': הגדרות";

בסעיף1- )2(

לפניההגדרה"טלגרףאלחוטי"יבוא: )א(

""אישורהתאמה"-אישורהתאמהעלפיהצהרהשניתןלפיסעיף4יאו
אישורהתאמהמאתהמנהלשניתןלפיסעיף4יא;

"אמצעישליטה","החזקה",שלאמצעישליטהו"שליטה"-כהגדרתם
בחוקהתקשורת;";

לפניסעיף1יבוא: )1(

"פרק א': הגדרות";

בסעיף1- )2(

לפניההגדרה"טלגרףאלחוטי"יבוא: )א(

""אישורהתאמה"-אישורהתאמהעלפיהצהרהשניתןלפיסעיף4יאו
אישורהתאמהמאתהמנהלשניתןלפיסעיף4יא;

"אמצעישליטה","החזקה",שלאמצעישליטהו"שליטה"-כהגדרתם
בחוקהתקשורת;";

תחוםתדריהרדיוהואמשאבבמחסור,ועלכןיש
חשיבותרבהלניהולמתוכנןמצדהממשלהבמטרהלהבטיח
אלחוטיות, הפרעות ולמניעת זה, במשאב יעיל שימוש
לרווחתהציבורוכלהגורמיםהמשתמשיםבועחשיבותזו
גוברתנוכחביקושהולךוגוברלתדריםבעבורשימושים
אזרחייםמגווניםובראשםאספקהשלשירותיתקשורת

מתקדמים,ובעבורצרכיההשוניםשלמערכתהביטחוןע

ניהולהספקטרוםהאלקטרומגנטינעשהבאמצעות
אסדרהשלהשימושבתדרירדיולצורכיתקשורת,ואסדרה
שלציודאלחוטיעבהתאמה,הפקודהקובעתכיניתןלעשות
שימושבתדרירדיואךורקבהתאםלהועדהשלהתדר
והקצאתובידיהגורםהמוסמךלכך,וכןהיאקובעתחובת
רישוילהחזקה,הקמהוהפעלהשלמכשיראלחוטי,אובלשון
הפקודהבנוסחהקיים:"מכשירלטלגרףאלחוטי"עבעדרישוי
ובעדהועדתתדריםוהקצאתםמשולמותאגרות,הקבועות
ואגרות(, תעודות )רישיונות, האלחוטי הטלגרף בתקנות

התשמ"ז-1987)להלן-תקנותהטלגרףהאלחוטי(ע

הפקודהקובעתכברירתמחדלחובתרישוילעניין
זו,הפקודהמסמיכה פעולהבמכשיראלחוטיעלצדחובה
אתהממשלהלקבועבצוכיהוראותהפקודהאוחלקן
לאיחולועלמכשיריםמסוגיםמסוימיםעמוצעכעתלעגן
בפקודההסדרמפורטלענייןרישוי,לרבותהתנאיםלמתן
רישיוןותנאיםשייקבעוברישיון,הדרכיםלבקשתרישיון,
וחובות הרישיון, של והגבלה התליה לביטול, סמכויות
נוספותשחלותעלבעלרישיון,כגוןתשלוםאגרה,ורישוי
נפרדלציודאלחוטיעכמוכן,מוצעלעגןולפרטאתסמכותו
שלשרהתקשורת)להלן-שרהתקשורתאוהשר(לעניין
קביעתפטורמלאאואישורהתאמהכפישיפורטלהלן,
ולקבועסמכותנלוויתלמנהללהודיעעלתקניםשלגביהם

מתקייםהפטורשקבעהשרע

כחלקמהסדרזה,מוצעלקבועמנגנוןשנועדלהקלעל
העוסקיםבייבואמסחרישלציודאלחוטימסוגיםמסוימים,
כפישיקבעשרהתקשורתעלשםכךמוצעלקבועכיככלל,
עוסקבייבואאשריגישבקשהבמערכתמקוונתשלמשרד
התקשורת,יקבלבאופןאוטומטיאישוריםשישמשואותו
וזאת לישראל, האמור האלחוטי הציוד של ייבוא לשם
בניגודלמצבהנוהגכיוםולפיוכלבקשהנבדקתבאופן
פרטנימראש,בטרםקבלתאישורעבמסגרתהבקשהימלא
העוסקהצהרהויצרףלהמסמכיםאשריאפשרולבחוןאת

בקשתובדיעבד,במידתהצורך,ולפקחבאופןשוטףעלקיום
הוראותהפקודהעלצדההקלות,מוצעלקבועכיעלעוסק
כאמוריחולוחובותשונות,כגוןשמירתמסמכיםואיסורעל
שינויתכונותיוהאלחוטיותשלהמכשיר,וכןמוצעלקבוע
סמכויותאכיפהמינהליתאשריאפשרולמשרדהתקשורת
לפקחעליבואניםכאמור,כדילהבטיחכילאייובאלישראל
ציודאלחוטיבניגודלהוראותהדין,ובאופןשעלוללגרום

להפרעותאלחוטיותע

כמוכן,בשונהמחקיקהעדכניתאיןבפקודהסמכויות
שמאפשרותאכיפהמינהליתבדרךשלהטלתעיצוםכספי
אוקביעתהתראהמינהליתעלמישמפראתהוראותיהע
מקורהשלהפקודהבחקיקהמנדטוריתמשנת1924וכלי
האכיפההיחידיםהקבועיםבהכיוםהםסנקציותפליליות,
ובעיקרםמאסראוקנספליליעכדילייעלאתהאכיפהמוצע
לקבועבפקודהמנגנוניאכיפהופיקוחמינהלייםעלקיום
הוראותהפקודה,שיהיונתוניםבידימשרדהתקשורת,
ובכללזהמינוימפקחיםוהקנייתסמכויותפיקוחבעבורם,
וקביעתסמכותלהטילעיצומיםכספייםאולקבועהתראה
מינהליתבמקוםשבומתגלותהפרותשלהוראותהפקודהע

להועיד התדרים ועדת סמכות את לעגן גם מוצע
תדריםולהקצותםואתהרכבהשלהוועדהעסמכותכאמור
נתונהכיוםבידיועדתהתדריםמכוחסעיף5דלפקודה,
בחשוון י"א מיום 4228 מספר הממשלה החלטת ולפי
מספר הממשלה והחלטת ,)2008 בנובמבר 9( התשס"ט
152מיוםד'בסיווןהתשע"ג)13במאי2013(,אשרקבעו
אתהרכבהעכמוכןמוצעלקבועהוראותמפורטותלעניין
תפקידיהשלועדתהתדריםונוהליעבודההנהוגיםבהזה
מכבר,וכןלעגןאתסמכויותיהותפקידיהשלועדתהתדרים

העליונה,כפישמפורטבתיקוןהמוצעע

לפסקאות )1( ו–)2(

שבהן ההגדרות את לפקודה 1 בסעיף לתקן מוצע
הגדרות לו להוסיף הפקודה, בהוראות שימוש נעשה

חדשות,ולאגדןתחתפרקא'שעניינו"הגדרות"ע

קביעת לשם נדרשות אשר הגדרות להוסיף מוצע
שליטה", "אמצעי לרישוי: הנוגעים בעניינים הוראות
"החזקה"ו"שליטה"בדרךשלהפניהלהגדרותאלהבחוק
)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)להלן-חוק התקשורת

התקשורת(ע
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בהגדרה"טלגרףאלחוטי",במקום"ידיעותאותקשורותאחרותעלידי )ב(
אותותחשמל"יבוא"ידיעות,מסריתקשורתאואותותאחרים,עלידישימוש

בגליםאלקטרומגנטיים";

ההגדרות"מקלטרדיו"ו"קים"-יימחקו; )ג(

אחריההגדרה"הועדתתדרים"יבוא: )ד(

""ועדתהתדרים"-הוועדהלהועדתתדריםולהקצאתתדריםשמונתה
לפיסעיף5ה;

"הוועדההעליונה"-הוועדההעליונהשמונתהלפיסעיף5יא;

"חוקהטיס"-חוקהטיס,התשע"א-82011;

"חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-91982;

חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא פקודת לפי כמשמעותו - אישי" "יבוא
התשל"ט-101979;";

בהגדרה"כוחותהביטחון",במקום"כמשמעותם"יבוא"כהגדרתם"ובמקום )ה(
"לחוקהבזק,התשמ"ב-1982"יבוא"לחוקהתקשורת";

אחריההגדרה"כוחותהביטחון"יבוא: )ו(

""מכשיראלחוטי"-כלמערכת,מנגנון,מכשיר,מיתקן,ציודאואבזר
אחריםהעושיםשימושבתדררדיולטלגרףאלחוטיאוהמיועדים
לעשותשימושכאמוראושישבהםרכיבהעושהשימושאוהמיועד

לעשותשימושכאמור;";

לתעופה",בסופהיבוא"לרבותמערכתהקולטת "מכשירעזר בהגדרה )ז(
נתוניםמכליטיסאומשדרתאליהםנתוניםלצורךניהולתעבורהאווירית";

אחריההגדרה"מכשירעזרלתעופה"יבוא: )ח(

באופן אלחוטי" "טלגרף ההגדרה את לתקן מוצע
שיבהירכיזושיטתתקשורתאשרכוללתלארקקליטה
של ושידור קליטה גם אלא תקשורת, מסרי של ושידור
מידע,מסרים,אואותותאחרים,הנעשיםעלידישימוש

בגליםאלקטרומגנטייםע

מוצעלהוסיףאתההגדרות"מכשיראלחוטי"ו"תחנת
אלחוט"עכיוםהפקודהוחקיקתהמשנהמכוחהנוקטותבכמה
מונחיםשוניםכדילתארמכשיריםוציודשהוראותהפקודה
"מכשיר אלחוטי", טלגרף "תחנת וביניהם לגביהם, חלות
מוצע רט"ן"ע קצה "ציוד קשר", "תחנת אלחוטי", לטלגרף
להוסיףאתההגדרות"מכשיראלחוטי"ו"תחנתאלחוט",אשר
יחליפו,בהתאמה,שנימונחיםמעטמיושניםשנעשהבהם
שימושבהוראותהפקודה:"מכשירלטלגרףאלחוטי"ו"תחנת

טלגרףאלחוטי"וכןיבהירואתהיחסביניהםע

כךמוצעלקבועשההגדרה"מכשיראלחוטי"תתייחס
גםלמערכת,מנגנון,מיתקןאואבזראחרשעושהשימוש
אושמיועדלעשותשימושבתדרירדיולטלגרףאלחוטיאו
שישבורכיבאלחוטישעושהשימושאוהמיועדלעשות

שימושכאמורומשכךהוראותהפקודהחלותלגביועעוד
מוצעלהגדיראתהמונח"תחנתאלחוט"כמכשיראלחוטי
אחדאויותרהמחובריםלשםהפעלתםלאמצעיםאחרים,
כגוןאנטנהוספקכוחעהגדרהזומאפשרתלתתרישיוןאחד
להקמהוהפעלהשלתחנתאלחוט,בלילהידרשלרישיון
כאמורביחסלכלאחדמהמכשיריםהקבועיםבתחנה,וכן
מאפשרתלקבועהוראותביחסלאלמנטיםנוספיםשהם
חלקמהתחנהכגוןתורן,ספק,אוכלרכיבאחר,שישבהם

כדילהשפיעעלההחזקהוההפעלהשלהתחנהע

מוצעלתקןאתההגדרה"מכשירעזרלתעופה",אשר
מפנהלהגדרהזובחוקהטיס)ביטחוןבתעופההאזרחית(,
מערכות על גם שתחול כך ולהרחיבה התשל"ז-1977,
נתונים אליהם משדרת או טיס מכלי נתונים הקולטות
מכ"ם מכשיר לדוגמה אווירית, תעבורה ניהול לצורך
תעופתיקרקעיוחוקרקרקעיוכןטרנספונדר)IFF(עתיקון
מוצעזהמשמעותוכיהעבירותהקבועותבסעיפים7א)1(
ו–)2(לפקודה,וכןסמכותהחיפוששלשוטרהקבועהבסעיף

12לפקודה,יחולוגםביחסלמערכותהאמורותע

ס"חהתשע"א,עמ'830ע 8

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 10
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""המנהל"-מנהלהאגףבמשרדהתקשורתהממונהעלניהולתדרירדיו,
אועובדאחרבמשרדהתקשורתשהשרהסמיכולענייןפקודהזו,

כולהאוחלקה;

התעופה רשות בחוק כמשמעותו - האזרחית" התעופה רשות "מנהל
האזרחית,התשס"ה-112005;

"מעבדהבישראל"-מכוןהתקניםאומעבדהשהוסמכהלענייןזהעל
ידיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותכמשמעותהבחוקהרשות

הלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-121997;

"מפקח"-מישמונהלפיסעיף11א;

"מפרטטכני"-לרבותתקןכמשמעותובסעיף6לחוקהתקנים,התשי"ג-
131953,שאינותקןישראלירשמיכמשמעותובסעיף8לחוקהאמור,
ולרבותתקןשלמוסדתקינהבין־לאומיאותקןהמקובלבמדינה

מפותחתבעלתשוקמשמעותי;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-141999;

"רישיון"-רישיוןשניתןלפיסימןא'לפרקג';

"רישיוןלתחנהבכליטיס"-רישיוןשניתןלפיסעיף4ח;

"סחר"-קנייה,מכירה,שיווק,השכרהאוהשאלה,דרךעיסוק,וכןיבוא
לרבותיבואאישי;

""המנהל"-מנהלהאגףבמשרדהתקשורתהממונהעלניהולתדרירדיו,
אועובדאחרבמשרדהתקשורתשהשרהסמיכולענייןפקודהזו,

כולהאוחלקה;

התעופה רשות בחוק כמשמעותו - האזרחית" התעופה רשות "מנהל
האזרחית,התשס"ה-112005;

"מעבדהבישראל"-מכוןהתקניםאומעבדהשהוסמכהלענייןזהעל
ידיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותכמשמעותהבחוקהרשות

הלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-121997;

"מפקח"-מישמונהלפיסעיף11א;

"מפרטטכני"-לרבותתקןכמשמעותובסעיף6לחוקהתקנים,התשי"ג-
131953,שאינותקןישראלירשמיכמשמעותובסעיף8לחוקהאמור,
ולרבותתקןשלמוסדתקינהבין־לאומיאותקןהמקובלבמדינה

מפותחתבעלתשוקמשמעותי;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-141999;

"רישיון"-רישיוןשניתןלפיסימןא'לפרקג';

"רישיוןלתחנהבכליטיס"-רישיוןשניתןלפיסעיף4ח;

"סחר"-קנייה,מכירה,שיווק,השכרהאוהשאלה,דרךעיסוק,וכןיבוא
לרבותיבואאישי;



טכני", "מפרט ההגדרה את להוסיף מוצע כן כמו
שכוללתביןהשארתקןשלמוסדתקינהבין־לאומי,תקן
המקובלבמדינהמפותחתבעלתשוקמשמעותי,וכןתקן
ישראלילמעטתקןישראלירשמי,אשרפיקוחעלעמידהבו
הואבתחוםסמכותושלשרהכלכלהוהתעשייהבאמצעות

מינהלהתקינהבמשרדהכלכלהוהתעשייהע

המשמשת "סחר", ההגדרה את להוסיף מוצע
בהוראותהפקודההמוצעותאשרמסדירותסחרבמכשירים
מכוחה שנקבעו והתקנות הפקודה הוראות אלחוטייםע
מסדירותכיוםפעולותשונותבמכשיריםאלחוטייםובכלל
זהסחר,החזקהוהפעלהבדרךשלרישויעמוצעכיההגדרה
החדשהלסחרתכלולפעולותשל"קנייה,מכירה,שיווק,
יבוא לרבות יבוא וכן עיסוק, דרך השאלה, או השכרה
אישי"עהגדרהזונדרשתביןהשארכדישיהיהניתןלקבוע
ולעניין שהםיבואנים סוחרים הוראותייעודיותלעניין
עוסקיםבסחרשאינםיבואנים,כמפורטבהמשך,וכןכדי
להבחיןביןמישעוסקבסחרכדרךעיסוקלביןמישעושה
פעולותשונותשלאכדרךעיסוק,למשליבואאישיעבעוד
שהפעולותהשונותהכלולותבהגדרתסחרהןלענייןדרך
עיסוק,הרישפעולתייבואכוללתגםיבואאישי,מאחר
שגםאדםהמייבאמכשיראלחוטיביבואאישינדרשלקבל
היתרלכךמאתמשרדהתקשורתעהדברנדרשכדילהבטיח
כילאייובאולישראל,ביןאםבאופןמסחריוביןאםביבוא

אישי,מכשיריםאלחוטייםשישבפעולתםכדילשבשאו
לפגועבפעולתםשלמכשיריםאלחוטייםהפועליםכדיןע
ככלל,עליבואאישישלמכשיריםאלחוטייםשאינםטעוני
רישוי,יחולוחובותמצומצמותביחסלהוראותשיחולועל
שאינו כאמור במכשירים סחר על בנוסף, מסחריע ייבוא

ייבוא,יחולוחובותמצומצמותביחסלייבואמסחריע

הביטחון" "כוחות ההגדרה את לתקן מוצע עוד
וכן התקשורת, חוק של הנוכחי לשמו אותה ולהתאים
להוסיףאתההגדרות"אישורהתאמה","ועדתהתדרים",
"מנהל "המנהל", התקשורת", "חוק העליונה", "הוועדה
"מפקח", בישראל", "מעבדה האזרחית", התעופה רשות
שר הוא ו"השר" טיס" בכלי לתחנה "רישיון "רישיון",
התקשורת,שנעשהבהןשימושבהוראותהמוצעותלהלןע
כמוכןמוצעלהוסיףהגדרהל"נושאמשרה",המפנהלחוק

החברות,התשנ"ט-1999ע

מסעיף "ַקּיֵם" ההגדרה את למחוק מוצע עוד
ההגדרות,וכןלמחוקפעולהזומהוראותהפקודהעעלפי
ההגדרהבנוסחההיום,"ַקּיֵם"מוגדרבתור"לרבותַהחזק
במכשיר,אףאםאינובמצבתקין"עהמונחיםשמוצעלעשות
בהםשימושבהוראותהפקודההםהפעלהוהחזקה,והם
מתייחסיםהןלתחנתאלחוטוהןלמכשיראלחוטי,ביןתקין
וביןשאינותקיןעכמוכןמוצעלמחוקאתההגדרה"מקלט

רדיו"שאיןבהצורךע

ס"חהתשס"ה,עמ'130ע 11

ס"חהתשנ"ז,עמ'156ע 12

ס"חהתשי"געמ'30ע 13

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 14
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"השר"-שרהתקשורת;

"תחנתאלחוט"-תחנההכוללתמכשיראלחוטיאחדאויותרהמחוברים
לצורךפעולתםלאמצעיםנוספיםובכללזהלאנטנהולספקכוחע";

אחריסעיף1יבוא: )3(

"פרק ב': תחולה";

בסעיף2)א(,במקום"תחנותטלגרףאלחוטי"יבוא"תחנותאלחוט"; )4(

בסעיף3,במקוםהרישהעדהמילים"ההתקנהוההפעלהשל"יבוא"ההוראות )5(
לפיפקודהזוהחלותעלמכשיריםאלחוטייםיחולוגםעל";

אחריסעיף3יבוא: )6(

"מכשירים
להעברתאותות

תקשורתבאמצעות
תילחשמלי

השררשאילקבועכיההוראותלפיפקודהזו,כולןאוחלקן,3אע
יחולוגםעלמכשיריםלהעברתידיעות,מסריתקשורתאו
אותותאחרים,באמצעותתילחשמלי,אםהפעלתםגורמת
אלחוטיים מכשירים של לפעולתם הפרעה או לשיבוש

הפועליםכדיןע";

במקוםסעיף4יבוא: )7(

"סייגלתחולה
לענייןכוחות

הביטחון

ההוראותלפיפקודהזו,למעטפרקה'וסעיף12א)ב(,לאיחולו4ע
לגבימכשיראלחוטיאותחנתאלחוטהמוחזקיםאומופעלים

בידיכוחותהביטחוןאוהנמצאיםבפיקוחםע";

אחריסעיף4יבוא: )8(

לפסקאות )3( עד )5(

מוצעלהוסיףלפקודהאתפרקב',שעניינו"תחולה"
ולהתאיםאתסעיפים2ו־3לפקודהלמונחיםהחדשיםלפי
התיקוןהמוצעעהפרקהמוצעעוסקבתחולהשלהפקודה
גםעלמכשיריאיתותשאינםאלחוטיים,ומכשיריםלניצול
בעזרת שלא אנרגיה להעברת אלקטרומגנטיים גלים
תילאלחוטיכגוןמכשירמכ"ם,מגלהמתכות,משבשים
לטעינת אלחוטיים ומכשירים למיניהם, אלחוטיים
חשמל,והכולבמטרהלמנועהפרעהאושיבושלפעולה
שלמכשיריםאלחוטייםהפועליםכדיןעהפרקעוסקגם
בסייגלתחולהשלחלקמהוראותהפקודהביחסלכוחות

הביטחון,כמפורטלהלןבדבריההסברלפסקה)6(ע

לפסקה )6( 

לשר כי בו ולקבוע 3א סעיף את להוסיף מוצע
התקשורתתהיהסמכותלקבועבצוכיהוראותהפקודה,
אותות להעברת מכשירים על גם יחולו חלקן, או כולן
תקשורתבאמצעותתילחשמלי)למשלמכשיריםהפועלים
בטכנולוגייתPLC(,אםהפעלתםעלולהלגרוםלשיבושאו
להפרעהלפעולתםשלמכשיריםאלחוטייםהפועליםכדיןע
האמורתאפשרלמשרד הרחבתתחולתהפקודהבאופן
התקשורתלהסדירבמידתהצורךגםהיבטירישויופטור
מרישויהקשוריםלייבוא,סחראוייצורשלהמכשירים
האמורים,באופןשימנעשיבושאוהפרעהלפעולהשל

מכשיריםאלחוטייםהפועליםכדיןע

לפסקה )7(

סעיף4לפקודהקובעסייגיםלתחולתהפקודה,לעניין
מכשירהמופעלבידיכוחותהביטחוןאוהנמצאבפיקוחם,

ולענייןמכשירמסוגאחרשציינההממשלהבצוע

מוצעלתקןאתהסעיףולהבהיראתהיקףהסייגהקיים
ותחנות אלחוטיים מכשירים שלפיו הפקודה לתחולת
אלחוטהמוחזקיםאומופעליםבידיכוחותהביטחוןאו
נמצאיםבפיקוחםפטוריםמחובתרישויומתשלוםאגרה,
ה' פרק הוראות לפי לפעול מחובתם גורע זה אין אך
המוצעלענייןהועדתתדריםוהקצאתםומהוראותסעיף
12א)ב(המוצעהמסדירותאתהנוהלשלפיויבוצעהפיקוח
במערכתהביטחוןעלביצועההוראותלפיפקודהזועתחת
ההסדרהקייםהמסמיךאתהממשלהלקבועצוויםלעניין
הסדרים לקבוע מוצע הפקודה, הוראות של אי–תחולה

מפורטיםבסימניםב'וג'לפרקג'המוצע,כמפורטלהלןע

לפסקה )8(

ג',שעניינו"רישיון, מוצעלהוסיףלפקודהאתפרק
אישורהתאמהופטור"עפרקזהמסדיראתהשימושבתדרי
רדיוובמכשיריםאלחוטייםובכללזהבאמצעותקביעת
רישוי לעניין עדכנית, בחקיקה כמקובל מפורט הסדר
בחקיקה מעגן זה פרק אלחוטייםע במכשירים לפעולות
ומסדירבאופןפרטנישלושהמסלוליאסדרההנהוגיםכיום
לענייןמכשיריםאלחוטייםלפיהמדרגהזה:מסלולרישיון,

מסלוללקבלתאישורהתאמה,ומסלולפטורע
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"פרק ג': רישיון, אישור התאמה ופטור

סימן א': רישיון

לאייצראדם,לאיחזיק,לאיפעילולאיתקיןמכשיר4אעחובתרישוי )א(
אלחוטי,לרבותבכלישיטאובכליטיסהרשומיםבישראל,
לכך רישיון בידו כן אם אלא אלחוטי, במכשיר יסחר ולא

ובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראותלפיפקודהזוע

לאיקיםאדם,לאיחזיקולאיפעילתחנתאלחוט,לרבות )ב(
בכלישיטאובכליטיסהרשומיםבישראל,אלאאםכןבידו
רישיוןלכךובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראותלפיפקודהזוע

המבקשרישיוןיגישבקשהלכךלמנהלבאופןובמתכונת4בעבקשהלרישיון )א(
שקבעהשר)בסימןזה-המבקש(ע

מסמך או מידע כל מהמבקש לדרוש רשאי המנהל )ב(
הדרושיםלולצורךהחלטהבבקשהובכללזה-

מפרטטכנישלהמכשירהאלחוטישלגביומתבקש )1(
הרישיון,שקבעהיצרן;

בדיקתמעבדההמעידהעלהתכונותהטכניות )2(
שלהמכשירהאלחוטישלגביומתבקשהרישיון,אשר
בוצעהעלידימעבדהבישראלאומעבדהשהוסמכה
עלידיגוףהחברבארגוןהבין־לאומישלגופיהסמכת
Internationa Laboratory( פיקוח וגופי מעבדות

)AccreditationCooperation()ILAC(ע

"פרק ג': רישיון, אישור התאמה ופטור

סימן א': רישיון

לאייצראדם,לאיחזיק,לאיפעילולאיתקיןמכשיר4אעחובתרישוי )א(
אלחוטי,לרבותבכלישיטאובכליטיסהרשומיםבישראל,
לכך רישיון בידו כן אם אלא אלחוטי, במכשיר יסחר ולא

ובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראותלפיפקודהזוע



לאיקיםאדם,לאיחזיקולאיפעילתחנתאלחוט,לרבות )ב(
בכלישיטאובכליטיסהרשומיםבישראל,אלאאםכןבידו
רישיוןלכךובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראותלפיפקודהזוע

המבקשרישיוןיגישבקשהלכךלמנהלבאופןובמתכונת4בעבקשהלרישיון )א(
שקבעהשר)בסימןזה-המבקש(ע

מסמך או מידע כל מהמבקש לדרוש רשאי המנהל )ב(
הדרושיםלולצורךהחלטהבבקשהובכללזה-

מפרטטכנישלהמכשירהאלחוטישלגביומתבקש )1(
הרישיון,שקבעהיצרן;

בדיקתמעבדההמעידהעלהתכונותהטכניות )2(
שלהמכשירהאלחוטישלגביומתבקשהרישיון,אשר
בוצעהעלידימעבדהבישראלאומעבדהשהוסמכה
עלידיגוףהחברבארגוןהבין־לאומישלגופיהסמכת
International Laboratory( פיקוח וגופי מעבדות

)AccreditationCooperation()ILAC(ע

מסלולהרישיוןקובעכיפעולותשונותכגוןהחזקה,
הפעלהאוסחרבמכשיריםאלחוטייםמסוגיםמסוימים,
כיום הקבועה המחדל לברירת בהתאם רישיוןע טעונות
בפקודה,רישיוןלפעולותבמכשיריםאלחוטייםאותחנות
אלחוטשלאנקבעלגביהםכייחולועליהםהוראותסימןב'
)אישורהתאמה(אוסימןג')פטור(,מוסדרבמסלולהרישוי

שבסימןא')רישיון(ע

מסלולאישורהתאמהחלעלמכשיריםאלחוטיים
יצרן או יבואן כי קובע זה מסלול השרע שיקבע מסוגים
יחולו כאמור עוסקים ועל התאמה, אישור לקבל נדרש
חובותפחותותביחסלמסלולהרישוישבסימןא',ומרבית
יהיו וייצור, ייבוא למעט כאמור, במכשירים הפעולות
פטורותמהוראות,חובותאומגבלות,ובכללכךלעניין

רישיון,הקצאתתדריםאותשלוםאגרהבעדהקצאתםע

מסלולהפטורמאפשרלשרהתקשורתלקבועכיהוראות
נמצא אם מסוימים, מכשירים לעניין יחולו לא הפקודה
לגביהם,למשלכיאיןבהםכדילהפריעאולשבשבאופן
משמעותיאתפעולתםשלמכשיריםאלחוטייםהפועלים
כדיןעפטורכאמוריכלולהוראותלענייןרישוי,תשלוםאגרה,
והקצאהשלתדרים,וגםהייבואלישראלשלאותםמכשירים

יהיהפטורמכלצורךבקבלתאישוראורישיוןע

סימןא',שעניינו"רישיון"מפרטאתההסדרבמסלול
המצריךרישיוןלפעולותבמכשיריםאלחוטייםותחנות

אלחוטעכאמורלעילמכשיריםאלחוטייםותחנותאלחוט,
שלאנקבעלגביהםאחרתבהתאםלהוראותסימןב'או
סימןג'לפרקג'המוצע,יחולועליהםהוראותסימןא',וכל

פעולהבהםכמפורטבפקודהטעונהרישיוןע

לסעיף 4א המוצע

סעיף5)א(לפקודהקובעכיאדםלאיעשהפעולות
במכשירטלגרףאלחוטיאותחנתטלגרףאלחוטיאלאלאחר
שקיבלרישיוןמהממשלהעבמקוםההוראההאמורהמוצע
4אהמוצעהוראהחלופית,המבחינהבין לקבועבסעיף
פעולותכאמורלענייןמכשיראלחוטיוביןפעולותכאמור
לענייןתחנתאלחוט,ומבהירהאתהיקףחובתהרישיוןע
הפעלה החזקה, ייצור, של פעולות כי לקבוע מוצע כך
אלחוטי במכשיר סחר וכן אלחוטי מכשיר של והתקנה
חייבותברישיוןעכמוכןמוצעלקבועכיפעולותשלהקמה,

החזקהוהפעלהשלתחנתאלחוטחייבותברישיוןע

לסעיף 4ב המוצע

מוצעלקבועכימבקשרישיוןיגישאתבקשתולמנהלע
עודמוצעלהסמיךאתשרהתקשורתלקבועתקנותלעניין
אופןומתכונתהגשתהבקשהלרישיון,וכןמוצעלקבועכי
השררשאילדרושכלמידעאומסמךלצורךקבלתהחלטה
זו,ובכללזהמפרטטכנישלהמכשירהאלחוטישלגביו
תכונותיו על המעידה מעבדה ובדיקת רישיון מתבקש

הטכניותשלהמכשירע
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תנאיםלמתן
רישיון

המנהלרשאילתתרישיוןבהתקייםכלאלה:4גע )א(

האלחוטי למכשיר ביחס תקף סוג אישור קיים )1(
שלגביומתבקשהרישיוןאוביחסלמכשירהאלחוטי
שייכללבתחנהשלגביהמתבקשהרישיון,לפיהעניין;
לענייןזה,"אישורסוג"-אישורמאתהמנהללדגם
מסויםשלמכשיראלחוטיאולמכשיראלחוטימסוים,
שלפיוהמכשירמאפשרניצוליעילשלתדריהרדיו
ואיןבהפעלתוכדילשבשאולהפריעלפעולתםשל

מכשיריםאלחוטייםאחריםהפועליםכדין;

מתקיימיםלגביהמבקשהתנאיםשקבעהשרלפי )2(
סעיףקטן)ב(ע

השררשאילקבועתנאיםלמתןרישיוןאולחידושובין )ב(
השארכדילאפשרניצוליעילשלתדריהרדיוולמנועשיבוש
אוהפרעהלפעולתםשלמכשיריםאלחוטייםהפועליםכדין,

ובכללזהבענייניםאלה:

תנאיםלענייןהעדרהרשעהאוכתבאישוםתלוי )1(
ועומדלגביהמבקש,ואםהואתאגיד-גםלגביבעל
שליטהאונושאמשרהבו;השררשאילקבועתנאים
כאמוראםסברכיבשלאופייהשלהפעילותשלגביה
מתבקשהרישיוןראוילהביאבחשבוןאתעברוהפלילי
פגיעה למנוע כדי וזאת חלק, בה הנוטל אדם של
בביטחוןהמדינהאובשלוםהציבוראוכדילאפשר
או שיבוש למנוע וכדי הרדיו תדרי של יעיל ניצול
הפרעהמשמעותייםלפעולתםשלמכשיריםאלחוטיים

הפועליםכדין;

ביטחון על שמירה להבטיח שמטרתם תנאים )2(
המדינה;

תנאיםלענייןחובתהתאגדותוכןתנאיםלעניין )3(
דרישתתושבותאואזרחותלגבימבקששהואיחיד;

לסעיף 4ג המוצע

מוצעכיהסמכותהמוקניתלממשלהלפיסעיף5)א(
לפקודה-ונתונהכיוםבידישרהתקשורת-לתתרישיונות
לפעולותבמכשירטלגרףאלחוטיאובתחנתטלגרףאלחוטי,
תוקנהלמנהלהאגףבמשרדהתקשורתהממונהעלניהול
תדרירדיואועובדאחרבמשרדהתקשורתשהשרהסמיכו

לענייןפקודהזו,כולהאוחלקה)להלן-המנהל(ע

עודמוצעלהסמיךאתהשרלקבועבתקנותתנאים
למתןרישיון,וכינוסףעלהאמורתנאילמתןרישיוןהואכי
קייםאישורסוגתקףלמכשירהאלחוטיאולדגםהמכשיר
האלחוטישלגביומתבקשהרישיוןעאישורסוגזהניתןאם
נמצאכיהמכשירהאלחוטיאינופוגעבניצולהיעילשל
תדריהרדיוואינומשבשאומפריעלפעולתםשלמכשירים
אלחוטייםאחריםהפועליםכדיןעיובהרכיאישורסוגיכול

להינתןהןלמכשירמסויםוהןלדגםמסויםשלמכשיר,
ולאיידרשבהכרחלנותנובכלמקרהשבוניתןרישיון,אם

לדוגמהכבראושרבעברונמצאכיאיןבכךצורךע

תנאים לקבוע השר את להסמיך מוצע כן, כמו
נוספיםלמתןרישיוןאולחידושוכדילאפשרניצוליעיל
שלתדריהרדיווכדילמנועשיבושאוהפרעהלהפעלה
שלמכשיריםאלחוטייםהפועליםכדין,ובכללזהתנאים
בנושאיםאלה:דרישהלהעדרהרשעהפליליתאוכתב
שמירה הבטחת שמטרתם תנאים ועומד; תלוי אישום
וכן התאגדות חובת לעניין תנאים המדינה; ביטחון על
לענייןדרישתתושבותאואזרחותבישראל;תנאיםלעניין
החזקה, לעניין ותנאים הגבלות בישראל; עסקים ניהול
העברהאורכישתאמצעישליטהבמבקשרישיון;קיומם
שלאמצעיםוכוחאדםלשםעמידהבחובותהחלותעל

ר ב ס ה י  ר ב ד



433 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

תנאיםלענייןניהולעסקיםבישראל; )4(

הגבלותותנאיםלענייןהחזקה,העברהאורכישה )5(
שלאמצעישליטהבמבקשרישיון;

אדם וכוח אמצעים של קיומם לעניין תנאים )6(
הדרושיםלשםעמידהבחובותבעלרישיוןשנקבעו

לפיפקודהזו;

לענייןרישיוןלעיסוקבהפעלתתחנתאלחוטמסוג )7(
שיקבעהשר-הכשרה,מיומנות,ידעוניסיוןמקצועי
הנדרשיםלצורךקבלתהרישיוןובכללזהבחינותשעל

המבקשלעמודבהןותשלוםבעבורןע

השררשאילקבועלפיסעיףזהתנאיםשוניםלסוגים )ג(
שוניםשלרישיונותע

רישיוןיינתןלתקופהקצובהכפישיקבעהשר,ורשאיהשר4דעתוקףרישיון
לקבועתקופותשונותלסוגיםשוניםשלרישיונותע

רישיוןאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול,אלאאםכן4העאיסורהעברה
ניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהמנהלובהתאםלתנאים

שנקבעובאישורע

חובות,הגבלות
ותנאיםהחליםעל

בעלרישיון

ברישיוןיפרטהמנהלאתסוגהפעולההמותרתלפיהרישיון4וע )א(
ואתהמכשירהאלחוטי,תחנתהאלחוטאוסוגהמכשיריםאו
התחנותכאמורשלגביהםמותרתהפעולה,ורשאיהמנהללקבוע
ברישיוןדרישותטכניותלרבותמפרטטכני,שעלהמכשיראו

התחנהשלגביהםניתןהרישיוןלעמודבהןע

תנאיםלענייןניהולעסקיםבישראל; )4(

הגבלותותנאיםלענייןהחזקה,העברהאורכישה )5(
שלאמצעישליטהבמבקשרישיון;

אדם וכוח אמצעים של קיומם לעניין תנאים )6(
הדרושיםלשםעמידהבחובותבעלרישיוןשנקבעו

לפיפקודהזו;

לענייןרישיוןלעיסוקבהפעלתתחנתאלחוטמסוג )7(
שיקבעהשר-הכשרה,מיומנות,ידעוניסיוןמקצועי
הנדרשיםלצורךקבלתהרישיוןובכללזהבחינותשעל

המבקשלעמודבהןותשלוםבעבורןע

השררשאילקבועלפיסעיףזהתנאיםשוניםלסוגים )ג(
שוניםשלרישיונותע

רישיוןיינתןלתקופהקצובהכפישיקבעהשר,ורשאיהשר4דעתוקףרישיון
לקבועתקופותשונותלסוגיםשוניםשלרישיונותע

רישיוןאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול,אלאאםכן4העאיסורהעברה
ניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהמנהלובהתאםלתנאים

שנקבעובאישורע

חובות,הגבלות
ותנאיםהחליםעל

בעלרישיון

ברישיוןיפרטהמנהלאתסוגהפעולההמותרתלפיהרישיון4וע )א(
ואתהמכשירהאלחוטי,תחנתהאלחוטאוסוגהמכשיריםאו
התחנותכאמורשלגביהםמותרתהפעולה,ורשאיהמנהללקבוע
ברישיוןדרישותטכניותלרבותמפרטטכני,שעלהמכשיראו

התחנהשלגביהםניתןהרישיוןלעמודבהןע

בעלרישיוןלפיהוראותהפקודה;לענייןרישיוןלעיסוק
בהפעלתתחנתאלחוטמסוגשיקבעהשר-הוראותלעניין
וניסיוןמקצועיהנדרשיםלצורך הכשרה,מיומנות,ידע
קבלתהרישיון,ובכללזהבחינותשעלהמבקשלעמודבהן
ותשלוםבעבורןעהוראותדומותבנושאאלחוטאיםקבועות
כיוםבתקנותהטלגרףהאלחוטיעעודמוצעלקבועכיהשר
רשאילקבועבתקנותלפיסעיףזההוראותשונותביחס

לסוגיםשוניםשלרישיונותע

לסעיף 4ד המוצע

תקנותהטלגרףהאלחוטיקובעותכיוםאתתקופת
תוקפםשלסוגיהרישיונותהשוניםעמוצעלעגןבפקודה
אתסמכותהשרלקבועתקופותקצובותשונות,לפיסוגי

הרישיונותע

לסעיף 4ה המוצע

בתקנות כיום קבוע הרישיון העברת בדבר איסור
הטלגרףהאלחוטיעמוצעלקבועכירישיוןאינוניתןלהעברה,
שעבודאועיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהמנהלובהתאםלתנאיםשנקבעובאישורע

לסעיף 4ו המוצע

הפעולה סוג את ברישיון יפרט המנהל כי מוצע
המותרתלפיהרישיוןואתהמכשירהאלחוטיאותחנת

האלחוטשלגביהםמותרתהפעולהעכמוכן,המנהליהיה
רשאילקבועברישיוןדרישותטכניותשעלהמכשיראו

התחנהלעמודבהן,לרבותקביעתמפרטטכניע

מוצעגםלהסמיךאתהמנהללקבועברישיוןחובות,
על הגבלות אלה: בנושאים זה ובכלל ותנאים הגבלות
בבעל שליטה אמצעי של רכישה ועל העברה החזקה,
הפעולות ביצוע אופן לעניין והגבלות תנאים הרישיון;
בעניינים ותנאים הוראות הרישיון; פי על המותרות
תחנת או האלחוטי המכשיר של ותחזוקה הנדסיים
האלחוט;תנאיםוהוראותלענייןניטורהספקהשידורשל
מכשיראלחוטיבידיבעלהרישיון,וכןהוראותבדברמסירת
נתוניהניטורלמנהל-אםמצאהמנהלכיישלכךהצדקה;
הוראותלענייןחובותדיווחבנושאיםשוניםובהםפעילותו
העסקיתשלבעלהרישיון,זהותוופעילותוהעסקיתשל
לעניין ודרישות תנאים שליטה; אמצעי בו שמחזיק מי
ודרישות תנאים אלחוטיים; מכשירים של מלאי רישום
לענייןשמירתמסמכיםשוניםבנוגעלפעילותושלמבקש
הרישיוןוהוראותלענייןניסיוןוהכשרהשלעובדימבקש
הרישיוןעהסמכותלקבועהוראותבכלהנושאיםהאמורים
נדרשתכדישיהיהניתןלהבטיחניצוליעילואופטימלישל
משאבתדריהרדיוולבחוןבמידתהצורךעמידהבהוראות
סעיף לעניין לאמור בדומה שלפיהע ובהוראות הפקודה
יהיה המנהל רישיון, למתן לתנאים ביחס המוצע 4ג)ב(
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המנהלרשאילקבועברישיוןחובות,הגבלותותנאים )ב(
שיחולועלבעלהרישיוןובכללזה-

תנאיםוהגבלותלענייןהחזקה,העברהורכישה )1(
שלאמצעישליטהבבעלרישיון;

הוראותלענייןאופןביצועהפעולותהמותרות )2(
עלפיהרישיון;

הוראותלענייןתחזוקהשלהמכשירהאלחוטי )3(
שלגביוניתןהרישיון;

חובותלענייןניטורהספקהשידורשלהמכשיר )4(
האלחוטיאותחנתהאלחוטשלגביהםניתןהרישיון,
בידיבעלהרישיון,ומסירתנתוניהניטורלמנהל,ובלבד
שחובותכאמורייקבעורקאםמצאהמנהלכיישנם

טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת;
חובותדיווחלענייןפעילותושלבעלהרישיון )5(
במסגרתרישיונו,לענייןזהותוופעילותוהעסקיתשל
ושיעורי הרישיון בבעל שליטה אמצעי שמחזיק מי
ההחזקהשלו,לענייןרכישהאוהעברהשלאמצעי
ופעילותם זהותם ולעניין הרישיון בבעל שליטה

העסקיתשלנושאימשרהבבעלהרישיון;
תנאיםוחובותלענייןרישוםמלאישלהמכשירים )6(

האלחוטייםשלגביהםניתןהרישיון;
של לפעילותו הנוגעים מסמכים שמירת חובת )7(
מסמכים זה ובכלל הרישיון במסגרת הרישיון בעל
לעניין הרישיון, ניתן שלגביו המכשיר יצרן לעניין
הספקשממנונרכשולענייןעמידתהמכשירבדרישות

הטכניותשנקבעוברישיוןאולפיפקודהזו;
הוראותבדברהניסיוןוההכשרהשלכוחהאדם )8(

המועסקבידיבעלהרישיוןע
ותנאים הגבלות חובות, בתקנות לקבוע רשאי השר )ג(
שיחולועלבעלהרישיוןובכללזהבענייניםהמנוייםבסעיף
קטן)ב(,ורשאיהואלקבועהוראותשונותלסוגיםשוניםשל

רישיונותאובעלירישיונותע
ביטול,הגבלהאו
התליהשלרישיון

המנהלרשאילבטלרישיון,להגבילו,אולהתלותועדלקיום4זע
שנה, על תעלה שלא לתקופה או עליהם שיורה תנאים

בהתקייםאחדמאלה:

שונים לסוגים שונות הוראות ברישיונות לקבוע רשאי
הפעולות ולטיב הרישיון לסוג בהתאם רישיונות, של
לפי שייקבעו ברישיון הוראות כי יובהר בוע המוסדרות
סעיף4ויכולשיהיובנושאיםהאמוריםויכולשיהיוגם

בנושאיםנוספיםע

עודמוצעכיהשריהיהרשאילקבועבתקנותחובות,
הגבלותותנאיםובכללזהבענייניםהאמורים,ורשאיהוא
לקבועהוראותשונותביחסלסוגיםשוניםשלרישיונות

אובעלירישיונותע

לסעיף 4ז המוצע

רישיון לבטל רשאי יהיה המנהל כי לקבוע מוצע
תעמוד כאמור התליה להתלותוע או להגבילו, שניתן,
התנאים את יקיים הרישיון שבעל לאחר עד בתוקפה
שהמנהליורהעליהם,אולתקופהשלאתעלהעלשנהע
שהרישיון מצא אם כאמור הסמכות את יפעיל המנהל
ניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי,אםחדל
להתקייםתנאימןהתנאיםלמתןרישיון,אםבעלהרישיון
החלה הפקודה לפי מההוראות מהותית הוראה הפר
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הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )1(

חדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיף )2(
4ג;

לפי מההוראות מהותית הוראה הפר הרישיון בעל )3(
פקודהזואוהפרתנאימהותימתנאיהרישיון;

טעמיםשבטובתהציבורמחייביםזאתע )4(

רישיוןלתחנה
בכליטיס

בסעיףזה,"תחנהבכליטיס"-תחנתאלחוטבכליטיס,4חע )א(
לרבותתחנתהטסהשלכליטיסמוטסמרחוק,שהמכשירים
האלחוטייםהכלוליםבהמשדריםאוקולטיםבתחוםהתדרים

המשמשלתעופהאזרחית,בלבדע

עלאףהוראותסימןזה,רישיוןלענייןהקמה,החזקה )ב(
והפעלהשלתחנהבכליטיס,יינתןבידימנהלרשותהתעופה
האזרחית,ובלבדשלאייתןרישיוןכאמורלגביתחנההכוללת
מכשיראלחוטישלאניתןלגביואישורסוגכהגדרתובסעיף
4ג)א()1(;רישיוןלתחנהבכליטיסיראואותוכרישיוןלהחזקה
ולהפעלהשלכלהמכשיריםהאלחוטייםהכלוליםבתחנה

בכליהטיס,המפורטיםברישיוןע

לענייןרישיונותלתחנהבכליטיס- )ג(

יהיו זה סימן לפי למנהל הנתונות הסמכויות )1(
נתונותלמנהלרשותהתעופההאזרחית;

הסמכויותהנתונותלשרלפיסימןזהיהיונתונות )2(
לשרהתחבורה,בהתייעצותעםהשרע

סימן ב': אישור התאמה

חובתאישור
התאמה

עלאףהוראותסעיף4א,השררשאילקבועכיייבואוייצור4טע )א(
שלמכשירשמתקיימיםלגביואולגביהייבואאוהייצורשלו
התנאיםשקבע,לאיהיוטעוניםרישיוןלפיהסעיףהאמורויהיו

טעוניםאישורהתאמה)בסימןזה-מכשירבמסלולאישור(ע

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )1(

חדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיף )2(
4ג;

לפי מההוראות מהותית הוראה הפר הרישיון בעל )3(
פקודהזואוהפרתנאימהותימתנאיהרישיון;

טעמיםשבטובתהציבורמחייביםזאתע )4(

רישיוןלתחנה
בכליטיס

בסעיףזה,"תחנהבכליטיס"-תחנתאלחוטבכליטיס,4חע )א(
לרבותתחנתהטסהשלכליטיסמוטסמרחוק,שהמכשירים
האלחוטייםהכלוליםבהמשדריםאוקולטיםבתחוםהתדרים

המשמשלתעופהאזרחית,בלבדע

עלאףהוראותסימןזה,רישיוןלענייןהקמה,החזקה )ב(
והפעלהשלתחנהבכליטיס,יינתןבידימנהלרשותהתעופה
האזרחית,ובלבדשלאייתןרישיוןכאמורלגביתחנההכוללת
מכשיראלחוטישלאניתןלגביואישורסוגכהגדרתובסעיף
4ג)א()1(;רישיוןלתחנהבכליטיסיראואותוכרישיוןלהחזקה
ולהפעלהשלכלהמכשיריםהאלחוטייםהכלוליםבתחנה

בכליהטיס,המפורטיםברישיוןע

לענייןרישיונותלתחנהבכליטיס- )ג(

יהיו זה סימן לפי למנהל הנתונות הסמכויות )1(
נתונותלמנהלרשותהתעופההאזרחית;

הסמכויותהנתונותלשרלפיסימןזהיהיונתונות )2(
לשרהתחבורה,בהתייעצותעםהשרע

סימן ב': אישור התאמה

חובתאישור
התאמה

עלאףהוראותסעיף4א,השררשאילקבועכיייבואוייצור4טע )א(
שלמכשירשמתקיימיםלגביואולגביהייבואאוהייצורשלו
התנאיםשקבע,לאיהיוטעוניםרישיוןלפיהסעיףהאמורויהיו

טעוניםאישורהתאמה)בסימןזה-מכשירבמסלולאישור(ע

עליואוהפרתנאימהותימתנאיהרישיון,אואםטעמים
שבטובתהציבורמחייביםזאתעיובהרכיביטול,הגבלהאו
התליהכאמורייעשולאחרשיינתןלבעלהרישיוןהזדמנות

לטעוןאתטענותיוע

לסעיף 4ח המוצע

מוצעלקבועכיעלאףהוראותסימןא'המוצע,רישיון
לענייןהקמה,החזקהוהפעלהשלתחנתאלחוטבכליטיס
יינתןבידימנהלרשותהתעופההאזרחית,ובלבדשלאייתן
רישיוןכאמורלגביתחנההכוללתמכשיראלחוטישלא

ניתןלגביואישורסוגבידימשרדהתקשורתע

כרישיון טיס בכלי לתחנה רישיון יראו כי מוצע 
להחזקהולהפעלהשלכלהמכשיריםהאלחוטייםהכלולים
זומכוח בתחנהבכליהטיסהמפורטיםברישיוןעסמכות
סעיף5לפקודהנתונהזהמכברלשרהתחבורהומופעלת
באופןהמתוארלעילבידימנהלהרשותלתעופהאזרחית,

ולפיכךמוצעלעגנהבמפורשבסעיף4חהמוצעערישיונות
אלהמסדיריםאתהתדריםהמשמשיםלתעופהשהועדו
לקשר )ITU( הבין־לאומי התקשורת ארגון ידי על לכך

אוויר-אוויראואוויר-קרקעע

עודמוצעלקבוע,כיהסמכויותהנתונותלמנהללפי
סימןזהיהיונתונותלמנהלרשותהתעופההאזרחיתלעניין
להתקנת השר סמכות ואולם טיס, בכלי לתחנה רישיון
תקנותלפיסימןזה,לענייןרישיונותכאמור,תהיהנתונה

לשרהתחבורה,בהתייעצותעםשרהתקשורתע

לסעיף 4ט המוצע

מוצעלקבועאתסימןב'שעניינואישורהתאמהובו
בתנאים העומדים אלחוטיים מכשירים לעניין הוראות
ואל אליהם ביחס אשר בתקנות, שייקבעו מסוימים

הפעולותשבהםיחולוהוראות,חובותומגבלותשונותע
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לאייבאאדםביבואשאינויבואאישי,ולאייצרדרך )ב(
עיסוק,מכשירבמסלולאישור,אלאאםכןבידואחדמאלה:

אישורהתאמהעלפיהצהרהשניתןלפיסעיף4י; )1(

אישורהתאמהמאתהמנהלשניתןלפיסעיף4יאע )2(

לאייבאאדםביבואאישיולאייצרשלאדרךעיסוק, )ג(
מכשירבמסלולאישור,אלאאםכןבידואישורהתאמהמאת

המנהלשניתןלפיסעיף4יאע

אישורהתאמהעל
פיהצהרה

עלפיהצהרהיגישלמנהל,4יע אישורהתאמה המבקש )א(
באופןמקווןכפישקבעהשר,הצהרהולפיההמכשירשלגביו
מתבקשהאישורעומדבתנאיםשקבעהשרלפיסעיף4ט)א(
להיותומכשירבמסלולאישור)בסימןזה-תנאיםלמסלול

אישור(ע

על נוסף המבקש, יצהיר )א( קטן סעיף לפי בהצהרה )ב(
האמורבאותוסעיףקטן,עלאלה:

כיהואמודעלמשמעותשלהגשתהצהרהכוזבת )1(
אושגויה;

כנדרש והתחייבות נלווה מסמך צירף הוא כי )2(
הוא שצירף הנלווה המסמך ואם )ג(, קטן סעיף לפי
מפרטטכנישלהמכשירשקבעהיצרן-גםכיבמכשיר
ביחס שינוי כל נעשה לא האישור מתבקש שלגביו

למפרטהיצרןע

מוצעכיהשריהיהרשאילקבועכיייבואוייצורשל
מכשיראלחוטישמתקיימיםלגביותנאיםשייקבעובתקנות
לאיהיהטעוןרישיון,אלאקבלתאישורהתאמהעלעמידת
המכשירהאלחוטיבתנאיםשקבע)להלן-מכשירבמסלול
אישור(עכך,מוצעכיאדםהמבקשלייבאמכשיראלחוטי
במסלולאישור,שלאביבואאישי,אולייצר,דרךעיסוק,
מכשיראלחוטיכאמור,יידרשלקבלאישורהתאמהעברירת
אישור לבקש רשאי יהיה כאמור שמבקש היא המחדל
של הצהרה פי על אוטומטי באופן יינתן אשר התאמה
המבקשבמערכתמקוונת,בלאשבקשתונבדקת,אלאאם
כןיבחרלבקשאישורהתאמהמאתהמנהל,שיינתןלאחר

שיבדוקהמנהלאתבקשתוע

אלחוטי מכשיר לייבא המבקש אדם כי מוצע עוד
במסלולאישורביבואאישי,אולייצרמכשירכאמורשלא
בדרךעיסוק,יידרשלקבלאישורהתאמהמאתהמנהל,ולא

יהיהרשאילהגישהצהרה,כפישיפורטלהלןע

לסעיף 4י המוצע

אישורהתאמהעלפיהצהרההואמנגנוןחדששלא
קייםכיוםבהוראותלפיהפקודהומטרתולהקלעלהליך
אישור שמבקש מי כי מוצע זהע במסלול אישור קבלת
התאמהיהיהרשאי,לפיבחירתו,ואםלאנקבעאחרת,
ולפיה השר, שיקבע כפי מקוון באופן הצהרה להגיש

המכשירהאלחוטישלגביומתבקשהאישורעומדבתנאים
שקבעהשרבתקנותלהיותומכשירבמסלולאישורוכן
המנויים העניינים בכל עומד הוא כי להצהיר יתבקש
מודע הוא כי להצהיר המבקש על השאר, בין בסעיףע
למשמעותשלהגשתהצהרהכוזבתאושגויהעמשמעות
הגשהשלהצהרהכאמורהיאכייהיהניתןלהטילעל
המבקשעיצוםכספיבהתאםלהוראותפרקז'המוצע,וכי
יהיהניתןלבטל,להגבילאולהתלותאתאישורההתאמה
שניתןלועלהצהרהכאמוריצרףהמבקשמסמכיםהמעידים
עלעמידתהמכשירהאלחוטיבתנאיםשקבעהשרבתקנות
ועלהיותומכשירבמסלולאישור:עלהמבקשלצרףמפרט
טכנישלהמכשירשלגביומתבקשהאישור,ובלבדשבאותו
מכשירלאנעשהכלשינויביחסלמפרטהיצרןולחלופיןעל
המבקשלצרףבדיקתמעבדההמעידהעלכךשהמכשיר

עומדבתנאיםלמסלולאישורע

נוסףעלהאמור,השררשאילקבועמסמכיםאחרים
שהמבקשיידרשלצרףלהצהרהע

בנוסף,עלהמבקשלצרףהתחייבותכיהואמסכים
להעמידאתהמכשירהאלחוטישלגביומתבקשהאישור,
לבדיקהמדגמיתבידימפקח,במחסניו,בנמלאובכלמקום
שבומצויהמכשירהאלחוטי,בטרםייסחרבישראל,בלא
קבלתתמורה,ככלשהדבריתבקשעלידימפקחובאופן
שיורהלו,וכיהואמסכיםלהעביראתהמכשירהאלחוטי
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להצהרהיצרףהמבקשאתאלה: )ג(

על המעיד להלן כמפורט מהמסמכים מסמך )1(
מתבקש שלגביו האלחוטי במכשיר שמתקיימים כך
האישור,התנאיםלמסלולאישור)בסעיףזה-מסמך

נלווה(:

היצרן, שקבע המכשיר, של טכני מפרט )א(
ובלבדשבמכשירהאלחוטילאנעשהכלשינוי

ביחסלמפרטהיצרן;

בישראל מעבדה בידי שבוצעה  בדיקה )ב(
שהוסמכהעלידיגוףהחבר מעבדה אובידי
בארגוןהבין־לאומישלגופיהסמכתמעבדות
International Laboratory( פיקוח וגופי

)AccreditationCooperation()ILACע

מסמךאחרשקבעהשר; )ג(

התחייבותולפיה- )2(

הואמסכיםלהעמידאתהמכשירהאלחוטי )א(
שלגביומתבקשהאישור,לבדיקהמדגמיתבידי
מפקח,במחסניו,בנמלאובכלמקוםשבומצוי
המכשירהאלחוטי,בטרםייסחרבישראל,בלא
קבלתתמורה,ככלשהדבריתבקשעלידימפקח

ובאופןשיורהלו;

הואמסכיםלהעביראתהמכשירהאלחוטי )ב(
בישראל, למעבדה האישור מתבקש שלגביו
בהתאםלהנחיותהמנהל,לצורךבדיקתעמידת
לשאת וכן אישור, למסלול בתנאים המכשיר
תוצאותיה את ולהעביר הבדיקה בהוצאות
ידי על יתבקש שהדבר ככל המנהל, לבחינת

מפקחובאופןשיורהלוע

להצהרהיצרףהמבקשאתאלה: )ג(

על המעיד להלן כמפורט מהמסמכים מסמך )1(
מתבקש שלגביו האלחוטי במכשיר שמתקיימים כך
האישור,התנאיםלמסלולאישור)בסעיףזה-מסמך

נלווה(:

היצרן, שקבע המכשיר, של טכני מפרט )א(
ובלבדשבמכשירהאלחוטילאנעשהכלשינוי

ביחסלמפרטהיצרן;

בישראל מעבדה בידי שבוצעה  בדיקה )ב(
שהוסמכהעלידיגוףהחבר מעבדה אובידי
בארגוןהבין־לאומישלגופיהסמכתמעבדות
International Laboratory( פיקוח וגופי

)AccreditationCooperation()ILACע

מסמךאחרשקבעהשר; )ג(

התחייבותולפיה- )2(

הואמסכיםלהעמידאתהמכשירהאלחוטי )א(
שלגביומתבקשהאישור,לבדיקהמדגמיתבידי
מפקח,במחסניו,בנמלאובכלמקוםשבומצוי
המכשירהאלחוטי,בטרםייסחרבישראל,בלא
קבלתתמורה,ככלשהדבריתבקשעלידימפקח

ובאופןשיורהלו;

הואמסכיםלהעביראתהמכשירהאלחוטי )ב(
בישראל, למעבדה האישור מתבקש שלגביו
בהתאםלהנחיותהמנהל,לצורךבדיקתעמידת
לשאת וכן אישור, למסלול בתנאים המכשיר
תוצאותיה את ולהעביר הבדיקה בהוצאות
ידי על יתבקש שהדבר ככל המנהל, לבחינת

מפקחובאופןשיורהלוע

בהתאם בישראל, למעבדה האישור מתבקש שלגביו
להנחיותהמנהל,לצורךבדיקתעמידתהמכשירבתנאים
למסלולאישור,וכןלשאתבהוצאותהבדיקהולהעביראת
תוצאותיהלבחינתהמנהל,ככלשהדבריתבקשעלידי

מפקחובאופןשיורהלוע

למבקששהגישהצהרהומסמכיםנלוויםלהצהרה
כמפורטלעיל,יונפקבאופןאוטומטיבאמצעותהמערכת
המקוונתאישורעלקליטתההצהרהעיובהרכיהאישור
כאמוריונפקעלבסיסההצהרהבלבד,וזאתבלישהמנהל
בחןאתתוכנהאואתהמסמכיםשצורפולהעעלאףהאמור,
האלחוטי המכשיר כי חשש המנהל אצל התעורר אם
שנקבעו בתנאים עומד אינו ההצהרה הוגשה שלגביו
למסלולהאישור,רשאיהואלהורותכילאיונפקלמבקש
אישורהתאמהעלפיהצהרה,אלאיידרשאישורהתאמה
שיינתןעלידיהמנהל,כמפורטלהלןויראואתההצהרה

המנהלע מאת התאמה אישור לקבלת כבקשה שהוגשה
לחלופין,רשאיהמנהללהורותלמבקשלהגיש,נוסףעל
ההצהרה,תצהירחתוםלצורךאימותכלהפרטיםשנכללו

בהצהרהע

מוצעלקבועכיהמנהליוכללקבועהוראותכאמור
בהתבססעלניהולסיכוניםשביצעאועלמידעשנמצא
אלחוטי למכשיר בנוגע או מסוים למבקש בנוגע בידיו
מסויםשלגביומתבקשהאישור,לגבייצרןמכשיראוספק
מיובא אולגביהמדינהשממנה נרכשהמכשיר שממנו

המכשיראושבההואמיוצרע

לענייןבקשהלאישורהתאמהעלפיהצהרה,יובהר
כיאםהמערכתהמקוונתלאתהיהתקינה,יינתןהאישור
בהקדםהאפשרילאחרשתתוקןעעדלמתןאישורכאמוראין

אדםרשאילייבאאולייצרמכשירבמסלולזהע
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מבקששהגישהצהרה,מסמךנלווהוהתחייבותלפי )ד(
סעיפיםקטנים)א(עד)ג(,יקבלאישורעלקליטתההצהרה
במערכתהמקוונת,אשריונפקבאופןאוטומטי)בסעיףזה-

אישורהתאמהלפיהצהרה(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)ד(,היהלמנהלחששכילא )ה(
מתקיימיםבמכשירשלגביוהוגשהההצהרההתנאיםלמסלול

אישור,רשאיהואלהורותעלאחדמאלה:

כילאיונפקאישורהתאמהלפיהצהרהוכייראו )1(
מאת התאמה אישור לקבלת כבקשה ההצהרה את

המנהלכאמורבסעיף4יא;

כייוגשתצהירלענייןהפרטיםהכלוליםבהצהרהע )2(

הוראתהמנהלכאמורבסעיףקטן)ה(תינתןבהתבססעל )ו(
ניהולסיכונים,אועלמידעהנמצאבידיהמנהללגביהמבקש,
לגביהמכשירהאלחוטישלגביומתבקשהאישור,לגבייצרן
המכשיראוהספקשממנונרכשהמכשיראולגביהמדינה
שממנהמיובאהמכשיראושבההואמיוצר,ובכללזהמידע

שהתקבלממדינהאחרתאומארגוןבין־לאומיע

אישורהתאמה
מאתהמנהל

המבקשאישורהתאמהמאתהמנהליגישבקשהלכך4יאע )א(
באופןשיקבעהשרלפיסעיףקטן)ג(ע

לבקשהכאמורבסעיףקטן)א(יצרףהמבקשמסמךנלווה )ב(
כל מהמבקש לדרוש רשאי 4י)ג()1(;המנהל בסעיף כאמור
מידעאומסמךנוספיםהדרושיםלולצורךבדיקתהבקשה,
ורשאיהואלדרוש,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,כימידעאו

מסמךכאמוריאומתובתצהירע

)א(,ייתןהמנהלאישור הוגשהבקשהלפיסעיףקטן )ג(
התאמה,לאחרשבחןאתהבקשהואתהמידעוהמסמכים
שהוגשולפיסעיףזה,אםמצאכיבמכשירהאלחוטישלגביו

הוגשההבקשהמתקיימיםהתנאיםלמסלולאישורע

לסעיף 4יא המוצע

מכשיר לייצר או לייבא המבקש כי לקבוע מוצע
אלחוטיבמסלולאישור,לרבותביבואאישי,יידרשלקבל
אישורהתאמהמאתהמנהלעלעמידתהמכשירבמסלול
כאמורעיובהרכילענייןייבואמסחרי,בקשתאישורהתאמה
מאתהמנהלהיאחלופהלבקשתאישורהתאמהעלפי
הצהרהבעודשלענייןיבואאישיבקשתאישורהתאמה
מאתהמנהלהיאהאפשרותהיחידההרלוונטיתעהמבקש
יידרשלצרףלבקשתהאישור,שתוגשבמתכונתשתיקבע
עלידיהשר,אתכלהמסמכיםשישלצרףלבקשההמוגשת
במסלולאישורעלפיהצהרה,וכןמידענוסףככלשנדרש

לכךעלידיהמנהלע

מלבדהיותהחלופהלבקשתאישורהתאמהעלפי
הצהרהוכןמסלולחובהבעבוריבואאישישלמכשירים
מאת התאמה אישור בקשת אישור, במסלול אלחוטיים

המנהלנדרשתבנסיבותנוספות:בהוראתהמנהל,במצבים
שבהםעולהכיהמכשירהאלחוטישלגביוהוגשהבקשה
לאישורהתאמהעלפיהצהרהאינועומדבתנאיםשנקבעו
למסלולהאישורכאמורבסעיף4י)ה(המוצעאובהוראת
השר,כאשרקיימיםשיבושאוהפרעהמשמעותייםשמהם
עולהחששמיידילביטחוןהמדינהוישיסודסבירלהניח
כימקורהשיבושאוההפרעההואבמכשירבמסלולאישור,

כאמורבסעיף4יבהמוצעע

לאחרבחינתהבקשהוהמסמכיםהנלוויםלהייתן
במכשיר כי מצא אם התאמה, אישור למבקש המנהל

מתקיימיםהתנאיםלמתןאישורכאמורע

מוצעלקבועכיהשררשאילקבועבתקנותהוראות
לענייןאופןהגשתהבקשהלקבלתאישורהתאמהמאת
המנהלוכירשאיהואלקבועהוראותשונותלסוגיםשונים

שלאישוריםע
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השררשאילקבועהוראותלענייןאופןהגשתהבקשה )ד(
לקבלתאישורהתאמהמאתהמנהלולענייןאופןמתןהאישור,
ורשאיהואלקבועהוראותשונותלסוגיםשוניםשלאישורים

ובכללזהלענייןאישורהנוגעליבואאישיע

שיבושאוהפרעה
שמקורםבמכשיר

במסלולאישור

עלאףהוראותסעיף4ט)ב(,נודעלשרעלקיומםשלשיבוש4יבע
אוהפרעהמשמעותייםבפעולתםשלמכשיריםאלחוטיים
ומיידי משמעותי חשש כך בשל והתעורר כדין הפועלים
לביטחוןהמדינהאולשלוםהציבור,והיהלויסודסבירלהניח
שמקורהשיבושאוההפרעהכאמורהואבמכשירבמסלול
אישור,מסוגמסוים,רשאיהואלהורותכיאישורההתאמה
מאת התאמה אישור יהיה כאמור מכשיר לגבי שיידרש
המנהללפיסעיף4יא;הוראהלפיסעיףזהתעמודבתקופה
עדלסיוםהבירורבדברהמקורלשיבושאולהפרעהכאמור,

ולאיותרמ־14ימיםע

תוקףאישור
התאמה

אישורהתאמהיינתןלתקופהקצובהכפישיקבעהשר,ורשאי4יגע
מכשירים של שונים לסוגים שונות תקופות לקבוע השר

במסלולאישורע

אישורהתאמהאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול,אלא4ידעאיסורהעברה
אםכןניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהמנהלובהתאם

לתנאיםשנקבעובאישורע

חובות,הגבלות
ותנאיםעלבעל

אישורהתאמה

העוסקבייבואאובייצורשלמכשירבמסלולאישור,4טוע )א(
שקיבלאישורהתאמהבהתאםלהוראותסעיף4ט)ב(,ישמור
ישמור כך על נוסף 4יא)ב(; או 4י)ג( לפי שהגיש מסמכים
העוסקבייבואגםמסמכיםהמפרטיםאתזהותיצרןהמכשיר
והספקשממנונרכשואתהמדינהשבהיוצרהמכשיראו
שממנהיובאאונרכש;מסמכיםכאמורבסעיףקטןזהיישמרו
לתקופהשלשלוששניםמיוםמתןאישורההתאמה;השר
רשאילקבועהוראותלענייןשמירתמסמכיםכאמור,לרבות

לענייןאופןשמירתםולענייןסוגהמידעשישלשמורע

השררשאילקבועהוראותלענייןאופןהגשתהבקשה )ד(
לקבלתאישורהתאמהמאתהמנהלולענייןאופןמתןהאישור,
ורשאיהואלקבועהוראותשונותלסוגיםשוניםשלאישורים

ובכללזהלענייןאישורהנוגעליבואאישיע

שיבושאוהפרעה
שמקורםבמכשיר

במסלולאישור

עלאףהוראותסעיף4ט)ב(,נודעלשרעלקיומםשלשיבוש4יבע
אוהפרעהמשמעותייםבפעולתםשלמכשיריםאלחוטיים
ומיידי משמעותי חשש כך בשל והתעורר כדין הפועלים
לביטחוןהמדינהאולשלוםהציבור,והיהלויסודסבירלהניח
שמקורהשיבושאוההפרעהכאמורהואבמכשירבמסלול
אישור,מסוגמסוים,רשאיהואלהורותכיאישורההתאמה
מאת התאמה אישור יהיה כאמור מכשיר לגבי שיידרש
המנהללפיסעיף4יא;הוראהלפיסעיףזהתעמודבתקופה
עדלסיוםהבירורבדברהמקורלשיבושאולהפרעהכאמור,

ולאיותרמ־14ימיםע

תוקףאישור
התאמה

אישורהתאמהיינתןלתקופהקצובהכפישיקבעהשר,ורשאי4יגע
מכשירים של שונים לסוגים שונות תקופות לקבוע השר

במסלולאישורע

אישורהתאמהאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול,אלא4ידעאיסורהעברה
אםכןניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהמנהלובהתאם

לתנאיםשנקבעובאישורע

חובות,הגבלות
ותנאיםעלבעל

אישורהתאמה

העוסקבייבואאובייצורשלמכשירבמסלולאישור,4טוע )א(
שקיבלאישורהתאמהבהתאםלהוראותסעיף4ט)ב(,ישמור
ישמור כך על נוסף 4יא)ב(; או 4י)ג( לפי שהגיש מסמכים
העוסקבייבואגםמסמכיםהמפרטיםאתזהותיצרןהמכשיר
והספקשממנונרכשואתהמדינהשבהיוצרהמכשיראו
שממנהיובאאונרכש;מסמכיםכאמורבסעיףקטןזהיישמרו
לתקופהשלשלוששניםמיוםמתןאישורההתאמה;השר
רשאילקבועהוראותלענייןשמירתמסמכיםכאמור,לרבות

לענייןאופןשמירתםולענייןסוגהמידעשישלשמורע



לסעיף 4יב המוצע

מוצעלקבועכיאםנודעלשרעלקיומםשלשיבוש
אוהפרעהמשמעותייםבפעולתםשלמכשיריםאלחוטיים
הפועליםכדיןוהתעוררבשלכךחששמשמעותיומיידי
לביטחוןהמדינהאולשלוםהציבור,והיהלויסודסביר
להניחשמקורהשיבושאוההפרעהכאמורהואבמכשיר
במסלולאישור,מסוגמסוים,רשאיהשרלהורותכיאישור
אישור יהיה כאמור מכשיר לגבי שיידרש ההתאמה
התאמהמאתהמנהללפיסעיף4יאעמוצעכיהוראהלפי
סעיףזהתעמודבתוקפהעדלסיוםהבירורבדברהמקור
לשיבושאולהפרעהכאמור,ולאיותרמ־14ימיםעסמכות
זונועדהלהפעלהבמצבקיצוני,שכדילמנועאתהחרפתו
עלידיהמשךהייבואשלמכשיריםאלחוטייםמסוגמסוים
שעשוילגרוםלשיבושאוהפרעהכאמור,נכוןלבדוקמראש
ובאופןפרטניכלבקשהלייבאאולייצרמכשיריםבמסלול

אישור,עלאףהוראותסעיף4ט)ב(ע

לסעיף 4יג המוצע

מוצעלקבועכיאישורהתאמהיינתןלתקופהקצובה
כפישיקבעהשר,וכיניתןלקבועתקופותשונותלסוגים

שוניםשלמכשיריםבמסלולאישורע

לסעיף 4יד המוצע

מוצעלקבועכיאישורההתאמהלאניתןלהעברה,
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראש
ובכתבמאתהמנהלובתנאיםשהורהעליהםבאישורעצמוע

לסעיף 4טו המוצע    

לסעיף קטן )א(

למעט התאמה, אישור שקיבל מי כי לקבוע מוצע
שצירף המסמכים את לשמור יידרש אישי, יבוא לעניין
להצהרהאולבקשהשהגיש,לפיהעניין,לתקופהשלשלוש
שניםמיוםשניתןלוהאישורעעוסקשייבאמכשיראלחוטי
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מישקיבלאישורהתאמהלאיבצעפעולותבמכשיר )ב(
האלחוטישלגביוניתןהאישוראשרישבהןכדילשנותאת
תכונותיוהאלחוטיותובכללזההחלפתאנטנהמקוריתאו
הוספתאפשרותלחיבורלאנטנהחיצונית,אלאאםכןקיבל

אישורלכך,מראש,מאתהמנהלע

ותנאים הגבלות חובות, בתקנות לקבוע רשאי השר )ג(
שיחולועלבעלאישורהתאמהביןהשארבענייניםכמפורט

להלן:

הגבלותותנאיםלענייןסחרבמכשירשלגביוניתן )1(
האישור;

חובותדיווחעלפעילותושלבעלהאישורביחס )2(
לייבוא,לייצור,ולפעולותסחרבמכשירשלגביוניתן

האישור;

של מלאי רישום לעניין ודרישות תנאים )3(
המכשיריםשלגביהםניתןהאישור;

חובהלמסורמידעלרוכשיהמכשירשלגביוניתן )4(
האישורלענייןמגבלותהנוגעותלאופןהפעלתו;

חובהלהדביקעלהמכשירשלגביוניתןהאישור )5(
אולהציגבסמוךאליותוויתהכוללתמידעכפישקבע

השר;

הוראותלענייןהגנהעלמרחבהסייברשיחולו )6(
לענייןהמכשירשלגביוניתןהאישורע

שונות הוראות )ג( קטן סעיף לפי לקבוע רשאי השר )ד(
לסוגיםשוניםשלמכשיריםבמסלולאישור;ההוראותלפי
סעיףקטן)ג(ייקבעובשיםלבלנהוגבמדינותמפותחותובשים

לבלכךשלאיהווחסםבפניייבואע

במסלולאישור,יידרשלשמור,נוסףעלהמסמכיםשצירף
להצהרהאולבקשהלמנהל,גםמסמכיםהמפרטיםאת
זהותהספקשממנונרכשהמכשירהאלחוטי,זהותיצרן
המכשירוהמדינהשממנהיובאהמכשיראושבהיוצראו

נרכש,וזאתלתקופהשלשלוששניםע

השארלאפשר בין המסמכיםנועדה שמירת חובת
למשרדהתקשורתלבצעפיקוחאפקטיביבשווקים,לאור
מעברממנגנוןשלמתןאישוריםטרוםהייבואלמנגנוןשל
למודלים בדומה וזאת הצהרה, בסיס על אישורים מתן

הרגולטורייםהנהוגיםבמדינותהמפותחותע

לסעיף קטן )ב(

כדילוודאשלאנעשהכלשינויבמכשירהאלחוטי
שאושרבמסגרתמסלולהאישוראשרעשוילגרוםלשינוי
בתכונותיוהאלחוטיותובכךלהביאלשיבושאוהפרעה
למכשיריםאלחוטייםהפועליםכדין,מוצעלקבועכימי
שקיבלאישורהתאמהלאיבצעכלפעולהבמכשירשיש

כן אם אלא האלחוטיות, תכונותיו את לשנות כדי בה
המנהלאישראתהשינויהמבוקשמראשע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיהשררשאילקבועבתקנותחובות,
אישור שקיבל מי על שיחולו נוספים ותנאים הגבלות
שייקבעו יכול כאמור ומגבלות חובות כך, התאמהע
בענייןהגבלתסחרבמכשירשקיבלאישור,חובתדיווח,
רישוםמלאי,חובהלמסורמידעלרוכשהמכשירבעניין
המכשיר, סימון חובות הפעלתו, על שיחולו מגבלות
לעניין שיחולו הסייבר מרחב על הגנה בדבר והוראות

המכשירהאלחוטיע

בתקנות לקבוע רשאי יהיה השר כי לקבוע מוצע
כאמורלעילהוראותשונותלסוגיםשוניםשלמכשירים
במסלולאישור,וכיהוראותכאמורייקבעובשיםלבלנהוג
במדינותמפותחותובשיםלבלכךשלאיהווחסםבפני

ייבואע
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ביטול,הגבלהאו
התליהשלאישור

המנהלרשאילבטלאישורהתאמה,להגבילו,אולהתלותו4טזע
עדלקיוםתנאיםשיורהעליהםאולתקופהשלאתעלהעל

שנה,בהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )1(

לפי מההוראות מהותית הוראה הפר האישור בעל )2(
פקודהזוהחלהלגביו;

טעמיםשבטובתהציבורמחייביםזאתע )3(

פטורלפעולות
נוספותבמכשיר

במסלולאישור

החזקה,הפעלהאוהתקנהשלמכשירבמסלולאישור,סחר4יזע
במכשירכאמורוכןהקמה,החזקהוהפעלהשלתחנתאלחוט
הכוללתמכשיריםמהסוגהאמורבלבד,פטוריםמההוראות

לפיפקודהזולענייןחובתרישוי,הקצאתתדריםואגרותע

תנאילעניין
עמידהבמפרט

טכני

קבעהשר,לפיסעיף4ט)א(,כיאחדמהתנאיםלמסלולאישור4יחע
מסוים, טכני במפרט האלחוטי המכשיר של עמידתו הוא
יראואתהמכשירכעומדבתנאיהאמורגםאםהואעומד
במפרטאחרשאישרהמנהללענייןזה;המנהליפרסםהודעה
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתעלאישור

מפרטכאמורבסעיףזהע

סימן ג': פטור

השררשאילקבוע,בתקנות,פטורמההוראותלפיפקודה4יטעסמכותלמתןפטור )א(
זולענייןרישוי,הקצאתתדריםאואגרות,כולןאוחלקן,לגבי
מכשיריםאלחוטייםאותחנותאלחוט,מסוגמסוים,אולגבי
פעולותמסוימותבמכשיריםאובתחנותכאמור,ובלבדשנוכח
כימתןהפטורכאמורלאיפגעבניצולהיעילשלתדריהרדיו
ולאיביאלשיבושאולהפרעהמשמעותייםבפעולתםשל

מכשיריםאלחוטייםאחריםהפועליםכדיןע

ביטול,הגבלהאו
התליהשלאישור

המנהלרשאילבטלאישורהתאמה,להגבילו,אולהתלותו4טזע
עדלקיוםתנאיםשיורהעליהםאולתקופהשלאתעלהעל

שנה,בהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )1(

לפי מההוראות מהותית הוראה הפר האישור בעל )2(
פקודהזוהחלהלגביו;

טעמיםשבטובתהציבורמחייביםזאתע )3(

פטורלפעולות
נוספותבמכשיר

במסלולאישור

החזקה,הפעלהאוהתקנהשלמכשירבמסלולאישור,סחר4יזע
במכשירכאמורוכןהקמה,החזקהוהפעלהשלתחנתאלחוט
הכוללתמכשיריםמהסוגהאמורבלבד,פטוריםמההוראות

לפיפקודהזולענייןחובתרישוי,הקצאתתדריםואגרותע

תנאילעניין
עמידהבמפרט

טכני

קבעהשר,לפיסעיף4ט)א(,כיאחדמהתנאיםלמסלולאישור4יחע
מסוים, טכני במפרט האלחוטי המכשיר של עמידתו הוא
יראואתהמכשירכעומדבתנאיהאמורגםאםהואעומד
במפרטאחרשאישרהמנהללענייןזה;המנהליפרסםהודעה
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתעלאישור

מפרטכאמורבסעיףזהע

סימן ג': פטור

השררשאילקבוע,בתקנות,פטורמההוראותלפיפקודה4יטעסמכותלמתןפטור )א(
זולענייןרישוי,הקצאתתדריםאואגרות,כולןאוחלקן,לגבי
מכשיריםאלחוטייםאותחנותאלחוט,מסוגמסוים,אולגבי
פעולותמסוימותבמכשיריםאובתחנותכאמור,ובלבדשנוכח
כימתןהפטורכאמורלאיפגעבניצולהיעילשלתדריהרדיו
ולאיביאלשיבושאולהפרעהמשמעותייםבפעולתםשל

מכשיריםאלחוטייםאחריםהפועליםכדיןע

לסעיף 4טז המוצע

אישור לבטל רשאי יהיה המנהל כי לקבוע מוצע
כאמור התליה להתלותוע או להגבילו, שניתן, התאמה
את יקיים האישור שבעל לאחר עד בתוקפה תעמוד
התנאיםשהמנהליורהעליהם,אולתקופהשלאתעלה
מצא אם כאמור הסמכות את יפעיל המנהל שנהע על
שאישורההתאמהניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעה
אוחלקי,אםבעלהאישורהפרהוראהמהותיתמההוראות
לפיהפקודההחלהעליו,אואםטעמיםשבטובתהציבור
כגוןשמירהעלבטיחותהציבור,ביטחוןהציבוראומניעת
הפרעהאלחוטיתמחייביםזאתעיובהרכיביטול,הגבלהאו
התליהכאמורייעשולאחרשיינתןלבעלהאישורהזדמנות

לטעוןאתטענותיוע

לסעיף 4יז המוצע

מוצעלקבועבדומהלמצבהנוהגכיום,כיהחזקה,
שעומד אלחוטי מכשיר של סחר או התקנה הפעלה,
תחנת של והפעלה הקמה וכן אישור מסלול בהוראות
פטורים יהיו אישור, במסלול מכשירים הכוללת אלחוט
מהוראותהפקודההנוגעותלענייןחובתרישיון,הקצאת

תדריםותשלוםאגרותעיובהרכיעלאףהאמור,ובדומה
למצבהנוהגכיום,עלמישקיבלאישורהתאמהיחולו
חובותומגבלותשונות,כמוצעבסעיף4ידוסעיף4טועעוד
יובהר,שסמכויותהפיקוחוהאכיפההמינהליתלפיהוראות

הפקודהיחולוגםביחסלמישקיבלאישורהתאמהע

לסעיף 4יח המוצע

במטרהלהקלעלהוכחתעמידתהמכשירבתנאים
המנהל את להסמיך מוצע השר, שקבע אישור למסלול
השר שקבע למפרט במהותו הדומה אחר מפרט לקבוע
המכשיר שעמידת כך המוצע, 4ט)א( סעיף לפי בתקנות
האלחוטיבותהיהשקולהלעמידתהמכשירבמפרטשקבע
השרעכדיליידעאתהציבורבדברמפרטיםאחריםשאישר
יפורסמו כאמור שאושרו המפרטים על הודעה המנהל,

ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתע

לסעיף 4יט המוצע   

לסעיף קטן )א(

במסגרתסימןג'המוצעשעניינופטור,מוצעכיהשר
יהיהרשאילקבועבתקנותכימכשיראלחוטיאותחנת
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בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(רשאיהמנהללתת, )ב(
לאדםשביקשזאת,פטוראישילגבימכשיראלחוטיאותחנת
אלחוטמסוימיםאולגביפעולהמסוימתבהם,אםשוכנעכי
החלתחובתהרישוילגביהםבנסיבותהענייןאינהסבירהאו

אינהמתאימהוכןכימתקייםהאמורבסעיףקטן)א(סיפהע

פטורלפיסעיףקטן)א(לענייןמכשיראלחוטיהמיועד )ג(
שר עם התייעצות לאחר ייקבע בלבד, טיס בכלי לשימוש
אלחוטי מכשיר לעניין )ב( קטן סעיף לפי פטור התחבורה;
התעופה רשות מנהל עם התייעצות לאחר יינתן כאמור

האזרחיתע

יעמדו לא זה סעיף לפי פטור מתן או פטור קביעת )ד(
בסתירהלהחלטהשלועדתהתדריםלפיפרקה'ע";

בסעיף5- )9(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"פטורלעוסקבסחרבציודקצהרט"ן"; )א(

סעיףקטן)א(-בטל; )ב(

בסעיף)א1(,בכלמקום,במקום"שרהתקשורת"יבוא"השר",ההגדרה"סחר" )ג(
-תימחק,ובהגדרה"ציודקצהרט"ן",במקום"חוקהתקשורת)בזקושידורים(

התשמ"ב-1982"יבוא"חוקהתקשורת";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטלים; )ד(

אלחוטמסוגמסויםאופעולותמסוימותבהםיהיופטורים
מהוראותהפקודה,כולןאוחלקן,לענייןרישוי,הקצאת
תדריםאואגרותעקביעהכאמורתיעשהרקאםנוכחהשר
כימתןפטורכאמורלאיפגעבניצולהיעילשלתדריהרדיו
ולאיביאלשיבושאולהפרעהמשמעותייםבפעולתםשל
מכשיריםאלחוטייםאחריםהפועליםכדיןעפטורכאמור
קבועכיוםבצוויםמכוחסעיף4לפקודה,בתנאיםמסוימים,
,Bluetooth בתקן הפועלים מכשירים לעניין לדוגמה
ומכשיריםהמיועדיםרקלקליטתשידורילווייניםלקביעת
)GPS(מיקוםבאמצעותמערכתקביעתמיקוםגלובלית
והפועליםבתדריםמסוימיםשקבעהשרעאדםהמעוניין
לבצעפעולהבמכשירכאמור,כגוןהפעלה,החזקה,אוסחר,

פטורביןהשארמחובתרישויע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכיהמנהליהיהרשאילתתלאדםשביקשזאת,
פטוראישילגבימכשיראלחוטיאותחנתאלחוטמסוימים
אולגביפעולהמסוימתבהם,אםשוכנעכיהחלתחובת
אינה או סבירה אינה העניין בנסיבות לגביהם הרישוי
מתאימהוכןאםמתןהפטורלאיפגעבניצולהיעילשל
תדריהרדיוולאיביאלשיבושאוהפרעהמשמעותיים

בפעולתםשלמכשיריםאלחוטייםאחריםהפועליםכדיןע

לסעיף קטן )ג(

לשימוש המיועד אלחוטי מכשיר לעניין כי מוצע
בכליטיסבלבדשרהתקשורתיפעילאתסמכותולקבוע
פטורבתקנותלפיסעיףקטן)א(,לאחרהתייעצותעםשר

התחבורהעכמוכןמוצעכיפטורלפיסעיףקטן)ב(לעניין
מכשיראלחוטיכאמוריינתןלאחרהתייעצותעםמנהל

רשותהתעופההאזרחיתע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלהבהירכיקביעתפטורבתקנותומתןפטור
אישילפיסעיף4יטהמוצע,לאיעמדובסתירהלהחלטות
הועדה שלועדתהתדרים,שהיאהגוףהמוסמךלעניין
והקצאהשלתדרים,כמפורטלהלןבדבריההסברלפרקה'ע

לפסקה )9( 

סעיף5לפקודהעניינורישיוןעמאחרשמוצעלקבוע
הסדרפרטנילענייןרישיוןבסימןא'לפרקג'כמפורטלעיל,
מוצעלתקןאתסעיף5,למחוקבוהוראות,ולקבועכיהוא
טלפון )מכשירי רט"ן קצה לציוד ביחס רק לחול ימשיך
סלולריים(עכמוכן,בשלקביעתהגדרהחדשהל"סחר",
מוצעלמחוקאתההגדרההקבועהבסעיף5)א1(לפקודהע
מכוחסעיף5)א1(לפקודהומכוחחוקהתקשורתנקבעצו
התקשורת)בזקושידורים()פטורמרישוילציודקצההפועל
את מסדיר אשר התשע"ב-2012, )רט"ן(, התאית בשיטה

הייבואהמסחרישלציודכאמורע

מכוח יינתנו הם כי יובהר ניסוי רישיונות לעניין
להנחת יוכח אם המוצע, ג' לפרק א' בסימן ההוראות
הרישיון להשגת היחידה המטרה כי המנהל של דעתו
בדומה אלחוטי, בטלגרף ניסויים לערוך לו לאפשר היא

להוראההקבועהכיוםבסעיף5)ג(שמוצעלבטלוע
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אחריסעיף5יבוא: )10(

"פרק ד': איסור שידורים מכלי שיט";

בסעיף5א,בכלמקום,במקום"יקיים"יבוא"יחזיק"; )11(

בסעיף5ב)א(,במקום"מקיים"יבוא"מחזיק"; )12(

בסעיף5ג,במקום"שרהתקשורת"יבוא"השר"; )13(

אחריסעיף5גיבוא: )14(

"פרק ה': הועדת תדרים והקצאת תדרים";

בסעיף5ד- )15(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"שימושבתדרבהתאםלהועדהוהקצאה"; )1(

אחריסעיף5יבוא: )10(

"פרק ד': איסור שידורים מכלי שיט";

בסעיף5א,בכלמקום,במקום"יקיים"יבוא"יחזיק"; )11(

בסעיף5ב)א(,במקום"מקיים"יבוא"מחזיק"; )12(

בסעיף5ג,במקום"שרהתקשורת"יבוא"השר"; )13(

אחריסעיף5גיבוא: )14(

"פרק ה': הועדת תדרים והקצאת תדרים";

בסעיף5ד- )15(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"שימושבתדרבהתאםלהועדהוהקצאה"; )1(

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)א(,)ב(ו–)ג(לסעיף5
לפקודהושלהגדרת"סחר"בסעיף5)א1(לפקודה,שמוצע

לבטלם:

לאיקיםאדםולאיקייםתחנתטלגרףאלחוטי, ")א(
ולאיתקיןולאיפעילולאיקייםמכשירלטלגרףאלחוטי,
בכלמקוםבישראלאובכלישיטאובכליטיסהרשומים

בישראל,אלאלפירשיוןמאתהממשלהע

שקבעה בטופס יהיה זה סעיף לפי רשיון )ב(
הרשיון למתן והתנאים שקבעה, ולתקופה הממשלה

ולהמשךתקפויירשמובואובמצורףאליוע

של דעתה להנחת שהוכיח רשיון מבקש )ג(
הממשלהכיהמטרההיחידהלהשגתהרשיוןהיאלאפשר
לולערוךניסוייםבטלגרףאלחוטי,יינתןלורשיוןלמטרה
זובכפוףלתנאיםולהגבלותמיוחדיםשתראההממשלה

לנכוןע"

")א1(עעע

"סחר" -קנייה,מכירה,תחזוקה,השכרהאוהשאלה,
ביןבתמורהוביןשלאבתמורהע"

לפסקה )10(

מוצעלקבועכיהוראותסעיפים5אעד5גלפקודה
ייכללובפרקד'שעניינואיסורשידוריםמכלישיטע

לפסקאות )11( ו–)12(

מוצעלתקןאתסעיפים5או5בלפקודהכךשבמקום
המונחים"יקיים"ו"מקיים"יבואו"יחזיק"ו"מחזיק",וזאת

בהתאםלמחיקתההגדרה"ַקּיֵם"מסעיףההגדרותע

לפסקה )13(

5גלפקודהכךשבמקום"שר מוצעלתקןאתסעיף
בסעיף להגדירו שמוצע כפי "השר", יבוא התקשורת"

ההגדרותע

לפסקאות )14( עד )16( - כללי 

הועדת שעניינו ה' פרק את בפקודה לקבוע מוצע
תדריםוהקצאתתדרים,שבוייקבעוהוראותכמפורטלהלןע

הועדת כי קובע כיום בנוסחו לפקודה 5ד)ג( סעיף
תדריםוהקצאתםתיעשהבידיגוףשהממשלההסמיכה

לענייןזה,וכיכלעודלאהחליטההממשלהאחרת,יהיה
הגוףמישהממשלההסמיכהלפנייוםט"זבתשריהתשנ"ד
2008המועצהלקשר 1993(עעדלסוףשנת )1באוקטובר
תדרים להועדת שהוסמך הגוף היתה ולאלקטרוניקה
ולהקצאתם,בהחלטותממשלהמס'181מיוםכ"טבטבת
התשט"ו)23בינואר1955(ומס'842מיוםי"טבאבהתשל"ב

)30ביולי1972(ע

ולאלקטרוניקה לקשר המועצה של פעילותה עיקר
התבצעבאמצעותועדתהתדרים,שהיתההגוףהאחראי
ובאמצעות בישראל, רדיו תדרי של ולהקצאה להועדה
התדרים "ועדת לעתים )שנקראה המצומצמת המועצה
העליונה"או"ועדתהערר"(עהמועצההמצומצמתשימשה,

ביןהשאר,כערכאתערעורעלהחלטותועדתהתדריםע

ביוםי"אבחשווןהתשס"ט)9בנובמבר2008(התקבלה
4228אשרעיגנהאתסמכותהשל החלטתממשלהמס'
את ושינתה ולהקצותם תדרים להועיד התדרים ועדת
הרכבןשלועדתהתדריםושלהוועדההעליונהעביוםד'
בסיווןהתשע"ג)13במאי2013(התקבלההחלטתממשלה
מס'152)להלן-החלטתממשלהמס'152(אשרשינתה
ועדת סמכות כי קבעה וכן התדרים, ועדת הרכב את
מוצע אלה, להחלטות בהמשך בפקודהע תעוגן התדרים
לעגןבפקודה,בפרקייעודילכך,אתהסמכויותהנוגעות
לפעילותןשלועדתהתדריםושלועדתהתדריםהעליונה,
אתדרכימינוין,אתהרכבןהקיים,נוהליהעבודההנהוגים
בהןזהמכבר,ואתחלוקתהתפקידיםביןהוועדות,וזאת
זואף בהתבססעלהחלטותהממשלההאמורותעהצעה
תואמתאתהמלצותמבקרהמדינהבדוחמבקרהמדינה

מס'63ג-היבטיםבניהולתדריםאלקטרומגנטייםע

לפסקה )15(

מוצעלעגןבחקיקה,כמפורטלהלןבהוראותפרקה'
המוצע,אתסמכויותיהשלועדתהתדריםלהועידתדרים
כך ובכלל 5ד, סעיף את לתקן מוצע לפיכך ולהקצותםע
לקבועבסעיף5ד)א(כילאישתמשאדםבתדררדיואלא
בהתאםלהועדתהתדרולפיהקצאהשקיבלמאתועדת
התדריםלפיפרקה'המוצעעבהתאמהמוצעלמחוקאת

הסיפהשלסעיףקטן5ד)ב(ואתסעיףקטן5ד)ג(ע
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בסעיףקטן)א(,במקום"שקיבלמאתהגוףשהממשלההסמיכהכאמור )2(
בסעיףקטן)ג("יבוא"שקיבלמאתועדתהתדריםלפיפרקזה";

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"אךלאיחולו"-תימחק; )3(

סעיףקטן)ג(-בטל; )4(

אחריסעיף5דיבוא: )16(

"מינויועדת
התדרים

בת5הע תדרים, ולהקצאת תדרים להועדת ועדה ימנה השר
שמונהחברים,והם:

במשרד רדיו תדרי ניהול על האחראי האגף מנהל )1(
התקשורת,הממונההישירשלו,אוסגנושלהממונההאמור,

והואיהיההיושבראש;

בעלתפקידבכירבמשרדהתקשורתבתחוםניהולתדרי )2(
רדיו;

שניחבריםבעליתפקידיםבכיריםבאגףהתקשובבצבא )3(
הגנהלישראל,שימונולפיהמלצתשרהביטחון;

בעלתפקידבכירבמשטרתישראלבתחוםהתקשוב, )4(
הקשרוהאלקטרוניקה,שימונהלפיהמלצתהשרלביטחון

הפנים;

לפי שימונה התחבורה, במשרד בכיר תפקיד בעל )5(
המלצתשרהתחבורה;

בעלתפקידבכירבשירותהביטחוןהכללי,שימונהלפי )6(
המלצתראששירותהביטחוןהכללי;

בעלתפקידבכירבאגףהממונהעלהתקציביםבמשרד )7(
האוצר,שימונהלפיהמלצתשרהאוצרע

סמכויותועדת
התדרים

תדרים5וע הועדת על אחראית תהיה התדרים ועדת )א(
והקצאתתדריםע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ג(שמוצעלבטלו:

הגוף בידי תיעשה והקצאתם תדרים הועדת ")ג(
החליטה לא עוד כל זה; לענין הסמיכה שהממשלה
הממשלהאחרת,יהיההגוףמישהממשלההסמיכהלפני

יוםט"זבתשריתשנ"ד)1באוקטובר1993(ע"

לפסקה )16(

לסעיף 5ה המוצע 

ועדת מינוי שעניינו 5ה סעיף את להוסיף מוצע
התדרים,אשריעגןאתסמכותשרהתקשורתלמנותאת
ועדתהתדריםעבוועדהיהיושמונהחבריםשהםנציגיםשל
הגופיםהמנוייםבסעיף:יושבראשהוועדהשהואמנהל
האגףהאחראיעלניהולתדרירדיובמשרדהתקשורת,
הממונההישירשלואוסגנושלהממונה,וחברנוסףבעל
תפקידבכירבמשרדהתקשורתבתחוםניהולתדרירדיו;
שנינציגיםבעליתפקידיםבכיריםמטעםאגףהתקשוב
בצבאהגנהלישראלאשרימונולפיהמלצתשרהביטחון;
נציגמשטרתישראלבעלתפקידבכירבתחוםהתקשורת,

השר המלצת לפי ימונה אשר והאלקטרוניקה, הקשר
לביטחוןהפנים;בעלתפקידבכירבמשרדהתחבורהאשר
ימונהלפיהמלצתשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;נציג
שירותהביטחוןהכללי,בעלתפקידבכיר,אשרימונהלפי
המלצתראששירותהביטחוןהכלליונציגמשרדהאוצר
בעלתפקידבכירבאגףהממונהעלהתקציבים,אשרימונה
לפיהמלצתשרהאוצרעהרכבהוועדההמוצעמבוססעל
ההרכבהנוהגכיוםבהתאםלהחלטותהממשלהשהוזכרו
לעיל,ומשקףצרכיםושיקוליםשוניםהרלוונטייםלהליך
שלהועדתתדריםוהקצאתםוכןאתהמומחיותהנדרשת
לצורךכךעכמוכן,ההרכבמאזןביןצורכיהשימוששל

גורמיםאזרחייםוביטחונייםשוניםע

לסעיף 5ו המוצע

אתתפקידיה בו ולעגן 5ו, סעיף את להוסיף מוצע
שלועדתהתדריםכגוףהאחראיעלהועדהשלתדרים
והקצאתםעסמכותהוועדהכוללת,כחלקמניהולמשאב
תדריהרדיווהשימושהיעילבו,גםאתהסמכותלשנות
מעתלעתהקצאהאולצמצםאתהיקפהעמוצעלהבהיר
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בסעיף אתסמכויותיהכאמור ועדתהתדריםתפעיל )ב(
קטן)א(,בשיםלב,ביןהשארלאלה:

צורכיהמגזרהאזרחיוכוחותהביטחוןבכלהנוגע )1(
לשימושבתדרירדיו,בעתרגיעהובעתחירום;

ניצוליעילשלתדרירדיו; )2(

מניעתשיבושיםוהפרעותלפעולתםשלמכשירים )3(
אלחוטייםהפועליםכדין;

הוראותהחוקה,האמנהותקנותהרדיושלאיגוד )4(
הבזקהבין–לאומי,וכלהסכםבין–לאומיאחרבנושא

תדרירדיושישראלצדלו;

השיקוליםהמפורטיםבסעיף4)ב(לחוקהתקשורת, )5(
בשינוייםהמחויביםע

סדריעבודהשל
ועדתהתדרים

המנייןהחוקיבישיבותועדתתדריםהוארובחבריה5זע )א(
ובהםיושבראשהוועדהע

של קולות ברוב יתקבלו התדרים ועדת החלטות )ב(
המשתתפיםבישיבה;היוהקולותשקוליםתכריעדעתושל

יושבראשהוועדהע

החלטותועדתהתדריםיועברולעיונםשלחבריהוועדה )ג(
העליונהע

נוהלי ואת עבודתה סדרי את תקבע התדרים ועדת )ד(
דיוניהע

אצילתהסמכות
להקצותתדרים

ועדתהתדריםרשאיתלאצולאתסמכותהלהקצותתדרים5חע
כמפורטלהלן,לגורמיםהמנוייםלהלן,ורשאיתהיאלאצול

אתהסמכותכאמורבדרךכללאולענייניםמסוימים:

בסעיף אתסמכויותיהכאמור ועדתהתדריםתפעיל )ב(
קטן)א(,בשיםלב,ביןהשארלאלה:

צורכיהמגזרהאזרחיוכוחותהביטחוןבכלהנוגע )1(
לשימושבתדרירדיו,בעתרגיעהובעתחירום;

ניצוליעילשלתדרירדיו; )2(

מניעתשיבושיםוהפרעותלפעולתםשלמכשירים )3(
אלחוטייםהפועליםכדין;

הוראותהחוקה,האמנהותקנותהרדיושלאיגוד )4(
הבזקהבין–לאומי,וכלהסכםבין–לאומיאחרבנושא

תדרירדיושישראלצדלו;

השיקוליםהמפורטיםבסעיף4)ב(לחוקהתקשורת, )5(
בשינוייםהמחויביםע

סדריעבודהשל
ועדתהתדרים

המנייןהחוקיבישיבותועדתתדריםהוארובחבריה5זע )א(
ובהםיושבראשהוועדהע

של קולות ברוב יתקבלו התדרים ועדת החלטות )ב(
המשתתפיםבישיבה;היוהקולותשקוליםתכריעדעתושל

יושבראשהוועדהע

החלטותועדתהתדריםיועברולעיונםשלחבריהוועדה )ג(
העליונהע

נוהלי ואת עבודתה סדרי את תקבע התדרים ועדת )ד(
דיוניהע

אצילתהסמכות
להקצותתדרים

ועדתהתדריםרשאיתלאצולאתסמכותהלהקצותתדרים5חע
כמפורטלהלן,לגורמיםהמנוייםלהלן,ורשאיתהיאלאצול

אתהסמכותכאמורבדרךכללאולענייניםמסוימים:

כיהפעלתסמכויותהוועדהכאמורייעשוביןהשארבשים
לבלשיקוליםהקבועיםבסעיףזה:צורכיהמגזרהאזרחי
רגיעה בעת רדיו בתדרי שימוש בדבר הביטחון וכוחות
ובעתחירום;ניצוליעילשלתדרירדיו;מניעתשיבושים
אלחוטיים מכשירים של התקינה לפעילותם והפרעות
הרדיו ותקנות האמנה החוקה, הוראות כדין; הפועלים
שלאיגודהבזקהבין–לאומי,וכןכלהסכםבין–לאומיאחר
השיקולים וכן לו; צד היא שישראל רדיו תדרי בנושא
בשינויים התקשורת, לחוק 4)ב( בסעיף המפורטים
שיקולים הבזק; בתחום הממשלה מדיניות המחויבים:
שבטובתהציבור;התאמתושלמבקשהרישיוןלבצעאת
פעולותהבזקולתתאתשירותיהבזקשלגביהםהואמבקש
רישיון;ותרומתמתןהרישיוןלתחרותבתחוםהבזקולרמת
השירותיםבועשיקוליםאלהיכולשיובאובחשבוןגםבעת
הועדהשלתדריםוהקצאתםוגםבעתשינויםעניצוליעיל
שלמשאבתדריהרדיויאפשרמיצויפוטנציאלהתועלת

המשקיתוהקידמההטכנולוגיתלטובתהציבורע

הצעהדומהבדברעיגוןהשיקוליםהמפורטיםבסעיף
4)ב(לחוקהתקשורתבהפעלתסמכויותהוועדהכאמור
לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי החוק בהצעת נכללה

)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014(,
התשע"ג-2013,שאושרהבקריאהראשונהביוני2013אך

לאהושלמהלכדיחקיקהע

לסעיף 5ז המוצע

עבודה סדרי שעניינו 5ז סעיף את להוסיף מוצע
שלועדתהתדרים,ולקבועבוכיהמנייןהחוקיבישיבות
נוכח וכי ראש, היושב ובהם חבריה רוב הוא הוועדה
מספרםהזוגישלחבריהוועדה,במקרהשלקולותשקולים,
יהיהליושבראשהוועדהקולנוסף,ודעתותכריע,כקבוע

בהחלטתהממשלהמס'152ע

את תעביר התדרים ועדת כי לקבוע מוצע עוד
החלטותיהלעיוןחבריהוועדההעליונה,וכיועדתהתדרים

תקבעאתסדריעבודתהואתנוהלידיוניהע

לסעיף 5ח המוצע

מכבר זה הנהוגה לפרקטיקה בדומה לקבוע מוצע
בוועדתהתדריםלענייןהקצאתתדרים,כיתינתןלחברי
ועדהסמכותהקצאהכמפורטלהלןעלידיאצילתסמכותה

שלועדתהתדריםלאותםחברים:

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11 446

ליושבראשועדתהתדרים-אתסמכותההקצאהשל )1(
ועדת ידי על הוקצו או הועדו שלא בתחומים רדיו תדרי

התדריםלשימושבלעדישלכוחותהביטחון;

הביטחון, מכוחות גוף המייצג התדרים ועדת לחבר )2(
אוליושבראשועדתהתדריםלענייןגוףמכוחותהביטחון
שאיןלונציגבוועדה-אתסמכותההקצאהשלתדרירדיו
בתחומיםשהועדועלידיועדתהתדריםלשימושבלעדישל
כוחותהביטחון,אושהוקצועלידיועדתהתדריםלשימוש
בלעדישלגוףמכוחותהביטחוןבאמצעותמכשירייעודילוע

מישרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלועדתהתדריםאו5טעעיוןחוזר
שלמישנאצלהלוהסמכותלפיסעיף5ח,רשאילפנותלנותן
ההחלטהבבקשהלעיוןחוזרבהחלטתואםהתגלועובדות
שלאהיולפנינותןההחלטהאואםהשתנונסיבות,והעובדות
ההחלטה על להשפיע עשויות היו כאמור הנסיבות או

שהתקבלהע

בקשהלקיוםדיון
לפניהוועדה

העליונה

קיבלהועדתתדריםהחלטהבענייןמסוים,רשאיכל5יע )א(
חברועדתתדריםוכלחברועדהעליונהלפנותליושבראש
לפני עניין באותו דיון לקיים בבקשה העליונה הוועדה
הוועדההעליונה;פנייהכאמורתיעשהבתוך21ימיםמיום

שנמסרהההחלטהלאותוחברע

סעיף לפי בקשה העליונה הוועדה ראש יושב קיבל )ב(
קטן)א(,יכנסאתהוועדההעליונהלדיוןבאותוענייןע

ועדתהתדריםלאתקצהתדרשהתקבלהלגביוהחלטה )ג(
בוועדה,עדתום21ימיםמיוםקבלתההחלטה,ואםהוגשה
בקשהלפיסעיףקטן)א(-עדלקבלתהחלטהבידיהוועדה

העליונהע

יושבראשועדתהתדריםיהיהרשאילהקצות )א(
לשימושים הועידה שהוועדה תדרים פרטני באופן
רדיושהועדואו תדרי למעטלעניין ולשירותיםשונים,

שהוקצובאופןבלעדילכוחותהביטחון;

גוף המייצג התדרים ועדת מחברי אחד כל )ב(
מכוחותהביטחון,יהיהרשאילהקצותבאופןפרטניתדרים
מבין מי של לשימוש בלעדי באופן הועידה שהוועדה
כוחותהביטחוןשהואמייצג,אושהוועדההקצתהבאופן
לו, ייעודי מכשיר באמצעות גוף אותו לשימוש בלעדי
כמפורטבסעיףעבהעדרחברמייצגבוועדהשלמימכוחות
הביטחוןשהועדואושהוקצולותדריםלשימושבלעדי

כאמור,יוסמךיושבראשהוועדהלבצעאתההקצאותע

לסעיף 5ט המוצע

של מהחלטה נפגע עצמו את שרואה מי כי מוצע
ועדתהתדריםאומהחלטהשלמישנאצלהלוהסמכות
5חיהיהרשאילבקשמנותן להקצאתתדריםלפיסעיף
ההחלטהלקייםעיוןחוזרבהחלטה,אםהתגלועובדות

שלאהיומונחותלפנינותןההחלטהאוהשתנונסיבות,
והדברעשויהיהלהשפיעעלקבלתההחלטההקודמתע

לסעיף 5י המוצע

מוצעכיכלחברועדתהתדריםוכלחברהוועדה
העליונהיהיהרשאילפנותליושבראשהוועדההעליונה
בבקשהלקייםדיוןלפניהוועדההעליונהבענייןשהתקבלה
בוהחלטהבוועדתהתדרים,וזאתכדרךליישובמחלוקות
ביןמשרדיהממשלהבנושאיםאלהעמוצעכייהיהניתן
להגישפנייהכאמורבתוך21ימיםמיוםשנמסרהההחלטה
לאותוחברבכלאחתמהוועדות,וכייושבראשהוועדה

יכנסאתהוועדההעליונהלדיוןבאותוענייןע

שהתקבלה תדר יוקצה לא כי לקבוע מוצע עוד
החלטהבעניינובוועדתהתדריםעדתום21ימיםמיום
קבלתההחלטה,שעומדיםלחבריהוועדותלהגשתפנייה
כאמורלוועדההעליונה,ואםהוגשהפנייהלקיוםדיון
לפניהוועדההעליונה-עדלקבלתהחלטהבענייןעלידהע
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מינויהוועדה
העליונה

השרימנהועדהעליונהבתחמישהחבריםוהם:5יאע

המנהלהכללישלמשרדהתקשורתאומשנהלמנהל )1(
שהואימנה,והואיהיההיושבראש;

המנהלהכללישלמשרדהביטחוןאונציגו; )2(

המנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפניםאונציגו; )3(

המנהלהכללישלמשרדהאוצראונציגו; )4(

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאונציגוע )5(

סמכויותהוועדה
העליונה

הוועדההעליונהתדוןותכריעבענייניםאלה:5יבע )א(

ענייןשהופנהאליהלפיסעיף5י; )1(

התדרים, ועדת של לסמכותה הנתון עניין כל )2(
שוועדתהתדריםהחליטהשישלהעבירולדיוןבוועדה

העליונה;

התדרים, ועדת של לסמכותה הנתון עניין כל )3(
לפחות שניים או העליונה הוועדה ראש שיושב
מחבריהסברוכיישלדוןולהכריעבובוועדההעליונה,

ובלבדשלאהתקבלהלגביוהחלטהבוועדתהתדריםע

החלטותהוועדההעליונהיחייבואתועדתהתדריםע )ב(

סדריהעבודהשל
הוועדההעליונה

חברי5יגע של לעיונם יועברו העליונה הוועדה החלטות )א(
ועדתהתדריםע

הוועדההעליונהתקבעאתסדריעבודתהואתנוהלי )ב(
דיוניהע

פרק ו': סמכויות מיוחדות

הפסקתפעולות
סחר

במכשירים5ידע בסחר שעוסק למי להורות רשאי המנהל )א(
סחר של זמנית הפסקה על בכתב, בהודעה אלחוטיים,

מינויהוועדה
העליונה

השרימנהועדהעליונהבתחמישהחבריםוהם:5יאע

המנהלהכללישלמשרדהתקשורתאומשנהלמנהל )1(
שהואימנה,והואיהיההיושבראש;

המנהלהכללישלמשרדהביטחוןאונציגו; )2(

המנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפניםאונציגו; )3(

המנהלהכללישלמשרדהאוצראונציגו; )4(

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאונציגוע )5(

סמכויותהוועדה
העליונה

הוועדההעליונהתדוןותכריעבענייניםאלה:5יבע )א(

ענייןשהופנהאליהלפיסעיף5י; )1(

התדרים, ועדת של לסמכותה הנתון עניין כל )2(
שוועדתהתדריםהחליטהשישלהעבירולדיוןבוועדה

העליונה;

התדרים, ועדת של לסמכותה הנתון עניין כל )3(
לפחות שניים או העליונה הוועדה ראש שיושב
מחבריהסברוכיישלדוןולהכריעבובוועדההעליונה,

ובלבדשלאהתקבלהלגביוהחלטהבוועדתהתדריםע

החלטותהוועדההעליונהיחייבואתועדתהתדריםע )ב(

סדריהעבודהשל
הוועדההעליונה

חברי5יגע של לעיונם יועברו העליונה הוועדה החלטות )א(
ועדתהתדריםע

הוועדההעליונהתקבעאתסדריעבודתהואתנוהלי )ב(
דיוניהע

פרק ו': סמכויות מיוחדות

הפסקתפעולות
סחר

במכשירים5ידע בסחר שעוסק למי להורות רשאי המנהל )א(
סחר של זמנית הפסקה על בכתב, בהודעה אלחוטיים,

לסעיף 5יא המוצע

ועדת הרכב שעניינו 5יא סעיף את להוסיף מוצע
5חברים,והם התדריםהעליונהעמוצעכיבוועדהיהיו
יהיונציגיםשלהגופיםהמנוייםבסעיף,בהרכבהזה:יושב
ראשהוועדהשהואהמנהלהכללישלמשרדהתקשורת
אומשנהלמנהלהכללישהואימנה;המנהלהכללישל
משרדהביטחוןאונציגמטעמו;המנהלהכללישלהמשרד
לביטחוןפניםאונציגמטעמו;המנהלהכללישלמשרד
האוצראונציגמטעמווהמנהלהכללישלמשרדראש

הממשלהאונציגמטעמוע

לסעיף 5יב המוצע 

לדון העליונה הוועדה סמכות את לקבוע מוצע
ולהכריעבענייניםאלה:)א(ענייןשהופנהאליהלפיסעיף
5יהמוצע;)ב(כלנושאאחרשנתוןלסמכותהשלועדת
התדרים,שוועדתהתדריםהחליטהשישלהעבירולדיון
בוועדההעליונה;)ג(כלנושאאחרשנתוןלסמכותהשל

ראש יושב קביעת פי על לדיון שהובא התדרים, ועדת
מחברי לפחות שניים בקשת לפי או העליונה הוועדה
החלטה לגביו התקבלה שלא ובלבד העליונה, הוועדה

בוועדתהתדריםע

עודמוצעלקבועכיהחלטותהוועדההעליונהיחייבו
אתועדתהתדריםע

לסעיף 5יג המוצע 

מוצעלקבועכיהחלטותהוועדההעליונהיועברו
לעיוןחבריועדתהתדרים,וכיהוועדההעליונהתקבעאת

סדריעבודתהואתנוהלידיוניהע

לסעיפים 5יד ו־5טו המוצעים

כאמורבחלקהכללילהצעתהחוקלתיקוןהפקודה,
מנגנוני היאקביעת שלתיקוןמוצעזה התכליות אחת
הפקודהע הוראות קיום על מינהליים ואכיפה פיקוח
כמפורטלהלן,מוצעלהוסיףלפקודהאתפרקו'שעניינו
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במכשיריםמסוגמסויםאועלתנאיםמסוימיםלהמשךהסחר
במכשיריםכאמורשיחולובאופןזמני)בסעיףזה-הוראה
זמנית(,אםהיהלויסודסבירלהניחכיהמכשיריםמסוכנים
לביטחון או הציבור של לבטיחותו או לבריאותו לשלומו,
המדינה;הוראהזמניתלפיסעיףקטןזהתעמודבתוקפהעד
להשלמתהבדיקותבידיהמנהלוקבלתהחלטהסופיתלעניין
המשךהסחרבמכשיריםהאמורים,לפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

המנהליודיעעלהחלטתוהסופיתלענייןהפסקתהסחר )ב(
ניתנה שלגביהם האלחוטיים במכשירים הסחר המשך או
הוראהזמניתבהקדםהאפשריולאיאוחרמ–30ימיםמיום
מתןההוראההזמנית,ואולםאםמצאהמנהלכינדרשות
בדיקותנוספותאומשלימותלשםקבלתהחלטתו,רשאיהוא,
מטעמיםשיירשמו,להאריךאתהתקופההאמורהב־15ימים

נוספיםע

המנהללאייתןהוראהזמניתולאיקבלהחלטהסופית )ג(
לפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אלאלאחרשנתןלמישרואהאת
עצמונפגעמההוראהאומההחלטהכאמורהזדמנותלטעון
מיידי קייםחשש כי אםסברהמנהל אתטענותיו,ואולם
לביטחון או הציבור של לבטיחותו או לבריאותו לשלומו,
המדינה,רשאיהואלתתהוראהזמניתלאלתר,ובלבדשייתן

הזדמנותלטעוןטענותכאמורבהקדםהאפשרילאחרמכןע

המנהלרשאילפרסםאתהחלטותיולפיסעיףזהבאתר )ד(
האינטרנטשלמשרדהתקשורתע

לשראו המקנות הוראות בו מיוחדותולקבוע סמכויות
למנהלסמכויותלענייןהפסקתפעולותסחרודרישתמידעע

לסעיף 5יד המוצע 

מוצעלהקנותלמנהלסמכותלתתהוראהלמישעוסק
סחר של זמנית הפסקה על אלחוטיים, במכשירים בסחר
במכשיראלחוטימסוגמסוים,אולקבועתנאיםלהמשך
הסחרבמכשירמסוגמסוים,אםהיהלויסודסבירלהניח
כיהמכשיריםמסוכניםלשלומו,לבריאותואולבטיחותושל
הציבוראולביטחוןהמדינהעהוראהזמניתכאמורתעמוד
בתוקפהעדלהשלמתהבדיקותבידיהמנהלוקבלתהחלטה
סופיתלענייןהמשךהסחרעמוצעכיהמנהליודיעעלהחלטתו
הסופיתלענייןהמשךהסחרבמכשיריםהאלחוטייםהאמורים
בהקדםהאפשריולאיאוחרמ־30ימיםמיוםמתןההוראה
הזמנית,וזאתכדילצמצםאתמידתהפגיעהבפעילתושלמי
שסוחרבמכשיראלחוטימהסוגהמסויםשהסחרבוהופסקע
כמוכןמוצעכיהמנהליהיהרשאילהאריךאתהתקופה
האמורהב־15ימיםנוספיםלשםביצועבדיקותנוספותאו

משלימותבמכשירים,וזאתמטעמיםשיירשמוע

מתןהוראותבהתאםלסעיףזהכפוףלמתןזכותטיעון
לגורםשעוסקבסחרבאותומכשיר,ואולםבמקוםשבוקיים
חששמיידילשלומו,לבריאותואולבטיחותושלהציבור,
אולביטחוןהמדינה,רשאיהמנהללתתהוראהכאמור
אףבלישנתןלעוסקבסחרבמכשירהאלחוטיהזדמנות
כאמור הזדמנות לו שתינתן ובלבד טענותיו, את לטעון
בהקדםהאפשרילאחרמכןעעודמוצעכיהמנהליהיה
רשאילפרסםאתהחלטותיולפיסעיףזהבאתרהאינטרנט

שלמשרדהתקשורת,מקוםשסברכיישבכךתועלתע

זוהואמי יובהרכיעוסקבסחרכמשמעובפקודה
שעוסקבסחרבמכשיריםאלחוטייםדרךעיסוק,ביןאם
הואנדרשלקבלרישיוןאואישורהתאמהלפיהוראות
הפקודהוביןאםהואפטורמכך,אךסמכותהמנהללפי

סעיףזהאינהחלהעליבואאישיע

כגון שונים, חקיקה בדברי קבועות דומות הוראות
סעיף10בלחוקהתקנים,התשי"ג-1953ע
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סמכותלדרוש
מידע

השר,המנהל,אומישהשרהסמיךלכךומתקייםבוהאמור5טוע
11א)ב()1(,רשאילדרושמבעלרישיון,מבעלאישור בסעיף
התאמהוממישעוסקבסחרבמכשיריםאלחוטיים,למסור
לו,במועד,במתכונתובאופןשיורה,כלמידעהנחוץלשם
הפעלתסמכויותהשראוהמנהללפיפקודהזואוכדילהקל

עלביצועןע";

בסעיף6,במקום"שרהתקשורת"יבוא"השר"; )17(

לפניסעיף7יבוא: )18(

"פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-6דעהגדרות

יבוא שאינו בייבוא שמייבא מי - התאמה" אישור "בעל
אישימכשירבמסלולאישוראומישמייצרדרךעיסוק

מכשירכאמור,וקיבלאישורהתאמהלפיסעיף4ט;

סמכותלדרוש
מידע

השר,המנהל,אומישהשרהסמיךלכךומתקייםבוהאמור5טוע
11א)ב()1(,רשאילדרושמבעלרישיון,מבעלאישור בסעיף
התאמהוממישעוסקבסחרבמכשיריםאלחוטיים,למסור
לו,במועד,במתכונתובאופןשיורה,כלמידעהנחוץלשם
הפעלתסמכויותהשראוהמנהללפיפקודהזואוכדילהקל

עלביצועןע";

בסעיף6,במקום"שרהתקשורת"יבוא"השר"; )17(

לפניסעיף7יבוא: )18(

"פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-6דעהגדרות

יבוא שאינו בייבוא שמייבא מי - התאמה" אישור "בעל
אישימכשירבמסלולאישוראומישמייצרדרךעיסוק

מכשירכאמור,וקיבלאישורהתאמהלפיסעיף4ט;

לסעיף 5טו המוצע

עובד וכל המנהל התקשורת, שר כי לקבוע מוצע
לעמידתו בכפוף לכך, הסמיכו שהשר התקשורת משרד
בתנאיסעיף11א)ב()1(המוצע,יהיהרשאילדרושמבעל
רישיון,מבעלאישורהתאמהוממישעוסקבסחרבמכשירים
אלחוטיים,למסורלוכלמידעהנחוץלשםהפעלתסמכויות
השראוהמנהללפיהפקודהאוכדילהקלעלביצוען,וזאת

במועדובמתכונתובאופןשיורהע

לפסקה )18( - כללי 

מוצעלהוסיףאתפרקז'לפקודהשכותרתו"אמצעי
הוראות לפקודה להוסיף ובמסגרתו מינהליים" אכיפה
המסדירותביןהשאראתהסמכותלהטילעיצוםכספי,
ולתתהתראהמינהליתעבכךתתאפשרחלופהשלאכיפה
מינהליתשלהוראותלפיהפקודה,לצדהאכיפההפלילית

שתופעלרקבמקריםהמתאימיםלכךע

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

חוקרגולטוריותע

האכיפה לעומת המינהלית, האכיפה של יתרונה
תגובה המאפשרת הפעלתה, ביעילות טמון הפלילית,
מהירהלהפרהומסייעתבכךלהחזיראתהמפוקחלמשטר
מינהלית אכיפה מופעלת שבשלהן ההפרות לכן, ציותע
נוכח בקיומן להיווכח וברור פשוט שקל, הפרות רק הן
מקצועיותושלהגורםהמאסדרשלהתחום,והיכרותואת

ההוראותהמחייבותאתהפועליםבתחוםשעליוהואאמוןע
הפרותאלהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעלכן
-אינןדורשותבירורשליסודנפשישאינורלוונטיבהקשר

שלהוכחתהפרתההוראותהרגולטוריותע

בנוסף,הטלתהסנקציההמינהלית-העיצוםהכספי,
שונהמהטלתהסנקציההפליליתעהסנקציההמינהליתהיא
סנקציהכספיתבעודשהסנקציההפליליתיכולהלהטיל
הסנקציה מאסר(ע עונש )דוגמת החירות על מגבלות גם
המינהליתאינהמלווהבקלוןהחברתיהמלווההרשעה
מוצע לכן פליליע רישום אחריה גוררת ואינה בפלילים
לקבועכיהפרהשלחלקמהוראותהפקודהתגרורהטלה

שלעיצוםכספיע

לסעיף 6ד המוצע

תכלית היא המינהלית הסנקציה של תכליתה
של הפרות ביצוע כי מניחה היא הרתעתית-מניעתיתע
עבירותהסדרנעשהמתוךשיקוליםתועלתנייםשלהמפר,
שסבור,למשל,שאי־קיוםההוראהעשוילחסוךלוהוצאותע
מסיבהזוגובההסכוםשלהעיצוםהכספינועדלמנועאת
התמריץהכלכלילהפראתהחוק,קרילנטרלאתקיומה
של"ההפרההיעילה"עעםזאת,גובההסכוםשלהעיצום
הכספיצריךלהיותמידתיולאלסכןאתהמשךפעילותו
הכלכליתשלהמפר,שכןמטרתהסנקציההמינהליתהיא
החזרתהמפוקחלמשטרציותולאלגרוםבפועללהפסקת

פעילותוע

לפיהמוצע,יהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכום
של10,000שקליםחדשיםאו70,000שקליםחדשים,לפי
חומרתההפרה,כמפורטבסעיף6ההמוצעעעודמוצעכי
אםהמפרהואתאגידיהיהניתןלהטילעליועיצוםכספי
בסכוםכפולעהסכומיםהאמוריםהםסכומיםמרביים,נוכח
סמכותושלשרהתקשורתאושרהתחבורה,לפיהעניין,
לפי הכספי, העיצום של הפחתה לעניין תקנות לקבוע
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"המנהל"-סגןהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתאומי
שהשרהסמיכולענייןפרקזה,ולענייןרישיוןלתחנה

בכליטיס-מנהלרשותהתעופההאזרחיתע

כמפורט6העעיצוםכספי זו, מההוראותלפיפקודה מישהפרהוראה )א(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
פרקזהבסכוםשל70,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-

בסכוםשל140,000שקליםחדשים:

מכשיר התקין או הפעיל החזיק, שייצר, מי )1(
אלחוטי,אוסחרבמכשירכאמור,בלירישיוןלכך,בניגוד

להוראותסעיף4א)א(;

מישהקים,החזיקאוהפעילתחנתאלחוט,בלי )2(
רישיוןלכך,בניגודלהוראותסעיף4א)ב(;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןהחזקה )3(
אוהעברהשלאמצעישליטהבבעלהרישיון,שנקבעה
4ח)ג()1(,לפיהעניין,בניגוד 4ו)ב()1(או לפיסעיפים

להוראותסעיף4א;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןניטור )4(
שלגביו האלחוטי המכשיר של השידור הספק של
ניתןהרישיוןאולענייןמסירתנתוניהניטור,שנקבעה
4ח)ג()1(,לפיהעניין,בניגוד 4ו)ב()4(או לפיסעיפים

להוראותסעיף4א;

הוראותסעיף6יאהמוצעעככללמוצעלקבועכילאיוטל
עיצוםכספיעלאדםפרטי,למעטעלמישעוסקבסחראו
בייצורכדרךעיסוק,אועלמישהואבעלרישיוןאועושה

פעולהבמכשיראלחוטיהטעונהרישיוןע

אישור "בעל ההגדרה את ז' לפרק להוסיף מוצע
התאמה"ולהגדירוכמישמייצרדרךעיסוקמכשירבמסלול
אישוראומייבאבייבואשאינויבואאישימכשירכאמור,

וקיבלאישורהתאמהלפיהפקודהע

ההגדרה את ז' פרק לעניין להוסיף מוצע כן, כמו
"המנהל",שלויהיונתונותהסמכויותלפיפרקזה,והוא
סגןהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתשהשרהסמיכו
לענייןפרקזה,ולענייןרישיוןתחנהבכליטיס-מנהל
להוראותחוקהטיס, התעופההאזרחיתעבהתאם רשות
התשע"א-2011)להלן-חוקהטיס(,למנהלהרשותהאמורה
מוקנותסמכויותשונות,ובכללזהלענייןרישויואכיפה

מינהליתע

לסעיף 6ה המוצע

להטיל שאפשר הפרות, של מדרג לקבוע מוצע
בהתאם וזאת כספי, עיצום של שונים סכומים בשלהן
לאופיהנורמהשהופרה,חומרתההפרהוהיקףהשפעתה
עלהציבורועלהאינטרסיםהמוגניםבאמצעותהפקודהע
מוצעלהסמיךאתהמנהללהטילעיצוםכספיבשלהפרת
ובצווים, בתקנות הקבועות הוראות הפקודה, הוראות

והוראותברישיונותשנקבעומכוחהפקודהע

לסעיף קטן )א( 

הפקודה הוראות הפרת בשל כי לקבוע מוצע
המפורטותבסעיףקטן)א(רשאיהמנהללהטילעלמפר
70,000שקליםחדשיםאםהוא עיצוםכספיבסכוםשל
סוגי תאגידע הוא אם חדשים שקלים ו־140,000 יחיד
להפרות מתייחסות זה קטן בסעיף הקבועות ההפרות
מהותיותוחמורותיחסיתעהוראותאלההן:ייצורמכשיר
אלחוטי,החזקה,הפעלהאוהתקנהשלמכשירכאמור,או
סחרבו,בלירישיוןלכך;הקמה,החזקהאוהפעלהשל
תחנתאלחוטבלארישיון;הפרהשלהוראהברישיוןלעניין
הרישיון; בבעל שליטה אמצעי של העברה או החזקה
הפרהשלהוראהברישיוןלענייןניטורשלהספקהשידור
לעניין או הרישיון ניתן שלגביו האלחוטי המכשיר של
מסירתנתוניהניטור;ייצורדרךעיסוקאוייבואבייבוא
שאינויבואאישי,שלמכשירבמסלולאישור,בלאאישור
התאמה;מסירתפרטיםלאנכוניםבהצהרה,בתצהיר,או
במסמכיםשנמסרובמסגרתבקשהלאישורהתאמהעלפי
הצהרה;ביצועפעולותבמכשירהאלחוטיאשרישבהם
כדילשנותאתתכונותיוהאלחוטיות,בליקבלתאישור
לפי שלא רדיו בתדר מאתהמנהל;שימוש לכך,מראש,
הקצאהאובניגודלתנאיההקצאה;אי־קיוםשלהוראת
המנהללענייןסחרבמכשיריםאלחוטיים,לענייןמישעוסק

בסחרמכשיריםאלחוטייםע
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שייצר או אישי, יבוא שאינו ביבוא שייבא מי )5(
דרךעיסוק,מכשירבמסלולאישור,בלישבידואישור

התאמה,בניגודלהוראותסעיף4ט)ב(;

נכונים לא פרטים שמסר התאמה אישור בעל )6(
בהצהרהאובתצהירשמסרלפיסעיף4י,אובמסמכים

שמסרלפיהסעיףהאמור;

במכשיר פעולות שביצע התאמה אישור בעל )7(
תכונותיו את לשנות כדי בהם יש אשר האלחוטי
מאת מראש, לכך, אישור שקיבל בלי האלחוטיות,

המנהל,בניגודלהוראותסעיף4טו)ב(;

הקצאה לפי שלא רדיו בתדר שהשתמש מי )8(
שקיבלאובניגודלתנאיההקצאה,בניגודלהוראות

סעיף5ד;

עוסקבסחרבמכשיריםאלחוטייםשלאקייםאת )9(
הוראתהמנהלשניתנהלפיסעיף5ידע

מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודהזו,רשאיהמנהל )ב(
של בסכום זה פרק הוראות לפי כספי עיצום עליו להטיל
10,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל20,000

שקליםחדשים:

לעניין ברישיונו הוראה שהפר רישיון בעל )1(
תחזוקהשלהמכשירהאלחוטישלגביוניתןהרישיון,
שנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()3(או4ח)ג()1(,לפיהעניין,

בניגודלהוראותסעיף4א;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןדיווח, )2(
שנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()5(או4ח)ג()1(,לפיהעניין,

בניגודלהוראותסעיף4א;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןרישום )3(
ניתן שלגביהם האלחוטיים המכשירים של מלאי
הרישיון,שנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()6(או4ח)ג()1(,לפי

העניין,בניגודלהוראותסעיף4א;

שייצר או אישי, יבוא שאינו ביבוא שייבא מי )5(
דרךעיסוק,מכשירבמסלולאישור,בלישבידואישור

התאמה,בניגודלהוראותסעיף4ט)ב(;

נכונים לא פרטים שמסר התאמה אישור בעל )6(
בהצהרהאובתצהירשמסרלפיסעיף4י,אובמסמכים

שמסרלפיהסעיףהאמור;

במכשיר פעולות שביצע התאמה אישור בעל )7(
תכונותיו את לשנות כדי בהם יש אשר האלחוטי
מאת מראש, לכך, אישור שקיבל בלי האלחוטיות,

המנהל,בניגודלהוראותסעיף4טו)ב(;

הקצאה לפי שלא רדיו בתדר שהשתמש מי )8(
שקיבלאובניגודלתנאיההקצאה,בניגודלהוראות

סעיף5ד;

עוסקבסחרבמכשיריםאלחוטייםשלאקייםאת )9(
הוראתהמנהלשניתנהלפיסעיף5ידע

מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודהזו,רשאיהמנהל )ב(
של בסכום זה פרק הוראות לפי כספי עיצום עליו להטיל
10,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל20,000

שקליםחדשים:

לעניין ברישיונו הוראה שהפר רישיון בעל )1(
תחזוקהשלהמכשירהאלחוטישלגביוניתןהרישיון,
שנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()3(או4ח)ג()1(,לפיהעניין,

בניגודלהוראותסעיף4א;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןדיווח, )2(
שנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()5(או4ח)ג()1(,לפיהעניין,

בניגודלהוראותסעיף4א;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןרישום )3(
ניתן שלגביהם האלחוטיים המכשירים של מלאי
הרישיון,שנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()6(או4ח)ג()1(,לפי

העניין,בניגודלהוראותסעיף4א;

לסעיף קטן )ב( 

המפורטות ההוראות הפרת בשל כי לקבוע מוצע
בסעיףקטןזהרשאיהמנהללהטילעלמפרשהואבעל
רישיון,בעלאישורהתאמהאומישעוסקבסחרבמכשירים
10,000 של בסכום כספי עיצום עיסוקו, דרך אלחוטיים
שקליםחדשיםאםהואיחידו־20,000שקליםחדשיםאם

הואתאגידע

הקבועות ההוראות את יפר אשר רישיון בעל על
ברישיונואשרמפורטותלהלן,יהיהניתןלהטילעיצום
מכשיר של תחזוקה לעניין הוראה הפרתן: בגין כספי
אלחוטי;הוראהלענייןחובותדיווח,הוראהלענייןרישום

מלאישלמכשיריםאלחוטיים;הוראהלענייןחובתבעל
רישיוןלשמירתמסמכים;הוראהלענייןניסיוןוהכשרה

שלעובדיבעלהרישיוןע

עלבעלאישורהתאמהיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
בשלהפרתהוראהלענייןחובתלשמירתמסמכיםע

כמוכן,מוצעכייהיהניתןלהטילעיצוםכספיעלבעל
רישיון,בעלאישורהתאמהאומישעוסקבסחרבמכשירים
אלחוטייםדרךעיסוקולענייןאי־מסירתמידעאומסמך
ולענייןאי־קיוםהוראהמהוראותהמפקח,שניתנהלפי

סעיף11ד)א(ע
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בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןשמירת )4(
מסמכיםשנקבעהלפיסעיפים4ו)ב()7(או4ח)ג()1(,לפי

העניין,בניגודלהוראותסעיף4א;

בעלרישיוןשהפרהוראהברישיונולענייןניסיון )5(
שנקבעה ידו, על המועסק האדם כוח של והכשרה
4ח)ג()1(,לפיהעניין,בניגוד 4ו)ב()8(או לפיסעיפים

להוראותסעיף4א;

בעלאישורהתאמהשלאשמרמסמכיםבהתאם )6(
להוראותלפיסעיף4טו)א(;

בעלרישיון,בעלאישורהתאמהאועוסקבסחר )7(
מכשיריםאלחוטייםשלאמסרמידעשנדרשלמוסרו

לפיסעיף5טו;

בעלרישיון,בעלאישורהתאמהאועוסקבסחר )8(
מכשיריםאלחוטיים,שלאמסרמסמךשנדרשלמסרו,

בניגודלהוראותסעיף11ב)א()2(;

בעלרישיון,בעלאישורהתאמהאועוסקבסחר )9(
מהוראות הוראה קיים שלא אלחוטיים מכשירים

המפקחשניתנהלפיסעיף11ד)א(ע

כמפורט זו פקודה לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ג(
להלן,רשאיסגןהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתאומי
שהשרהסמיכולענייןפרקזה,להטילעליועיצוםכספילפי
הוראותפרקזהבסכוםהנקובלצדההפרהבטורב'בחלקא'

לתוספת:

בעלרישיוןשהפרהוראהשנקבעהברישיונולפי )1(
סעיף4ו)ב(ואינהבענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)8(

לאותוסעיף,המפורטתבטורא'בחלקא'לתוספת;

התקנות מהוראות הוראה שהפר רישיון בעל )2(
13,המפורטתבטורא' 4ו)ג(או שנקבעולפיסעיפים

בחלקא'לתוספת;

עוסקבסחרבציודקצהרט"ןהפטורמרישיוןלפי )3(
סעיף5)א1(,שהפרהוראהמהוראותהתקנותשנקבעו
לפיהסעיףהאמור,המפורטתבטורא'בחלקא'לתוספת;

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

נוסףעלההפרותהמפורטותבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,
בתוספת נוספות הפרות לקביעת מנגנון לקבוע מוצע
לפקודה,באופןשלאיחייבתיקוןחקיקהראשיתעגמישות
לקבוע שמוצע ההפרות שברשימת כך בשל נדרשת זו
לא לפקודה, המוצע בתיקון ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים
מפורטותסמכויותרבות,ביןהשאר,סמכויותשלאניתן
לפרטםבשלבזהמשוםשטרםנקבעועכךלמשל,מוקנות
למנהלסמכויותנרחבותלקבועהוראותבנושאיםשונים
ברישיונות,לשרמוקניתהסמכותלקבועהוראותבתקנות,

הוראות לקבוע הסמכות מוקנית התחבורה לשר וכן
בתקנות)מכוחהוראהסעיף4ו)ג(כפישהוחלובסעיף4ח(ע
לפיכךמוצעלקבועתוספתלפקודה,שאותהיהיהניתן
לתקןבעתהצורךולקבועבההפרותנוספותעלההפרות
או ברישיונות שייקבעו ככל בפקודה, לקבוע שמוצע
בתקנותהוראותבנושאיםשלאמפורטיםכיוםברשימת
ההפרותהמוצעותעמוצעכיעלהפרההקבועהבתוספת
הקבוע בסכום כספי עיצום להטיל ניתן יהיה לפקודה,

לצדהבתוספתע
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מהוראות הוראה שהפר התאמה אישור בעל )4(
התקנותשנקבעולפיסעיף4טו)ג(,המפורטתבטורא'

בחלקא'לתוספתע

הפרבעלרישיוןלתחנהבכליטיסהוראהמההוראות )ד(
התעופה רשות מנהל רשאי להלן, כמפורט זו פקודה לפי
האזרחיתלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכום

הנקובלצדההפרהבטורב'בחלקב'לתוספת:

הוראהשנקבעהברישיוןלפיסעיף4ח)ג()1(ואינה )1(
בענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)8(שלסעיף4ו)ב(,

המפורטתבטורא'בחלקב'לתוספת;

הוראהמהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיף4ו)ג( )2(
כפישהוחלובסעיף4ח)ג()2(,המפורטתבטורא'בחלק

ב'לתוספתע

ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת רשאי, השר )ה(
הכלכלהשלהכנסתלשנות,בצו,אתחלקא'לתוספת;שר
ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת רשאי, התחבורה
הכלכלהשלהכנסתלשנות,בצו,אתחלקב'לתוספת;סכום
העיצוםהכספישייקבעבתוספתלפיסעיףקטןזהלאיעלה
על70,000שקליםחדשים,ולענייןמפרשהואתאגיד-על

140,000שקליםחדשיםע

הפרהבנסיבות
מחמירות

היהלמנהליסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות6וע
זו,כאמורבסעיף6ה,בנסיבותמחמירות,רשאי לפיפקודה
המנהללהטילעליועיצוםכספיבשיעורשלפישנייםמהסכום
הקבועלענייןאותההפרהבסעיף6האובתוספת;בסעיףזה,
"נסיבותמחמירות"-הפרהשלנוכחהתמשכותה,עוצמתה,
משמעותית אלחוטית להפרעה לגרום עלולה היקפה או
לתדרירדיושהוקצולמערכתהביטחוןאולשימושיתעופה

אזרחית,אושישבהכדילסכןאתביטחוןהציבורע

מהוראות הוראה שהפר התאמה אישור בעל )4(
התקנותשנקבעולפיסעיף4טו)ג(,המפורטתבטורא'

בחלקא'לתוספתע

הפרבעלרישיוןלתחנהבכליטיסהוראהמההוראות )ד(
התעופה רשות מנהל רשאי להלן, כמפורט זו פקודה לפי
האזרחיתלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכום

הנקובלצדההפרהבטורב'בחלקב'לתוספת:

הוראהשנקבעהברישיוןלפיסעיף4ח)ג()1(ואינה )1(
בענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)8(שלסעיף4ו)ב(,

המפורטתבטורא'בחלקב'לתוספת;

הוראהמהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיף4ו)ג( )2(
כפישהוחלובסעיף4ח)ג()2(,המפורטתבטורא'בחלק

ב'לתוספתע

ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת רשאי, השר )ה(
הכלכלהשלהכנסתלשנות,בצו,אתחלקא'לתוספת;שר
ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת רשאי, התחבורה
הכלכלהשלהכנסתלשנות,בצו,אתחלקב'לתוספת;סכום
העיצוםהכספישייקבעבתוספתלפיסעיףקטןזהלאיעלה
על70,000שקליםחדשים,ולענייןמפרשהואתאגיד-על

140,000שקליםחדשיםע

הפרהבנסיבות
מחמירות

היהלמנהליסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות6וע
זו,כאמורבסעיף6ה,בנסיבותמחמירות,רשאי לפיפקודה
המנהללהטילעליועיצוםכספיבשיעורשלפישנייםמהסכום
הקבועלענייןאותההפרהבסעיף6האובתוספת;בסעיףזה,
"נסיבותמחמירות"-הפרהשלנוכחהתמשכותה,עוצמתה,
משמעותית אלחוטית להפרעה לגרום עלולה היקפה או
לתדרירדיושהוקצולמערכתהביטחוןאולשימושיתעופה

אזרחית,אושישבהכדילסכןאתביטחוןהציבורע

לסעיף קטן )ה(

שר בהסכמת התקשורת, לשר כי לקבוע מוצע
תהיה הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור המשפטים
כךלקבועהפרות אתהתוספת,ובכלל הסמכותלשנות
שסכום ובלבד 6ה, בסעיף המפורטות אלה על נוספות
העיצוםהכספיהמרבישיהיהניתןלקבועבתוספתלא
המפר אם חדשים שקלים 140,000 של סכום על יעלה
הואתאגידו־70,000שקליםחדשיםאםהואיחידעבאופן
ברישיונות חדשות הוראות בעתיד ייקבעו כאשר זה,
אובתקנות,אואםיימצאכיהדברחסרבנוסחהקיים,
יהיהניתןלהוסיףהפרהשלההוראותהאמורותגםבדרך
האמורה,בלישהדבריצריךתיקוןחקיקהענוכחאופייה
את לתקן סמכות נדרשת בתחום, האסדרה של הדינמי
התוספתלפקודהבאופןהאמורעמוצעכיסעיףזהיחולגם
עלשרהתחבורהבאופןשהואיוסמךלשנותאתהחלק

בתוספתהעוסקבאסדרתהספקטרוםהאלקטרומגנטיבמגזר
התעופההאזרחיתע

לסעיף 6ו המוצע 

מוצעלקבועכיאםהפרתהוראהמההוראותלפי
מחמירות, בנסיבות בוצעה 6ה בסעיף כאמור הפקודה
עיצוםכספיבשיעורשלפי המנהליהיהרשאילהטיל
שנייםמהסכוםהמקורישניתןלהטילעלהמפרבשלאותה
הפרהעהפרהבנסיבותמחמירותלענייןפרקז'המוצעהיא
הפרהשלנוכחהתמשכותה,עוצמתה,אוהיקפהעלולה
לגרוםלהפרעהאלחוטיתמשמעותיתלתדרירדיושהוקצו
למערכתהביטחוןאולשימושיתעופהאזרחית,אושישבה
כדילסכןאתביטחוןהציבורעהיקףההפרהיכוללהתייחס
הןלמספרםשלמכשיריםאלחוטייםאשריובאואוהופעלו
שלאכדין,הןלעוצמהשלהספקהשידור,והןלהיבטים

אחריםשלההפרהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11 454

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה6זע הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
- זה )בפרק 6ה בסעיף כאמור זו, פקודה לפי מההוראות
המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף
אולפיסעיף6ו,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל, )3(
לפיהוראותסעיף6ח;

ככל ההפרה, בביצוע מחמירות נסיבות פירוט )4(
שהיונסיבותכאמור;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )5(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף6יע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף6ז,6חעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לענייןהכוונהלהטילעליו
מסירת ממועד ימים 30 בתוך סכומו, ולעניין כספי עיצום
האמורה התקופה את להאריך המנהל ורשאי ההודעה,

בתקופהנוספתשלאתעלהעל60ימיםע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי6טע )א(
הוא ורשאי כספי, עיצום המפר על להטיל אם 6ח, סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף6יאע

לסעיפים 6ז עד 6ט המוצעים

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאופןהפעלתהסמכות
ההוראות הן המוצעות ההוראות כספיע עיצום להטיל
זוע סמכות כיום הכוללים החקיקה בהסדרי המקובלות
בסיסיות זכויות להבטיח נועדו אלה מפורטות הוראות
שלמפרבמסגרתהליךמינהליראוי,הפעלהשוויוניתשל

הסמכותביחסלמפריםושקיפותשלפעולתהרשותע

לסעיף 6ז המוצע

השלבהראשוןבהפעלתהסמכותכלפימפוקחשיש
לגביותשתיתראייתיתהמעידהעליסודסבירלהניחכי
בוצעהעלידוהפרהשלהוראותהפקודההואמשלוח
הודעה - )להלן כספי עיצום להטיל כוונה על הודעה
זומבהירהלמפרכילמנהליש עלכוונתחיוב(עהודעה
תשתיתראייתיתמבוססתהמעידהעלביצועהפרהעל
ידועעודמבהירהההודעהמהוסכוםהעיצוםהכספיהצפוי
להיותמוטלעלהמפרבגיןביצועההפרההאמורה,כפי
שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשלפניהמנהל,וכןפירוט

נסיבותמחמירותבביצועההפרה,ככלשיהיוכאלהע

לסעיף 6ח המוצע 

מוצעלעגןאתזכותהטיעוןשלהמפרלפניהרשות,
את לטעון יוכל מפר כי מוצע מינהליע בהליך כמקובל
טענותיובתוך30ימיםמיוםשנמסרהלוהודעהעלכוונת
חיוב,והמנהלרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
את לטעון זכות למפר ימיםע 60 על תעלה שלא נוספת
להיענות הזכות שמורה למנהל ואולם בכתב, טענותיו

לבקשתמפרלטעוןאתטענותיובעלפהלפניהמנהלע

לסעיף 6ט המוצע 

מוצעלקבועכירקלאחרששקלהמנהלאתטענות
המפריחליטאםישלהטילעיצוםכספיומהגובהועככל
שהמנהליחליטכילאהתגלועובדותחדשותהסותרות
אומשנותאתהתשתיתהראשוניתשעליהנסמךכיאכן
בוצעההפרה,יטילעלהמפרעיצוםכספיעסכוםהעיצום
הכספייהיהכפישצויןבהודעהעלכוונתחיוב,אובסכום
לקיום עדות המנהל לפני הביא שהמפר ככל מופחת,
נסיבותשבשלהןיכולהמנהללהפעילאתסמכותולהפחית

אתסכוםהעיצוםהכספיע

ר ב ס ה י  ר ב ד



455 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

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

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף6חבתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה6יע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלסכוםהעיצוםהכספיכאמור;לעניין
זה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיפקודהזו
כאמורבסעיף6ה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותה
שבשלה או כספי עיצום המפר על הוטל שבשלה הוראה

הורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך6יאעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבסעיף6האובתוספת,אלאלפיהוראות

סעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסת,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
מהסכומים הנמוך בסכום כספי עיצום להטיל ניתן יהיה
הקבועיםבסעיף6האובתוספת,ובשיעוריםשיקבע;תקנות
יותקנו טיס בכלי לתחנה רישיון לעניין זה קטן סעיף לפי
בידישרהתחבורה,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדת

הכלכלהשלהכנסתע

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

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

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף6חבתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה6יע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלסכוםהעיצוםהכספיכאמור;לעניין
זה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיפקודהזו
כאמורבסעיף6ה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותה
שבשלה או כספי עיצום המפר על הוטל שבשלה הוראה

הורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך6יאעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבסעיף6האובתוספת,אלאלפיהוראות

סעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסת,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
מהסכומים הנמוך בסכום כספי עיצום להטיל ניתן יהיה
הקבועיםבסעיף6האובתוספת,ובשיעוריםשיקבע;תקנות
יותקנו טיס בכלי לתחנה רישיון לעניין זה קטן סעיף לפי
בידישרהתחבורה,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדת

הכלכלהשלהכנסתע

ככלשהמפרבחרשלאלטעוןאתטענותיו,תהפוך
ההודעההראשוניתעלכוונתהחיובלסופית)קריל"דרישת
תשלום"(,בחלוף30ימיםמהמסירהלמפרויהיהעלהמפר

לשלםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהע

לסעיף 6י המוצע 

חלקמההפרותהרגולטוריותהןהפרותנמשכותלפי
טבעןעמוצעלקבועכיעלההפרההנמשכתייווסףסכום
של2%לכליוםנוסףשבונמשכתההפרהעבהפרהחוזרת,
מוצעלקבועכייוטלעלהמפרכפלהעיצוםהכספיעההפרה
החוזרתמבטאתאתהסלמתהאמצעיהננקטביחסלמפר

רצידיביסטע

לסעיף 6יא המוצע 

מאחרשההסדרהמוצעמסמיךאתהמנהללהטיל
המנהל של הסמכה נדרשת קבוע, בסכום כספי עיצום
6ה להטילעיצוםכספיבסכוםנמוךמזההקבועבסעיף
המוצעאומהסכוםשייקבעבתוספתעהסמכהכזוקבועה
לשר, סמכות לקבוע מוצע זהע בסעיף מפורשת בצורה
ולענייןרישיוןלפיסעיף4ח-לשרהתחבורה,בהסכמת
שרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,לקבוע
יפחית שבהתקיימם ושיקולים נסיבות מקרים, בתקנות
לצדם הקבועים בשיעורים הכספי העיצום את המנהל

)להלן-תקנותההפחתה(ע
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סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת6יבע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המנהלכאמורבסעיף6ט)ד(-ביוםמסירתההודעהעלכוונת
חיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף6כ,ועוכבתשלומו
ביתהמשפט-יהיה המנהלאו בידי הכספי העיצום של

העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורע

6הובתוספת סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף )ב(
יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומים
האמוריםיעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקלים
חדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

העיצום סכומי על הודעה ברשומות יפרסם המנהל )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת6יגע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף6טע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום6ידע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-151961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

חוק6טועגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-161995ע

לפי רישיון ולעניין השר, רשאי ההפחתה בתקנות
סעיף4ח-שרהתחבורה,להביאבחשבוןמקרים,נסיבות
ושיקוליםהמעידיםעלכךשמדוברבמפוקחהמצייתבדרך
כלללהוראותהפקודהאובמפוקחהמשתףפעולהעם
המנהלאשרנכוןלנקוטלגביואמצעיםלמניעתהישנות
ההפרהאולתקןאתהנזקיםשנגרמובשלהעכמוכן,במסגרת
תקנותההפחתהראויאףלהתחשבבמחזורעסקאותיושל
המפרולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיבמקריםשבהם
קייםחששלהמשךפעילותוהכלכליתשלהמפוקחעזאת,
מאחרשמטרתהעיצוםהכספי,כאמורלהלן,היאלהשיב
אתהמפוקחלמשטרציותולאלסכןאתפעילותוהכלכליתע

לסעיף 6יב המוצע

מוצעלקבועהוראותעדכוןבנוגעלסכומיהעיצום
שיש הסכום מהו שיבהירו 6ה בסעיף הקבועים הכספי
לשלםבשלפערזמניםביןההודעהעלכוונתחיובובין
המשפטע לבית ערעור של במקרה או התשלום, דרישת

העיצוםהכספייהיהלפיהסכוםהמעודכןבמועדמסירת
דרישתהתשלום,ולגבימפרשבחרשלאלטעוןאתטענותיו
לפניהמנהל-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעל
כוונתהחיובעכמוכן,במקריםשבהםהוגשערעורלבית
המשפט,וביתהמשפטהורהעלעיכובתשלומושלהעיצום
הכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביום

ההחלטהבערעורע

לסעיפים 6יג עד 6טו המוצעים 

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספיישולםבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםעאםלאשולםעיצוםכספי
במועד,ייווספועליולתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריבית
כהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,עד
לתשלומועעודמוצעלקבועכיעיצוםכספיייגבהלאוצר
המדינהועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות

והוצאות,התשנ"ה-1995ע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 15

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 16
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סימן ב': התראה מינהלית

הוראה6טזעהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיפקודהזו,כאמורבסעיף6ה,והתקיימונסיבות
שקבעהמנהל,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעלכוונתחיובולהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןא',להמציאלוהתראה
מינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץ

המשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בהתראהמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף6יח,
וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפי

הוראותסעיף6יזע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף6טז,רשאי6יזע )א(
הואלפנותלמנהלבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטלאת

ההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

לפי מינהלית התראה לביטול בקשה המנהל קיבל )ב(
או ההתראה את לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן6יחע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת המנהל לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף6י)א(ע

סימן ב': התראה מינהלית

הוראה6טזעהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיפקודהזו,כאמורבסעיף6ה,והתקיימונסיבות
שקבעהמנהל,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעלכוונתחיובולהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןא',להמציאלוהתראה
מינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץ

המשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בהתראהמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף6יח,
וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפי

הוראותסעיף6יזע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף6טז,רשאי6יזע )א(
הואלפנותלמנהלבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטלאת

ההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

לפי מינהלית התראה לביטול בקשה המנהל קיבל )ב(
או ההתראה את לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן6יחע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת המנהל לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף6י)א(ע

לסעיפים 6טז עד 6יח המוצעים

התראהמינהליתהיאכליאכיפההמקלעםהמפר,
ומחליףבמקריםמסוימים,הטלהשלעיצוםכספיעההתראה
המינהליתמאפשרתלמפרהזדמנותלתקןאתההפרה,בלא
תשלוםהעיצוםהכספיעזאת,למרותשהתשתיתהעובדתית
שלפניהמנהלמעידהכיהיתההפרהשלהוראותהפקודהע
לו מאפשר ההתראה מנגנון המנהל, של מבטו מנקודת
להבהיראתדרישותיולמישנתוןלפיקוחו,בטרםיטילעליו
עיצוםכספיעההנחהבבסיסהוויתורעלהטלתעיצוםכספי
היאשהוראותהרגולציהאינןבהירותדייןאושהרגולציה
מחייבתתקופתהתארגנותמבחינתהמפוקחיםשבמהלכה
יהיהלהםקושילקייםאתדרישותיהעההתראההמינהלית
מאפשרתלהבהירגםלמפרוגםלציבורהמפוקחיםהרחב,
הפרה היא ההתראה נשלחה שבשלה ההתנהגות כי

6טזמבנהאתשיקולהדעת שלהוראותהפקודהעסעיף
בהפעלתהסמכותוקובעכיהנסיבותלמתןהתראהייקבעו

בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלהע

מפוקחשנמסרהלוהתראהמינהליתואינומסכים
עמה,יכוללתקוףאתהחלטתהמנהלבשתידרכיםעהאחת
העילות באחת ההתראה, לביטול בקשה הגשת היא
לבית ערעור הגשת היא השנייה 6יזע בסעיף המנויות
המשפטכאמורבסעיף6כעאםהמפרלאביקשאתביטול
ובית שערער )או המשפט לבית ערער לא או ההתראה
המשפטדחהערעורו(,רואיםאתהמפרכמישביצעאת
ההפרהעבעתביצועהפרהנוספת)שבשלהיוטלעיצום
כספימוגבר(,מנועהמפרמלטעוןכילאביצעאתההפרה
הראשונהעתחימתאפשרותהעלאתהטענותלשלבמשלוח
ההתראהבלבדנועדהליצורסופיותלהליכים,וכןודאות
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נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
6י)ב(,והמנהל הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף6זבשל

ההפרההחוזרתע

סימן ג': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיפקודה

זוולפיחוקאחר

מההוראות6יטע הוראה של הפרה המהווה אחד מעשה על
לפיפקודהזוהמנויותבסעיף6האובתוספת,ושלהוראה

מההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער6כעערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהע

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

שביתהמשפטהורהעלכךע

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

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר6כאעפרסום )א(
האינטרנטשלמשרדהתקשורתאתהפרטיםשלהלן,בדרך
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

ומתןתוקףלהתראהככזושאמורהלהניעאתהמפרלציית
לפקודהע

למפר נמסרה אם כי 6יח בסעיף לקבוע מוצע עוד
התראהוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנשלחה
ההתראה,ימסורלוהמנהלדרישתתשלוםבשלהפרה
נמשכתעבמקריםשבהםביצעהמפרהפרהחוזרתלאחר
משלוחהתראהעלביצועהשלההפרההראשונה,ימסור
לוהמנהלהודעהעלכוונתחיוב,שתפרטגםאתהעובדה
שמדוברבהפרהנוספתלאחרמשלוחהתראהולפיכךסכום

העיצוםהכספיבגינהגבוהיותרע

לסעיף 6יט המוצע 

לעתיםמעשהאחדשלהמפריכוללהוותהפרהשל
כמההוראותבחוקיםמאסדריםשוניםשגםבשלהפרתם
ניתןלהטילעיצוםכספיעלכן,מוצעלקבועכיעלמעשהאחד
שמהווההפרההןלפיהוראותפקודהזווהןלפיהוראות
חוקאחר,ניתןלהטילרקעיצוםכספיאחדעהוראהזומגלמת
אתהמחויבותשלהרשותהמינהליתשלאלהטילסנקציות
במידההעולהעלהנדרשעכך,אםהמפרקיבלמהמנהל

הודעהעלכוונתחיובלגבימעשהשבשלושילםכברעיצום
כספי,יוכללטעוןבמסגרתזכותהטיעוןכיאיןלהטילעליו

עיצוםכספינוסףמכוחהוראהזוע

לסעיף 6כ המוצע 

מוצעלקבועכיעלכלהחלטהסופיתשלהמנהליהיה
ניתןלהגישערעורלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאבית
של החלטה עיכוב כי להבהיר מוצע עוד שלוםע משפט
המנהלבמקרהשלהגשתערעור,נתונהלשיקולדעתושל
המנהלאושלביתהמשפטשאליוהוגשהערעורעעודמוצע
לקבועכיאםהתקבלהערעור,סכוםהכסףשיוחזרלמפר
יהיהבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,כדילמנועפגיעה

כלכליתבמפרשטענותיונמצאומוצדקותע

לסעיף 6כא המוצע 

מוצעלחייבאתהמנהללפרסםאתהחלטותיובדבר
הבטחת כספיעתכליתחובתהפרסוםהיא הטלתעיצום
אשר המנהל, של דעתו שיקול להפעלת ביחס שקיפות
הפרסום באמצעות עוצמהע רבת סמכות מסורה בידיו
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דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף6כ,יפרסםהמנהל,בפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(,אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

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

אזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהם )ד(
בגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(
לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-171998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

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

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספיאוהמצאתהתראהמינהליתלפי6כבע )א(
פרקזה,לאיגרעומאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרת
או 6ה בסעיף המנויות זו פקודה לפי מההוראות הוראה

בתוספת,המהווהעבירהע

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף6כ,יפרסםהמנהל,בפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(,אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

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

אזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהם )ד(
בגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(
לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-171998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

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

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספיאוהמצאתהתראהמינהליתלפי6כבע )א(
פרקזה,לאיגרעומאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרת
או 6ה בסעיף המנויות זו פקודה לפי מההוראות הוראה

בתוספת,המהווהעבירהע

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

הנוגעתלהפעלתהסמכותהאמורהע

ככלשמדוברבמפוקחיםשהםיחידים,לאיפורסמו
וככל בפרטיות, פגיעה מהווה השם פרסום שמותיהםע
שניתןלהשיגאתהפרסוםבלאפגיעהבפרטיות-ראוי
שכךייעשהעעםזאת,ככלשנדרשלהזהיראתהציבורמפני
התנהלותשלמפרמסוים,עלאףשמדוברביחיד,יהיהניתן

לפרסםאתשמוע

למגבלות כפופה הפרסום חובת כי להבהיר מוצע
המנויותבסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998ע
עודמוצעלהבהירכיהמנהלרשאישלאלפרסםפרטים
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפי

סעיף9)ב(לחוקהאמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריע

לסעיף 6כב המוצע 

המצאת או כספי עיצום תשלום כי לקבוע מוצע
מאחריותו יגרעו לא זו, פקודה לפי מינהלית התראה
מהווה בפקודה ההוראה הפרת אם אדם, של הפלילית
גםעבירהפליליתלפיכלדיןעואולםמוצעלהבהירכילא
ניתןלנקוטבמקבילאכיפהמינהליתואכיפהפלילית,כך
שעלהמנהללהחליטבאיזהמסלולהואבוחרעעלכן,אם
הוגשנגדהמפוקחכתבאישוםבשלמעשההמהווהגם
הפרה,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיאכיפהמינהליתעבאופן

ס"חהתשנ"ח,עמ'226;התשע"ח,עמ'105ע 17
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שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיף
קטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלא

אםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
)א(,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפי כאמורבסעיףקטן
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,
יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

פרק ח': עונשין";

בסעיף7- )19(

בסעיףקטן)א(,במקוםהרישהעדהמילה"דינו"יבוא"המייצר,מחזיק, )א(
מפעילאומתקיןמכשיראלחוטיאוהסוחרבמכשירכאמור,בלארישיוןאובניגוד
לתנאיו,אוהמקים,מחזיקאומפעילתחנתאלחוט,בלארישיוןאובניגודלתנאיו,
שהותקן, אלחוטי לטלגרף "מכשיר ובמקום דינו" 4א, סעיף להוראות בניגוד

שהופעלאושקויים"יבוא"מכשיראלחוטישנעשתהבופעולהכאמור";

)ג(,במקום"מכשירלטלגרףאלחוטי"יבוא"מכשיראלחוטי" בסעיףקטן )ב(
ובמקום"תחנתטלגרףאלחוטי"יבוא"תחנתאלחוט";

7א,בכותרתהשולייםוברישה,במקום"מכשירלטלגרףאלחוטי"יבוא בסעיף )20(
"מכשיראלחוטי";

בסעיף8,במקום"מכשירלטלגרףאלחוטי"יבוא"מכשיראלחוטי"; )21(

לפניסעיף12יבוא: )22(

"פרק ט' : פיקוח

השררשאילמנות,מביןעובדימשרדומפקחיםשיפקחו11אעמינוימפקחים )א(
עלביצועההוראותלפיפקודהזוע

דומה,אםהחלהליךמינהליכנגדהמפוקח,לאיוגשנגדו
כתבאישוםאלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקות
זאתעמוצעלהבהיר,כיאםהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזר
לוהסכוםששילםכעיצוםכספי,בתוספתהפרשיהצמדה

וריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

לפסקאות )19( עד )21(

מוצעלתקןהוראותבפקודהבאופןהמתאיםאותן
למונחיםהחדשיםשהוגדרוע

לפסקה )22(

פיקוחע שעניינו ט' פרק את לפקודה להוסיף מוצע
במסגרתפרקזהיעוגנוסמכויותהפיקוחבחקיקהראשית
כמקובלבחקיקהעדכניתובכללכךאופןמינויהמפקחים
וסמכויותיהםעעודמוצעלקבועהוראותנוספותלעניין

סמכותהמפקחיםלתתהוראותולתפוסמכשיראלחוטיע

לסעיף 11א המוצע 

לצורךפיקוחעלביצועההוראותלפיהפקודה,מוצע
לקבועהוראותהמסדירותאתדרךהמינוישלמפקחים
מקרבעובדימשרדהתקשורתעהמפקחיםיידרשולעמוד
בתנאי הרשעה, העדר ובהם שונים, כשירות בתנאי
כשירותנוספיםאםקבעשרהתקשורתוכןיעברוהכשרה
מתאימהשעליההורההשרעעודמוצעכילמנהלהרשות
לתעופהאזרחיתתהיהסמכותמינוימפקחיםמקרבעובדי
רשותהתעופההאזרחית,בכלהנוגעלפיקוחעלביצוע
הוראותלפיהפקודהשעניינןרישיוןלתחנהבכליטיסע
94)ג(לחוק אלהיחולוהוראותסעיף מפקחים עלמינוי
של הסכמה תידרש ואולם המחויבים, בשינויים הטיס
שרהתקשורתלענייןקביעתהכשרהבענייניםהנוגעים

לאסדרהשלתחוםתדריהרדיוע
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לאימונהמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,רשאימנהלרשות )ג(
התעופה רשות עובדי מבין למנות, האזרחית התעופה
האזרחית,מפקחיםשיפקחועלביצועההוראותלפיפקודה
זובכלהנוגעלרישיוןלתחנהבכליטיס;עלמינוימפקחים
)ב(,הוראותסעיף כאמוריחולו,עלאףהוראותסעיףקטן
94)ג(לחוקהטיס,בשינוייםהמחויבים,ואולםההכשרהלפי

פסקה)2(שלהסעיףהאמורתהיהבהתאםלהוראותמנהל
רשותהתעופההאזרחיתשיינתנובהסכמתהשרע

זו,רשאי11בעסמכויותמפקחים לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיפקודה )א(
מפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעה )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועההוראות
לפיפקודהזואולהקלעלביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-
לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-181995;

כי להניח סביר יסוד לו שיש למקום להיכנס )3(
מתבצעתבופעולהבמכשיראלחוטיאובתחנתאלחוט
כאמורבסעיף4א,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעל

פיצושלביתמשפטהשלום;

לאימונהמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,רשאימנהלרשות )ג(
התעופה רשות עובדי מבין למנות, האזרחית התעופה
האזרחית,מפקחיםשיפקחועלביצועההוראותלפיפקודה
זובכלהנוגעלרישיוןלתחנהבכליטיס;עלמינוימפקחים
)ב(,הוראותסעיף כאמוריחולו,עלאףהוראותסעיףקטן
94)ג(לחוקהטיס,בשינוייםהמחויבים,ואולםההכשרהלפי

פסקה)2(שלהסעיףהאמורתהיהבהתאםלהוראותמנהל
רשותהתעופההאזרחיתשיינתנובהסכמתהשרע

זו,רשאי11בעסמכויותמפקחים לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיפקודה )א(
מפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעה )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועההוראות
לפיפקודהזואולהקלעלביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-
לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-181995;

כי להניח סביר יסוד לו שיש למקום להיכנס )3(
מתבצעתבופעולהבמכשיראלחוטיאובתחנתאלחוט
כאמורבסעיף4א,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעל

פיצושלביתמשפטהשלום;

לסעיף 11ב המוצע 

מוצעלתתבידימפקחשהוסמךלפיהוראותסעיף
11אהמוצעסמכויותשתכליתןלהבטיחאתקיוםהוראות
הפקודה,והוראותהתקנות,הצוויםוהרישיונותשנקבעו
וניתנומכוחהעבכללזה,מוצעלתתלמפקחסמכותלדרוש
מכלאדםלהזדהותלפניו,סמכותלדרושידיעותומסמכים,
וסמכותלערוךבדיקותומדידותשלמכשיראלחוטיושל
אופןהשימושבתדרירדיועכמוכן,מוצעלהקנותלמפקח
סמכותכניסהלמקוםשישלויסודסבירלהניחכימתבצעת
בופעולהבמכשיראלחוטי,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,
ובלבדשאותומקוםאינומשמשלמגוריםבלבדעכניסהלמקום
המשמשלמגוריםבלבדתיעשהרקעלפיצושלביתמשפטע

מוצעגםלתתלמפקחסמכותליטולמכשיראלחוטי
לשםביצועבדיקותבמעבדהעבתוםתקופהשל90ימים
יודיעהמפקחלבעליושלהמכשיראולמישניטלממנו
המכשירכיבאפשרותולקחתבחזרהאתהמכשיר,אלאאם
כןהמכשיראינועומדבהוראותהדיןלפיבדיקתהמעבדה,
אואםמצבואינומאפשרשימושלמטרהשלשמהיוצרע
במקריםאלהרשאיהמפקחלשמוראתהמכשיר,להשמידו
אולנהוגבובדרךאחרתעבעליםשלמכשיראלחוטירשאי
להשיגלפניהמנהלעלהחלטתמפקחשלאלהשיבאת
לו נמסרה שבו מהמועד ימים 30 בתוך לידיו, המכשיר

ההחלטהע

ס"חהתשנ"ח,עמ'366;התשע"ב,עמ'514ע 18
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לערוךבדיקותאומדידותשלמכשיראלחוטיאו )4(
תחנתאלחוטושלאופןהשימושבתדרירדיו;

ליטולמכשיראלחוטילשםבדיקתובמעבדה;על )5(
נטילהכאמוריחולוהוראותאלה:

מכשיראלחוטישניטללפיפסקהזויישמר )א(
למשךתקופתהבדיקה,שלאתעלהעל90ימים,
של לבעליו המפקח יודיע התקופה ובתום
המכשיראולמישהמכשירניטלממנו)בפסקה
זו-בעלהמכשיר(כיבאפשרותולקחתבחזרה

אתהמכשירממקוםכפישיודיעלו;

מפקח )א(, משנה בפסקת האמור אף על )ב(
לאיהיהחייבלהשיבמכשיראלחוטילידיבעל
בהוראות עומד אינו המכשיר אם המכשיר,
או המעבדה, לבדיקת בהתאם זו פקודה לפי
אםמצבושלהמכשירלאחרבדיקתהמעבדה
אינומאפשרלעשותבושימושלמטרהשלשמה
יוצר;במקריםכאמוררשאיהמפקחלשמוראת
אחרת, להשמידואולנהוגבובדרך המכשיר,
בכפוףלהוראותפסקתמשנה)ג(;המפקחיודיע
עלהחלטתולפיפסקתמשנהזולבעלהמכשיר

בהודעהמנומקתבכתבע

נפגע עצמו את הרואה מכשיר בעל )ג(
את לידיו להשיב שלא המפקח מהחלטת
המכשיר אי־עמידת בשל האלחוטי המכשיר
בהוראותכלדיןכאמורבפסקתמשנה)ב(,רשאי
להשיגעלהחלטתהמפקחלפניהמנהל,בתוך30

ימיםמהמועדשבונמסרהלוההחלטהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,למפקחשמונהלפיסעיף )ב(
11א)ג(יהיונתונותהסמכויותלפיסעיף96)א()1(עד)4(לחוק
הטיס,ובלבדשהסמכותלפיסעיף96)א()4(לאתופעללעניין
עם בתיאום אלא מרחוק מוטס טיס כלי של הטסה תחנת

הטייסהמפקדע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,11געזיהוימפקחים
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

עודמוצעכיעלאףהסמכויותשניתנולמפקחשמינה
שרהתקשורתבהתאםלסעיף11א)א(המוצע,הסמכויות
התעופה רשות מנהל שמינה למפקח נתונות שיהיו
האזרחיתבהתאםלסעיף11א)ג(המוצע,יהיוהסמכויות
הקבועותבסעיפים96)א()1(עד)4(לחוקהטיס,ואולםמוצע
סעיף לפי סמכותו את להפעיל רשאי יהיה המפקח כי

96)א()4(לחוקהאמורלענייןכליטיסמוטסיםמרחוקובלבד
שהכניסהתהיהבתיאוםעםהטייסהמפקד,שכןכניסה

כאמורבעתהטיסהעלולהלסכןאתבטיחותהטיסהשל
כליהטיסהמוטסמרחוקע

לסעיף 11ג המוצע 

בסמכויות שימוש יעשה מפקח כי לקבוע מוצע
המוקנותלולפיפרקזהרקכשהואעונדבאופןגלויתג
המזההאותוואתתפקידו,וכןכשישבידותעודההחתומה
את ומפרטת תפקידו על המעידה התקשורת שר בידי
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הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

מתןהוראותלשם
הפסקתהפעלה

שלאכדין

מצאמפקחכיאדםמפעילמכשיראלחוטיאותחנת11דע )א(
אלחוטשלאבהתאםלהוראותלפיפקודהזויורהלולהפסיק
אתהפעלתהמכשיר,ורשאיהואלהורותלועלהאמצעים
שעליולנקוטלשםהפסקתההפעלהכאמור;הופעלכאמור
מכשיראלחוטישיובאלישראלשלאבהתאםלהוראותלפי
פקודהזורשאיהמפקחלתתהוראותלמפעיללענייןפעולות

שעליולנקוטביחסלמכשירלשםהוצאתומחוץלישראלע

היהלמפקחחשדכיהפעלתמכשירכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
גורמתלהפרעהשלממשלרשתבזקציבוריתכהגדרתהבחוק
אלחוטי למכשיר ממש של להפרעה תגרום או התקשורת
סעיף הוראות על נוסף המפקח, רשאי כדין, הפועל אחר

קטן)א(,לפנותלביתמשפטהשלוםבבקשהשיורהמהלעשות
במכשירכדילמנועהפרעהכאמורע

מתןהוראותלשם
הפסקתהפעלה

העלולהלסכןאת
ביטחוןהמדינהאו
אתביטחוןהציבור

קיבלהמנהלפנייהמאתכוחותהביטחוןבדברחשדכי11הע )א(
הפעלהשלמכשיראלחוטיעלולהלהביאלפגיעהבביטחון
מערכות של לפעולתן הפרעה או שיבוש בשל המדינה
כי חשד למפקח היה או הביטחון, כוחות את המשמשות
הפעלהשלמכשיראלחוטיעלולהלסכןאתביטחוןהציבור,
המכשיר של הפעלתו הפסקת על להורות המפקח רשאי

האלחוטי,ורשאיהואלתפסוע

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

מתןהוראותלשם
הפסקתהפעלה

שלאכדין

מצאמפקחכיאדםמפעילמכשיראלחוטיאותחנת11דע )א(
אלחוטשלאבהתאםלהוראותלפיפקודהזויורהלולהפסיק
אתהפעלתהמכשיר,ורשאיהואלהורותלועלהאמצעים
שעליולנקוטלשםהפסקתההפעלהכאמור;הופעלכאמור
מכשיראלחוטישיובאלישראלשלאבהתאםלהוראותלפי
פקודהזורשאיהמפקחלתתהוראותלמפעיללענייןפעולות

שעליולנקוטביחסלמכשירלשםהוצאתומחוץלישראלע



היהלמפקחחשדכיהפעלתמכשירכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
גורמתלהפרעהשלממשלרשתבזקציבוריתכהגדרתהבחוק
אלחוטי למכשיר ממש של להפרעה תגרום או התקשורת
סעיף הוראות על נוסף המפקח, רשאי כדין, הפועל אחר

קטן)א(,לפנותלביתמשפטהשלוםבבקשהשיורהמהלעשות
במכשירכדילמנועהפרעהכאמורע

מתןהוראותלשם
הפסקתהפעלה

העלולהלסכןאת
ביטחוןהמדינהאו
אתביטחוןהציבור

קיבלהמנהלפנייהמאתכוחותהביטחוןבדברחשדכי11הע )א(
הפעלהשלמכשיראלחוטיעלולהלהביאלפגיעהבביטחון
מערכות של לפעולתן הפרעה או שיבוש בשל המדינה
כי חשד למפקח היה או הביטחון, כוחות את המשמשות
הפעלהשלמכשיראלחוטיעלולהלסכןאתביטחוןהציבור,
המכשיר של הפעלתו הפסקת על להורות המפקח רשאי

האלחוטי,ורשאיהואלתפסוע

סמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהעזאתנוכחהחשיבות
בכךשמסגרתסמכויותיושלמפקחתהיהגלויהלכלאדם

שהמפקחמפעילכלפיוסמכויותמכוחהפקודהע

לסעיף 11ד המוצע

מוצעלקבועכילמפקחתהיהסמכותלהורותלכל
אדםעלאיסורהפעלהשלמכשיראלחוטיאותחנתאלחוט
על להורות אינהכדין,וכןסמכות שהפעלתם מצא אם

אמצעיםשישלנקוטלשםהפסקתהפעלהכאמורע

הוראות לתת רשאי יהיה מפקח כי מוצע כן כמו 
לענייןפעולותשעלאדםלנקוטביחסלמכשיראלחוטי
להוראות לישראלשלאבהתאם שיובא לאחר שהופעל

לפיהפקודה,ובכללכךהוצאתהמכשירמחוץלישראלע

עודמוצעכיאםהיהלמפקחחשדכיהפעלתמכשיר
ציבורית בזק לרשת ממש של להפרעה גורמת כאמור
כהגדרתהבחוקהתקשורתאותגרוםלהפרעהשלממש
למכשיראלחוטיאחרהפועלכדין,רשאיהמפקח,נוסףעל
הוראותסעיףקטן)א(,לפנותלביתמשפטהשלוםבבקשה

שיורהמהלעשותבמכשירכדילמנועהפרעהכאמורע

מטרתהסעיףלהבטיחכילאייעשהשימושבמכשיר
אלחוטישאינועומדבדרישותהדיןולפיכךעלוללגרום
לרבות כדין, שפועלים אחרים למשתמשים להפרעות
כוחותהביטחון,חברותתקשורת,תחנותרדיווכדומה,וכי
בידימשרדהתקשורתתהיהסמכותלהורותעלהפסקת
או להפרעה לגרום כדי בו שיש מכשיר של ההפעלה

לשיבוששלמכשיריםאלחוטייםהפועליםכדיןע

לסעיף 11ה המוצע 

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיאםקיבלהמנהלפנייהמאתכוחות
הביטחוןבדברחשדכיהפעלהשלמכשיראלחוטיעלולה
להביאלפגיעהבביטחוןהמדינהבשלשיבושאוהפרעה
לפעולתןשלמערכותהמשמשותאתכוחותהביטחון,או
היהלמפקחחשדכיהפעלהשלמכשיראלחוטיעלולה
לסכןאתביטחוןהציבור,רשאיהמפקחלהורותעלהפסקת
הפעלתושלהמכשירהאלחוטי,ורשאיהואלתפסועסמכות

זונדרשתכדילמנועפגיעהאוסכנהכאמורע
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המפקחלאייתןהוראהולאיתפוסמכשיראלחוטילפי )ב(
הוראותסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתןלמישעלוללהיפגע
ממתןההוראהאומהתפיסה,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאת
טענותיו;ואולםאםסברהמפקחכיהשהייתמתןההוראהאו
התפיסה,לפיהעניין,עלולהלהביאלפגיעהמיידיתבביטחון
המדינהאולסכןאתביטחוןהציבורבאופןמיידי,כאמור
בסעיףקטן)א(,רשאיהואלתתאתההוראהאולתפוסאת
המכשירלאלתר,ובלבדשייתןהזדמנותלטעוןטענותכאמור

בהקדםהאפשרילאחרמכןע

נתפסמכשיראלחוטילפיהוראותסעיףקטן)א(,יחזירו )ג(
המפקחלבעליושלהמכשיראולמישממנונתפס)בסעיף
זה-בעלהמכשיר(בתוך60ימים,ואולםאםסברהמפקחכי
בנסיבותהענייןאיןלהחזיראתהמכשירהאלחוטישנתפס
לבעלהמכשיר,רשאיהואלפנותלביתמשפטהשלוםבבקשה
שיורהמהלעשותבתפוסכדילמנועפגיעהכאמורבסעיף

קטן)א(ע";

בסעיף12,במקום"מטעםגוףפיקוח"יבוא"מטעםמפקח",במקום"מכשירלטלגרף )23(
אלחוטי"יבוא"מכשיראלחוטי"והסיפההחלבמילים"לענייןזה"-תימחק;

אחריסעיף12יבוא: )24(

"פיקוחבמערכת
הביטחון

הוראותפרקזהלאיחולולגבימכשיראלחוטיאותחנת12אע )א(
אלחוטהמיוצרים,מוחזקיםאומופעליםבידיגוףביטחוניע

לסעיף קטן )ב(

בסמכות שימוש יעשה לא מפקח כי לקבוע מוצע
לפיסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתןלאדםשעלוללהיפגע
מההוראהאומהתפיסה,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאת
טענותיועאםתפסהמפקחאתהמכשירלאלתרבשלחשש
כיהשהיהשלמתןההוראהאוהתפיסהתביאלהפרעה
כאמורבסעיףקטן)א(,ייתןהמפקחהזדמנותלטעוןטענות
כאמורבהזדמנותהראשונהלאחרמכןעהמנגנוןהמוצע
נועדלאזןביןהחששלפגיעהבזכויותיושלהפרט,לבין

הצורךלהגןעלהאינטרסהציבוריע

לסעיף קטן )ג(

לפי אלחוטי מכשיר נתפס אם כי לקבוע מוצע
הוראותסעיףקטן)א(,יחזירוהמפקחלבעליושלהמכשיר
אולמישממנונתפסהמכשירבתוך60ימים,ואולםאם
סברהמפקחכיבנסיבותהענייןאיןלהחזיראתהמכשיר
האלחוטישנתפסלבעליו,רשאיהואלפנותלביתמשפט
השלוםבבקשהשיורהמהלעשותבמכשירהתפוסכדי

למנועפגיעהכאמורבסעיףקטן)א(ע

לפסקה )23(

עניינושלסעיף12לפקודהבסמכותחיפוששלשוטר
עשויה אלחוטי מכשיר של הפעלה כי חשש יש כאשר

לגרוםלשיבושאולהפרעהבתחוםתדריםהמיועדלקשר
עםכליטיסאולפעולתמכשירעזרלתעופהאולסיכוןחיי
אדםעמאחרשסעיף12מתייחסכיוםל"גוףפיקוח",מוצע
להתאיםאתהמונחיםלהוראותפרקט'המוצעשעניינו

פיקוח,ובכללכךסמכויותמפקחיםע

לפסקה )24( 

 לסעיף 12א המוצע 

מוצעלקבועכיהוראותפרקט'המוצע,ובכללכך
סמכויותהפיקוחהנתונותלמפקחים,לאיחולולגבימכשיר
אלחוטיאותחנתאלחוטהמיוצרים,מוחזקיםאומופעלים
בידיגוףביטחוניעבשלייחודםשלהגופיםהביטחוניים,
מוצעכייחוללגביהםהסדרמיוחדלענייןפיקוחעלביצוע
ההוראותלפיהפקודה,שנועדלאזןביןהצורךלהבטיחאת
אכיפתהוראותהפקודהבגופיםביטחונייםלביןהשמירה

עלאינטרסיםביטחונייםע

עלגופיםביטחונייםנמניםכוחותהביטחון,כהגדרתם
משרד של הסמך ויחידות הביטחון משרד וכן בפקודה,
הביטחון;יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה,מפעלימערכת

הביטחון,והרשותלהגנתעדיםע
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אופן על בנוהל יורה השר, בהסכמת הממונה, השר )ב(
ביטחוני, בגוף זו פקודה לפי ההוראות ביצוע על הפיקוח
ולענייןכוחותהביטחון-עלאופןהפיקוחעלביצועההוראות

לפיפקודהזולענייןהועדתתדריםוהקצאתתדריםע

בסעיףזה- )ג(

"גוףביטחוני"-כלאחדמהגופיםהמנוייםבהגדרה"מערכת
הביטחון"שבחוקהגנתהסביבה;

"חוקהגנתהסביבה"-חוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוח
ואכיפה(,התשע"א-192011;

"השרהממונה"-כהגדרתובחוקהגנתהסביבהע";

לפניסעיף13יבוא: )25(

"פרק י': שונות";

בסעיף13- )26(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"ביצועותקנות"; )א(

במקוםהרישהיבוא"השרממונהעלביצועפקודהזווהוארשאילהתקין )ב(
תקנותלביצועהלרבותתקנות-";

בפסקה)1(,המילים"אתהתנאיםשלפיהםיינתנורישיונות"-יימחקו; )ג(

פסקה)2(-תימחק; )ד(

בפסקה)3(,במקום"מכשיריטלגרףאלחוטי"יבוא"מכשיריםאלחוטיים"; )ה(

אחריסעיף14יבוא: )27(

אופן על בנוהל יורה השר, בהסכמת הממונה, השר )ב(
ביטחוני, בגוף זו פקודה לפי ההוראות ביצוע על הפיקוח
ולענייןכוחותהביטחון-עלאופןהפיקוחעלביצועההוראות

לפיפקודהזולענייןהועדתתדריםוהקצאתתדריםע

בסעיףזה- )ג(

"גוףביטחוני"-כלאחדמהגופיםהמנוייםבהגדרה"מערכת
הביטחון"שבחוקהגנתהסביבה;

"חוקהגנתהסביבה"-חוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוח
ואכיפה(,התשע"א-192011;

"השרהממונה"-כהגדרתובחוקהגנתהסביבהע";

לפניסעיף13יבוא: )25(

"פרק י': שונות";

בסעיף13- )26(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"ביצועותקנות"; )א(

במקוםהרישהיבוא"השרממונהעלביצועפקודהזווהוארשאילהתקין )ב(
תקנותלביצועהלרבותתקנות-";

בפסקה)1(,המילים"אתהתנאיםשלפיהםיינתנורישיונות"-יימחקו; )ג(

פסקה)2(-תימחק; )ד(

בפסקה)3(,במקום"מכשיריטלגרףאלחוטי"יבוא"מכשיריםאלחוטיים"; )ה(

אחריסעיף14יבוא: )27(

אחדמהשריםהממוניםלענייןגופים מוצעכיכל
אלה,דהיינוראשהממשלה,שרהביטחוןוהשרלביטחון
פנים,לפיהעניין,יורהבהסכמתשרהתקשורת,בנוהל,
עלאופןהפיקוחעלביצועההוראותלפיהפקודהבגופים
כהגדרתם הביטחון כוחות על נמנים שאינם ביטחוניים
בפקודה,ובכללכךלענייןרישוי,ולענייןכוחותהביטחון
-עלאופןהפיקוחעלביצועהוראותלפיפקודהזולעניין

הועדהוהקצאהשלתדריםע

לפסקאות )25( ו–)26(

מוצעלהתאיםאתסעיף13לפקודהלתיקוןהמוצע
ולקבועבמסגרתוכישרהתקשורתהואהשרהממונהעל
ביצועהפקודהוכיהוארשאילהתקיןתקנותלביצועה,
לרבותבנושאיםהקבועיםכיוםבסעיף13,ולמעטבנושאים
רישוי בנושא לעיל המוצעות בהוראות מפורטים אשר

ואסדרתעיסוקע

אשר לפקודה, 13 לסעיף )2( פסקה של נוסחה וזה
מוצעלמוחקה:

")2(המחייבותאלחוטאיםואנשיםאחריםהעוסקים
בהפעלתטלגרףאלחוטילהשיגתעודותוהקובעותהוראות

בדברדרכינתינתןוחידושןוהתנאיםלכך,לרבותבחינות
ובדיקותשעליהםלעמודבהןע"

לפסקה )27(

ז',מוצעלהוסיף כאמורלעילבדבריההסברלפרק
המוצע, 6ה סעיף להוראות בהתאם תוספת לפקודה
שבחלקיההשוניםיהיהניתןלקבועהפרותשלהוראות
שונותבתקנותשנקבעולפיהוראותהפקודהוהפרותשל
הוראותברישיון,אשראדםעשוילבצע,והןיהוועילות
לפי המוסמכים, הגורמים ידי על כספי עיצום להטלת

הענייןע

שר המוצע, 6ה לסעיף ההסבר בדברי כאמור
התקשורת-אושרהתחבורה,לענייןנושאיםשבאחריותו
יהיהרשאי,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדת -
הכלכלהשלהכנסת,לשנותבצואתהתוספתובכללכך
לקבועבההפרותחדשות,ובלבדשסכוםהעיצוםהכספי
שייקבעבשלהפרהשלהוראהמההוראותלפיפקודהזו
לאיעלהעלסכוםשל70,000שקליםחדשיםליחידועל

סכוםשל140,000שקליםחדשיםלתאגידע

ס"חהתשע"א,עמ'738ע 19
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"תוספת

)סעיף6ה)ג(עד)ה((

חלק א'

)סעיף6ה)ג((

חלק ב'

)סעיף6ה)ד(("ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-202000,בתוספתהראשונה,בפרט1058ע
בסופויבוא:

החלטהשלרשותלפיפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,למעט )3("
החלטהשעניינההועדתתדריםאוהקצאתתדריםולמעטהחלטתממשלהע"

תיקוןחוקאזורים
חופשייםלייצור

בישראל

בחוקאזוריםחופשייםלייצורבישראל,התשנ"ד-211994,בסעיף65)ז(,במקום"לרבות11ע
לעניןציודהקצההאלחוטי,ובכפוףלהחלטותיהשלועדתהתדריםשהקימההממשלה"
יבוא"]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,לרבותלענייןמכשיריםאלחוטייםובכללכךציוד
קצה,ובכפוףלהחלטותיהשלועדתהתדריםשמונתהלפיסעיף5הלפקודההאמורה"ע

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-221982,בסעיף51ג)א(,בהגדרה"סחר",במקום12ע
"כהגדרתובסעיף5)א1(לפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1972"יבוא

"ייבוא,הפצה,מכירה,השכרה,השאלהאותחזוקה"ע

תחילתושלפרקזהביוםה'בתמוזהתשע"ח)18ביוני2018()בפרקזה-יוםהתחילה(;13עפרקד'-תחילה
שרהתקשורתרשאילדחות,בצו,אתיוםהתחילהבשתיתקופותנוספותשלאיעלו

עלשלושהחודשיםכלאחתע

לעניינים משפט בתי לחוק הראשונה בתוספת  סעיף 10 
מינהליים,התש"ס-2000,מפורטותהחלטותשל 
רשויותמינהליותשונות,שניתןלעתורכנגדןלפניביתמשפט
לענייניםמינהלייםעמוצעלהסמיךאתבתיהמשפטלעניינים
מינהלייםלדוןבהחלטהשלרשותלפיהפקודהלמעטהחלטה
שעניינההועדתתדריםאוהקצאתתדריםולמעטהחלטהשל

הממשלהאשראלהיישארובסמכותבג"ץע

לייצור חופשיים אזורים לחוק 65)ז( סעיף  סעיף 11 
בישראל,התשנ"ד-1994,קובעכי"לעניןהשימוש 
בתדרירדיו,יפעלבעלזכיוןאובעלרישיוןמיוחדבאזורלפי
הוראותפקודתהטלגרףהאלחוטי,לרבותלעניןציודהקצה
האלחוטי,ובכפוףלהחלטותיהשלועדתהתדריםשהקימה
למונחים 65)ז( סעיף נוסח את להתאים מוצע הממשלה"ע
המקובליםולתיקוניםהמוצעיםלפקודה,ולקבועכיהחובה
האמורהשנקבעהביחסלבעלזיכיוןאובעלרישיוןמיוחדלנהוג
לפיהוראותפקודתהטלגרףהאלחוטי,תהיה"לרבותלעניין
מכשיריםאלחוטייםובכללכךציודקצה,ובכפוףלהחלטותיה

שלועדתהתדריםשמונתהלפיסעיף5הלפקודההאמורה"ע

התקשורת לחוק 51ג)א( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 12 
שעניינואישור,הגבלהאוחסימהשלציודקצה 
רט"ןוציודתקשורתעסעיףזהמפנהלהגדרה"סחר"בסעיף
5)א1(לפקודה,אשרכאמורלעילמוצעלמחקהולהחליפה
בהגדרהחדשהשל"סחר"בסעיף1לפקודהעתחתההפניה
האמורהמוצעלקבועבסעיף51ג)א(הגדרהחדשה:""סחר"
אותחזוקה", השאלה מכירה,השכרה, -ייבוא,הפצה,
בדומהלהגדרההקיימתשל"סחרבציודתקשורת"בסעיף
הסעיף בהוראות אחידות שייצר באופן האמור, 51ג)א(
ציוד של שונים בסוגים בסחר לעוסקים ביחס האמור

תקשורתע

מוצעכיתחילתושלהתיקוןהמוצעלפקודה  סעיף 13 
ביוםה'בתמוזהתשע"ח)18ביוני2018()להלן- 
יוםהתחילה(עמוצעכישרהתקשורתיהיהרשאילדחות
בצואתיוםהתחילהבשתיתקופותנוספותשלאיעלו
עלשלושהחודשיםכלאחת,וזאתכדילאפשרלמשרד
התקשורתאתפרקהזמןהנדרשלהיערכותליישומושל

החוקע

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'7ע 20

ס"חהתשנ"ד,עמ'216;התשע"ב,עמ'745ע 21

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ז,עמ'982ע 22
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פרקד'-הוראות
מעבר

רישיוןאותעודהשניתנולפיסעיפים5או13לפקודה,לפנייוםהתחילה,והיו14ע )א(
בתוקףערבהיוםהאמור,יראואותםכרישיוןשניתןלפיסעיפים4גאו4חלפקודה,
כנוסחםבסעיף9)7(לחוקזה,לפיהעניין,עדתוםתקופתתוקפם,אלאאםכןבוטלו

קודםלכןע

ואגרות(, תעודות )רישיונות, האלחוטי הטלגרף תקנות לפי שניתן סוג אישור )ב(
התשמ"ז-231987)בסעיףזה-תקנותהטלגרף(,לפנייוםהתחילה,והיהבתוקףערבהיום
האמור,יראואותוכאישורסוגשניתןלפיסעיף4גא)1(לפקודה,כנוסחובסעיף9)7(לחוק

זה,אלאאםכןבוטלוקודםלכןע

1לצוהטלגרףהאלחוטי)אי–תחולתהפקודה( אישורשנתןהמנהללפיסעיף )ג(
)מס'2(,התשמ"ב-241982)בסעיףזה-צואי–תחולהמס'2(,יראואותוכאישורהתאמה
שניתןלפיסעיף4טלפקודה,כנוסחובסעיף9)7(לחוקזה,וימשיכולחולעלבעלהאישור

ההוראותשנקבעובאישור,והכולאלאאםכןבוטלהאישורקודםלכןע

מכשיראלחוטישמתקיימותבוהתכונותהטכניותהמפורטותבסעיף1לצואי– )ד(
תחולהמס'2יראואותוכמכשירבמסלולאישורשנקבעלפיסעיף4ט)א(לפקודה,

כנוסחובסעיף9)7(לחוקזהע

מפקחשהמנהלאצללואתסמכויותיולפיתקנה9לתקנותהטלגרףהאלחוטי )ה(
מיום שנתיים של לתקופה אותו, יראו התחילה, יום ערב בתוקף עמדה והסמכתו

התחילה,כמפקחשמונהלפיסעיף11אלפקודה,כנוסחובסעיף9)20(לחוקזהע

חבריועדתהתדריםשכיהנוערביוםהתחילהבהתאםלהחלטתממשלהשניתנה )ו(
לפיסעיף5ד)ג(לפקודה,כנוסחולפנייוםהתחילה,יראואותםכחבריועדתהתדרים

שמונולפיסעיף5הלפקודה,כנוסחובסעיף9)15(לחוקזהע



רישיוןאותעודהשניתנולפיסעיפים5או13לפקודה,לפנייוםהתחילה,והיו14ע )א(
בתוקףערבהיוםהאמור,יראואותםכרישיוןשניתןלפיסעיפים4גאו4חלפקודה,
כנוסחםבסעיף9)7(לחוקזה,לפיהעניין,עדתוםתקופתתוקפם,אלאאםכןבוטלו

קודםלכןע

פרקד'-הוראות
מעבר

ואגרות(, תעודות )רישיונות, האלחוטי הטלגרף תקנות לפי שניתן סוג אישור )ב(
התשמ"ז-231987)בסעיףזה-תקנותהטלגרף(,לפנייוםהתחילה,והיהבתוקףערבהיום
האמור,יראואותוכאישורסוגשניתןלפיסעיף4גא)1(לפקודה,כנוסחובסעיף9)7(לחוק

זה,אלאאםכןבוטלוקודםלכןע

1לצוהטלגרףהאלחוטי)אי–תחולתהפקודה( אישורשנתןהמנהללפיסעיף )ג(
)מס'2(,התשמ"ב-241982)בסעיףזה-צואי–תחולהמס'2(,יראואותוכאישורהתאמה
שניתןלפיסעיף4טלפקודה,כנוסחובסעיף9)7(לחוקזה,וימשיכולחולעלבעלהאישור

ההוראותשנקבעובאישור,והכולאלאאםכןבוטלהאישורקודםלכןע

מכשיראלחוטישמתקיימותבוהתכונותהטכניותהמפורטותבסעיף1לצואי– )ד(
תחולהמס'2יראואותוכמכשירבמסלולאישורשנקבעלפיסעיף4ט)א(לפקודה,

כנוסחובסעיף9)7(לחוקזהע

מפקחשהמנהלאצללואתסמכויותיולפיתקנה9לתקנותהטלגרףהאלחוטי )ה(
מיום שנתיים של לתקופה אותו, יראו התחילה, יום ערב בתוקף עמדה והסמכתו

התחילה,כמפקחשמונהלפיסעיף11אלפקודה,כנוסחובסעיף9)20(לחוקזהע

חבריועדתהתדריםשכיהנוערביוםהתחילהבהתאםלהחלטתממשלהשניתנה )ו(
לפיסעיף5ד)ג(לפקודה,כנוסחולפנייוםהתחילה,יראואותםכחבריועדתהתדרים

שמונולפיסעיף5הלפקודה,כנוסחובסעיף9)15(לחוקזהע



מוצעלקבועהוראותמעבראשריבטיחוכיכללי  סעיף 14 
על ייוותרו הפקודה מכוח הקיימים האסדרה 
כנם,ובכללזהרישיונות,תעודות,אישוריסוגואישורי
התאמה,וכיימשיכולחולההוראות,התנאיםוהמגבלות

הקבועיםבהםע

יום לפני שניתנו תעודה או רישיון כי מוצע כך,
התחילהלפיסעיפים5או13לפקודהוהיובתוקףערביום
התחילה,יראואותםכרישיוןשניתןלפיהוראותסעיפים4ג

או4חלפקודה,לפיהעניין,עדתוםתקופתתוקפםע

כמוכןאישורסוגשניתןלפנייוםהתחילהלפיתקנות
התחילה,יראו יום ערב בתוקף האלחוטיוהיה הטלגרף

אותוכאישורסוגשניתןלפיסעיף4ג)א()1(המוצעע

עודמוצעכיאישורשניתןלפיסעיף1לצוהטלגרף
התשמ"ב-1982 ,)2 )מס' הפקודה( )אי–תחולת האלחוטי
)להלן-צואי–תחולהמס'2(,יראואותוכאישורהתאמה
שניתןלפיסעיף4טלפקודהוההוראותשנקבעובאישור

ימשיכולחולעלבעלהאישורע

מוצעגםכימכשיראלחוטישמתקיימותבוהתכונות
הטכניותשנקבעובסעיף1לצואי–תחולהמס'2יראואותו

כמכשירבמסלולאישורלפיסעיף4טהמוצעע

נוסףעלכךמוצעכימפקחיםשנאצלולהםסמכויות
לפיתקנה9לתקנותהטלגרףהאלחוטייראובהםכמפקחים
שמונולפיסעיף11אהמוצע,וזאתלתקופהשלשנתיים,
אועדשיוסמכולפיהסעיףהאמור,לפיהמוקדםמביניהםע
המינהליתתוכל כיהרשות להבטיח היא מטרתהסעיף
להפעילאתסמכויותהפיקוחוהאכיפהשמוצעלהקנות
לה,בזמןשהיאנערכתלמינוימפקחיםכנדרשלפיהוראות

סעיף11אהמוצעע

כמוכןמוצעכיחבריועדתהתדריםשכיהנוערב
יוםהתחילהבהתאםלהחלטתממשלהשניתנהלפיסעיף
5ד)ג(לפקודה,יראואותםכחבריועדתהתדריםשמונולפי

סעיף5ההמוצעע

ליום עובר שהותקנו וצווים תקנות כי יובהר
הפרשנות, לחוק 23 סעיף מכוח לחול ימשיכו התחילה

התשמ"א-1981ע

ק"תהתשמ"ז,עמ'915;התשע"ח,עמ'348ע 23

ק"תהתשמ"ב,עמ'525ע 24

ר ב ס ה י  ר ב ד
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פרק ה': תקשורת
תיקוןחוקהרשות

השנייהלטלוויזיה
ורדיו

הרשות15ע חוק - זה )בפרק התש"ן-241990א ורדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות בחוק
השנייה(-

בסעיף1,אחריההגדרה"תיקוןמס'39"יבוא: )1(

""תכניתסוגה)ז'אנר(עילית"-כהגדרתהבתוספתהראשונה;";

במקוםסעיף5יבוא: )2(

"תפקידיהרשות
וסמכויותיה

לפי5ע השידורים על לפקח הוא הרשות של תפקידה )א(
חוקזהע

שוקערוציהטלוויזיההמסחרייםעוברשינויים  פרק ה'
משמעותייםבעתהאחרונהעביוםי"אבחשוון  כללי
התשע"ח)31באוקטובר2017(הסתיימהתקופת 
הזיכיוןשלזכייניותערוץ2,שידוריקשתבע"מ)בפרקזה
-קשת(ורשתמדיהבע"מ)בפרקזה-רשת(,נפסקושידורי
הערוציםהמסחרייםערוץ2וערוץ10והאפיקיםשבהם
שודרובאמצעותחברותהכבליםוהלווייןהוחשכועתחת
זאת,עברוהערוציםהמסחרייםלשדרבאפיקיםחדשים
)14 באפיק 10 וערוץ 13 באפיק רשת ,12 באפיק )קשת
והחברותרשתוקשת,שעדכהחלקויחדערוץאחד,החלו
לשדרכלאחתבערוץנפרד,ובהתאםלחוקהןרשאיות
להמשיךלהחזיקיחדבחברתהחדשותהמשותפתעדיום

י"גבחשווןהתשפ"א)31באוקטובר2020(ע

זיכיונותלמשטרשלרישיונות המעברממשטרשל
מגלםשינויתפיסתיביחסיםשביןהמדינהוהרגולטורלבין
זיכיונות הגופיםהמפוקחיםבשוקהתקשורתעמודלשל
מתבססעלהנחתהמוצאכיהמדינהמקצהמשאבשנמצא
במחסור-בענייננואפיקשידור-לגורםפרטיעהקצאהזו,
שלמשאבהנמצאבמחסורושאיןלגורמיםנוספיםאפשרות
לצד כי לדרוש זכות למדינה מקנה שימוש, בו לעשות
האינטרסיםהעסקייםשלהזכייןהפרטי,השימושבזכות
מוצדק כך, לצורך ציבורייםע ואינטרסים תכליות יממש
להחילרגולציהקפדנית,המקנהלרגולטורסמכותלהתערב
בתוכןהמשודרולאשרתכניםמראשעמודלשלרישיונות,
הרלוונטי המשאב כי ההנחה על מתבסס זאת, לעומת
שהוא ובלבד דורש, לכל להקצותו וניתן במחסור, אינו
מראשעמכאן,שהמדינהאינה עומדבתנאיסףשנקבעו
מקנהזכותלגורםיחידאולמספרמצומצםשלזכייניות,
באופןשלאמאפשרלהקצותהלגורמיםנוספיםעבמצבזה,
הצורךלהחילרגולציהקפדניתכדילשמורעלהאינטרס
הציבורי-קטן,שכןכלגורםנוסףשיבקשלקבלרישיון
לשידורערוץמסחרייוכללעשותזאת,בתנאישיעמוד

בתנאיהסףשנקבעולכךע

החוק להצעת זה בפרק המוצעים התיקונים
המתואר התפיסתי השינוי את בחקיקה לעגן מטרתם
לעיל,תוךהתאמתהרגולציהוסמכויותהרגולטורלמצב
Ex(השוקולמדיניותהכלליתשלמעברמפיקוחמראש
מוצע זאת, במסגרת Ex(ע Post( בדיעבד לפיקוח )Ante
ורדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות בחוק תיקונים לערוך

ובחוק השנייה(, הרשות חוק - זה )בפרק התש"ן-1990
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)בפרקזה-חוק
התקשורת(,אשרמסדיריםאתפעולתםשלהרגולטורים
ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות - השידורים בתחום
השנייה הרשות מועצת השנייה(, הרשות - זה )בפרק
השנייה( הרשות מועצת - זה )בפרק ורדיו לטלוויזיה
- זה )בפרק לוויין ולשידורי כבלים לשידורי והמועצה
מועצתהכבליםוהלוויין(עכמוכןמוצעיםתיקוניםבדברי
חקיקהנוספיםשעניינםבהסדרתתחוםהשידורים,לצורך
התאמתםלתיקוניםהנזכריםלעילבחוקהתקשורתובחוק

הרשותהשנייהע

לפסקה )1(  סעיף 15

לחוקהרשותהשנייה 1 להוסיףלסעיף מוצע 
ולהפנות עילית" )ז'אנר( סוגה "תכנית למונח הגדרה
לשםכךלהגדרתובתוספתהראשונהלאותוחוקעמונח
זהמשמשבהוראותלגביחובתההשקעהבתכניותסוגה
עיליתשקבועותכיוםרקבתוספתהשנייהלחוקהאמור
ואילוכעתמוצעלקבועאותןבחוקעצמו)ראודבריההסבר

לפסקה)14((ע

לפסקה )2(

בהמשךלאמורבחלקהכללישלדבריההסברלפרק
זה,מוצעלמקדאתסמכויותיהשלהרשותהשנייהולקבוע,
בסעיף5לחוקהרשותהשנייהכנוסחוהמוצע,כיתפקידה
הואלפקחעלשידוריהרדיווהטלוויזיההניתניםלציבור

לפיחוקהרשותהשנייה)בפרקזה-שידורים(ע

עודמוצעלקבועכיבמילויתפקידיהתפעלהרשות
בשידורי לרבות בשידורים אתיקה על לשמור במגמה
מוגבלות; עם לאנשים השידורים את להנגיש פרסומת;
להגןעלקטיניםוחסריישע;למנועשידוריםאסוריםלפי
חוקהרשותהשנייהולפקחעלביצועחובתסימוןומסירת
האסורים קדימון או פרסומת שידור מניעת ועל מידע,
לשידורעלידימורשיםלשידורים,בהתאםלהוראותחוק
סיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-2001)בפרק
זה-חוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים(;לעודדאת
התחרותבתחוםהשידורים,ביןהשאר,באמצעותהסרתם
וצמצומםשלחסמיכניסהלתחוםהאמור;ולקייםתכניות

סוגהעיליתושידוריחדשותע

ס"חהתש"ן,עמ'59;התשע"ז,עמ'1054ע 24א
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במילויתפקידהתפעלהרשותבמגמה- )ב(

שידורי לרבות בשידורים אתיקה על לשמור )1(
פרסומת;

להנגישאתהשידוריםלאנשיםעםמוגבלות; )2(

להגןעלקטיניםוחסריישע; )3(

למנועשידוריםאסוריםלפיחוקזה,ובכללזה )4(
לפקחעלביצועחובתסימוןומסירתמידעועלמניעת
שידורפרסומתאוקדימוןהאסוריםלשידורעלידי
מורשיםלשידורים,בהתאםלהוראותחוקסיווג,סימון

ואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-252001;

לעודדאתהתחרותבתחוםהשידורים,ביןהשאר, )5(
באמצעותהסרתםוצמצומםשלחסמיכניסהלתחום

האמור;

לקייםתכניותסוגהעיליתושידוריחדשותע"; )6(

בסעיף23,פסקה)5(-תימחק; )3(

במילויתפקידהתפעלהרשותבמגמה- )ב(

שידורי לרבות בשידורים אתיקה על לשמור )1(
פרסומת;

להנגישאתהשידוריםלאנשיםעםמוגבלות; )2(

להגןעלקטיניםוחסריישע; )3(

למנועשידוריםאסוריםלפיחוקזה,ובכללזה )4(
לפקחעלביצועחובתסימוןומסירתמידעועלמניעת
שידורפרסומתאוקדימוןהאסוריםלשידורעלידי
מורשיםלשידורים,בהתאםלהוראותחוקסיווג,סימון

ואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-252001;

לעודדאתהתחרותבתחוםהשידורים,ביןהשאר, )5(
באמצעותהסרתםוצמצומםשלחסמיכניסהלתחום

האמור;

לקייםתכניותסוגהעיליתושידוריחדשותע"; )6(

בסעיף23,פסקה)5(-תימחק; )3(

כאמור,נועדהתיקוןהמוצעבפרקזהלמקדאתפעילות
הרשותולצמצםאתהתערבותהבתוכןהמשודרבידיבעלי
הרישיונותהשוניםעבהתאם,מוצעלצמצםאתההוראות
הוראות יכללו שלא באופן תפקידיה, למילוי הנוגעות
הנוגעות,ביןהשאר,לחובתהלפעוללטיפוחאזרחותטובה
ולחיזוקערכיהדמוקרטיה,למתןביטוילתרבותהעמים
ולקידוםההבנהוהשלוםעםהמדינותהשכנותעכמוכן
מוצעשלאלכלולכאמורהוראותשלפיהןעליהלפעול
במגמהלקייםשידוריםלהקנייתהשכלהלכללהציבור
וכןבמגמהלקייםשידוריםבשפותזרותלעוליםחדשים
ולתייריםעהוראותאלהמתאימותלתפיסהשלפיההזכיין
מקבלמהמדינהזכותלעשותשימושבמשאבמוגבל-
שידורים-ומשמשלמעשהזרועההארוכהשלהמדינה

לענייןהשידוריםע

וזהנוסחושלסעיף5לחוקהרשותהשנייה,שמוצע
להחליפו:

"תפקידי הרשות וסמכויותיה

תפקידיהשלהרשותיהיוקיוםשידוריםופיקוח )א( 5ע
והמידע הבידור החינוך, בתחומיהלימוד, עליהם,וזאת
בנושאימדיניות,חברה,כלכלה,משק,תרבות,מדע,אמנות

וספורטע

במילויתפקידיהתפעלהרשותבמגמה- )ב(

לקידוםהיצירההעבריתהישראלית; )1(

ערכי ולחיזוק טובה אזרחות לטיפוח )2(
וההומניזם; הדמוקרטיה

וערכיה היהודית למורשת ביטוי למתן )3(
ולערכיהציונות;

ליצירה העמים, לתרבות ביטוי למתן )4(
האנושיתולערכיהציויליזציהלדורותיה;

לקיוםשידוריםבשפההערביתלצרכיהשל )5(
ההבנה הדוברתערבית,ולקידום האוכלוסיה
והשלוםעםהמדינותהשכנותבהתאםלמגמות

היסודשלהמדינה;

התרבותי למיגוון מתאים ביטוי למתן )6(
שלהחברההישראליתבאזוריהארץהשונים
ולהשקפות השונות ההתיישבות ובצורות

השונותהרווחותבציבור;

לשידורמידעמהימן,הוגןומאוזן; )7(

לכלל השכלה להקניית שידורים לקיום )8(
הציבורולאוכלוסיותמוגדרות;

לעולים זרות בשפות שידורים לקיום )9(
חדשיםולתיירים;

למנועשידוריםאסוריםלפיחוקזה,ובכלל )10(
זהלפקחעלביצועחובתסימוןומסירתמידע,
ועלמניעתשידורפרסומתאוקדימוןהאסורים
בהתאם לשידורים, מורשים ידי על לשידור
שידורים ואיסור סימון סיווג, חוק להוראות

מזיקים,תשס"א-2001ע"

לפסקה )3(

כאמור, השנייה הרשות תפקידי למיקוד בהמשך
מוצעלצמצםבהתאמהאתתפקידיהשלמועצתהרשות
השנייהכפישאלהמעוגניםבסעיף23לחוקהרשותהשנייה,
ולמקדגםאותם,כךשהמועצהתפקחרקעלאותםנושאים
הראוייםלאסדרה,כגוןאתיקהבשידורים,הגנהעלקטינים
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במקוםסעיף24יבוא: )4(

המועצה,בכפוףלאמורבתוספתהשנייהכשהיאחלהלפי24ע"קביעתכללים
הוראותסעיף62ג,תקבעכלליםבכלהנוגעלקיוםשידורים,
,5 בסעיף כאמור זה, חוק לפי הרשות לתפקידי לב בשים

כמפורטלהלן:

כלליאתיקהלשידוריםלרבותשידוריפרסומת; )1(

עם לאנשים השידורים הנגשת אופן בעניין כללים )2(
מוגבלות,לרבותאופןהנגשתלוחהשידוריםכאמור;

וחסריישעוהיצירההישראליתהאיכותית,כפישיפורט
להלן,ומנגדלאתהיהלמועצהסמכותלהתערבבעניינים
הנוגעיםלתוכןשמשדריםהגופיםהמשדריםעבהתאםלכך,
מוצעלמחוקמסעיף23לחוקהרשותהשנייהאתפסקה)5(
שלפיההמועצהתקבעאתלוחהמישדריםהעונתייםשל
המורשיםלשידוריםלפיהצעהשהגישלהמנהלהרשות
רישיונות של לעולם מתאימה אינה זו הוראה השנייהע
לשידור,שבותפקידהרשותהשנייהלפקחבאופןממוקדעל
הגופיםהמשדריםולאלקבועאולאשראתהתוכןהמשודרע

לפסקה )4(

כמתואר השנייה הרשות תפקידי למיקוד בהתאם
לעיל,מוצעלהחליףאתסעיף24)א(לחוקהרשותהשנייה
לקבוע השנייה הרשות מועצת סמכויות את ולצמצם
כלליםבנושאיםשנמצאיםבתחוםסמכויותהרשותלפי
התיקוןהמוצע,קרי:אתיקהבשידוריםלרבותפרסומות;
לרבות מוגבלויות עם לאנשים השידורים הנגשת אופן
אופןהנגשתלוחהשידורים;הגנהעלקטיניםוחסריישע;
הרשות לחוק 46 בסעיף כמשמעותם אסורים ושידורים
השנייה;השקעהבתכניותסוגהעיליתואופןההכרהבהןע
יובהרכיבמסגרתכלליםכאמורלאיוסדרוסוגיותהנוגעות
ולסוגות התכניות לסוגי עילית, סוגה תכניות לשידור
התכניותכאמורולנושאיהן,לאורךהתכניותולקהלהיעדע

את השנייה הרשות מועצת בידי להותיר מוצע
דינים לעניין כללים לקבוע היום לה הנתונה הסמכות
זיכיון בעל או לשידורים רישיון בעל שיגיש וחשבונות
לשידורים)בפרקזה-מורשהלשידורים(לרשות;וכללים
לענייןשידוריתעמולהברדיוהאזורילבחירותלרשויות
16דלחוקהבחירות)דרכי הוראותסעיף המקומיותלפי
תעמולה(,התשי"ט-1959)ראוסעיף24)א()10(ו–)12(לחוק

הרשותהשנייה(ע

מועצת של בסמכותה המוצע הצמצום כאמור,
תפקידה מתפיסת נובע כללים לקבוע השנייה הרשות
כגורםמפקח,והרצוןלצמצםככלהאפשראתהתערבותה
בתוכןהמשודרעכך,מוצעלבטלאתסמכותהשלהמועצה
האמורהלקבועכלליםלענייןסוגימישדרים,נושאיהם,
אופייםורמתם)ראופסקה)1(שלסעיף24)א(לחוקהרשות
מועדי לעניין כללים לקבוע סמכותה את וכן השנייה(;
שידורים)ראופסקה)3(שלהסעיףהאמור(עכמוכןמוצע,
את לבטל מראש, ולא בדיעבד לפיקוח מהמעבר כחלק

סמכותהשלמועצהזולקבועכלליםלענייןמסירתמידע
מוקדםלרשותהשנייהבנוגעלתכניותשידורים)ראופסקה
)4(שלהסעיףהאמור(;ואתסמכותהלקבועכלליםלעניין
אישורמראששלתכניותבידיהרשותהשנייה)ראופסקה

)5(שלהסעיףהאמור(ע

וזהנוסחושלסעיףקטן)א(בסעיף24לחוקהרשות
השנייה,שמוצעכאמורלהחליפו:

המועצה,ביזמתהאולפידרישתהשרובכפוף ")א(
לאמורבתוספתהראשונה,אובתוספתהשניהכשהיאחלה
לפיהוראותסעיף62ג,תקבעכלליםבכלהנוגעלשידורים,
לביצועםולפיקוחעליהם,ככלשנראהלהדרושלהגשמת

מטרותחוקזה,ולרבותבדבר-

סוגיהשידורים,נושאיהם,תכניהם,אפייםורמתם,
ביןדרךכללוביןלעניימסוים;

שידוריםאסוריםכאמורבסעיף46;

מועדיהשידורים;

הדרכיםוהמועדיםלמסירתמידעמוקדםלרשות
אודותתכניותהשידוריםותכנם;

תכניותשלשידורןנדרשאישורמראשמאתהרשות
ותכניותשמורשהלשידוריםחייבלהעבירןבשלמות

לבדיקהמוקדמתשלהרשות;

של ועיתויים היקפם תכנם, סגנונם, נושאיהם,
שידוריפרסומתהמותריםלפיחוקזה;

תכניותותשדיריםשמהםחייבמורשהלשידורים
השימוש אופן לרבות מוקלטים, העתקים לשמר

ותקופתו;

מספרהתכניותוהיחסהכמותיביניהן,לפיאלה:

סוגיהתכניות;

אוכלוסייתהיעדאליהמכוונותהתכניות;

תכניות או ,58 בסעיף כהגדרתן מקומיות הפקות
אחרות;

הפקותמקומיותקנויותאוהפקותעצמיותשלבעל
זיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעלרישיוןלשידורי

טלוויזיה,כהגדרתןבסעיף58;

שידוריםבערביתושפותאחרות;

אפיוןאזוריאוארצישלהתכניות;
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כלליםבענייןהגנהעלקטיניםוחסריישע; )3(

כלליםבענייןשידוריםאסוריםכמשמעותםבסעיף46; )4(

ואופן עילית סוגה בתכניות השקעה בעניין כללים )5(
ההכרהבהן;ואולםלאייקבעולפיפסקהזוכלליםבעניין
שידורתכניותסוגהעילית,סוגיהתכניותוסוגותהתכניות
כאמורונושאיהן,אורךהתכניותהאמורותוקהלהיעדשלהן;

כלליםבענייןדיניםוחשבונותשיגישמורשהלשידורים )6(
לרשות;

כלליםבענייןשידוריתעמולהברדיואזורילבחירות )7(
לרשויותהמקומיותלפיהוראותסעיף16דלחוקהבחירות

)דרכיתעמולה(,התשי"ט-261959ע";

בסעיף28)א(,פסקאות)1(,)2(,)6(ו–)7(-יימחקו; )5(

בסעיף46- )6(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )1(

חומרתועבה,כמשמעותובחוקהעונשין,ובכללזהמישדרים ")2א(
שעניינםאחדמאלה:

כלליםבענייןהגנהעלקטיניםוחסריישע; )3(

כלליםבענייןשידוריםאסוריםכמשמעותםבסעיף46; )4(

ואופן עילית סוגה בתכניות השקעה בעניין כללים )5(
ההכרהבהן;ואולםלאייקבעולפיפסקהזוכלליםבעניין
שידורתכניותסוגהעילית,סוגיהתכניותוסוגותהתכניות
כאמורונושאיהן,אורךהתכניותהאמורותוקהלהיעדשלהן;

כלליםבענייןדיניםוחשבונותשיגישמורשהלשידורים )6(
לרשות;

כלליםבענייןשידוריתעמולהברדיואזורילבחירות )7(
לרשויותהמקומיותלפיהוראותסעיף16דלחוקהבחירות

)דרכיתעמולה(,התשי"ט-261959ע";

בסעיף28)א(,פסקאות)1(,)2(,)6(ו–)7(-יימחקו; )5(

בסעיף46- )6(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )1(

חומרתועבה,כמשמעותובחוקהעונשין,ובכללזהמישדרים ")2א(
שעניינםאחדמאלה:

מידע מסירת ואופן השידורים לוח פרסום דרכי
לציבוראודותיהם;

דיניםוחשבונותשייתןמורשהלשידוריםלרשות;

רכישת של חיסכון, מטעמי לתיאום, הנוגע כל
לשידורי זיכיון בעלי בידי לארץ מחוץ תכניות

טלוויזיהאובעלירישיוןלשידוריטלוויזיה;

כלליםלענייןשידוריתעמולהברדיואזורילבחירות
16דלחוק לרשויותהמקומיותלפיהוראותסעיף

הבחירות)דרכיתעמולה(,תשי"ו־1959ע"

לפסקה )5(

סעיף28)א(לחוקהרשותהשנייהעוסקבסמכויותיו
שלהמנהלהכללישלהרשותהשנייה)בפרקזה-המנהל(ע
לצמצום בהתאם המנהל סמכויות את לעדכן מוצע
סמכויותהרשותכמוצעלעילעכך,מוצעכיהמנהללאיוכל
להכיןהצעהלחלוקתיחידותהשידורביןבעליהזיכיון,
זאתלאורהעובדהשלאקיימיםיותרבעליזיכיונות;וכן
לאיוכללדרושמכלמורשהלשידוריםאתהצעתוללוח
השידורים,להכיןלוחמישדריםולהגישולאישורמועצת
עוד תהיה לא שהמועצה מכיוון זאת השנייה, הרשות
מוסמכתלאשרלוחותמישדריםעכמוכןמוצעלבטלאת
סמכותהמנהללייעץלמורשהלשידוריםבכלהנוגעלקיום
השידורים,הקבועההיוםבפסקה)6(שלסעיף28)א(האמור,
מתוךרצוןלצמצםאתהתערבותובתוכןהמשודרעלבסוף
)7(שלהסעיףהאמור,הקובעת מוצעלמחוקאתפסקה
הסמכהלמנהללקייםסקריצפייהוהאזנהלשידורים,שכן
מדוברבפעולתפיקוחשהרשותמוסמכתלבצעגםבלא

הסמכהפרטניתזוע

וזהנוסחןשלפסקאות)1(,)2(,)6(ו–)7(שלסעיף28)א(
לחוקהרשותהשנייהשמוצעכאמורלמחוק:

להכיןהצעהלחלוקתיחידותהשידורביןבעלי )1("
זכיוןלשידוריטלויזיהולהגישהלאישורהמועצה;

לדרושולקבלמכלמורשהלשידוריםאתהצעתו )2(
ללוחמשדריו,להכיןלוחמישדריםלכללהשידורים

ולהגישולאישורהמועצהבצירוףהמלצותיו;

]עעע[

הנוגעלקיום בכל למורשיםלשידורים לייעץ )6(
השידורים;

לקייםבמועדיםשייקבעוסיקריצפייהוהאזנה )7(
לשידורים,ולהודיעברביםאתתוצאותהסקריםע"

לפסקה )6(

על הגבלות קובע השנייה הרשות לחוק 46 סעיף
תוכןהמשודרבידימורשהלשידוריםעמוצעלקבוע,נוסף
עלהאיסוריםהקבועיםבסעיףכיום,הוראההאוסרתעל
מורשהלשידוריםלשדרחומרתועבהכמשמעותובחוק
העונשין,התשל"ז-1977)בפרקזה-חוקהעונשין(,ובכלל
אלימות, בהם שיש מין יחסי הצגת שעניינו מישדר זה
התעללות,ביזוי,השפלהאוניצול;הצגתיחסימיןעםקטין
אואדםהנחזהלקטין;הצגתאדםאואיברמאיבריוכחפץ
זמיןלשימושמיני;והכולכשהמישדריםהאמוריםאינם
באופןמובהקבעליערךאומנותי,מדעי,חדשותי,חינוכי
אוהסברתי,המצדיק,בנסיבותהענייןאתשידורםעהוראה
מקבילהקיימתכיוםבסעיף6כהלחוקהתקשורתומוצע

ליצוראחידותביןהחוקיםבהקשרזהע
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הצגתיחסימיןשישבהםאלימות,התעללות,ביזוי, )1(
השפלהאוניצול;

הצגתיחסימיןעםקטיןאועםאדםהנחזהלקטין; )2(

הצגתאדםאואיברמאיבריוכחפץזמיןלשימושמיני; )3(

)3( )1(עד והכולכשהמישדריםהמנוייםבפסקאותמשנה
חדשותי, מדעי, אומנותי, ערך בעלי מובהק, באופן אינם,

חינוכיאוהסברתי,המצדיק,בנסיבותהעניין,אתשידורם;";

פסקה)4(-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיףקטן)א()1(עד)4("יבוא"בסעיףקטן)א()1( )ב(
עד)3(";

סעיף48-בטל; )7(

בסעיף49- )8(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הגבלתזמנישידורשלתשדיריפרסומת"; )א(

כמוכןמוצעלבטלאתפסקה)4(שלסעיף46)א(האמור,
שלפיהמורשהלשידוריםלאישדרשידוריםשישבהם
"הפרתאיסורשקבעההמועצהבכלליםלפיהוראהאחרת
שלחוקזה",ולתקןבהתאמהאתסעיףקטן)ב(שלסעיף46
האמור,וזאתמכיווןשהסמכותלקבועכלליםבענייןשידורים
אסוריםתיקבעעלפיהמוצעבתיקוןזה,בסעיף24לחוק

הרשותהשנייה)ראודבריההסברלפסקה)4((ע

לפסקאות )7(, )9( ו–)24(

בסמכות עניינו השנייה הרשות לחוק 48 סעיף
מטעם המועצהליטולפרקיזמןשידורלצורךשידורים
מתוך לציבורע מיוחד עניין בהם יש שלדעתה הרשות,
תפיסהשישלצמצםאתתפקידיהרגולטורולאפשרלגופים
שלהם, השידורים לוח את בעצמם להסדיר המשדרים
מוצעלבטלסעיףזהעככלשהרשות,בדומהלכלגוףציבורי
אחר,מעוניינתלהפיקשידורים,יהיהעליהלהתקשרלשם
כךעםהערוציםהמסחרייםבכפוףלכלדיןעיודגש,כימתן
סמכותלנטילתזמנישידורפוגעבראשובראשונהבערוצים
עצמם,שכןבהתאםלחוקהרשותהשנייהכיוםהרשות

אינהמחויבתבתשלוםבעבורשידורכאמורע

עודמוצעלתקןבהתאמהאתסעיף53אלחוקהרשות
הרשות לשידורי ההפניה את ממנו ולמחוק השנייה

כמשמעותםבסעיף48לאותוחוק,שמוצעכאמורלבטלוע

לבסוףמוצעלתקןבהתאמהאתסעיף85א)א(לחוק
הרשותהשנייה,אשרמטילמגבלותעלמכירתזמןשידור
שלתשדיריפרסומותלאדםאחדומפנהכיוםלהגדרה"זמן

השידורים"שבסעיף48)א(לחוקהאמורע

וזהנוסחושלסעיף48לחוקהרשותהשנייהשמוצע
לבטלו:

"שידורים מטעם הרשות

המועצהרשאיתליטולפרקיזמןמיחידתשידור )א( 48ע
שלבעלזכיוןלשידוריטלוויזיהאוליטולפרקיזמןמזמן

השידוריםשלבעלזיכיוןלשידורירדיואושלבעלרישיון
לשידורים,לצורךמתןשידוריםמטעםהרשותבנושאים
שלדעתהישבהםעניןמיוחדלציבור)בסעיףזה-שידורי
ָרשות(,ובלבדשפרקיזמןכאמורלאיעלועלשניאחוזים
מכלליחידותהשידוראוזמןהשידורים,בשנהובחלוקה
שווה,ככלהאפשר,ביןבעליהזכיונותלשידוריטלוויזיה,
ביןבעליהרישיונות ביןבעליהזיכיונותלשידורירדיו,
לשידוריטלוויזיה,אוביןבעליהרישיונותלשידורירדיו,
לפיהעניין;סעיףקטןזה,"זמןהשידורים"-כללשעות
השידוריםשלבעלזיכיוןלשידורירדיואושלבעלרישיון

לשידורים,כפישנקבעבזיכיוןאוברישיון,לפיהענייןע

במקוםליטולפרקיזמןכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיתהמועצהלהורותלמורשהלשידוריםלהפיקבעצמו
שידורירשותולשדרםבנושאובמתכונתשתקבע,ובלבד

שהרשותתממןאתהשידורע

המועצהתקבעבכלזכיוןלשידוריםאורישיון )ג(
לשידוריםכיהיארשאיתליטולפרקיזמןכאמורבסעיף

קטן)א(לשםביצועשידורירשותע

הרשותתמסורהודעהלמורשהלשידוריםעל )ד(
כוונתהלשדרכאמור,זמןסבירמראש,לפינסיבותהעניןע

)ד( קטן בסעיף כאמור הודעה הרשות מסרה )ה(
לבעלזכיוןלשידורירדיו,יעמידלרשותהבעלהזכיוןאת
תחנתהשידורלפרקהזמןהדרושלהלשידורכאמורבסעיף

קטן)א(ע"

לפסקאות )8( ו–)23(

שנקבעו וכללים השנייה, הרשות לחוק 85 סעיף
מכוחו,מטיליםכיוםמגבלותעלהזמןשבעלרישיוןרשאי
חסות ולתשדירי לפרסומות שידור, שעת בכל להקצות,
האסדרההקיימתנועדהלהבטיחכיהצופה,שהיהמוגבל
בעברבחלופותהצפייה,לאייאלץלצפותבהיקףפרסומות
רחבעהצורךבאסדרהזופחתלאורהתפתחותהתחרות,
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בסעיףקטן)א(- )ב(

במקוםהרישהעדהמילה"ממורשה"יבוא"הרשותרשאיתלהגביל )1(
מורשה"ובמקום"זמנישידורכלהלן"יבוא"בזמנישידורשלתשדירי

פרסומת";

פסקאות)1(ו–)2(-יימחקו; )2(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

שידור" בזמני "להגבילו יבוא זמן" פרקי "ליטול במקום )ג(, קטן בסעיף )ד(
ובמקום"הנטילה"יבוא"ההגבלה";

בסעיף53א,במקוםהסיפההחלבמילים"שידוריבעלהרישיון"יבוא"שידוריבעל )9(
הרישיוןושידוריחברתהחדשות";

אחריסעיף53איבוא: )10(

"הפצתשידורי
טלוויזיה

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהיפיץאתשידוריו,בעצמו53בע )א(
אובאמצעותאחרע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הרשותלאתעביראת )ב(
הפצתם, לשם לשידוריטלוויזיה רישיון בעל של שידוריו
לרבותבדרךשלהעברתהשידוריםלמוקדישידוראולמיתקן

שידורלווייניע";

בסעיףקטן)א(- )ב(

במקוםהרישהעדהמילה"ממורשה"יבוא"הרשותרשאיתלהגביל )1(
מורשה"ובמקום"זמנישידורכלהלן"יבוא"בזמנישידורשלתשדירי

פרסומת";

פסקאות)1(ו–)2(-יימחקו; )2(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

שידור" בזמני "להגבילו יבוא זמן" פרקי "ליטול במקום )ג(, קטן בסעיף )ד(
ובמקום"הנטילה"יבוא"ההגבלה";

בסעיף53א,במקוםהסיפההחלבמילים"שידוריבעלהרישיון"יבוא"שידוריבעל )9(
הרישיוןושידוריחברתהחדשות";

אחריסעיף53איבוא: )10(

"הפצתשידורי
טלוויזיה

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהיפיץאתשידוריו,בעצמו53בע )א(
אובאמצעותאחרע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הרשותלאתעביראת )ב(
הפצתם, לשם לשידוריטלוויזיה רישיון בעל של שידוריו
לרבותבדרךשלהעברתהשידוריםלמוקדישידוראולמיתקן

שידורלווייניע";

מגווןחלופותהצפייההקיימות,הןהליניאריותוהןלפי
הזמנה)VOD(,והתפתחויותטכנולוגיותשמאפשרותלמנוי
להקליטתכניותולהריץאתהשידורקדימהכךשביכולתו

לדלגביתרקלותעלהפרסומותע

סעיף את לבטל ,)23( בפסקה מוצע, האמור לאור
85האמור,הקובעאתההגבלותהקיימותכיום,ולאפשר
ותשדירי הפרסומות היקף בקביעת גמישות לערוצים

החסותשהםמשדריםבמסגרתשידוריהםע

בסנקציה עניינו השנייה הרשות לחוק 49 סעיף
בדמות לשידורים, מורשה על להטיל הרשות שרשאית
הסעיף נוסח את להתאים במטרה פרסוםע דקות נטילת
לביטולההמוצעשלההגבלהעלזמןהפרסוםהקבועה
להחליף ,)8( בפסקה מוצע, לעיל הנזכר 85 בסעיף כיום
אתהסמכותלנטילתזמנישידורהקיימתכיוםבסעיף49
האמורבסמכותלהגבילמורשהלשידוריםבזמנישידור
שלתשדיריפרסומותעכך,תוכלהרשותלהגבילאתזמן
הפרסוםביחסלתכניתמסוימתענוסףעלכךכדילאפשר
לרשותגמישותבהפעלתהסנקציה,מוצעלבטלאתההסדר
הפרטניהקבועהיוםבסעיףקטן)א()1(ו–)2(לענייןאופן

נטילתדקותהפרסוםע

וזהנוסחושלסעיף85האמורשמוצעלבטלו:

"היקף תשדיר פרסומת

שרשאי פרסומת לתשדירי מרבי שידור זמן )א( 85ע
מורשהלשידוריםלהקצותבכלשעתשידור,לאיעלהעל-

ששדקות-בשידוריטלויזיה; )1(

תשעדקות-בשידורירדיוע )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,המועצה )1( )ב(
רשאיתלהתירלבעלרישיוןלשידוריטלוויזיה
לשידוריטלוויזיהלשנותאת זיכיון לבעל או
ההקצאהשלזמןשידורתשדיריפרסומת,ובלבד
שזמןהשידורביממהשלתשדיריפרסומתלא
יעלהעל10%מזמןהשידוריםהעומדלרשות

בעלהרישיוןאובעלהזיכיון;

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()2(,בעלזיכיון )2(
לשידורירדיורשאילשנותאתההקצאהשלזמן
שידורתשדיריפרסומת,ובלבדשזמןהשידור
המצטברבחודששלתשדיריפרסומתלאיעלה
פרסומת תשדירי של המרבי השידור זמן על
חודשלפיאותו שהוארשאילהקצותבאותו

סעיףקטןע

לעניןסעיףזה,זמןהשידוריםביממה )ג( 
בשידוריטלויזיהכוללאתזמןשידורהחדשותע"

לפסקה )10(

כיום,מפעילההרשותהשנייהמרכזשידורובקרה
הראשונה, תכליות: לשתי שמשמש מש"ב( - זה )בפרק
רשת )קשת, המסחריים הערוצים של השידור העברת

וערוץ10(לבעליהרישיונותלשידוריםלפיחוקהתקשורת
)קרי,חברותהכבליםוהלוויין(והפצהלווייניתשלהערוצים
השנייה הרשות בידי נקבע זה הפצה אופן המסחרייםע
במסגרתהרישיונותשלהערוציםהמסחרייםעואולםאופן
הפצהזהאינויעיל,ומעמיסעלויותכפולותעלהערוצים
השידור העברת עלויות על שנוסף מאחר המסחריים,
שהם הרישיון דמי דרך משלמים, הם השנייה, לרשות
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בסעיף59,סעיףקטן)א(-בטל; )11(

סעיפים60ו־61-בטלים; )12(

בסעיף62ג,סעיףקטן)א2(-בטל; )13(

אחריסעיף62גיבוא: )14(

"הוצאהשנתית
להפקותמקומיות

קנויות

ההוצאהשיוציאבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשסךהכנסותיו62ג1ע
עולהעל50מיליוןשקליםחדשיםבשנהלהפקותמקומיות
קנויות,בשנה,תהיהבסכוםשלאיפחתמסכוםהשווהל־65
אחוזיםמההוצאותשהוציאבעלהרישיון,באותהשנה,לשם

הפקתתכניותסוגהעילית,ובהתאםלכלליהמועצהע";

בסעיף62ה- )15(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"הפקהמקומיתקנויה",במקום"סעיף60"יבוא )א(
"סעיף62ג1";

משלמיםלרשותהשנייה,גםאתעלותהחזקתהמש"בע
עלכןמוצעלקבועכיבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהיפיץ
אתשידוריובעצמואובאמצעותאחר,אךלאבאמצעות
הרשותעכלומר,הרשותלאתוכללהפיץאתשידוריושל

בעלרישיוןכאמורכפישהדברנעשההיוםע

לענייןזהמוצעלהבהירכיהעברתהשידוריםלמוקד
תיחשב הפצתם לשם לווייני שידור למיתקן או שידור

להפצהלצורךהאיסורהמוצעע

לפסקאות )11(, )12(, )14(, )15)א( ו–)18()א(

סעיף59לחוקהרשותהשנייהקובעהוראותלעניין
הקצאתזמנישידורלהפקותמקומיותכהגדרתןבסעיף58
לחוקהאמור)בפרקזה-הפקותמקומיות(עכחלקמהמגמה
לפשטולצמצםרגולציה,מוצעלקבועכיחובותהתוכן
חובות יהיו טלוויזיה לשידורי רישיון בעל חייב שבהן
להשקעהבתוכןולאחובותלשידורתוכןעקביעתחובה
להשקיעבהפקותמקומיותמאפשרתקיוםשלשוקיצירה
פלורליסטי,חיותוסס,בעודשאתאופןהשידורשלתכניות
הרישיוןע בעל של בידיו להותיר ראוי כאמור ושיבוצן
סעיף של )א( קטן סעיף את למחוק מוצע לכך בהתאם
59האמורשקובעאתחובתהתוכןהעיקריתלענייןכלל

שידוריהטלוויזיה)שנוגעתלכללהמורשיםלשידורים(ע

לחוק 60 סעיף את לבטל מוצע דומה, באופן
הרשותהשנייהשלפיו"שישיםוחמישהאחוזיםלפחות
מהשידוריםשהוקצולהפקותהמקומיותבהתאםלקבוע
בסעיפים55ו־59,תהיהמהפקותמקומיותקנויותובהתאם

לכלליהמועצה")ראו:פסקה)12((ע

הרשות לחוק 62ג1 בסעיף לקבוע מוצע במקביל,
השנייהכנוסחוהמוצעבפסקה)14(,בהתאםלעיקרוןשל
קביעתחובההנמדדתבהשקעהבתוכןולאבשידור,כי
ההוצאהשיוציאבעלרישיוןלהפקותמקומיותקנויות,
מההוצאות מ־65% יפחת שלא בסכום תהיה בשנה,
שהוציאלשםהפקתתכניותסוגהעיליתובהתאםלכללי
62ה)א( בסעיפים הפניות לתקן מוצע בהתאם המועצהע
ו־63א)ג(לחוקהרשותהשנייה,בפסקאות)15()א(ו–)18()א(ע

כמוכןמוצעלבטלאתסעיף61לחוקהרשותהשנייה
משך בדבר הוראות לקבוע הרשות למועצת שמאפשר
משום זאת ,))12( פסקה )ראו הערבית בשפה השידורים
שבעולםתחרותישבופועליםכמהבעלירישיונות,אין
מקוםלהתערבותרגולטוריתמסוגזהבתוכןהשידוריםשל

הגורםהמפוקחע

וזהנוסחושלסעיף61האמורשמוצעלבטלו:

"שידורים בערבית ותרגום

בשפה השידורים זמן משך את תקבע המועצה 61ע
לרבות אלה, שידורים לענין כללים תקבע וכן הערבית

בדברהקרנתתרגוםתכנםשלשידוריםע"

לפסקה )13(

במתן עוסק השנייה הרשות לחוק 62ג)א2( סעיף
הקלותלבעלרישיוןחדשבאשרלחובותהשקעהבתוכן
מאחר חדשותע בהפקת השקעה חובת לרבות המשודר,
שבמסגרתהתיקוןהמוצעבפרקזה,מוצעמודלשונהשל
הגנותינוקאשייקבעבתוספתהשנייהכתיקונההמוצע

בפסקה)29(,מוצעלבטלסעיףקטןזה,שזהנוסחו:

עלאףהוראותסעיףקטן)א1(,בעלרישיון ")א2()1(
חדשיהיהרשאי,במהלךהשנתייםהראשונות
החלבמועדתחילתתוקפושלהרישיון,לשדר
מחציתמהיקףהשידוריםהקבועלגביובסעיף
מחצית להוציא וכן השנייה, לתוספת 5)ב(
מסכומיההוצאהשהואמחויבלהוציאבהתאם
להוראותסעיפים5)א1(ו־5אלתוספתהשנייה;
הוציאבעלהרישיוןמחציתמסכומיההוצאה
השנתית ההוצאה בהתאמה תופחת כאמור,
בהתאם להוציא מחויב שהוא המזערית

להוראותסעיף2לתוספתהשנייה;

מי - חדש" רישיון "בעל זה, קטן בסעיף )2(
שניתןלורישיוןלשידוריטלוויזיהולאהיהבעל
זיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעלרישיוןלשידורי
טלוויזיהבשנתייםשקדמולמועדקבלתהרישיון
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סעיףקטן)ה(-בטל; )ב(

- כאמור" תכניות של השידור שעות "ובהיקף המילים )ו(, קטן בסעיף )ג(
יימחקו,והמילים"ובשעותהשידורשלהתכנית"-יימחקו;

בסעיף62ו- )16(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"הפקהמקומיתקנויה",בפסקה)2(,במקוםהסיפה )א(
החלבמילים"שהיאסוגה"יבוא"שהיאתכניתסוגהעיליתכהגדרתהבאותו

סעיף";

בסעיףקטן)ד(- )ב(

בפסקה)1(,במקוםהרישהעדהמילים"ושעותהשידורשלתכניות )1(
כאמור"יבוא"הסכומיםששימשובעלרישיוןכללילשידוריכבליםאו
בעלרישיוןלשידורילווייןלהפקתתכניותממומנות"ובמקוםהקטעהחל
במילים"שלבעלרישיון"עדהמילים"לשידורילוויין"יבוא"שלבעל

רישיוןכאמור";

בפסקה)2(,במקוםהרישהעדהמילים"ושעותהשידורשלתכניות )2(
כאמור"יבוא"הסכומיםששימשובעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעל
רישיוןלשידוריטלוויזיהלהפקותממומנות"ובמקוםהקטעהחלבמילים
"שלבעלזיכיון"עדהמילים"לשידוריטלוויזיה"יבוא"שלבעלזיכיוןאו

שלבעלרישיוןכאמור";

בסעיף63- )17(

סעיףקטן)ה(-בטל; )ב(

- כאמור" תכניות של השידור שעות "ובהיקף המילים )ו(, קטן בסעיף )ג(
יימחקו,והמילים"ובשעותהשידורשלהתכנית"-יימחקו;

בסעיף62ו- )16(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"הפקהמקומיתקנויה",בפסקה)2(,במקוםהסיפה )א(
החלבמילים"שהיאסוגה"יבוא"שהיאתכניתסוגהעיליתכהגדרתהבאותו

סעיף";

בסעיףקטן)ד(- )ב(

בפסקה)1(,במקוםהרישהעדהמילים"ושעותהשידורשלתכניות )1(
כאמור"יבוא"הסכומיםששימשובעלרישיוןכללילשידוריכבליםאו
בעלרישיוןלשידורילווייןלהפקתתכניותממומנות"ובמקוםהקטעהחל
במילים"שלבעלרישיון"עדהמילים"לשידורילוויין"יבוא"שלבעל

רישיוןכאמור";

בפסקה)2(,במקוםהרישהעדהמילים"ושעותהשידורשלתכניות )2(
כאמור"יבוא"הסכומיםששימשובעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעל
רישיוןלשידוריטלוויזיהלהפקותממומנות"ובמקוםהקטעהחלבמילים
"שלבעלזיכיון"עדהמילים"לשידוריטלוויזיה"יבוא"שלבעלזיכיוןאו

שלבעלרישיוןכאמור";

בסעיף63- )17(

האמור,ואםהיובינולביןבעלזיכיוןלשידורי
טלוויזיה, לשידורי רישיון בעל או טלוויזיה
)בהגדרהזו-בעלזיכיוןאורישיוןקודם(יחסים
כמפורטלהלן-חלפהשנהלפחותממועדסיום

היחסיםכאמור:

הואהיהבעלענייןבבעלזיכיוןאו )א(
רישיוןקודם;

בעלזיכיוןאורישיוןקודםהיהבעל )ב(
ענייןבו;

בבעל עניין בעל היה בו עניין בעל )ג(
זיכיוןאורישיוןקודם;

לענייןהגדרהזו,יראוגםאתמועדפקיעתו
אוביטולושלהזיכיוןאוהרישיוןשלבעל
סיום כמועד הקודם, הרישיון או הזיכיון

היחסיםבינולביןבעלהרישיוןהחדשע"

לפסקה )15()ב(

השנייה 62הלחוקהרשות סעיף של )ה( סעיףקטן
בסעיף )כהגדרתה ממומנת תכנית שידור כי קובע
קטן)א(שלהסעיףהאמור(יבוצעבהתאםלכלליםשקבעה
המועצהבדברשיבוץתכניותעכחלקמצמצוםמעורבות
הרגולטורבתוכןהמשודר,במסגרתהתיקוןהמוצע,מוצע
לבטלאתהסמכותהאמורהשלהרשותעוזהנוסחושלסעיף

קטן)ה(האמורשמוצעלבטלו:

רישיון ובעל טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל ")ה(
לשידוריטלוויזיהישדרותכניותממומנותבהתאםלכללים

שקבעההמועצהבדברשיבוץתכניותכאמורע"

בכללים עניינו האמור 62ה סעיף של )ו( קטן סעיף
תכניות להפקת רישיון בעל ששימשו בסכומים להכרה
ממומנות,ביןהשארתוךהתייחסותלהיקףשעותהשידור
שלתכניותכאמורעבשלהכוונהלמקדאתהחובהשתחול
עלבעלירישיוןבהשקעהבהפקהולאבזמנישידור,מוצע
)ו(האמוראתההתייחסותלקביעת להשמיטמסעיףקטן

כלליםבנושאהיקףשעותהשידורע

לפסקה )16(

מוצעלתקןאתסעיף62ו)א()2(לחוקהרשותהשנייה,
אשרמפנהלהגדרתהמונחסוגהמורכבתבחוקהתקשורת,
ולהחליפהבהפניהלהגדרתתכניתסוגהעיליתשבסעיף
6אלחוקהתקשורת,כתיקונוהמוצעבסעיף2)2()ב(להצעת

החוקע

כמוכןמוצע,בדומהלתיקוניםהמוצעיםבפסקאות
)11(,)12(,)14(ו–)15()ג(לעיל,לתקןאתסעיףקטן)ד(שלסעיף
62ולחוקהרשותהשנייהולהשמיטמההסמכהלכללים
של השידור שעות להיקף ההתייחסות את בו הקבועה

תכניותממומנותע

לפסקה )17(

בשידורי עוסק השנייה הרשות לחוק 63 סעיף
חדשותעכחלקמהכוונהלהגביראתהתחרותוהפלורליזם
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בסעיףקטן)א(,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"המשודריםעלפיחובהכאמור )א(
בסעיףקטן)א1(,ולענייןבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשלאחלהעליוחובה

כאמור-עלפיבחירה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשסךהכנסותיומביצועשידורים ")א1(
וממתןשירותיםכאמורבסעיף100,בשנההקודמת,עולהעל200מיליון

שקליםחדשים,חייבלשדרשידוריחדשותע";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטלים; )ג(

בסעיף63א- )18(

בסעיףקטן)ג(,במקום"62,60ה"יבוא"62ג62,1ה"; )א(

סעיףקטן)ה(-בטל; )ב(

בסעיף63א1,המילים"בסכוםשלאיפחתמסכוםכקבועבסעיף4לתוספתהשניה" )19(
-יימחקו;

בסעיף81,סעיףקטן)ב(-בטל; )20(

בשידורים,מוצעיםכמהתיקוניםבסעיףהאמורשנועדו
בין קטןע פעילות היקף בעלי רישיונות בעלי על להקל
השארמוצעשלאלהטילעלאותםבעלירישיונותחובה
לשדרשידוריחדשותעהצעהזונכללהבעברבדוחהוועדה
המייעצתלאסדרתהרגולציהבשוקהשידוריםשמינהשר
התקשורתבשנת2015,ושהגישהאתהמלצותיהלשרביום
)29ביוני2016()בפרקזה-הוועדה כ"גבסיווןהתשע"ו

המייעצת(ותיקוןזהמוצעברוחהמלצתהבענייןזהע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א1(כנוסחוהמוצע,כירק
בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשסךהכנסותיומשידורים
ומתןשירותיםעולהעל200מיליוןשקליםחדשיםבשנה
הקודמת,יהיהחייבלשדרחדשותעכמוכןמוצעלהבהירכי
ההוראותלענייןשידוריחדשותהקבועותבחוקאושנקבעו
מכוחו,יחולועלכלבעלרישיוןשמשדרחדשות,גםאם
הואעושהזאתעלפיבחירתוולאמכוחהחובהכאמור

בסעיףקטן)א1(המוצעע

כמוכןמוצע,בהתאםלעקרונותהאסדרההמוצעים
הרגולטור מעורבות צמצום כאמור שעיקרם זה בתיקון
בתוכןהמשודר,לבטלאתסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף
63האמור,אשרמקניםלמועצהסמכותלקבועאתמועדי
השידור ושפות אורכן החדשות, מהדורות של השידור

שלהןעוזהנוסחם:

שידורי של המועדים את תקבע המועצה ")ב(
החדשותואורכםע

שידוריחדשותיהיובנוסףלעברית,גםבערבית )ג(
ובשפותאחרות,הכלכפישתורההמועצהע"

לפסקה )18()ב(

הגנות מעניק השנייה הרשות לחוק 63א)ה( סעיף
ינוקאלבעלרישיוןחדשבמהלךהשנתייםהראשונותשל
תקופתהרישיוןעהוראהזואינהנדרשתעודלאורהתיקון

המוצעבפסקה)17(לעילשלסעיף63לחוקהאמור,שלפיו
חובתשידורהחדשותתחולרקעלבעלירישיוןשהיקף
הכנסותיהםבשנהעולהעל200מיליוןשקלים,ומוצעעל

כןלבטלהעוזהנוסחושלסעיף63א)ה(האמור:

חדש רישיון בעל זה, סימן הוראות אף על ")ה(
כהגדרתובסעיף62ג)א2()2(,יהיהרשאישלאלשדרשידורי
חדשותבשנתייםהראשונותהחלבמועדתחילתתוקפו
שלהרישיון;עלבעלרישיוןחדששבחרכאמור,לאיחולו,
בתקופהשבהבחרשלאלשדרשידוריחדשות,הוראות
סימןזה,לרבותהוראותסעיףקטן)ג(,והואלאיהיהחייב
להוציאבתקופההאמורהאתההוצאהלמימוןהתפעול
לתוספת 3 בסעיף הקבועה החדשות חברת של השוטף
חדשות שידורי של לרכישה ההוצאה את או השנייה,
הקבועהבסעיף4לתוספתהשנייה,לפיהעניין;ההוצאה
השנתיתהמזעריתשבעלהרישיוןהחדשכאמורמחויב
להוציאבהתאםלהוראותסעיף2לתוספתהשנייה,תופחת

בהתאמהע"

לפסקה )19(

בשלביטולושלסעיף4לתוספתהשנייהלחוקהרשות
השנייה,כמוצעבפסקה)29(להלן,מוצעלתקןבהתאםאת

סעיף63א1לחוקהאמור,אשרמפנהאליוע

לפסקה )20(

סעיף81)ב(לחוקהרשותהשנייהקובעכי"המועצה
רשאיתלקבועכלליםבדברחובתמורשהלשידוריםלקבוע
לוחמחיריםלתשדיריפרסומת,פרטיםשיכלולהלוחואופן
הבאתולידיעתהציבור"עבעידןשלריבויערוצים,וכחלק
מוצע בתוכן, הרגולטור מעורבות את לצמצם מהמגמה
להשאיראתהאופןשבונקבעיםתעריפיהפרסומותלגורמי

השוק,ובהתאם,לבטלאתסעיף81)ב(האמורע
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בסעיף82- )21(

"בנפרד יבוא "בתחילתה" במילה החל הסיפה במקום )א(, קטן בסעיף )א(
מהתכניתהמשודרת,בהתאםלכלליםשקבעההמועצה";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיף83- )22(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"דברשהואבגדר"יבוא"דבר )א(
שהואבגדרמסרפרסומי,אלאבתנאיםובדרךשקבעההמועצהבכללים;כללים
לפיסעיףקטןזהיכללו,ביןהשאר,דרכיםליידועהצופיםבדברקיומושלמסר
פרסומיבתכניתוזהותהגורםהמממןאתהתכנית;לענייןזה,"מסרפרסומי"-
לרבותאםהואנועדלקדםאדם,מוצראושירות,ובכללזהפרסומתסמויה,

פרסומתבלתימודעתאופרסומתאגב";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיכלולמורשהלשידוריםמסר ")א1(
פרסומיכאמורבאותוסעיףקטןבמשדריחדשות,בתכניותילדיםובתכניות

תעודהע";

סעיף85-בטל; )23(

בסעיף85א)א(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיהעניין"יבוא"מורשהלשידורים )24(
לאימכורולאיקצהיותרמעשרהאחוזיםמזמןשידורתשדיריהפרסומתשלו"ובסופו
יבוא"לענייןזה,"זמןשידורתשדיריפרסומת",שלמורשהלשידורים-משךהזמןשבו

מורשהלשידוריםמשדרתשדיריפרסומת,ביממה;";

בסעיף82- )21(

"בנפרד יבוא "בתחילתה" במילה החל הסיפה במקום )א(, קטן בסעיף )א(
מהתכניתהמשודרת,בהתאםלכלליםשקבעההמועצה";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיף83- )22(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"דברשהואבגדר"יבוא"דבר )א(
שהואבגדרמסרפרסומי,אלאבתנאיםובדרךשקבעההמועצהבכללים;כללים
לפיסעיףקטןזהיכללו,ביןהשאר,דרכיםליידועהצופיםבדברקיומושלמסר
פרסומיבתכניתוזהותהגורםהמממןאתהתכנית;לענייןזה,"מסרפרסומי"-
לרבותאםהואנועדלקדםאדם,מוצראושירות,ובכללזהפרסומתסמויה,

פרסומתבלתימודעתאופרסומתאגב";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיכלולמורשהלשידוריםמסר ")א1(
פרסומיכאמורבאותוסעיףקטןבמשדריחדשות,בתכניותילדיםובתכניות

תעודהע";

סעיף85-בטל; )23(

בסעיף85א)א(,במקוםהרישהעדהמילים"לפיהעניין"יבוא"מורשהלשידורים )24(
לאימכורולאיקצהיותרמעשרהאחוזיםמזמןשידורתשדיריהפרסומתשלו"ובסופו
יבוא"לענייןזה,"זמןשידורתשדיריפרסומת",שלמורשהלשידורים-משךהזמןשבו

מורשהלשידוריםמשדרתשדיריפרסומת,ביממה;";

לפסקה )21(

סעיף82לחוקהרשותהשנייהקובעהוראותלעניין
סעיף טלוויזיהע תכנית במהלך פרסומת תשדיר מיקום

קטן)א(שלהסעיףהאמורקובעכיתשדירפרסומתישודר
רקבתחילתהאובסופהשלתכנית,ובנפרדממנה,וסעיף
קטן)ב(שלאותוסעיףקובעכיהמועצהרשאיתלקבוע
כלליםלענייןשידורתשדיריפרסומותבמהלךהתכניתע
הסעיףנועדלוודאכיקיימתהפרדהברורהביןהתכנית
קבעה המועצה לכך, בהתאם הפרסומותע תשדירי לבין
כלליםלענייןאופןההפרדה,כגוןשינויהסימוןעלגבי
המרקעבעתשידורפרסומות,אופןהמעברביןהתכנית

לפרסומותוכיוצאבזהע

כיום הקיימים הכללים למעשה, שהלכה מאחר
מאפשריםשידורתשדיריפרסומותבמהלךתכניתועוסקים
בעיקרםבאופןההפרדה,מוצעלתקןאתסעיף82האמור
התכנית בין ההפרדה לגבי הגבלה רק בו שתישאר כך

לפרסומת,ולמועצהתהיהסמכותלקבועכלליםבנושאע

השנייה הרשות לחוק 82)ב( סעיף של נוסחו וזה
שמוצעלבטלובמסגרתהתיקוןהמוצעלעיל:

שישודר יכול )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
תשדירפרסומתגםבאתנחתאותשבמהלכהשלתכנית,

בהתאםלכלליםשקבעההמועצהע"

לפסקה )22(

83לחוקהרשותהשנייהעוסקבפרסוםסמוי סעיף
)המכונהגםתוכןשיווקי(,שמשמעושילובשלתוכןמסחרי
השתתפות תמורת לרוב ממנה, וכחלק תכנית במהלך
במימוןאותשלוםמכלסוגשהוא,והכולשלאבמסגרת
סעיף, אותו לפי מהתכניתע בנפרד המשודרת פרסומת
חלאיסורלשדרתוכןזהבשידוריהערוציםהמסחריים

ובשידוריהטלוויזיההרב־ערוציתע

בענייןזההמליצההוועדההמייעצתלתקןאתהחוק
ולאפשרשילובשלמסרפרסומי,תוךקביעתכלליםליידוע
זאת,המליצה עם תוכןכאמורע של קיומו בדבר הצופה
של שילובם על האיסור את להותיר המייעצת הוועדה
חדשות, כגון משדרים, סוגי בכמה פרסומיים מסרים
להיות צריכים חדשות שידורי ילדיםע ושידורי תעודה
אובייקטיביים,מהימנים,ונקייםבאופןמוחלטמשיקולים
עסקיים,ועלכןאיןמקוםלאפשרבמסגרתםפרסוםסמויע
שידוריילדיםלאאמוריםלכלולפרסוםסמוי,שכןילדים

הםקהלנוחלהשפעהע

מוצעלאמץאתהמלצותהוועדההמייעצתבנושא
ולאפשרשילובםשלמסריםפרסומייםבתכניות,בהתאם
מוצע כן כמו השנייהע הרשות מועצת שתקבע לכללים
לקבועכינוסףעלשידוריחדשותוילדים,לאיותרשילוב
תוכןשיווקיגםבתכניותתעודה,וזאתמשיקוליםדומים

לאיסורעלהכללתובשידוריחדשותע
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סעיף86א-בטל; )25(

בסעיף88- )26(

ברישה,המילים"ביןהיתר"-יימחקו; )א(

פסקאות)1(,)3(,)4(,)7(ו–)10(-יימחקו; )ב(

סעיף89וסימןב'בפרקט'-בטלים; )27(

לפסקה )25(

למועצת מקנה השנייה הרשות לחוק 86א סעיף
הרשותהשנייהסמכותלקבועכלליםלענייןעוצמתהקול
טכנולוגיים פתרונות יש כיום לעיל, כאמור בפרסומותע
שמאפשריםלצופהלדלגעלתשדיריהפרסומותעלאורזאת,
הצורךלהגןעלהצופהבמהלךשידוריהפרסומותפחתע
יתרהמזאת,בעולםשבוישחלופותצפייה,הרישככל
שהיקףהפרסומותבערוץמסויםיגדל,כךסביריותרכי
הצופיםייבחרולעבורערוץאחר,ועלכןישלערוץתמריץ
שלאלהגביראתעוצמתהקולבמהלךתשדיריהפרסומותע
לאורהאמור,איןעודצורךבכלליםלענייןעוצמתהקול
בפרסומותומוצעעלכןלמחוקאתסעיף86אהאמור,שזה

נוסחו:

"עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים 
אחרים

מורשהלשידוריםלאישדרתשדירפרסומת,קדימון 86אע
אושידורמסוגאחרשקבעההמועצהבכללים,בשידורי
הרדיואובשידוריהטלוויזיה,בעוצמתקולהעולהעלטווח
פרסומת, תשדיר שאינו במישדר המקובל הקול עוצמת
קדימוןאושידורמסוגאחרכאמור,כפישקבעההמועצה

בכללים;בסעיףזה,"קדימון"-כלאחדמאלה:

תשדירהמודיעעללוחשידוריםאועלשידור )1(
אחדאויותרשישודרובעתיד,ביןמידלאחרשידורו
וביןמאוחריותרבאותויוםאובמועדאחר,בשידורי
לשידורי זיכיון בעל ולעניין לשידורים, המורשה
טלוויזיה-גםבשידוריבעלזיכיוןאחרבאותוערוץ;

תשדירשנועדלקדםאתשידוריבעלהזיכיון, )2(
ולענייןהמורשהלשידוריםלשידוריטלוויזיה-גם

שידוריבעלזיכיוןאחרבאותוערוץע"

לפסקה )26(

סעיף88לחוקהרשותהשנייהמקנהלמועצתהרשות
השנייהסמכותלקבועכלליםבנוגעלשידוריפרסומותע
כחלקמהפחתתמעורבותהרגולטורבתוכןהמשודר,מוצע
לצמצםאתרשימתהנושאיםשלגביהםרשאיתהמועצה
לקבועכללים,כפישיפורטלהלן,וכןלקבועכירשימהזו

היארשימהסגורהע

לעניין כללים לקבוע הסמכות את למחוק מוצע
;))1( )פסקה הצגתם" ודרך פרסומת תשדירי "מתכונת
ואתהסמכותלקבועכלליםלעניין"עיתוייםשלתשדירי
לכל המרבי הזמן משך השידורים, במסגרת הפרסומת
תשדירכאמור,ומרווחהזמןביןתשדיריפרסומתשונים,

תוךמגמהלשדראתתשדיריהפרסומתבמרוכז")פסקה
)3((,זאתמאחרשקביעותמסוגזההןהתערבותמיותרת

בשיקוליםעסקייםשלבעלהרישיוןע

עודמוצעלבטלאתסמכותמועצתהרשותהשנייה
לקבועכלליםבאשרל"סוגיהתכניותשניתןלהפסיקאת
4((,משום מהלךשידורןלצורךתשדירפרסומת")פסקה
בעלי של התוכן עריכת בשיקולי להתערב מקום שאין

הרישיוןבהקשרזהע

האמורה המועצה סמכות את לבטל מוצע כן כמו
לקבוע"סייגיםבדברפרסוםמוצריםושירותים,ביןלפי
נושאיםוביןדרךכלל,מחיריהםואופןההשוואהביניהם,
תוךמגמהלהבטיחשידורמידעמהימןותחרותהוגנת"
)פסקה)7((,וכןאתסמכותהלקבוע"סייגיםבדברתשדיר
58 בסעיף כמשמעותה מקומית מהפקה שלא פרסומת

בשינוייםהמחוייבים")פסקה)8((ע

לפסקה )27(

סעיף89לחוקהרשותהשנייהמקנהלרשותהשנייה
ולקבוע פרסומות תשדירי מראש לאשר לדרוש סמכות
הרגולציה להעברת למדיניות בהמשך בנושאע כללים
לפיקוחבדיעבדבמקוםפיקוחמראש,מוצעלבטלסעיף

זה,שזהנוסחו:

"אישור מוקדם

הרשותרשאיתלהורותלמורשהלשידוריםלהגיש
לאישורההמוקדםהעתקיתמליליםוסרטיםשלתשדירי
פרסומת,כולםאומקצתם,ורשאיתהיאשלאלאשרשידור
תשדירפרסומתאולהתנותאתאישורהלשידורכאמור

בתנאים,הכלבהתאםלכלליםשקבעהלפיחוקזהע"

סימןב'לפרקט'לחוקהרשותהשנייה,קובעהוראות
לענייןהקמתהופעולתהשלועדהלתיאוםשידורים,אשר
מורכבתמיושבראששמינתההממשלה,נציגיםשלשר
ומועצת השנייה הרשות להמלצת בהתאם התקשורת,
הכבליםוהלוויין,נציגשלתאגידהשידורהישראליונציג
הטלוויזיההחינוכיתעתפקידיהוועדה,לפיסימןב'האמור
הםהגבלהברכישתתכניםמספקיםמחוץלישראל,מניעת
שידוריםשלתכניותדומותאוזהותשהופקובידיאחדמן
הגורמיםהמנוייםלעילוכלפעולתתיאוםאחרתשתטיל

עליההממשלהע

וממילא התכנסה לא הוועדה היום שעד מאחר
ומאחר סמכותה, שבתחום בנושאים הוראות קבעה לא
שבעתהזו,איןמקוםלקבועשיוקםגוףכאמורוככלשיש
מחלוקותביןבעלירישיונותלשידורשונים,הןמתבררות
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בתוספתהראשונה,בסעיף1,בהגדרה"תכניתסוגה)ז'נר(עילית",בפסקה)2(- )28(

ברישה,המילים"ביןהשארמסוגיםאלה"-יימחקו; )א(

פסקאותמשנה)א(עד)ד(-יימחקו; )ב(

בתוספתהשנייה- )29(

במקוםסעיף3יבוא: )א(

בתוספתהראשונה,בסעיף1,בהגדרה"תכניתסוגה)ז'נר(עילית",בפסקה)2(- )28(

ברישה,המילים"ביןהשארמסוגיםאלה"-יימחקו; )א(

פסקאותמשנה)א(עד)ד(-יימחקו; )ב(

בתוספתהשנייה- )29(

במקוםסעיף3יבוא: )א(

לפניהערכאותהשיפוטיותהמתאימות,מוצעלמחוקאת
סימןב'לפרקט'האמורעוזהנוסחו:

"סימן ב': ועדה לתיאום שידורים

הקמת ועדת התיאום והרכבה

הרשות, של פעילותם לתיאום ועדה תוקם )א( 111ע
תאגידהשידורהישראלי,הטלויזיההלימודיתוהמועצה
לשידוריכבליםשנתמנתהלפיסעיף6בלחוקהתקשורת

)בסימןזה-ועדתהתיאום(ע

ועדתהתיאוםתהיהשלחמישהחברים: )ב(

היושבראששמינתההממשלה,לפיהמלצת )1(
שרהתקשורת;

שנינציגיםשמינההשרכלהלן: )2(

המלצת לפי הרשות, מטעם נציג )א(
המועצה;

נציגמטעםהמועצהלשידוריכבלים; )ב(

הישראלי השידור תאגיד מטעם נציג )3(
שמינההשר;

נציגמטעםהטלויזיההלימודיתשמינהשר )4(
החינוךוהתרבותע

לכלנציגימונהממלאמקוםבידיהשרשמינה )ג(
אתהנציגע

תפקידיה, בביצוע תתחיל התיאום ועדת )ד(
י"דבחשוןתשס"ב מיום לאיאוחר ,112 לסעיף בהתאם
)31באוקטובר2001(ולצורךכךימונוחבריהעדליוםי"ג

בתשריתשס"ב)30בספטמבר2001(ע

תפקידי ועדת התיאום

תפקידיועדתהתיאוםהם: 112ע

הגבלהברכישתתכניותמספקיםמחוץלישראל, )1(
כאמורבסעיף62,בשינוייםהמחוייבים;

זהות או דומות תכניות של שידורן מניעת )2(
תאגיד הרשות, בידי בהפקתן שהוחל או שהופקו
הטלויזיה החדשות, תאגיד הישראלי, השידור
הלימודיתאובידיהמורשיםלשידוריםלפיחוקזה

אולפיחוקהתקשורת;

כלפעולתתיאוםאחרתשתטילעליההממשלהע )3(

ערר על החלטה של ועדת התיאום

הממשלה, לפני לערור רשאי התיאום ועדת חבר 113ע
תוך הועדה, של החלטה על שמינהו, השר באמצעות
ההחלטה ביצוע קבלתה; ממועד שעות ושתיים שבעים

יעוכבעדלהכרעתהממשלהבעררע"

לפסקה )28(

התוספתהראשונהלחוקהרשותהשנייה)בפרקזה
-התוספתהראשונה(כוללתהגדרהלמונח"תכניתסוגה
)ז'נר(עילית"עההגדרהכוללת,תחתהקטגוריהשל"תכנית
דרמה",פירוטשלתתי–סוגיםרביםשנכלליםבהגדרה,כגון
דרמהבודדת,דרמהתיעודית)דוקודרמה(,סדרתדרמה
וסרטטלוויזיה,כאשרלכלאחדמהסוגיםמוגדרקריטריון

פרטנילענייןאורכוע

הרגולטור התערבות את לצמצם מהרצון כחלק
בתוכןהמשודרולאפשרלבעליהרישיוןגמישותבניהול
ההשקעהבסוגהעילית,מוצעלצמצםאתהפירוטהקיים
כיוםבהגדרהעבהתאם,מוצעלמחוקאתפסקאותמשנה
)א(עד)ד(שבקטגוריה"תכניתדרמה",בפסקה)2(להגדרה,
תכנית היא דרמה תכנית כי הקביעה את ולהשאיר
המגוללתסיפורעלילהבעלאופיקומי,דרמטי,מלודרמטי,
טרגיאוכיוצאבזהעוזהנוסחןשלפסקאותמשנה)א(עד
)ד(שבפסקה)2(להגדרה"תכניתסוגה)ז'נר(עילית"שמוצע

כאמורלמחוק:

אחד פרק של בהיקף דרמה - בודדת דרמה ")א(
המשודרתבמלואהבמהלךשידוראחד,אומהווהחלק
מסדרהקצרהומשלבתבתוכהבדרךכללצילומיאולפן

עםצילומיםמחוץלאולפן,ואורכה50דקותלפחות;

דרמהתיעודית)דוקודרמה(-דרמההעוסקת )ב(
בדמויותאובאירועיםאמיתייםוהחותרתלשחזרדמויות
ואירועיםאלה,מתוךנאמנותמרביתלעדויותולמסמכים

המתאריםאותם;

סדרתדרמה-דרמהשבהכמהפרקים,שאורך )ג(
כלאחדמהם24דקותלפחות;

סרטטלוויזיה-תכניתבמתכונתהדומהלדרמה )ד(
דקות 80 של באורך כלל, בדרך מתאפיינת, אך בודדת

לפחותובתסריטהמחייבצילומיםמחוץלאולפן;"ע

לפסקה )29(

לפסקת משנה )א(

סעיף3לתוספתהשנייהבחוקהרשותהשנייה)בפרק
ההוצאה את השאר בין קובע השנייה( התוספת - זה
לצורך טלוויזיה לשידורי רישיון בעל שיוציא השנתית

התפעולהשוטףשלחברתהחדשות,כדלקמן:

"הוצאה לתפעול השוטף של חברת החדשות

ההוצאהשיוציאו,בכלשנה,בעליהזיכיונותבכל 3ע
לשידורי רישיון בעל וכן ביניהם, שווה בחלוקה ערוץ,
טלוויזיהלתפעולהשוטףשלחברתהחדשותלאתפחת
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"הוצאהלתפעול
השוטףשלחברת

החדשות

ההוצאההשנתיתשיוציאבעלרישיוןלשידורי3ע )א(
טלוויזיהשסךהכנסותיועולהעל200מיליוןשקלים
חדשיםבשנה,לתפעולהשוטףשלחברתהחדשות,לא

תפחתמ־68מיליוןשקליםחדשיםע

הוחזקהחברתהחדשותבמשותף,כאמורבסעיף )ב(
71ד)יג(,יראואתשניבעליהרישיוןהמחזיקיםבמשותף
כאמורבאותוסעיף,לענייןסעיףקטן)א(,כבעלרישיון
אחד,ואתסכוםהכנסותיהםשלשניבעליהרישיון

האמורים-כסךהכנסותיוע";

סעיף4-בטל; )ב(

במקוםסעיפים5ו־5איבוא: )ג(

"הוצאהלהפקת
תכניותסוגה

עילית

לשידורי5ע רישיון בעל שיוציא השנתית ההוצאה
50מיליוןשקלים טלוויזיהשסךהכנסותיועולהעל
חדשיםבשנה,לשםהפקתתכניותסוגהעילית,לא
תפחתמסכוםהשווהל־17אחוזיםמהכנסותיובשנה,
ובלבדש־50אחוזיםמהסכוםהאמור,לפחות,יוצאו
להפקתתכניותדרמהו־30אחוזיםמאותוסכום,לפחות

יוצאולהפקתתכניותתעודהע

מ–55מיליוןשקליםחדשים,ואולםהוצאהכאמורהעולה
עלעשריםאחוזיםמסךההוצאההשנתיתהמזעריתלא
תובאבחשבוןכחלקמההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעל

זיכיוןאושלבעלרישיוןע"

כיוםעומדהסכוםהנקובבסעיףהאמורעל55מיליון
עומדת להיום שנכון כך למדד, צמוד חדשים, שקלים
חובתההוצאהכאמורעל68מיליוןשקליםחדשיםבשנהע
רישיון בעל שלפיו )17( בפסקה המוצע לתיקון בהמשך
לשידוריטלוויזיהשהיקףהכנסותיולאעולהעל200מיליון
שקליםבשנהאינוחייבלשדרחדשות,מוצעלהחליףאת
סעיף3לתוספתהשנייהולקבועכיהחובהלהשקיע68
מיליוןשקליםחדשיםבתפעולהשוטףשלחברתהחדשות
תחולרקעלמישסךהכנסותיועולהעל200מיליוןשקלים

חדשיםבשנהע

כמוכןמוצעלקבוע,בסעיף3לתוספתהשנייהכנוסחו
המוצע,הוראותבענייןחברתחדשותהמוחזקתבמשותף
חברת היינו, טלוויזיה, לשידורי רישיון בעלי שני בידי
להחזקה ביחס ורשתע קשת ידי על המוחזקת החדשות
אתהסכוםכאמור להשקיע החובה כי מוצע משותפת,
בחברת שבו מצב למנוע כדי זאת אחת, פעם רק תחול
חובה תחול רישיון, בעלי שני בידי המוחזקת חדשות

להשקיעסכוםכפולמןהסכוםהקבועבסעיףע

לפסקת משנה )ב(

שקובע השנייה, לתוספת 4 סעיף את לבטל מוצע
סכוםמזערילהשקעהברכישתשידוריחדשותמידיגורם

חיצוני,וזולשונו:

"רכישת שידורי חדשות

שידורי לרכוש החדשות לחברת המועצה אישרה 4ע
חדשותבהתאםלסעיף63א1,לאתפחתההוצאהשיוציאו,
בכלשנה,בעליהזיכיונותבכלערוץ,בחלוקהשווהביניהם,
וכןבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהלרכישתשידוריהחדשות
כאמור,מ–40מיליוןשקליםחדשיםבשנה,ואולםהצאה
כאמורהעולהעלעשריםאחוזיםמסךההוצאההשנתית
השנתית מההוצאה כחלק בחשבון תובא לא המזערית

המזעריתשלבעלזיכיוןאושלבעלרישיוןע"

קבועה חדשות בחברת מינימלית השקעה חובת
ואין לעיל, המוצע כנוסחו השנייה, לתוספת 3 בסעיף
הצדקהלקבוערףאחרכאשרהחדשותמופקותעלידיאחרע

לפסקאות משנה )ג( ו–)ה(

סעיף5לתוספתהשנייהמחייבבעלרישיוןלשידורי
טלוויזיהלהשקיעבהפקתתכניותסוגהעיליתעהסעיףקובע
כיוםכמהפרמטרים,אךבפועלהמגבלההאפקטיביתהיא
דרישהלהשקעהשל50מיליוןשקליםחדשיםבשנהלכל
בעלרישיון,בלאתלותבגובההכנסותיועהסכוםהאמור
צמודלמדדכךשחובתההשקעהעומדתכיוםעל62מיליון

שקליםחדשיםע

מוצעלהחליףאתסעיף5האמורולקבועבסעיף5
בנוסחוהמוצעמנגנוןשונהלחישובחובתההשקעה,כך
חובת הצמדת הרישיוןע בעל של מהכנסותיו תיגזר שזו
יותר נכונה בצורה מגלמת ההכנסות לגובה ההשקעה
אתהיכולתהכלכליתשלבעלהרישיוןלהשקיעבהפקת
תכניותסוגהעיליתעכך,מוצעלקבועכיבעלרישיוןיידרש
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הוצאהלהפקת
סרטיםישראליים

לשידורי5אע רישיון בעל שיוציא השנתית ההוצאה
טלוויזיהשסךהכנסותיועולהעל200מיליוןשקלים
חדשיםבשנה,לשםהפקתסרטיםישראליים,לאתפחת

מארבעהמיליוןשקליםחדשיםע";

הוצאהלהפקת
סרטיםישראליים

לשידורי5אע רישיון בעל שיוציא השנתית ההוצאה
טלוויזיהשסךהכנסותיועולהעל200מיליוןשקלים
חדשיםבשנה,לשםהפקתסרטיםישראליים,לאתפחת

מארבעהמיליוןשקליםחדשיםע";

להשקיעבהפקתתכניותסוגהעיליתסכוםבשיעורשל
17%לפחותמהכנסותיועשיעורזהנקבעבהתאםלפרמטרים
הידועיםכיוםלגביסךההכנסותמפרסומותשלהערוצים
המסחריים,ובהתאםהדרישהלהשקעהבשיעורכאמור
בפועל כיום המושקע לסכום דומה בסכום מסתכמת
בהפקתתכניותסוגהעילית,כךשהמעברלמנגנוןהמוצע

אינופוגעבשוקהיצירההישראליתע

בנוסף,בעקבותהביטולהמוצעשלתתי־הקטגוריות
שלתכניתדרמה,בהגדרה"תכניתסוגהעילית"שבתוספת
בהפקת להשקעה מינימום רף לקבוע מוצע הראשונה,
50% שלפחות כך תעודה, ותכניות דרמה תכניות
תכניות הפקת לשם יוצאו עילית בסוגה מההשקעות
דרמהו־30%מההשקעותכאמוריוצאולשםהפקתתכניות

תעודהע

כמוכןמוצעלהחליףאתסעיף5אהמוצעולקבוע
בסעיף5אכנוסחוהמוצעכיההוצאהשיוציאבעלרישיון
על תעמוד ישראלים סרטים להפקת טלוויזיה לשידורי
4מיליוןשקליםחדשיםבשנהעכדילעודדאתהתחרות
לקבוע מוצע לשוק, להיכנס קטנים שחקנים על ולהקל
טלוויזיה לשידורי זותחולרקעלבעלרישיון כיחובה
שסךהכנסותיועולהעל200מיליוןשקלים,בדומהלחובה

לענייןשידורחדשותע

השנייה, לתוספת 8 סעיף את לתקן מוצע לבסוף
לאותה ו־5א 5 סעיפים של המוצע לנוסחם בהתאמה

תוספת,אשרמוצעכאמורלהחליפםע

השנייה לתוספת ו־5א 5 סעיפים של נוסחם וזה
שמוצעלהחליפם:

"תכניות סוגה עילית

מתוךסךהכלשלההוצאההשנתיתשלבעלי )א( 5ע
הזיכיונותיוציאובעליהזיכיונותבכלערוץ,לשםהפקת
תכניותסוגהעיליתבהיקףהאמורבסעיףקטן)ב(,סכום
השנתית מההוצאה אחוזים עשר משבעה יפחת שלא
לפי חדשים, שקלים מיליון 50 של סכום או המזערית
הגבוהמביניהם;סכוםההוצאהכאמוריוצאעלידיבעלי
הזיכיונות,בכלערוץ,באופןיחסיליחידותהשידורשהוקצו

להםבערוץע

מתוךסךהכלשלההוצאההשנתיתשלבעל )א1(
רישיוןיוציאבעלרישיוןלשידוריטלוויזיה,לשםהפקת
תכניותסוגהעיליתבהיקףהאמורבסעיףקטן)ב(,סכומים

כמפורטלהלן:

600 על שנה באותה הכנסותיו עלו לא )1(
מיליוןשקליםחדשים-סכוםשלאיפחתמ־17
אחוזיםמההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעל
רישיוןאוסכוםשל50מיליוןשקליםחדשיםאו

2%ע10מסךכלהכנסותיו,לפיהגבוה;

עלוהכנסותיובאותהשנהעל600מיליון )2(
שקליםחדשיםולאעלועל650שקליםחדשים
מההוצאה אחוזים מ־20 יפחת שלא סכום -
השנתיתהמזעריתשלבעלרישיון,אךלאפחות

מ־12%מסךכלהכנסותיו;

עלוהכנסותיובאותהשנהעל650מיליון )3(
שקליםחדשיםולאעלועל700מיליוןשקלים
אחוזים מ־22 יפחת שלא סכום - חדשים
מההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעלרישיון,

אךלאפחותמ־2%ע13מסךכלהכנסותיו;

עלוהכנסותיובאותהשנהעל700מיליון )4(
שקליםחדשיםולאעלועל750מיליוןשקלים
אחוזים מ־25 יפחת שלא סכום - חדשים
מההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעלרישיון,

אךלאפחותמ־15%מסךכלהכנסותיו;

עלוהכנסותיובאותהשנהעל750מיליון )5(
שקליםחדשים-סכוםשלאיפחתמ־28אחוזים
מההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעלרישיון,

אךלאפחותמ־8%ע16מסךכלהכנסותיוע

מתוךכללההפקותהמקומיותישדרו,בכלשנה, )ב(
בכלערוץ,בעליהזיכיונותובעלרישיוןלשידוריטלוויזיה
תכניותסוגהעיליתבהיקףשל180שעות,ולענייןבעלי
הזיכיונות,השעותכאמורישודרועלידיהםבכלערוץ
באופןיחסיליחידותהשידורשהוקצולהםבערוץ;עלתה
ההוצאההשנתיתהמזעריתלהפקתתכניותסוגהעיליתעל
50מיליוןשקליםחדשים,יגדלהיקףהשעותהאמורבאופן

יחסילגידולבהיקףההוצאה,כפישתקבעהמועצהע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בשנות )ג(
לשידורי זיכיון בעל של והתשיעית השמינית הזיכיון

טלוויזיהבערוץהשלישייחולולגביוהוראותאלה:

הפקת לשם יוציא הזיכיון שבעל הסכום )1(
הזיכיון בשנות שישודרו עילית סוגה תכניות
השמיניתוהתשיעית,לאיפחתמ־4ע39מיליון
שקליםחדשיםלשנתהזיכיוןהשמיניתו־3ע43
מיליוןשקליםחדשיםלשנתהזיכיוןהתשיעית;

,)1( בפסקה האמורים הסכומים על נוסף )2(
סוגה תכניות הפקת לשם הזיכיון בעל יוציא
עילית סוגה להשלמת התכנית לפי עילית
ו–)5( 37ג)א1()1( סעיף לפי ואושרה שהוגשה
לחוק,סכוםשל1ע37מיליוןשקליםחדשיםבשנת
חדשים שקלים מיליון ו־27 השמינית הזיכיון

בשנתהזיכיוןהתשיעיתע

זיכיון בעל יוציא העשירית הזיכיון בשנת )ד(
לשידוריטלוויזיהבערוץהשלישי,נוסףעלסכוםההוצאה
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סעיפים6ו־7-בטלים; )ד(

1ע16מיליוןשקלים )א(,סכוםשל השנתילפיסעיףקטן
התכנית לפי עילית סוגה תכניות הפקת לשם חדשים
להשלמתסוגהעיליתשהוגשהואושרהלפיסעיף37ג)א1(

)1(ו–)5(לחוקע

ההוצאותשיוציאבעלהזיכיון,בשנותהזיכיון )ה(
השמינית,התשיעיתוהעשירית,בעבורמחקרופיתוחלצורכי
קנויות מקומיות הפקות שהן עילית סוגה תכניות הפקת
העומדותבכלליהמועצהשנקבעולפיסעיף60לחוק,עדסכום
של2מיליוןשקליםחדשיםלשנה,יוכרוכחלקמההוצאהלפי
התכניתלהשלמתסוגהעיליתבשניםהאמורות;לענייןזה,
"מחקרופיתוח"-פיתוחתכניותוכתיבתתסריטים,לרבות

לתכניותשלאהגיעולשלבהפקהושידורע

היקףהשעותהאמורבסעיףקטן)ב(יגדל,בכל )ו(
והעשירית, התשיעית השמינית, הזיכיון משנות שנה
בהתאםליחסשביןהגידולבהיקףההוצאהבכלשנהלפי
סעיףזה,לביןסכוםההוצאההשנתיתלפיסעיףקטן)א(,

כפישתקבעהמועצהע

הוצאה להפקת סרטים ישראליים

זיכיון בעל לעניין יחסי", "חלק זה, בסעיף )א( 5אע
בערוץ2-היחסשביןמספריחידותהשידורשהוקצולבעל
הזיכיוןלביןכלליחידותהשידורשהוקצולבעליהזיכיונות

באותוערוץע

בכלשנתזיכיון,החלבשנתהזיכיוןהשמינית )ב(
הרביעית הזיכיון ושנת השלישי בערוץ זיכיון בעל של
בעל של רישיון שנת ובכל ,2 בערוץ זיכיון בעל של
רישיוןלשידוריטלוויזיה,יוציאובעליהזיכיונותאובעל
רישיוןלשידוריטלוויזיה,לפיהעניין,לשםהפקתסרטים

ישראליים,סכומיםכמפורטלהלן:

לענייןכלאחדמבעליהזיכיונותבערוץ2, )1(
אםקיימיםשניבעליזיכיונותבערוץהאמור-2

מיליוןשקליםחדשים;

לענייןבעלזיכיוןבערוץהשלישי,וכןלעניין )2(
בעלזיכיוןבערוץ2,אםקייםבעלזיכיוןאחד
לשידורי רישיון בעל ולעניין האמור, בערוץ

טלוויזיה-4מיליוןשקליםחדשיםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בעליהזיכיונות )ג(
יוציאואתההוצאהשעליהםלהוציאלשםהפקתסרטים
ישראלייםבשנתהזיכיוןהשמיניתשלבעלזיכיוןבערוץ
השלישיובשנתהזיכיוןהרביעיתשלבעלזיכיוןבערוץ2,

עדיוםט"זבאיירהתש"ע)30באפריל2010(ע

זיכיוןאו שהוציאבעל מתוךהסכום מחצית )ד(
)ב(,תוכרכחלקמןההוצאה קטן סעיף לפי רישיון בעל
שעליולהוציאלשםהפקתתכניותסוגהעיליתבאותה

שנתזיכיוןאושנתרישיון,לפיהענייןע

קיימיםשניבעליזיכיונותבערוץ2ועלההסכום )ה(
השווהלשבעהעשראחוזיםמההוצאההשנתיתהמזערית
שלבעלזיכיוןבערוץהאמורעלחלקוהיחסיבסכוםשל

זיכיוןמסוימת,יוציא 7ע56מיליוןשקליםחדשיםבשנת
בעלהזיכיון,באותהשנתזיכיון,סכוםשל2מיליוןשקלים
חדשיםלהפקתסרטיםישראליים,נוסףעלהסכוםשהוא

חייבלהוציאלפיסעיףקטן)ב()1(ע

אחוזים עשר לשבעה השווה הסכום עלה )ו(
בערוץ זיכיון בעל של המזערית השנתית מההוצאה
2-אםקייםבעל השלישי,אושלבעלהזיכיוןבערוץ
לשידורי רישיון בעל של או האמור, בערוץ אחד זיכיון
טלוויזיהעלסכוםשל7ע56מיליוןשקליםחדשיםבשנת
זיכיוןמסוימתאובשנתרישיוןמסוימת,לפיהעניין,יוציא
בעלהזיכיוןבאותהשנתזיכיוןאובעלהרישיוןלשידורי
טלוויזיהבאותהשנתרישיון,לפיהעניין,סכוםשל4מיליון
שקליםחדשיםלהפקתסרטיםישראליים,נוסףעלהסכום

שהואחייבלהוציאלפיסעיףקטן)ב()2(ע

לשידורי רישיון בעל או זיכיון בעל הוציא )ז(
טלוויזיהסכוםלפיהוראותסעיףקטן)ה(או)ו(,יוכרהסכום
הנמוךמביןהסכומיםהמפורטיםלהלןכחלקמןההוצאה
שעלבעלהזיכיוןאובעלהרישיוןלשידוריטלוויזיה,לפי
העניין,להוציאלשםהפקתתכניותסוגהעיליתבאותה

שנתזיכיוןאושנתרישיון,לפיהעניין:

מחציתהסכוםשהוציאלפיהוראותסעיף )1(
קטן)ה(או)ו(;

ההפרששביןסכוםהשווהלשבעהעשר )2(
אחוזיםמההוצאההשנתיתהמזעריתשלבעל
הזיכיוןאובעלהרישיוןלשידוריטלוויזיה,לפי
העניין,לביןחלקוהיחסיבסכוםשל7ע56מיליון
שקליםחדשים,באותהשנתזיכיון-לענייןבעל
זיכיוןבערוץ2,אםקיימיםשניבעליזיכיונות
מיליון 7ע56 של סכום לבין או האמור, בערוץ
לעניין - זיכיון שנת באותה חדשים שקלים
בעלזיכיוןבערוץהשלישיולענייןבעלזיכיון
בערוץ אחד זיכיון בעל קיים אם ,2 בערוץ
7ע56מיליוןשקלים האמור,אולביןסכוםשל
חדשיםבאותהשנתרישיון-לענייןבעלרישיון

לשידוריטלוויזיהע

ידי על יוצאו זה סעיף לפי ההוצאה סכומי )ח(
בעליהזיכיונותבכלערוץוכןעלידיבעלרישיוןלשידורי

טלוויזיה,בהתאםלכלליםשקבעההמועצהע

5)ב(יקטןבאופן היקףהשעותהאמורבסעיף )ט(
יחסיבהתאםלסכוםההשקעהבסרטיםישראליים,המוכר
לפיסעיףקטן)ד(,כחלקמןההוצאהשעלבעלהזיכיוןאו
בעלהרישיוןלשידוריטלוויזיה,לפיהעניין,להוציאלשם
שנת או זיכיון שנת באותה עילית סוגה תכניות הפקת

רישיון,לפיהעניין,כפישתקבעהמועצהע"

לפסקת משנה )ד(

על שעות מגבלת קובע השנייה לתוספת 6 סעיף
בין ישודרו אלה שלפיה עילית, סוגה תכניות שידורי
השעות19:00ל־24:00,ומקנהלמנהלהרשותסמכותלאשר
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בסעיף8,המילים"למעטהסכומיםהנקוביםבסעיפים5)א1(לענייןסכומי )ה(
ההכנסההנקוביםבו,5)ג(עד)ה(ו־5א"-יימחקוע

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-271982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-16ע

בסעיף4ז,אחרי"בלאתנאים"יבוא"הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהתניהשל )1(
רכישתשידוריםברכישתשידוריםאחרים,בלבד,ובלבדשבעלהרישיוןשהתנהכאמור

מציעאתאותםשידוריםגםבלאהתניהכאמור";

בסעיף8,המילים"למעטהסכומיםהנקוביםבסעיפים5)א1(לענייןסכומי )ה(
ההכנסההנקוביםבו,5)ג(עד)ה(ו־5א"-יימחקוע

תיקוןחוקבחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-271982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-16ע
התקשורת)בזק

ושידורים( בסעיף4ז,אחרי"בלאתנאים"יבוא"הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהתניהשל )1(
רכישתשידוריםברכישתשידוריםאחרים,בלבד,ובלבדשבעלהרישיוןשהתנהכאמור

מציעאתאותםשידוריםגםבלאהתניהכאמור";

סעיף מהמגבלהע לחרוג טלוויזיה לשידורי רישיון לבעל
7לתוספתהשנייהקובעחובתשידוריםבשפההערבית
והרוסיתעכחלקמצמצוםהמעורבותבתוכןהמשודר,מוצע
לבטלסעיפיםאלהכךשבעלרישיוןיוכללקבועלעצמואת

לוחמשדריו,וזהנוסחם:

"שעות שידור

ישדרו טלוויזיה לשידורי רישיון ובעל זיכיון בעל 6ע
תכניותסוגהעיליתביןהשעות19:00ל־24:00בימיחול,
ואולםרשאיהמנהללאשרשידוריםגםבשעותאחרות,
בשבתות,בחגיםובמועדיםמיוחדים;אישרהמנהלשידור
בשעותאחרותכאמור,ישדרבעלהזיכיוןאובעלהרישיון

אתהתכניתבשידורחוזרביוםחול,במידתהאפשרע

תכניות בערבית וברוסית

7עבעלזיכיוןובעלרישיוןלשידוריטלוויזיהישדרותכניות
הערבית בשפה הדוברות ובנושאיהן, בסוגיהן מגוונות
אוהרוסית,אוהמתורגמותלערביתאולרוסיתרהוטה,
באמצעותכתוביותתרגוםאודיבוב,בהיקףשלאיפחת
מחמישהאחוזיםבשפההערביתומחמישהאחוזיםבשפה

הרוסית,מכללזמןהשידורהשבועישלוע"

שוקהשידוריםחווהבשניםהאחרונותשינויים  סעיף 16
הרב־ערוצית, הטלוויזיה מגזר משמעותייםע  כללי
חברות ידי על בלעדי באופן בעבר שנשלט 
הכבליםוהלוויין,נפתחלתחרותמצדמתחריםנוספים,
המשדריםעלגבירשתהאינטרנטעהתלותשהיתהבעבר,
ביןלענייןדרךאספקתהשירות-כבליםולוויין,וביןלעניין
רב־ טלוויזיה שירותי מתן קרי עצמה, השירות אספקת

ערוצית,הצטמצמהוכיוםגםגורמיםחסריתשתיתיכולים
להציעלציבורהרחבשירותיטלוויזיהרב־ערוציתעלגבי

רשתתשתיתהאינטרנטע

נכוןלהיום,מחזיקותחברותהכבליםוהלווייןבנתח
שוקשלכ־90%מכללמשקיהביתבישראלושלכ־96%
מכללההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוציתעואולםעצם
העובדהשקיימיםלהןמתחריםמהווהשינוילעומתשנים
עברו,שבהןפעלובשוקשתישחקניותבלבד,שחלקואת

כללהשוקע

כניסתהמתחריםהחדשיםאפשרהלצרכניםליהנות
הכבלים חברות הטלוויזיהע שירותי היצע מהרחבת
והלוויין,הןמטעמיםכלכלייםעסקייםוהןבשלהוראות
ויקרותע רחבות תוכן חבילות לציבור הציעו הרגולציה,

והם שונה בגישה החדשים השחקנים נוקטים לעומתן,
מציעיםלצרכןחבילותתוכןרזותוזולותבאופןמשמעותיע
כך,אםבעברנדרשהצרכןלבחורביןשירותיטלוויזיהרב־

ערוציתבמחירגבוהלביןהסתפקותבערוציםהפתוחים
המשודריםעלגבימערךעידןפלוס,הרישכיוםקיימות
חברות את עודד אף זה תהליך נוספותע חלופות לצרכן
הכבליםוהלווייןלפתחמוצריםחדשים,עלגביתשתית
האינטרנט,אשרמוצעיםלצרכןבמחירמוזלעכךלדוגמה,
המותג את 2017 שנת בסוף השיקה "יס" הלוויין חברת
חבילות לבחור לצרכן שמאפשר "StingTV" האינטרנטי
תוכןמגוונותבמחיריםנמוכיםביחסלמחיריםשהיאגובה

עלשירותיהטלוויזיהבלווייןע

הרגולציההקיימתבשוק,אשרקבועהבעיקרהבחוק
נבנתה מכוחו, שנקבעו ובכללים בתקנות או התקשורת
ועוצבהבעולםשלדואופול)קרי,שוקאשרנשלטבידישתי
שחקניותמרכזיות(,העדרחלופותותחרותוחסמיכניסה
גבוהיםלשוקעלאורהשינוייםהמתואריםלעיל,נדרשת
בחינתהמחדש,ובהתאםלכך,תיקוניהחקיקההמוצעים
התחרות, הגברת של למגמות ביטוי נותנים זה, בסעיף
הרחבתההיצעוהחלופותהקיימותבשוקוהנמכתחסמי
הכניסהאליועהדברבאלידיביטויביןהשארבצמצום
ניכרבצורךברגולציהקפדניתהמתערבתבתוכןהמשודרע
בהתאםלכך,נדרשיםעדכוןוהתאמהשלתפקידיהרגולטור,
יישום על ואחראי השוק על מפקח גיסא שמחד כגורם
הוראותהחוקעלידיהשחקניםהשונים,אךמאידךגיסא

התערבותובתוכןהמשודרמוגבלתע

לפסקה )1(

סעיף4זלחוקהתקשורתאוסרעלבעלרישיון)בעל
רישיוןכלליאומיוחדלביצועפעולותבזקולמתןשירותי
בזק(ועלבעלרישיוןלשידורים)בעלרישיוןלשידוריכבלים
אובעלרישיוןלשידורילווייןלפיפרקב'2לחוקהאמור(,
להתנותמתןשירותיבזקאושידוריםברכישהאובקבלה
שלשירותאחר,הניתןעלידואועלידיאחר,אובאי–
קבלתשירותמבעלרישיוןאחראומבעלרישיוןלשידורים
אחר,זאתאלאאםכןשרהתקשורתאומועצתהכבלים
שקבעועבהתאם כןובתנאים התירולולעשות והלוויין
בעלי את והלוויין הכבלים מועצת מחייבת זה לסעיף
חבילת ללקוחותיהם להציע לשידורים הכללי הרישיון
שנקבע במחיר ערוצים של רב מספר הכוללת שידורים
בידיהמועצהעבהמשךלאמורבחלקהכללי,ולנוכחהרצון
למקדאתהרגולציהולאפשרלבעליהרישיונותלשידורים

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ז,עמ'982ע 27
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בסעיף6א- )2(

ההגדרות"משדרערוץייעודי"ו"ערוץייעודי"-יימחקו; )א(

בסופויבוא: )ב(

""תכניתסוגה)ז'אנר(עילית"-הפקותמקומיותמהסוגיםהאלה:

תופעות של בתיעוד העוסקת תכנית - תעודה" "תכנית )1(
חברתיות,תרבותיותאופוליטיות,אובתיעודתופעותאותגליות

בטבעאובמדע,והיאאינהתכניתבענייניהיום;

"תכניתדרמה"-תכניתהמגוללתסיפורעלילהבעלאופי )2(
קומי,דרמטי,מלודרמטי,טרגיאוכיוצאבזה;";

במקוםסעיף6היבוא: )3(

גמישותבקביעתחבילותהשידוריםהמוצעותלמנוייהם,
מוצעלקבועכיהאיסורעלהתנייתשירותבשירותכאמור
לאיחולעלהתניהשלרכישתשידוריםברכישתשידורים
אחריםעכלומר,בעליהרישיונותלשידוריםיוכלולהציע
ללקוחותיהםחבילותשידורים,ובלבדשכלערוץהמוצע
במסגרתחבילתהשידוריםיוצעלרכישהגםבאופןפרטני

ולאכחלקמהחבילההכוללתע

לפסקה )2(

חוקהתקשורתמסדיר,ביןהשאר,אתסמכותמועצת
הכבליםוהלווייןלהעניקרישיוןמיוחדלשידוריכבלים
למשדרערוץייעודיכהגדרתובסעיף6אלחוקהאמור)בפרק
זה-משדרערוץייעודי(עערוץייעודיהואערוץשידור
בעלמאפייניםייחודייםכגוןשפה,תרבותאומורשת,אשר
מוקדשבעיקרו מסויםבציבור,או למגזר בעיקרו מיועד
לנושאאחד)ראו:סימןט'בפרקב'1לחוקהתקשורתכנוסחו
היום(עההסדרלענייןערוציםייעודייםנועדלתתמענה
למגזריםולנושאיםאשראינםזוכיםדרךכלללייצוגהולם
באמצעיהתקשורתהמרכזיים)MainstreamMedia(ענוכח
החשיבותהמרכזיתשיוחסהלערוציםהייעודיים,ניתנה
למשדרערוץייעודיאפשרותלממןאתשידוריובאמצעות
שידוריפרסומת,זאתכחריגלאותםערוציםהמופציםעל
גביתשתיותהכבליםאוהלוויין,והממומניםבאמצעות
דמימנויעלנוכחהשינויבתפיסהביחסלערוציםהמסחריים
והצמצוםבצורךבהתערבותרגולטוריתבתוכניהערוצים
המסחריים,מוצעלבטלאתההסדרההנוגעתלערוצים
בהתאם מסחרי רישיון לבקש להם ולאפשר ייעודיים
לחוקהרשותהשנייה,כךשהםיוכלולהתנהלבהתאם
לאינטרסיםהמסחרייםשלהםעבהתאםלכך,מוצעלמחוק
ערוץ "משדר ההגדרות את התקשורת לחוק 6א מסעיף

ייעודי"ו"ערוץייעודי"שזהנוסחן:

מיוחד רישיון שקיבל מי - ייעודי" ערוץ ""משדר
6לד1,לשםשידורושלערוץ לשידוריכבליםלפיסעיף

ייעודי;

"ערוץייעודי"-ערוץשידורבעלמאפייניםייחודיים
כגוןשפה,תרבותאומורשת,ערוץהמיועדבעיקרולמגזר

מסויםבציבור,אוערוץהמוקדשבעיקרולנושאאחד;"ע

של ההשקעה חובות צמצום במסגרת מוצע, עוד
בעליהרישיונותלשידוריםבתוכן,לקבועחלקמהחובות
האמורותבחוקולבטלאתסמכותהמועצהלקבועכללים
לגביהםעלשםכך,מוצעלהגדירבסעיף6אלחוקהתקשורת
אתהמונח"תכניתסוגה)ז'אנר(עילית"כפישהואמוגדר
בתוספתהראשונהלחוקהרשותהשנייהכתיקונההמוצע

בסעיף15)28(להצעתהחוקע

לפסקה )3(

ההסבר דברי של הכללי בחלק לאמור בהמשך
מועצת של סמכויותיה את למקד מוצע זה, לסעיף
הכבליםוהלווייןולקבועכיתפקידההואלפקחעלביצוע
שידוריםהניתניםבידיבעלירישיוןלשידוריכבליםלפי
תפקידיה במילוי כי לקבוע מוצע עוד התקשורתע חוק
בשידורים; אתיקה על לשמור במגמה  המועצה תפעל
על להגן מוגבלות; עם לאנשים השידורים את להנגיש
קטיניםוחסריישע;למנועשידוריםאסוריםכמשמעותם
בסעיף6כהלחוקהתקשורת;לעודדאתהתחרותבתחום
וצמצומםשל הסרתם באמצעות השאר, בין השידורים,
חסמיכניסהלתחוםהאמוראוחסמיםלמעברשלמנויים
בתחוםהאמור;לקייםהפקותמקומיותלרבותמישדרים
קהילתיים;ולהגןעלהצרכןבענייניםשבתחוםסמכויותיה

לפיחוקהתקשורת,הנוגעיםלאספקתשידוריםע

התיקוןהמוצענועדלצמצםאתהתערבותמועצת
הכבליםוהלווייןבתוכןהמשודרבידיבעליהרישיונות
השונים,בדומהלתיקוןהמוצעבהקשרזהבחוקהרשות
השנייה,בסעיף15)2(להצעתהחוקעכך,מוצעלבטל,בין
את לקבוע האמורה המועצה של סמכותה את השאר,
המדיניותלגביסוגיהשידורים,נושאיהם,תוכנם,רמתם,
של והורדה להעלאה אישור לרבות ומועדיהם, היקפם
ערוץמחבילתתוכן)ראוסעיף6ה)1()א(לחוקהתקשורת

בנוסחוהקיים(ע

ככל להקטין, יש ולפיה התפיסה לנוכח כן, כמו
בתוכן והלוויין הכבלים מועצת התערבות את האפשר,
להפקות ביחס סמכויותיה את לצמצם מוצע המשודר,
מקוריותמקומיותולהותירלהבהקשרזהרקאתהסמכות
במגמה השידורים, ביצוע על הפיקוח במסגרת לפעול,
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תפקידהשלהמועצההואלפקחעלביצועשידורים6הע"תפקידיהמועצה )א(
הניתניםבידיבעלירישיוןלשידוריכבליםלפיחוקזהע

במילויתפקידהתפעלהרשותבמגמה- )ב(

שידורי לרבות בשידורים אתיקה על לשמור )1(
פרסומת;

להנגישאתהשידוריםלאנשיםעםמוגבלות; )2(

להגןעלקטיניםוחסריישע; )3(

למנועשידוריםאסוריםכמשמעותםבסעיף6כה; )4(

לעודדאתהתחרותבתחוםהשידורים,ביןהשאר, )5(
באמצעותהסרתםוצמצומםשלחסמיכניסהלתחום

האמוראוחסמימעברבתחוםהאמור;

מישדרים לרבות מקומיות הפקות לקיים )6(
קהילתיים;

תפקידהשלהמועצההואלפקחעלביצועשידורים6הע"תפקידיהמועצה )א(
הניתניםבידיבעלירישיוןלשידוריכבליםלפיחוקזהע

במילויתפקידהתפעלהרשותבמגמה- )ב(

שידורי לרבות בשידורים אתיקה על לשמור )1(
פרסומת;

להנגישאתהשידוריםלאנשיםעםמוגבלות; )2(

להגןעלקטיניםוחסריישע; )3(

למנועשידוריםאסוריםכמשמעותםבסעיף6כה; )4(

לעודדאתהתחרותבתחוםהשידורים,ביןהשאר, )5(
באמצעותהסרתםוצמצומםשלחסמיכניסהלתחום

האמוראוחסמימעברבתחוםהאמור;

מישדרים לרבות מקומיות הפקות לקיים )6(
קהילתיים;

כך קהילתייםע מישדרים לרבות מקומיות הפקות לקיים
ההפקות של השידור לאופן בנוגע החלטות לדוגמה,
כפופות יהיו לא בחוק, שייקבע כפי למעט המקומיות,

להוראותיהע

אףבכלהנוגעלהגנתהצרכןמוצעלקבועכיסמכותה
שבתחום לעניינים תוגבל והלוויין הכבלים מועצת של
סמכויותיהלפיחוקהתקשורתהנוגעיםלאספקתשידורים
הגנת בתחום שכן רגולציה כפל למנוע כדי זאת בלבד,
משרד ובנוסף הצרכן, להגנת הרשות פועלת הצרכן
התקשורתמקייםבאופןעצמאירגולציהצרכניתעלחברות
התקשורתבמגזריפעילותאחרים,דוגמתמגזרהתקשורת

הסלולריתומקטעאספקתהאינטרנטע

בשיםלבלאמור,מוצעכימועצתהכבליםוהלוויין
אתיקה האלה: בעניינים כללים לקבוע רשאית תהיה
בשידורים;אופןהנגשתהשידוריםלאנשיםעםמוגבלות,
לרבותאופןהנגשתלוחהשידורים;הגנהעלקטיניםוחסרי
לחוק 6כה בסעיף כמשמעותם אסורים שידורים ישע;
זה בהקשר - מקומית בהפקה ההכרה אופן התקשורת;
יודגשכיהכלליםלענייןההכרהבהפקהמקומיתשלבעל
הרישיוןיכולשיקבעואילוהוצאותיוכרוכהשקעה,משך
הזמןשבוניתןלהכירבהפקותוביחסלאילושנים,נאותות
ההפקהבתכניותסוגהעיליתוכיוצאבאלה,ואולםכללים
אלהלאיכללוהוראותלענייןשידורההפקההמקומית,סוגי
המשדריםוסוגותהמשדריםבהפקהמקומיתונושאיהם,
אורךהתכניתהמופקתבמסגרתהפקהכאמורוקהלהיעד
שלההפקה;דיניםוחשבונותשיגישבעלרישיוןלשידורים
למועצתהכבליםוהלוויין;תנאיםוהגבלותבדברבלעדיות
בשידורים-לנוכחחשיבותושלענייןזהלהגברתהתחרות
בשוקהשידורים,מוצעלשמראתסמכותהשלהמועצה
לקבועתנאיםוהגבלותלענייןשידורתכניםבבלעדיות,
בפרטלענייןתוכניספורטהמהוויםחסםמשמעותילכניסה
שלשחקניםחדשיםלשוקהטלוויזיההרב־ערוצית;והגנת
הצרכןבענייניםשבתחוםסמכותהשלמועצתהכבלים

והלווייןלפיחוקהתקשורת,הנוגעיםלאספקתשידורים
בלבדעלנוכחכפילויותוסתירותשמתעוררותלעתיםבין
כלליהמועצהבתחומיהגנתהצרכןלביןהוראותשקובע
שרהתקשורתשנועדולהגןעלהצרכןמכוחדיניםאחרים,
בעניינים כללים תקבע לא המועצה כי לקבוע מוצע
הנוגעיםלהגנתהצרכןשנקבעובהםהוראותכאמורשל

שרהתקשורתע

סמכות לעגן מוצע המוצע, כנוסחו )ד( קטן בסעיף
דומהלסמכותהנתונהכיוםלמועצהבסעיף6ה)1()ד(לחוק
התקשורת,לענייןפיקוחעלביצועחובתסימוןומסירת
האסורים קדימון או פרסומת שידור מניעת על מידע,
לשידורלפיחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקיםועל
ביצועחובותלפיחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפת
סימנים(,התשס"ה-2005)בפרקזה-חוקכתוביותושפת

סימנים(ע

שמוצע התקשורת לחוק 6ה סעיף של נוסחו וזה
להחליפו:

"תפקידי המועצה

ואלהתפקידיהמועצה: 6הע

לקבועאתהמדיניותלגבי- )1(

רמתם, תכנם, נושאיהם, השידורים, סוגי )א(
היקפםומועדיהם,לרבותאישורערוץלשידור

וביטולו;

קיוםשידוריםקהילתיים; )ב(

עידודהפקותמקוריות־מקומיותשלתכניות )ג(
וביןהיתרבאמצעותשידורןבמספרמרבישל

אזורים;

פיקוחעלביצועהשידוריםהניתניםבידי )ד(
בעלירישיוןלשידוריכבלים,בשיםלבלסוגי
המישדריםוהיקפםובכללזהלפקחעלביצוע
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להגןעלהצרכןבענייניםשבתחוםסמכויותיהלפי )7(
חוקזההנוגעיםלאספקתשידוריםע

הנוגע בכל כללים ותקבע מדיניות תגבש המועצה )ג(
לביצועשידוריםבידיבעלרישיוןלשידוריכבליםולפיקוח

עליהם,בשיםלבלתפקידיהלפיחוקזה,כמפורטלהלן:

כלליאתיקהלשידורים; )1(

כלליםבענייןאופןהנגשתהשידוריםלאנשיםעם )2(
מוגבלות,לרבותאופןהנגשתלוחהשידורים;

כלליםבענייןהגנהעלקטיניםוחסריישע; )3(

כמשמעותם אסורים שידורים בעניין כללים )4(
בסעיף6כה;

מקומית; בהפקה ההכרה אופן בעניין כללים )5(
ואולםלאייקבעולפיפסקהזוכלליםבענייןשידור
המישדרים וסוגות המישדרים סוגי מקומית, הפקה
התכנית אורך ונושאיהם, כאמור בהפקה הנכללים
המופקתבמסגרתהפקהכאמורוקהלהיעדשלההפקה;

כלליםבענייןדיניםוחשבונותשיגישבעלרישיון )6(
לשידוריםלמועצה;

תנאיםוהגבלותבדברבלעדיותבתוכןשידורים; )7(

כלליםבענייןהגנתהצרכןבענייניםכאמורבסעיף )8(
קטן)ב()7(,למעטענייניםכאמורשהשרקבעלגביהם

הוראותלפיכלדיןע

במילויתפקידהכאמורבסעיףקטן)א(,תפקחהמועצה )ד(
שידור מניעת ועל מידע ומסירת סימון חובת ביצוע על
רישיון בעל ידי על לשידור האסורים קדימון או פרסומת
לשידוריכבליםבהתאםלהוראותחוקסיווג,סימוןואיסור
שידוריםמזיקים,התשס"א-2001,וכןעלביצועחובותלפי
חוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-

282005ע";

שידור מניעת ועל מידע ומסירת סימון חובת
ידי על לשידור האסורים קדימון או פרסומת
בעלרישיוןלשידוריכבליםבהתאםלהוראות
מזיקים, שידורים ואיסור סימון סיווג, חוק
תשס"א-2001וכןלפקחעלביצועחובותלפי
חוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,

התשס"ה-2005;

בתוכן בלעדיות בדבר והגבלות תנאים )ה(
שידורים;

בענינים הצרכן והגנת בשידורים אתיקה )ו(
שבתחוםסמכויותיהשלהמועצהלפיחוקזה;

לפרסםמכרזיםלמתןרישיונותלשידוריכבלים; )2(

לשמשועדתהמכרזיםכמכרזיםכאמורבפסקה )3(
;)2(

)נמחקה(; )4(

לקבועכללים- )5(

בעניניםהמנוייםבפסקה)1(; )א(

בדברלוחותמשדריםשלבעלירישיונות )ב(
לשידוריכבליםכולםאוחלקם;

ליתןרישיונותבהתאםלסמכותהלפיסעיף6ח; )6(

ס"חהתשס"ה,עמ'956ע 28
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בסעיף6ה1- )4(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

בסעיףקטן)א1(- )ב(

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,המילים"בלילגרועמהאמורבסעיף )1(
קטן)א("-יימחקו;

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםיוציאלצורךרכישהשל )2("
הפקותמקומיותאוהפקתתכניות,מתוךסכוםההוצאהכאמור
בפסקה)1()בפסקהזו-סכוםההוצאההשנתי(,סכומיםכמפורט

להלן,לפיהעניין:

לצורךרכישהשלהפקותמקומיותהמשודרותבערוצים )א(
אשראינםמופקיםבידיבעלהרישיון-סכוםבשיעורשלא

יפחתמשיעורשתקבעהמועצה;

לצורךרכישהשלהפקותמקומיותשהןהפקותלגילהרך )ב(
אוהפקותלילדיםולנוער-סכוםבשיעורשתקבעהמועצה;

מסכום 50% - עילית סוגה תכניות הפקת לצורך )ג(
ההוצאההשנתי,לפחות)בפסקתמשנהזו-שיעורההשקעה
בסוגהעילית(;המועצהרשאיתלקבועבכלליםשיעורמזערי
מתוךשיעורההשקעהבסוגהעיליתשיוציאבעלהרישיון
בעל שיוציא כאמור מזערי ושיעור דרמה תכניות להפקת

הרישיוןלהפקתתכניותתעודהע";

סעיפיםקטנים)א2(עד)ב(-בטלים; )ג(

בסעיף6ה1- )4(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

בסעיףקטן)א1(- )ב(

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,המילים"בלילגרועמהאמורבסעיף )1(
קטן)א("-יימחקו;

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםיוציאלצורךרכישהשל )2("
הפקותמקומיותאוהפקתתכניות,מתוךסכוםההוצאהכאמור
בפסקה)1()בפסקהזו-סכוםההוצאההשנתי(,סכומיםכמפורט

להלן,לפיהעניין:

לצורךרכישהשלהפקותמקומיותהמשודרותבערוצים )א(
אשראינםמופקיםבידיבעלהרישיון-סכוםבשיעורשלא

יפחתמשיעורשתקבעהמועצה;

לצורךרכישהשלהפקותמקומיותשהןהפקותלגילהרך )ב(
אוהפקותלילדיםולנוער-סכוםבשיעורשתקבעהמועצה;

מסכום 50% - עילית סוגה תכניות הפקת לצורך )ג(
ההוצאההשנתי,לפחות)בפסקתמשנהזו-שיעורההשקעה
בסוגהעילית(;המועצהרשאיתלקבועבכלליםשיעורמזערי
מתוךשיעורההשקעהבסוגהעיליתשיוציאבעלהרישיון
בעל שיוציא כאמור ושיעורמזערי דרמה תכניות להפקת

הרישיוןלהפקתתכניותתעודהע";

סעיפיםקטנים)א2(עד)ב(-בטלים; )ג(

השידורים בתחום פעולה שיתוף לאשר )7(
והמשדריםביןבעלירישיונותלשידורים;ואולםאין
באישורכאמורכדילפטורמהחובהלקבלאישוראו

היתרלפיכלדיןאחרע"

לפסקה )4(

לנוכחהתפיסהשלפיהישלצמצםאתההתערבות
הרגולטוריתבתוכןהמשודרבידיבעליהרישיונותהשונים
אובאמצעותם,מוצעלתקןאתסעיף6ה1לחוקהתקשורת
ולבטלאתהסמכויותשהיונתונותבולמועצתהכבלים
בעל שיקצה השידור זמן לעניין כללים לקבוע והלוויין
רישיוןכללילשידוריכבליםלטובתשידורהפקותמקומיות
ולהותירעלכנןאתהסמכויותשלהמועצהלקבועסכומים
הפקות של רכישה לצורך כאמור רישיון בעל שיוציא
מקומיותעבהתאםלכך,מוצעלבטלאתסעיףקטן)א(של

סעיף6ה1האמורהקובעכך:

10%לפחותמסךכלזמןהשידורהבסיסי )1( ")א(
שבעלירישיוןכללילשידוריכבליםמשדרים
במהלךשנה,יוקצולהפקותמקומיות,בנושאים
שאינםייחודייםלאזורמסוים,שיופקובמיוחד
לצורךשידורםלפיסעיףזהוישודרובשידור

ראשוני;

50%מהמישדריםהאמוריםבפסקה)1(יהיו )2(
מהפקותמקומיותקנויותע"

השקעה לעידוד שיש הציבורית החשיבות בשל
בהפקותמקומיותהמשודרותבערוציםאשראינםמופקים
בהפקות כבלים, לשידורי הכללי הרישיון בעל בידי
מקומיותהמיועדותלגילהרך,לילדיםולנוערובתכניות
סוגהעילית,מוצעלקבועלגביהפקותאלה,בסעיףקטן)א1(
כנוסחוהמוצע,סכוםהשקעהשלאיפחתמשיעורשקבעה
המועצהאומשיעורשל50%מתוךסכוםההוצאההשנתי

שלבעלהרישיון,לפיהענייןע

במטרהלעודדכניסתבעלירישיונותמיוחדיםלשוק
השידוריםהרב–ערוצימוצעלבטלאתהסמכותהנתונה
כיוםלמועצהבסעיףקטן)א2(שלסעיף6ה1לחוקהתקשורת
להטילמגבלותעלבעלרישיוןכאמור,כךשבעלרישיון
כאמוריוכללהחזיקביותרמרישיוןאחדבלאשיוטלועליו
חובותנוספיםבשלאחזקהכאמורעוזהלשונושלסעיף

קטן)א2(האמור:

מרישיון יותר מתן להתנות רשאית המועצה ")א2(
בחיובו בעלים, לאותם כבלים לשידורי אחד מיוחד
להשקיעסכוםכספיבשיעורשתקבע,ושלאיעלהעל12%
מהכנסותיומהשידורים,לשםהפקהאורכישהשלהפקות

מקומיותלשידורראשוניע"
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בסעיףקטן)ג(- )ד(

ברישה,במקום"לרבות"יבוא"כמפורטלהלן"; )1(

פסקה)1(-תימחק; )2(

בפסקאות)2(ו–)3(,לפני"לענין"יבוא"כללים"; )3(

בסעיףקטן)ד(,במקום"ליתןהוראות,ביןהשאר,בדברהסוגותולוחותזמנים )ה(
להפקתןאולשידורן"יבוא"לתתהוראותבדברלוחותזמניםלהפקתן";

אחריסעיף6ה1יבוא: )5(

המועצהרשאיתלקבועכיבעלרישיוןכללילשידורי6ה2ע"מישדריספורט )א(
כבליםישדרמישדרספורטשהמועצהקבעהכיהואבעל
כפי רחבה תפוצה בעל בערוץ מיוחדת, ציבורית חשיבות

שתורהע

כאמור,מוצעלקבוע,בסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורת
כנוסחוהמוצע,הוראותקונקרטיותביחסלהיקףההשקעה
בהפקותמקומיות,הןביחסלתכניםהמיועדיםלגילהרך,
בערוצים המשודרים לתכנים ביחס הן ולנוער, לילדים
לתכניות ביחס והן הרישיון בעל בידי מופקים שאינם
עילית, סוגה תכניות לעניין למעט ומוצע, עילית, סוגה
להסמיךאתמועצתהכבליםוהלווייןלקבועאתשיעורםע
לפיכךמוצעלבטלאתסעיףקטן)א3(שלסעיף6ה1לחוק
מתן את להתנות המועצה רשאית שלפיו התקשורת
הרישיוןלשידוריםלפידרישהבחיובלהשקיעסכוםכספי
לשםהפקהאורכישהשלהפקותמקומיותלשידורראשוניע

וזהנוסחו:

המועצהרשאיתלהתנותמתןרישיוןלשידורים ")א3(
לפידרישה,בחיובלהשקיעסכוםכספיבשיעורשתקבע,
המנוי מדמי השנתיות מהכנסותיו 4% על יעלה ושלא
לשידוריםלפידרישה,לשםהפקהאורכישהשלהפקות
לצפייה ידו על יוצעו אשר ראשוני, לשידור מקומיות

למנוייוע"

את מסמיך האמור 6ה1 סעיף של )ב()1( קטן סעיף
מועצתהכבליםוהלווייןלקבועכלליםהנוגעיםלשידור
מדובר בלבדע מסוים לאזור הנוגעים בנושאים הפקות
בהוראהשהיתהרלוונטיתלתקופהשבהפעלוכמהחברות
כבלים,ואינהרלוונטיתעודהיוםומוצעעלכןלבטלהעוזה

נוסחושלסעיףקטן)ב()1(האמורשמוצעלבטלו:

המועצהרשאיתלקבועבכלליםאתהמכסה ")ב()1(
המזעריתלהפקותמקומיותשלמישדריםשבעלרישיון
לאזור הנוגעים בנושאים משדר, כבלים לשידורי כללי
למכסה בנוסף ראשוני, בשידור שישודרו בלבד, מסוים
)א(,ובלבדשלצורךזה,ייחשבוגם האמורהבסעיףקטן
מישדריםבענייניהיוםכהפקותמקומיות;המועצהרשאית
לקבועאתהמכסההמזעריתלפיפסקהזוכמכסתשעות

אוחלקיהן;"ע

כאמור,מוצעלצמצםאתסמכותהמועצהבכלהנוגע
להפקותמקומיות,לענייןקביעתהסכומיםשיוצאולטובת
הפקותמקומיותוכןלענייןאופןההכרהבהוצאהכאמור,

של )ג()1( פסקה את למחוק מוצע לכך בהתאם בלבדע
סעיף6ה1האמורהמסמיכהאתמועצתהכבליםוהלוויין
לקבועכללים"לעניןסוגיהמישדריםוסוגותהמישדרים
שייכללובמכסותהמזעריותלהפקותמקומיות,להפקות
מקומיותעצמיותולהפקותמקומיותקנויות,היקפםשל
סוגיהמישדריםוסוגותהמישדריםבכלאחתמההפקות
בין השידורים חלוקת ואופן שידורם ומועדי האמורות
ברמה, ההפקות ביצוע לשם לרבות השונים, הערוצים
בתקציבובאיכותהולמים",וכןלתקןאתסעיףקטן)ד(של
הסעיףהאמורעכך,המועצהלאתוכללתתלבעלרישיון
שהפראתחובותההשקעהבהפקותמקומיותלפיהוראות
הסוגות לעניין הוראות ההפרה, בעקבות האמור, 6ה1
רק אלא מקומיות, הפקות של לשידורן הזמנים ולוחות
הוראותלענייןהשיעורשעליולהשקיעבהפקותכאמור

ולוחותהזמניםלהפקתןע

לפסקה )5( 

שידוריספורטמהוויםעוגןחשובבשידוריושלבעל
רישיוןכללילשידוריכבליםעכפישציינההוועדההמייעצת
בהמלצותיה,היכולתשלשחקניםחדשיםלחדורלשוקבלא
שידוריספורט,מצומצמתעזאת,מאחרשמדוברבמוצרשאינו

תחליפי,שנמכרבבלעדיותושהביקושאליוקשיחע

העדרםשלשידוריספורטבתוכןשמציעשחקןרב־
ערוצי,מהווהחסםמעברמשמעותיביותרלגבימנויים
פוטנציאלייםעיתרהמכך,לאורךהשנים,ועםהתרחבות
מגווןהערוציםהמשודריםעלגביפלטפורמותהשידור,
גדלמספרערוציהספורטשמציעיםבעליהזכויותבמפעלי
הספורטהשוניםעגידולזההוביללזליגתתכניםמערוצי
ספורטשנכללובחבילותהבסיסוהיוזמיניםלציבורמנויים
רחב,אלערוציפרימיוםהפתוחיםרקלמנוייםששילמו
הציבור נגישות הצטמצמה כך, נוסףע תשלום בעבורם
לתוכניספורט,שכאמורהביקושאליהםקשיח,ומנויים
נכלל שבעבר תוכן בעבור נוסף תשלום לשלם נאלצו

במסגרתחבילותהבסיסע

והלוויין הכבלים מועצת קבעה לתופעה, כמענה
מדיניותבתחוםשידוריהספורט,שבמסגרתההוכרזומפעלי
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המועצה רשאית )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
לקבועכיבעלרישיוןכללילשידוריכבליםישדרמישדר
ספורטשהמועצהקבעהכיהואבעלחשיבותציבורית,בערוץ

ספורטבעלתפוצהרחבהכפישתורהע";

בסעיף6ו2- )6(

בערוצים"יבוא במילים"שישודרו החל הסיפה במקום )ב(, קטן בסעיף )א(
"כאמורבסעיףקטן)א(שישודרובשידורראשוניבשידוריהטלוויזיההמשודרים

לפיכלחוקלציבורבישראל,בלישהמשדריקבלתמורהבעדהשידור";

המילים עד תביא" "וכן במילים החל הקטע ברישה, )ד(, קטן בסעיף )ב(
"האמוריםבסעיףקטן)ב("-יימחק;

בסעיף6יא2,סעיףקטן)ה(-בטל; )7(

סעיפים6יט2ו־6כ-בטלים; )8(

המועצה רשאית )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
לקבועכיבעלרישיוןכללילשידוריכבליםישדרמישדר
ספורטשהמועצהקבעהכיהואבעלחשיבותציבורית,בערוץ

ספורטבעלתפוצהרחבהכפישתורהע";

בסעיף6ו2- )6(

בערוצים"יבוא במילים"שישודרו החל הסיפה במקום )ב(, קטן בסעיף )א(
"כאמורבסעיףקטן)א(שישודרובשידורראשוניבשידוריהטלוויזיההמשודרים

לפיכלחוקלציבורבישראל,בלישהמשדריקבלתמורהבעדהשידור";

המילים עד תביא" "וכן במילים החל הקטע ברישה, )ד(, קטן בסעיף )ב(
"האמוריםבסעיףקטן)ב("-יימחק;

בסעיף6יא2,סעיףקטן)ה(-בטל; )7(

סעיפים6יט2ו־6כ-בטלים; )8(

ספורטמסוימיםככאלהשישחובהלגביחלקמהמישדרים
רחבה תפוצה בעלי בערוצים לשדרם בהם, המשודרים
)ערוציםמוכרזים(ענוסףעלכךקבעההמועצהבכללים
אילותכניםניתןלהעבירמערוץשנכללבחבילתהבסיס

לערוץשניתןבתשלוםנוסףע

מאחרשבתחוםשידוריהספורטקייםצורךבאסדרה
מועצת את להסמיך מוצע הרגולטור, מצד אקטיבית
לשידור ביחס שונות הוראות לקבוע והלוויין הכבלים
שלמפעליספורטמסוימים,אשרהמועצהסבורהכייש
חשיבותציבוריתבהפצתםלציבוררחבעעלפיהמוצע,
חשיבות בעלי ספורט משדרי כי לקבוע המועצה תוכל
רחבה תפוצה בעל בערוץ ישודרו מיוחדת, ציבורית
כפישתורה,וכןלקבועכימשדריספורטבעליחשיבות
כפי רחבה תפוצה בעל ספורט בערוץ ישודרו ציבורית,
האינטרס על להגן למועצה תאפשר זו סמכות שתורהע
הציבוריבהנגשתמישדריספורטשישבהםענייןלציבורע

לפסקה )6(

סעיף6ו2לחוקהתקשורתעוסקבתקצובהפקותבשפה
האמהריתוהטיגרינית,וקובעסכוםשלבסךשל8ע4מיליון
שקליםחדשיםלחלוקהכתמיכהבהפקותכאמורעכיום,
קובעהסעיףהאמורכייוכרוכהפקותמקומיותכאמוררק
האמהרית בשפה המשדרים בערוצים שישודרו הפקות
ולא שלהם השידור מזמן מחצית לפחות הטיגרינית או
פחותמ־12שעותביוםעהלכהלמעשה,כיוםישערוץאחד
כזהבישראל,המשודרבתשלוםבכבליםובלווייןעבמטרה
להנגישאתהשידוריםבשפההאמהריתוהטיגרינית,מוצע
לאפשרהכרהבהפקותבשפותאלהשישודרובכלערוץ,
ובלבדשמדוברבשידורראשוניבערוץשאינוגובהתשלום

בעבורשידוריוע

לפסקה )7(

סעיף6יא2מקנהלשרהתקשורתסמכותלתתלבעל
רישיוןכללילשידוריכבליםהוראותבענייןהצעתחבילת
שידוריםבסיסיתעלאורתיקונוהמוצעשלסעיף4זלחוק

למועצת עוד תהיה לא שלפיו ,)1( בפסקה התקשורת,
הכבליםוהלווייןסמכותלקבועהוראותלענייןחבילות
6יא2 סעיף של )ה( קטן סעיף את לבטל מוצע שידורים,
האמור,כךשיובהרכיאיןלמועצהסמכותלקבועהוראות
כאמור,ביןאםשרהתקשורתנתןהוראותלפיסעיף6יא2

האמור,וביןאםלאוע

לפסקאות )8( ו–)11(

כחלקממיקודהרגולציה,ובמסגרתביטולהוראות
הנוגעותלתוכןהשידוריםשלבעלרישיוןכללילשידורי
כבלים,מוצעלבטלאתסעיף6יט2לחוקהתקשורתהקובע

כדלקמן:

"תוכן שידורי כבלים 

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםישדרמגוון 6יט2ע)א(
המוסיקה, הבידור, בתחומי השאר בין ותכניות, סרטים

האמנות,החברה,המדע,החינוך,התרבותוהספורטע

במסגרתשידוריםכאמורבסעיףקטן)א(,יכלול )ב(
בעלרישיוןכללילשידוריכבלים,גםשידוריםשישבהם
גאוגרפי שטח של ייחודיים ולצרכים לנושאים ביטוי
שהמועצהקבעהאתגבולותיובכללים)בסעיףזה-אזור(;
המועצהרשאיתלאשרלבעלרישיוןכללילשידוריכבלים

לשדרשידוריםכאמורביותרמתחוםאזוראחדע

בקיוםשידוריםלפיסעיףזהיפעלבעלרישיון )ג(
כללילשידוריכבליםבהתאםלכלליםשתקבעהמועצה

לענייןסעיףזהע"

כמוכןמוצעלבטלאתסעיף6כלחוקהתקשורתאשר
קובעהוראותלענייןשידוריכבליםהנוגעיםלאזורמסוים

בלבד,שלאנעשהבהםשימושעוזהנוסחו:

"תוכן שידורי הכבלים

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםישדרחדשות )א( 6כע
מקומיותותכניותמקומיותבעניניהיוםהנוגעיםלאזור

בלבדע
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בסעיף6כ1- )9(

בכותרתהשוליים,במקום"אישור"יבוא"כלליםבעניין"; )א(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקוםהרישהעדהמילים"רשאיתהיא"יבוא"המועצה )ג(
רשאית",במקום"לקבועהגבלות"יבוא"לקבועבכלליםהגבלות"ואחרי"החזקת

אמצעישליטה"יבוא"בערוץמשותף";

בסעיף6כ2- )10(

בסעיףקטן)א(,ההגדרה"משדרערוץחדשות"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג()5()ה()1(,המילים"ואינומשדרערוץחדשות"-יימחקו; )ב(

סעיףקטן)ט(-בטל; )ג(

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםישדרמיגוון )ב(
המוסיקה, הבידור, בתחומי היתר בין ותכניות, סרטים

האמנות,החברה,המדע,החינוך,התרבותוהספורטע

במסגרתשידוריםכאמורבסעיףקטן)ב(יכלול )ג(
בעלרישיוןכללילשידוריכבליםגםשידוריםשישבהם
- )להלן האזור של ייחודיים ולצרכים לנושאים ביטוי

מישדריםבעניניהאזור(ע

המועצהרשאיתלהתירלשניבעלירישיוןכללי )ד(
לשידוריכבליםאויותר,שישקרבהגיאוגרפיתוזיקהבין
העוסקים מישדרים במשותף ולשדר להפיק אזוריהם,
בחדשותהמתייחסותלאותםאזוריםאובנושאיםאחרים
חשיבות שיש שוכנעה אם אזורים, לאותם המיוחדים
המשותף השידור כי וכן כאמור, מישדרים של בקיומם
עשוילתרוםלאיכות,לגיווןולהגדלתכמותהמישדרים

בעניניאותםאזורים,והכולבתנאיםשתקבעע

המועצהרשאיתלתתהיתרכאמורבסעיףקטן )ה(
)ד(גםלבעלרישיוןכללילשידוריכבליםשהוענקולושני

רישיונותאויותרע

בקיוםשידוריםלפיסעיףזהיפעלבעלרישיון )ו(
כללילשידוריכבליםבהתאםלכלליםשתקבעהמועצה

לעניןסעיףזהע

)פקע(ע )ו1(

)פקע(ע )ו2(

)פקע(ע )ו3(

)פקע(ע )ו4(

)פקע(ע )ו5(

בסעיףזה,"אזור"-שטחגאוגרפישגבולותיו )ז(
נקבעובכלליםעלידיהמועצה;המועצהרשאיתלאשר
לבעלרישיוןכללילשידוריכבליםלשדרשידוריםכאמור

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,ביותרמתחוםאזוראחדע"

עודמוצעלתקןאתסעיף6כ3)ב(לחוקהתקשורתלאור
ביטולושלסעיף6כהאמור,אשרנזכרבוע

לפסקה )9(

סעיף6כ1לחוקהתקשורתקובעהוראותלענייןאישור
ערוץ והלווייןע הכבלים מועצת בידי משותפים ערוצים
משותףמוגדרבאותוסעיףכערוץעצמי)כהגדרתובאותו
סעיף(המשודרעלידייותרמבעלרישיוןלשידוריםאחד
אוערוץעצמיהמשודרלמחציתאויותרמכללהמנויים
שלכללבעליהרישיונותלשידוריםעמאחרשכיוםקיים
רקבעלרישיוןכלליאחדלשידוריכבלים,המשמעותהיא
שכלערוץהמשודרלמחציתאויותרמכללהמנוייםשל

בעלהרישיוןהכלליהואבגדרערוץמשותףע

לאורהאמור,מוצעלבטלאתהוראותהסעיףהאמור
הנוגעותלשיתוףפעולהשלכמהבעלירישיונותכלליים
משותף, ערוץ של במתכונת בשידור כבלים לשידורי
מועצת את המסמיכות ההוראות את כנן על ולהותיר
הכבליםוהלווייןלקבועהגבלותעלהחזקתאמצעישליטה
בערוציםאלהערוציםאלהחשוביםהןלשםהפלורליזם
והגיווןוהןכדילייצרמוקדיתוכןנפרדיםמחברותהכבלים
לשחקניםחדשים לאפשר השאר,כדי והלוויין,זאתבין
גישה לשוקהטלוויזיההרב־ערוצית להיכנס המבקשים

למקורותתוכןקיימיםבשלבהחדירהלשוקע

לפסקה )10(

עקבביטולושלההסדרבענייןערוץייעודי,כמפורט
)19(,מוצעלתקן )15(עד להלןבדבריההסברלפסקאות
אתסעיף6כ2לחוקהתקשורתכךשההסדרההקבועהבו
לאתחוללגבי"משדרערוץחדשות",אשרמוגדרבסעיף
כ"משדרערוץייעודי,שקיבלרישיוןשידורלפיסעיף6לד1,

לשדרחדשותותכניותבענייניהיום"ע

לפסקה )12(

כיום,בהתאםלהוראותסעיף6כאלחוקהתקשורת,
מוטלתעלבעלרישיוןכללילשידוריכבליםחובהלהעביר
לציבור חוק כל לפי המשודרים הטלוויזיה שידורי את
בישראלוהניתניםלקליטהמהאוויר,העברהמלאה,בזמן
מאת תשלום ובלא עריכה, או קטיעה כל בלא אמיתי,

המשדרע
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בסעיף6כ3)ב(,במקום"בסעיפים6כ)א(ו־6כ2"יבוא"בסעיף6כ2"; )11(

בסעיף6כא,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )12(

6לד)ב()1(יחולולענייןהעברה,בידיבעלרישיוןכללי הוראותסעיף ")ב1(
לשידוריכבלים,שלהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהכהגדרתו
בחוקהרשותהשנייה,שסךהכנסותיואינועולהעל50מיליוןשקליםחדשים
בשנה,אלאאםכןקבעהמנהלכהגדרתובחוקהרשותהשנייהכיאותובעל
רישיוןהוציאבעבורהפקותמקומיותסכוםהשווהלכפלהסכוםשנקבעלתשלום

לפיאותןהוראותע";

בסעיף6כא1)ב(,פסקה)4(-תימחק; )13(

סעיף6כד1-בטל; )14(

בכותרתסימןט'בפרקב'1,במקום"וערוציםייעודיים"יבוא"שלבעלרישיון )15(
מיוחדלשידוריכבלים";

בסעיף6לד- )16(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"שלבעלרישיוןמיוחדלשידוריכבלים"; )א(

סעיפיםקטנים)א1(ו–)א3(-בטלים; )ב(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)2(-תימחק; )ג(

בסעיף6כ3)ב(,במקום"בסעיפים6כ)א(ו־6כ2"יבוא"בסעיף6כ2"; )11(

בסעיף6כא,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )12(

6לד)ב()1(יחולולענייןהעברה,בידיבעלרישיוןכללי הוראותסעיף ")ב1(
לשידוריכבלים,שלהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריטלוויזיהכהגדרתו
בחוקהרשותהשנייה,שסךהכנסותיואינועולהעל50מיליוןשקליםחדשים
בשנה,אלאאםכןקבעהמנהלכהגדרתובחוקהרשותהשנייהכיאותובעל
רישיוןהוציאבעבורהפקותמקומיותסכוםהשווהלכפלהסכוםשנקבעלתשלום

לפיאותןהוראותע";

בסעיף6כא1)ב(,פסקה)4(-תימחק; )13(

סעיף6כד1-בטל; )14(

בכותרתסימןט'בפרקב'1,במקום"וערוציםייעודיים"יבוא"שלבעלרישיון )15(
מיוחדלשידוריכבלים";

בסעיף6לד- )16(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"שלבעלרישיוןמיוחדלשידוריכבלים"; )א(

סעיפיםקטנים)א1(ו–)א3(-בטלים; )ב(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)2(-תימחק; )ג(

כאמורלעיל,מוצעלבטלאתהאסדרההקבועהכיום
בחוקהתקשורתלענייןערוציםייעודיים,כךשלאיינתנו
עודרישיונותלערוציםכאמור,ובמקבילמוצעלהפחית
באופןמשמעותיאתהיקףהרגולציהשתחולעלבעלרישיון
לשידוריטלוויזיהלפיחוקהרשותהשנייהעבהתאםלכך,
החובותהמוטלותעלבעלרישיוןכללילשידוריכבלים
להתרחב צפויות התקשורת לחוק 6כא לסעיף בהתאם

ולחולעליולגבימספרגדוליותרשלמשדריםע

הרישיון בבעל יפגע שלא מאוזן הסדר ליצור כדי
הכללילשידוריכבליםבמידההעולהעלהנדרש,מוצע
להותיראתחובתההעברההקבועהבסעיף6כאהאמורעל
כנהולצדזאתלהטילעלבעליהרישיוןלשידוריטלוויזיה
שסךהכנסותיהםאינועולהעל50מיליוןשקליםבשנה
)בפרקזה-בעלרישיוןבעלהיקףפעילותקטן(,חובהלשלם
בעדהעברהזו"דמימעבר"לפיהוראותסעיף6לד)ב()1(

לחוקהתקשורת,אשרמסדירותאתהתשלוםשישלםבעל
רישיוןמיוחדלשידוריכבליםבעדהעברתשידוריובידי
בעלהרישיוןהכללילשידוריכבליםעעםזאת,מוצעכיבעל
רישיוןבעלהיקףפעילותקטןלאיהיהחייבבתשלוםכאמור,
אםהמנהלכהגדרתובחוקהרשותהשנייהקבעלגביוכי
הואהוציאבעדהפקותמקומיותסכוםהשווהלכפלהסכום

שנקבעלתשלוםלפיסעיף6לד)ב()1(האמורע

לפסקה )13(

לעניין הוראות קובע התקשורת לחוק 6כא1 סעיף
האפיקיםשבהםישודרוהשידוריםהשוניםהמשודרים
באמצעותבעלרישיוןכללילשידוריכבליםעמוצעלערוך
בוהתאמותלאורביטולהאסדרההנוגעתלמשדרערוץ
ייעודי,כמפורטלהלןבדבריההסברלפסקאות)15(עד)19(ע

לפסקה )14(

לעניין הוראות קובע התקשורת לחוק 6כד1 סעיף
בקדימונים פרסומות, בתשדירי המותרת הקול עוצמת
כללים לקבוע המועצה את ומסמיך אחרים ובשידורים
לענייןזהעבדומהלתיקוןהמוצעלחוקהרשותהשנייה,
בסעיף15)25(להצעתהחוק,מוצעלבטלסעיףזה,לרבות
סמכויותהמועצהמכוחועוזהלשונושלסעיף6כד1לחוק

התקשורתשמוצעלבטלו:

"עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים 
אחרים

בעלרישיוןלשידוריכבלים,לרבותמשרדערוץ 6כד1ע
ייעודיהממומןבאמצעותשידוריפרסומת,לאישדרבערוץ
פרסומת, תשדיר בישראל, הציבור עבור בעיקר המופק
בכללים, המועצה שקבעה אחר מסוג שידור או קדימון
המקובל הקול עוצמת טווח על העולה קול בעוצמת
במישדרשאינותשדירפרסומת,קדימוןאושידורמסוג
זה, בסעיף בכללים; המועצה שקבעה כפי כאמור, אחר
"קדימון"-כהגדרתובסעיף6לד1)ז()3(לרבותקדימוןצולב

כהגדרתובאותוסעיףע"

לפסקאות )15( ו–)16(

לנוכחביטולהאסדרהלענייןערוציםייעודיים,מוצע
לתקןאתכותרתסימןט'בפרקב'1לחוקהתקשורתכך
שתשקףאתההוראותשייוותרובאותוסימן,קרי,הוראות
הנוגעותלבעלרישיוןמיוחדלשידוריכבליםבלבדעכמוכן
מוצעלתקןאתסעיף6לדלחוקהתקשורתולמחוקממנו

אתההוראותהנוגעותלערוץייעודיע
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אחריסעיף6לדיבוא: )17(

"סימן ט'1: משדר ערוץ נושאי";

בסעיף6לד1- )18(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"משדרערוץנושאי"; )א(

סעיפיםקטנים)א(עד)ו(-בטלים; )ב(

בסעיףקטן)ז(- )ג(

ברישה,במקום"לגביערוץייעודי"יבוא"לגביערוץנושאיכהגדרתו )1(
בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-292012

)בסעיףזה-ערוץנושאי(";

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילה"ומיקומם"-תימחק; )2(

בפסקה)2(,במקום"הערוץהייעודי"יבוא"הערוץהנושאי"; )3(

פסקאות)3(,)6(עד)8(,)11(,)14(ו–)16(-יימחקו; )4(

ערוץ "במשדר יבוא ייעודי" ערוץ "במשדר במקום ,)10( בפסקה )5(
נושאי";

לפסקאות )17( ו–)18(

ערוץנושאימוגדרבחוקהפצתשידוריםבאמצעות
תחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012)בפרקזה-חוק
לפיאותוחוק,רשאימועצתהכבלים שידורים(ע הפצת
ב־75% שמשדר לערוץ רישיון במכרז, להעניק, והלוויין
לפחותמזמןהשידורשלו,תכניםבנושאמסוים,ומופץעל

גבימערךעידןפלוסשפעולתומעוגנתבאותוחוקע

יכול נושאי ערוץ שידורים, הפצת לחוק בהתאם
להיותממומןמדמימנויאומפרסומותעלגביערוץנושאי
הממומןמפרסומות,נקבעבחוקהפצתשידוריםכייחולו
עליוהוראותסעיף6לד1לחוקהתקשורת,הקובעהוראות
לענייןרישיוןערוץייעודיוהשידוריםשלערוץכאמורע
מאחרשמוצע,ככלל,לבטלאתההסדרהבחוקהתקשורת
הנוגעתלערוץייעודילחוק,מוצעלבטלאתמרביתהוראות
6לד1האמורעעםזאת,מוצעלהותירעלכנןחלק סעיף
קובעת שמכוחן סעיף אותו של )ז( קטן סעיף מהוראות
מועצתהכבליםוהלווייןכלליםלענייןשידוריפרסומות,

כךשאלהיחולולענייןערוץנושאיע

ביחס לקבוע, סמכות המועצה בידי להותיר מוצע
לערוץנושאי,כלליםבנושאיםהמפורטיםלהלן:הפרדת
;))1( )פסקה פרסומת שאינו ממישדר פרסומת שידורי
איסורהעדפתמפרסםבשלהפקתשידורהפרסומתשלו
זמן הגבלהעלמכירת ;))2( )פסקה הנושאי הערוץ בידי
)4((;שידוריפרסומת שידורפרסומתלאדםאחד)פסקה
אסוריםונושאיםאסוריםלשידורבשידוריפרסומת)פסקה
)5((;סייגיםבדברשידורפרסומתאגבפרסומתסמויהאו
פרסומתבלתימודעת)פסקה)9((;סייגיםשיחולועלבעלי
משרותבמשדרערוץנושאיבדברהשתתפותםבשידורי

המוכוונת פרסומת בדבר סייגים ;))10( )פסקה פרסומת
לילדים,לרבותדרךהצגתהושעותשידורה)פסקה)12((;
פרסומת)פסקה ילדיםבשידור בדברהשתתפות סייגים
הפוגע באופן האדם, בגוף שימוש בדבר וסייגים ;))13(

בכבודהאדם)פסקה)15((ע

וזהנוסחןשלההוראותבסעיף6לד1לחוקהתקשורת
שמוצעלבטלן:

המועצהרשאיתלהעניקרישיוןמיוחדלשידורי ")א(
כבליםלמשדרערוץייעודי,למישבחרהבמכרזשפרסמה,

ולעניןזהיחולוהוראותסעיף6חע

נתנההמועצהרישיוןמיוחדלשידוריכבלים )א1(
למשדרערוץייעודיכאמורבסעיףקטן)א(,יוארךתוקף
הרישיוןעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(או

עדמועדאחרשנקבעברישיון,לפיהמאוחרע

מתוךמגמהלהביאלריבויהגורמיםהמעורבים )ב(
בשידורמישדריםלציבור,תקבעהמועצהבמכרזלפיסעיף
קטן)א(תנאיםוהגבלותבדברהחזקה,העברהאורכישה
שלזכויותבמשדרהערוץהייעודי,לרבותבידימישמשדר
שידוריםלציבורלפיכלדיןאומפיקערוץ,אובעלענין

בכלאחדמהם,והכולבמישריןאובעקיפיןע

המועצהרשאיתלקבועבתנאיהמכרזהוראות, )ג(
ערוץ משדר של שידוריו מימון בדבר והגבלות תנאים
ייעודיבדרכיםשאינןשידוריפרסומת;היהמשדרהערוץ
שידורי באמצעות שידוריו את לממן רשאי הייעודי
פרסומתובאמצעותדרכימימוןנוספות,יובאודרכיהמימון
הנוספותגםהןלאישורהממשלהוהועדהכאמורבסעיף

6לד)א3(,בשינוייםהמחויביםע

ס"חהתשע"ב,עמ'286ע 29

ר ב ס ה י  ר ב ד



493 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

סעיפיםקטנים)ח(עד)י(-בטלים; )ד(

סעיפים6לד6,2לד3ו־6מ-בטלים; )19(

סעיפיםקטנים)ח(עד)י(-בטלים; )ד(

סעיפים6לד6,2לד3ו־6מ-בטלים; )19(

שידורי באמצעות הממומן ייעודי בערוץ )ד(
פרסומת,תקבעהמועצהבמכרזובכלליםתנאיםוהגבלות
בדברשידוריהערוץלפיסעיףזה,שיבטיחוכיבשידורי
או שנקבע המיוחד לייעוד הולם מענה יינתן הערוץ
למאפייניםהמיוחדיםלערוץזה,ובכללזהכיהשידורים
בחלקם,ובשיעורשלאיפחתמ–20%מהם,יהיומהפקה
מקומית;המועצה,באישורהועדה,רשאיתלקבועשיעור
נמוךיותרלהפקותמקומיות,אםנוכחהכיקיימותנסיבות
מהותו או הערוץ של שטיבו או כן, לעשות מיוחדות

מחייביםלעשותכןע

שידורי באמצעות הממומן ייעודי בערוץ )1( )ה(
פרסומתשקהלהיעדשלונבדלבשפתו,תקבע
בהצעת כי שיבטיחו תנאים במכרז המועצה
לרבות השידורים, כל יהיו שייבחר הזוכה
שידוריהפרסומת,בשפתהערוץ,בדיבור,בדיבוב

אובכתוביות;

מחציתלפחותמןהשידוריםכאמורבפסקה )2(
)1(,למעטשידוריהפרסומת,יהיובשפתהערוץ,
בדיבוראובדיבוב,ובכללםמחציתלפחותמן

השידוריםבשעותצפייתשיאע

המועצהרשאיתלהחילעלמשדרערוץייעודי )ו(
כלליםשקבעהלגביבעלרישיוןלשידוריכבלים,כולם
אומקצתם,ורשאיתהיאלקבועכלליםמיוחדיםלענין
שידוריושלמשדרערוץייעודידרךכללאולמשדרערוץ
ייעודימסוים,ובכללזהכיהשידוריםיהיובחלקםמהפקה

מקומיתע

ייעודי ערוץ לגבי לקבוע, רשאית המועצה )ז(
הממומןבאמצעותשידוריפרסומת-כלליםנוספיםאו

אחרים,לרבותבעניניםאלה:

]עעע[

וכן פרסומת לשידורי מרבי שידור זמן )3(
צולב קדימון לשידורי או קדימון לשידורי
שרשאימשדרערוץייעודילהקצותבכלשעת

שידור;לעניןפסקהזו-

"קדימון"-מישדרהמוסרמידעעלהאפיק
שבוהואמשודראועלמישדריםאחרים

באפיקזה;

"קדימוןצולב"-מישדרהמוסרמידעעל
אפיקאחראועלמישדריםבו;

מתכונתשלשידוריפרסומתודרךהצגתם; )6(

במסגרת הפרסומת שידורי של עיתוים )7(
המישדרים,משךהזמןהמרבילכלשידורכאמור,ומרווח
את לשדר מגמה תוך שונים, פרסומת שידורי בין הזמן

שידוריהפרסומתבמרוכז;

מהלך את להפסיק שניתן המישדרים סוגי )8(
שידורםלצורךשידוריפרסומת;

]עעע[

סייגיםבדברפרסוםמוצריםושירותים,ביןלפי )11(
נושאיםוביןדרךכלל,מחיריהםואופןההשוואהביניהם,

תוךמגמהלהבטיחשידורמידעמהימןותחרותהוגנת;

]עעע[

מהפקה שלא פרסומת שידור בדבר סייגים )14(
מקומית;בפסקהזו,יראובשידורפרסומתכאילוהואתכנית

טלויזיה,לעניןההגדרה"הפקהמקומית";

]עעע[

קבלתאישורמוקדםלהעתקיתמליליםולסרטים )16(
התניית או השידורים התניית וכן פרסומת שידורי של

אישורשידורםבתנאיםשתקבעע

ההליכים לענין הוראות לקבוע רשאי השר )ח(
לעריכתמכרזלבחירתמשדרערוץייעודילפיסעיףקטן
)א(,דרכיהגשתןשלהצעותלמכרזוהטיפולבהן,הדרכים
והמועדיםלמסירתמידעבדברתוצאותהמכרזוכןההליך

להענקתרשיוןע

משדר על יחולו 6יב ו– 6יא סעיפים הוראות )ט(
ערוץייעודיבשינוייםהמחויביםע

השריקבע,בהסכמתשרהאוצר,אתשיעורי )י(
התמלוגיםודמיהרשיוןשישלמולמדינהמישקיבלורשיון
לפיסעיףזהבהתחשב,ביןהשאר,בסוגהערוץ,דרכימימונו

ואופישידוריוע"

לפסקה )19(

לנוכחביטולהאסדרהבכלהנוגעלערוציםייעודיים,
התקשורת לחוק ו־6לד3 6לד2 סעיפים את לבטל מוצע

הקובעיםהוראותביחסלערוציםאלהעוזהלשונם:

"נטילת זמני שידור פרסומת

שתקבע, במועדים ליטול, רשאית המועצה  )א( 6לד2ע
ממשדרערוץייעודיהממומןבאמצעותשידוריפרסומת,
שהפרבשידוריוכללמכלליהמועצהאוהוראהשניתנה
לפיהםאוששידרשידוריםאסוריםכמשמעותםבסעיף
6כה)להלן-שידורתוךהפרה(,זמנישידורפרסומתכלהלן:

עבורכלדקהשלשידורתוךהפרה-דקהאחת )1(
שלשידוריפרסומת,ובלבדשסךכלהנטילהבשלשידור
תכניתאחתכאמור,לאיעלהעלזמןהשידורהמרבישנקבע

לולשידוריפרסומת;

עבורשידורתוךהפרהשאורכופחותמדקה- )2(
עדדקהשלשידוריפרסומתע
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בסעיף6מח)א(,פסקה)6(-תימחק; )20(

בסעיף6מט1)ב(,הסיפההחלבמילים"וכןשידוריו"-תימחק; )21(

בסעיף6נה,בסעיףקטן)ב(- )22(

בפסקה)1(,במקום"5)ד(ו–)ה("יבוא"6לד)ב()1("; )א(

פסקה)2(-תימחק; )ב(

בסעיף6נז,המילים"6יט2"ו–"6כד1"-יימחקו; )23(

בסעיף37ב1)ב()4(,במקום"סעיפים6ה)5("יבוא"סעיפים6ה)ג("ע )24(

תיקוןחוק
הפצתשידורים

באמצעותתחנות
שידורספרתיות

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-302012)בפרקזה17ע
-חוקהפצתשידורים(-

בסעיף1,ההגדרה"משדרערוץייעודי"-תימחק; )1(

הורתההמועצהעלנטילתזמןשידוריפרסומת, )ב(
לאישדרמשדרערוץייעודיאתשידוריהפרסומתבזמן

שהורתההמועצהע

המועצהתודיעלמשדרערוץייעודיהממומן )ג(
זמן פרקי ליטול כוונתה על פרסומת שידורי באמצעות
כאמורבסעיףקטן)א(,לפחותעשריםוארבעשעותלפני

ביצועהנטילהע

המועצהרשאיתלקבועכלליםלביצועסעיףזהע )ד(

ערוץ ייעודי בשפה הערבית

בשפה ייעודי ערוץ לשידורי רישיון הוענק  )א( 6לד3ע
הערבית,ולשםהבטחתנגישותמרביתלשידוריםבשפה
הערבית,רשאימשדרהערוץהאמורלשדרוגםבמתכונת
שלשידוריטלוויזיהבאמצעותלוויין,המיועדיםלקליטה
ישירהלאמפוענחתבידיכלאדם,ביןאםהואמנויובין
אםלאו,ובלבדשמסרלשרולמועצההודעהעלהמועד

שבויתחיללשדרבמתכונתהאמורהע"

כמוכן,לנוכחביטולושלסעיףקטן6ה1)א()1(לחוק
כללי רישיון בעל שעל השידור לזמן הנוגע התקשורת,
לשידוריכבליםלהקצותלטובתשידורהפקותמקומיות,
מוצעלבטלאתסעיף6מלחוקהתקשורתהמתירלבעלי
רישיוןכללילשידוריכבליםלהתקשרביניהםלצורךביצוע
חובותיהםלפיסעיף6ה1)א()1(האמורעוזהנוסחושלסעיף

6משמוצעכאמורלבטלו:

"הפקות משותפות

בכפוףלהוראותכלדין,ולצורךביצועהוראותסעיף 6מע
6ה1)א()1(,רשאיםבעלירישיוןכללילשידוריכבלים,כולם
אוחלקם,להתקשרביניהם)להלן-התקשרותמשותפת(,
לשםרכישהאוהפקהמקומית,ביןעצמיתוביןקנויה,של
מישדריםבנושאיםשאינםייחודייםלאזורמסוים;בסעיף
זה,"התקשרותמשותפת"-לרבותהתקשרותשלבעלי
רישיוןכללילשידוריכבליםעםמפיקערוץאועםאדם

אחרע"

לפסקה )20(

התקשורת, לשר מקנה התקשורת לחוק 6מח סעיף
סמכות והלוויין, הכבלים מועצת עם התייעצות לאחר
לקבועתנאיםלמתןרישיוןלשידורילוויין,ומפרטרשימה
שלנושאיםשלגביהםרשאיהשרלקבועתנאיםכאמורע
שר את מסמיך האמור 6מח סעיף של )א()6( קטן סעיף
התקשורתלקבועתנאיםלעניין"היקףהשידוריםהמוצעים
בעברית, שישודרו לווין לשידורי הרשיון מבקש בידי
בדיבור,בדיבובאובכתוביות,ושעתשידורם,וכןהיקף
בפרק כמשמעותה מקומית בהפקה שמקורם השידורים
ב'1"עכחלקמהמדיניותלצמצםאתהתערבותהרגולטור

ע בתוכןהמשודר,מוצעלמחוקאתאותוסעיףקטןע

לפסקאות )21( ו–)22(

ייעודיים, האסדרההנוגעתלערוצים לנוכחביטול
ו־6נה 6מט1 סעיפים הוראות את בהתאמה לתקן מוצע

לחוקהתקשורתהכוללותהתייחסותלערוציםכאמורע

לפסקה )23(

סעיף6נזלחוקהתקשורתמחילסעיפיםשוניםבפרק
ב'1לחוקהאמור,ובהםסעיפים6יט2ו־6כד1לאותוחוק,
עלבעלרישיוןלשידורילווייןוכןעלמפיקערוץומפיץ
ערוץעצמאי,ומוצעלערוךבוהתאמותנוכחביטולםשל

הסעיפיםהאמורים,בפסקאות)7(ו–)15(ע

לפסקה )24(

לעניין הוראות קובע התקשורת לחוק 37ב1 סעיף
עיצוםכספיעלבעלרישיוןלשידורים,ומוצעלתקןאת
6ה )ב()4(שלולנוכחהחלפתנוסחושלסעיף סעיףקטן

לחוקבפסקה)3(לעילע

לפסקה )1( סעיף 17

שידורים הפצת חוק את להתאים מוצע 
לתיקוניםהמוצעיםבחוקהתקשורתוחוקהרשותהשנייהע
ביןהשאר,מוצעלמחוקאתההגדרה"משדרערוץייעודי"
הנוגעת האסדרה ביטול לאור האמור, לחוק 1 מסעיף
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בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

)2(,אחרי"לשידוריטלוויזיה"יבוא"למעטבעלירישיונות בפסקה )1(
כאמורהמנוייםבפסקה)2א(";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשסךהכנסותיואינועולה ")2א(
על50מיליוןשקליםחדשיםבשנה,אםביקשזאת-במסגרתערוץ
טלוויזיהאחדבטכנולוגייתחדותרגילהלכלבעלרישיון,ואולםאם
מספרבעלירישיונותכאמורששידוריהםמופציםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותעלהעלחמישה,יופצושידוריושלבעלרישיון

נוסףבכפוףלקיבולתהפנויהלהפצתשידוריםכאמור;";

פסקה)5(-תימחק; )3(

בפסקה)8(,המילים"משדרערוץייעודי"-יימחקו; )4(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהכאמורבסעיףקטן)א()2א(- ")1א(
שנהמהמועדשבוביקשכישידוריויופצובאמצעותתחנותהשידור
הספרתיות,וכלבעלרישיוןנוסףכאמורבאותוסעיףקטןשהפצת
שידוריוכפופהלקיבולתהפנויהלהפצתשידוריםבאמצעותתחנות
שידורספרתיות-זמןסבירשלאיעלהעל90ימיםמהמועדשבו

קיימתקיבולתפנויהכאמור;";

פסקה)3(-תימחק; )2(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)ב(- )א(

נושאי ערוץ משדר או ערוץייעודי "שמשדר במקום ,)2( בפסקה )א(
חייביםלשלם"יבוא"שמשדרערוץנושאיחייבלשלם";

בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

)2(,אחרי"לשידוריטלוויזיה"יבוא"למעטבעלירישיונות בפסקה )1(
כאמורהמנוייםבפסקה)2א(";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהשסךהכנסותיואינועולה ")2א(
על50מיליוןשקליםחדשיםבשנה,אםביקשזאת-במסגרתערוץ
טלוויזיהאחדבטכנולוגייתחדותרגילהלכלבעלרישיון,ואולםאם
מספרבעלירישיונותכאמורששידוריהםמופציםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותעלהעלחמישה,יופצושידוריושלבעלרישיון

נוסףבכפוףלקיבולתהפנויהלהפצתשידוריםכאמור;";

פסקה)5(-תימחק; )3(

בפסקה)8(,המילים"משדרערוץייעודי"-יימחקו; )4(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהכאמורבסעיףקטן)א()2א(- ")1א(
שנהמהמועדשבוביקשכישידוריויופצובאמצעותתחנותהשידור
הספרתיות,וכלבעלרישיוןנוסףכאמורבאותוסעיףקטןשהפצת
שידוריוכפופהלקיבולתהפנויהלהפצתשידוריםבאמצעותתחנות
שידורספרתיות-זמןסבירשלאיעלהעל90ימיםמהמועדשבו

קיימתקיבולתפנויהכאמור;";

פסקה)3(-תימחק; )2(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)ב(- )א(

נושאי ערוץ משדר או ערוץייעודי "שמשדר במקום ,)2( בפסקה )א(
חייביםלשלם"יבוא"שמשדרערוץנושאיחייבלשלם";

לערוציםייעודייםבחוקהתקשורת,כמפורטלעילבדברי
ההסברלסעיף16להצעתהחוקעוזהלשונה:

6אלחוק ""משדרערוץייעודי"-כהגדרתובסעיף
התקשורת,ובלבדשנקבע,לפיהוראותסעיף6לד)א3(לחוק
האמור,כיהוארשאילממןאתשידוריובאמצעותשידורי

פרסומת;"ע

לפסקה )2(

השנייה הרשות בחוק המוצעת לאסדרה בהתאם
ביחסלבעלירישיונותלשידוריטלוויזיהשסךהכנסותיהם
חדשים, שקלים מיליון חמישים על עולה אינו בשנה
כמוצעבסעיף15)29(להצעתהחוק,מוצעלתקןאתסעיף
6לחוקהפצתשידוריםולהתאיםאתחובתהגורםהמפעיל,
כהגדרתובחוקהאמור,להפיץאתשידוריהםשלאותם
בעלירישיונותבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותעלצד

זאת,מוצעכיההסדרהשתחוללגביהםתהיהדומהלזאת
שנקבעהביחסלערוציםהייעודיים,ובפרט,כילאתוטל
עליהםהחובהלהיותמופציםכאמור,אלאההפצהתיעשה
רקאםביקשוזאת,ובמקריםמסוימים,בכפוףלקיבולת
הפנויהעעודמוצע,לנוכחביטולהאסדרההנוגעתלערוצים
ייעודיים,למחוקאתההתייחסותלחובתההפצהשלאותם

ערוציםמסעיף6האמורע

לפסקה )3(

לאור שידורים הפצת חוק 9 סעיף את לתקן מוצע
ביטולהאסדרההנוגעתלערוציםהייעודייםבתיקוןחוק
התקשורת,בסעיף16להצעתהחוקעכמוכן,מוצעלהבהיר
9 )ב()3(שלסעיף כיהסדרהתשלוםהקבועבסעיףקטן
האמורלגביבעליהזיכיונותלשידוריטלוויזיהבערוץ2
ובערוץהשלישיובעליהרישיונותלשידוריטלוויזיה,יחול
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)3(,במקום"ובעלירישיונותלשידוריטלוויזיה"יבוא"ומי בפסקה )ב(
שהיו,ערביוםתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
המדיניותהכלכליתלשנת2019(,התשע"ח-2018,בעלירישיונותלשידורי

טלוויזיה";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ב(

בסעיף12ג- )4(

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיפים6ה)1(,)5()א(ו–)7(,6ה1)א1(,)א2(ו–)ב(עד )א(
)ד("יבוא"סעיפים6ה,6ה1)א1(,)ג(ו–)ד(";

בסעיףקטן)ג(- )ב(

בפסקה)1(,במקום"סעיף6ה1)ב(עד)ד("יבוא"סעיף6ה1)ג(ו–)ד("; )1(

בפסקה)2(,בפסקאותמשנה)ב(ו–)ג(,במקום"סעיף6ה1)א1("יבוא )2(
"סעיף6ה1)א1()1(";

בסעיף12ד- )5(

בסעיףקטן)א(,במקום"6כב,6כד1"יבוא"6כב"; )א(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

)1(,במקוםהרישהעדהמילים"ו־6מלחוקהאמור"יבוא בפסקה )1(
"הוראותסעיפים6יא6,1יא6,2כ2)א(עד)ח(,6כא1ו־6נא1לחוקהתקשורת,
ואולםהוראותסעיף6יא2לחוקהאמור"והסיפההחלבמילים"ולעניין

סעיף6ה1)א("-תימחק;

בפסקה)2(,במקום"סעיפים6לד1)ז(ו־6לד2"יבוא"סעיף6לד1)ז("; )2(

בסעיף13- )6(

בסעיףקטן)ד()1()ב()1(,במקום"בסעיף6)א()1(ו–)2("יבוא"בסעיף6)א()1(, )א(
)2(ו–)2א(";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )ב(

רקלגביבעליהרישיונותשהיוקיימיםערביוםתחילתושל
פרקה'לחוקהמוצע,כאמורבסעיף21לאותוחוק,ולאיחול
לגביבעלירישיונותחדשיםלשידוריטלוויזיה,ככלשיהיוע

לפסקה )4(

למועצת מעניק שידורים הפצת לחוק 12ג סעיף
הכבליםוהלווייןסמכויותלענייןבעלירישיונותלשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בהתאםלסמכויותיה
לפיחוקהתקשורתעמוצעלהתאיםאתסעיףקטן)ב(של
הסעיףהאמורלתיקוניםהמוצעיםבחוקהתקשורתלעניין

סמכויותהמועצהע

לפסקה )5(

הוראות כי קובע שידורים הפצת לחוק 12ד סעיף
מסוימותבחוקהתקשורת,שחלותעלבעלרישיוןכללי
לשידורים רישיון בעל על גם יחולו כבלים, לשידורי
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותעמוצעלהתאיםגם

אתסעיףזהלתיקוניםהמוצעיםבחוקהתקשורתלעניין
סמכויותיהשלמועצתהכבליםוהלווייןע

לפסקה )6(

סעיף13לחוקהפצתשידוריםעניינובמשדרערוץ
משעות לפחות ש־75% טלוויזיה ערוץ שהוא נושאי,
בנושא וששידוריו אחד, לנושא מוקדשים שלו השידור
האמורמשודריםבמהלך90%לפחותמשעותצפייתהשיאע
מוצעלהתאיםסעיףזהלתיקוניםהמוצעיםבפסקה)2(וכן
לתיקוניםהמוצעיםבחוקהתקשורתלענייןסמכויותיהשל
מועצתהכבליםוהלווייןעעודמוצעלעגןבסעיףזהאת
הסמכותהקבועההיוםבסעיף6לד1)ח(לחוקהתקשורת,
מאחרשלאורביטולהאסדרההנוגעתלערוציםהייעודיים
בחוקהתקשורת,סמכותזונדרשתרקלענייןערוץנושאי,
וכןלערוךהתאמותנוספותהנדרשותעקבביטולהאסדרה

כאמורע
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השררשאילקבועהוראותלענייןההליכיםלעריכתמכרזלערוץ ")ה1(
נושאי,דרכיהגשתןשלהצעותלמכרזוהטיפולבהן,הדרכיםוהמועדים

למסירתמידעבדברתוצאותהמכרזוכןההליךלהענקתרישיוןע";

בסעיףקטן)ו(- )ג(

במקום"6כב,6כד1"יבוא"6כב",במקום"וכןהוראותסימןט'"יבוא )1(
"וכןהוראותסימןט'1"והמילים"למעטסעיפים6לד,6לד1)א(,)ב(,)ט(ו–)י(

ו־6לד3לאותוחוק"-יימחקו;

בפסקה)1(- )2(

פסקתמשנה)א(-תימחק; )א(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"בסעיפיםקטנים)א1(ו–)א3("יבוא )ב(
"בסעיףקטן)א1()1(";

בפסקה)2(,במקום")ז(ו–)ט("יבוא"ו–)ז("ע )3(

בסעיף13יג)א(- )7(

בפסקה)3(,במקום"סעיף6ה)5()א("יבוא"סעיף6ה)ג("; )א(

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בפסקה)7(,במקום"הפקתןאושידורןשלהפקותאלה"יבוא"לוחותזמנים )ג(
להפקתן";

פסקאות)9(,)11(ו–)14(-יימחקו; )ד(

בסעיף13יד)א(- )8(

בפסקה)2(,במקום"סעיף6ה)5()א("יבוא"סעיף6ה)ג("; )א(

פסקה)3(-תימחק; )ב(

בפסקה)5(,במקום"הפקתןאושידורןשלהפקותאלה"יבוא"לוחותזמנים )ג(
להפקתן";

פסקה)7(-תימחק; )ד(

בסעיף13טו)א(- )9(

בפסקה)2(,במקום"סעיף6ה)5("יבוא"סעיף6ה)ג("; )א(

פסקה)4(-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"הפקתןאושידורןשלהפקותאלה"יבוא"לוחותזמנים )ג(
להפקתן";

פסקאות)8(,)10(,)11(ו–)13(-יימחקוע )ד(

השררשאילקבועהוראותלענייןההליכיםלעריכתמכרזלערוץ ")ה1(
נושאי,דרכיהגשתןשלהצעותלמכרזוהטיפולבהן,הדרכיםוהמועדים

למסירתמידעבדברתוצאותהמכרזוכןההליךלהענקתרישיוןע";

בסעיףקטן)ו(- )ג(

במקום"6כב,6כד1"יבוא"6כב",במקום"וכןהוראותסימןט'"יבוא )1(
"וכןהוראותסימןט'1"והמילים"למעטסעיפים6לד,6לד1)א(,)ב(,)ט(ו–)י(

ו־6לד3לאותוחוק"-יימחקו;

בפסקה)1(- )2(

פסקתמשנה)א(-תימחק; )א(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"בסעיפיםקטנים)א1(ו–)א3("יבוא )ב(
"בסעיףקטן)א1()1(";

בפסקה)2(,במקום")ז(ו–)ט("יבוא"ו–)ז("ע )3(

בסעיף13יג)א(- )7(

בפסקה)3(,במקום"סעיף6ה)5()א("יבוא"סעיף6ה)ג("; )א(

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בפסקה)7(,במקום"הפקתןאושידורןשלהפקותאלה"יבוא"לוחותזמנים )ג(
להפקתן";

פסקאות)9(,)11(ו–)14(-יימחקו; )ד(

בסעיף13יד)א(- )8(

בפסקה)2(,במקום"סעיף6ה)5()א("יבוא"סעיף6ה)ג("; )א(

פסקה)3(-תימחק; )ב(

בפסקה)5(,במקום"הפקתןאושידורןשלהפקותאלה"יבוא"לוחותזמנים )ג(
להפקתן";

פסקה)7(-תימחק; )ד(

בסעיף13טו)א(- )9(

בפסקה)2(,במקום"סעיף6ה)5("יבוא"סעיף6ה)ג("; )א(

פסקה)4(-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"הפקתןאושידורןשלהפקותאלה"יבוא"לוחותזמנים )ג(
להפקתן";

פסקאות)8(,)10(,)11(ו–)13(-יימחקוע )ד(

לפסקאות )7( עד )9(

13יד)א( 13יג)א(, בסעיפים תיקונים לערוך מוצע
בסמכות שעניינם שידורים הפצת לחוק ו־13טו)א(
להטילעיצומיםכספייםעלבעלרישיוןכללילשידורים

באמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בעלרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר
בחוק לעיל המוצעים לתיקונים בהתאם נושאי, ערוץ

הפצתשידוריםע
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תיקוןחוקסיווג,
סימוןואיסור

שידוריםמזיקים

בחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-312001,בסעיף18-4ע

בסעיףקטן)א()2(,הסיפההחלבמילים"ולענייןשידוריהרשות"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)2(,במקום"5)ב()10("יבוא"5)ב()4("; )א(

בפסקה)3(,במקום"6ה)1()ד("יבוא"6ה)ד("ע )ב(

תיקוןחוקשידורי
ערוץהכנסת

בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-322003)בפרקזה-חוקשידוריערוץהכנסת(,19ע
בסעיף5)ב(,פסקה)2(-תימחקע

תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום

הריכוזיות

חוק20ע - זה )בפרק התשע"ד-332013 הריכוזיות, ולצמצום התחרות לקידום בחוק
הריכוזיות(-

בסעיף4)ו(,בהגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה", )1(
פסקה)3(-תימחק;

בתוספת,בטורב',פרט3ע3-יימחקע )2(

פרקה':תחילה
והוראותמעבר

תחילתםשלחוקהרשותהשנייה,חוקהתקשורתוחוקשידוריערוץהכנסת,21ע )א(
התחילה(, יום - זה )בסעיף פרסומו ביום זה, לחוק ו־19 16 ,15 בסעיפים כנוסחם

ואולם-

השנייה הרשות בחוק כהגדרתה המועצה שקבעה וההוראות הכללים )1(
)בסעיףזה-מועצתהרשותהשנייה(,מכוחסמכותהלפיאותוחוק,לענייןבעלי
רישיונותלשידוריםכהגדרתםבחוקהאמור,בענייניםהמפורטיםלהלן,יעמדו
בתוקפםלענייןבעלירישיונותכאמורעדתוםשישהחודשיםמיוםהתחילה,

אלאאםכןבוטלוקודםלכןבידימועצתהרשותהשנייה:

השעותשבהןניתןלשדרתשדיריפרסומות; )א(

מוצעלתקןאתסעיף4לחוקסיווג,סימוןואיסור  סעיף 18
לביצוע באחריות שעניינו מזיקים שידורים 
הסימוןופיקוחעלהביצוע,זאתבהתאםלתיקוניםהמוצעים
בסעיף5לחוקהרשותהשנייהובסעיף6הלחוקהתקשורת,
בסעיפים15)2(ו־16)3(להצעתהחוק,הנוגעיםלסמכויות
המועצותכאמורבאותםחוקיםלענייןהפיקוחעלביצוע

החובותלפיחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקיםע

5לחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד- סעיף  סעיף 19
2003,מסמיךאתמועצתהכבליםוהלווייןלקבוע 
כללים,ביןהשאר,בענייןנושאיהם,סגנונם,תוכנם,היקפם
)ראו חוק אותו לפי שירות תשדירי של שיבוצם ואופן

פסקה)5(בסעיף5)ב((עמוצע,בהתאמהלתיקוניםהמוצעים
)3(16 בסעיף והלוויין, הכבלים מועצת סמכויות בעניין
להצעתהחוק,לבטלסמכותזוהנוגעתלענייניםשלתוכן

שידוריםושיבוץשעותשידורע

מוצעלתקןאתהחוקלקידוםהתחרותולצמצום  סעיף 20
לביטול בהתאם התשע"ד-2013, הריכוזיות, 
התקשורת, בחוק ייעודיים לערוצים הנוגעת האסדרה

כמוצעבסעיף16להצעתהחוקע

לסעיף קטן )א( סעיף 21

ביום לתוקף ייכנס זה פרק כי לקבוע מוצע 
פרסומושלהחוקהמוצע)בפרקזה-יוםהתחילה(עעם
זאת,לנוכח,ביטולםבמסגרתפרקזה,שלסעיפיםרבים
בחוקהרשותהשנייהובחוקהתקשורתשהקנולמועצת
בהתאמה, והלוויין, הכבלים ולמועצת השנייה הרשות
סמכויותפיקוחואסדרהובכללזהסמכותלקבועכללים
ביטולם את למנוע ובמטרה רבים, בנושאים והוראות
המיידישלכלליםשהותקנומכוחסעיפיהסמכהשמוצע
ימשיכו שבמהלכה מעבר תקופת לקבוע מוצע לבטלם,
לעמודבתוקףחלקמהכלליםכאמורעדלפקיעתםבאופן

הדרגתי,הכלכמפורטלהלןע

לפסקה )1(

שקבעה וההוראות הכללים של תוקפם כי מוצע
מועצתהרשותהשנייהביחסלבעלירישיונותלשידורים
המפורטים בעניינים השנייה, הרשות בחוק כהגדרתם
)1(,ושהסמכותלהתקינםבטלהבמסגרתהתיקון בפסקה
המוצעבסעיף15להצעתהחוק,יפקעבתוםשישהחודשים

מיוםהתחילהעהמדוברבכלליםבנושאיםשלהלן:
ס"חהתשס"א,עמ'129;התשע"ז,עמ'123ע 31

ס"חהתשס"ד,עמ'32;התשע"ז,עמ'581ע 32

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ז,עמ'983ע 33
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זמןהשידורהמרבילתשדיריפרסומת; )ב(

משךתשדיריפרסומת; )ג(

אישורמראששלתשדיריפרסומת; )ד(

וזמני השידורים שעות השידור, יחידות לרבות השידורים היקף )ה(
שידור;

אופיהשידורים; )ו(

תכניותבתחומיםמועדפים; )ז(

תכניותבערביתוברוסית; )ח(

זמןהשידורוהיקףהשידורשלהפקותמקומיות; )ט(

משךתכניתמשודרת; )י(

מגבלותותנאיםלשידוריםחוזרים; )יא(

תכניותסוגהעילית,בכלהנוגעלשידורתכניותסוגהעילית,סוגי )יב(
התכניותוסוגותהתכניותכאמורונושאיהן,אורךהתכניותוקהלהיעד

שלהן;

הוצאהלפיתוחהפקותישראליותשאינןתכניותסוגהעילית; )יג(

תכנוןהשידורים,לרבותכלליםוהוראותבדברבדיקה,תיאוםואישור )יד(
מראששללוחהשידוריםותוכנםשלהשידורים,והחובהלשדרלפיאותו

לוח;

הגבלתרכישהשלתכניות; )טו(

משמורתעותקיםשלשידורים; )טז(

זמןהשידורהמרבילתשדיריפרסומת; )ב(

משךתשדיריפרסומת; )ג(

אישורמראששלתשדיריפרסומת; )ד(

וזמני השידורים שעות השידור, יחידות לרבות השידורים היקף )ה(
שידור;

אופיהשידורים; )ו(

תכניותבתחומיםמועדפים; )ז(

תכניותבערביתוברוסית; )ח(

זמןהשידורוהיקףהשידורשלהפקותמקומיות; )ט(

משךתכניתמשודרת; )י(

מגבלותותנאיםלשידוריםחוזרים; )יא(

תכניותסוגהעילית,בכלהנוגעלשידורתכניותסוגהעילית,סוגי )יב(
התכניותוסוגותהתכניותכאמורונושאיהן,אורךהתכניותוקהלהיעד

שלהן;

הוצאהלפיתוחהפקותישראליותשאינןתכניותסוגהעילית; )יג(

תכנוןהשידורים,לרבותכלליםוהוראותבדברבדיקה,תיאוםואישור )יד(
מראששללוחהשידוריםותוכנםשלהשידורים,והחובהלשדרלפיאותו

לוח;

הגבלתרכישהשלתכניות; )טו(

משמורתעותקיםשלשידורים; )טז(

זמן פרסומות, שידורי לשדר ניתן שבהן השעות 1ע
השידורהמרבילתשדיריפרסומתומשךתשדיריפרסומת
-כיום,במסגרתכלליהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו
)שיבוץתשדיריפרסומתבשידוריטלוויזיה(,התשנ"ב-1992
)ק"תהתשנ"ב,עמ'1235(,מגבילהמועצתהרשותהשנייה
אתהשעותשבעלרישיוןיכוללשדרבהןפרסומותוכן
אתמשכושלכלתשדירפרסומתואתפרקהזמןהכולל
סמכותה לביטול במקביל לפרסומותע בשעה המוקדש
שלהמועצהלקבועכלליםבכלהנוגעלפרסומות)למעט
בנושאיםהקשוריםלאתיקה(,מוצעלקבועבאופןמפורש
כיהכלליםהאמוריםיבוטלובתוםשישהחודשיםמיום

התחילה;

נושאיםהנוגעיםלתוכןהמשודרולאופןשידורי- 2ע
מאחרשעיקרהתיקוןהנוכחילחוקהרשותהשנייה,בסעיף
מועצת של סמכויותיה בביטול עוסק החוק, להצעת 15
הרשותהשנייהבכלהנוגעלהתערבותבתוכןהמשודר,
וכחלקממגמהרחבהשלהסטתהפיקוחהרגולטורילפיקוח
העוסקים הכללים כי לקבוע מוצע ,)Ex-post( בדיעבד

בתום יפקע שתוקפם הכללים בין יהיו אלה בנושאים
שישהחודשיםמיוםהתחילהעהמדוברבכלליםבנושא
היקףשידוריםלרבותיחידותהשידור,שעותהשידורים
תכניות מועדפות; תכניות שידורים; אופי שידור; וזמני
בערביתוברוסית;זמןהשידורוהיקףהשידורשלהפקות
מקומיות;משךתכניתמשודרת;מגבלותותנאיםלשידורים
חוזרים;תכניותסוגהעילית-בכלהנוגעלשידורן,סוגי
התכניותוסוגותהתכניותכאמורונושאיהן,אורכןוקהל
שאינן ישראליות הפקות לפיתוח הוצאה שלהן; היעד
תכניותסוגהעילית;תכנוןהשידורים,לרבותכלליםבנושא
בדיקה,תיאוםואישורמראששללוחהשידוריםותוכנם,
והחובהלשדרלפיאותולוח;והגבלתרכישהשלתכניות;

משמורתעותקים-מאחרשאיןמקוםלכךשהמועצה 3ע
עותקים בשמירת רישיון בעל של בשיקולים תתערב
מוקלטיםשלמישדריםששודרובמסגרתשידוריו,מוצע
מיום חודשים בתוםשישה יפקעו זה בנושא כיכללים

התחילהע
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הכלליםוההוראותשקבעוהמועצה,כהגדרתהבסעיף6אלחוקהתקשורת )2(
)בסעיףזה-מועצתהכבליםוהלוויין(,אויושבראשהמועצההאמורה,מכוח
סמכותםלפיאותוחוק,לענייןבעלירישיונותלשידוריםכהגדרתםבחוקהאמור,
בענייניםהמפורטיםלהלן,יעמדובתוקפםלענייןבעלירישיונותכאמורעדתום
שישהחודשיםמיוםהתחילה,אלאאםכןבוטלוקודםלכןבידימועצתהכבלים

והלוויין:

שפתהמישדרים; )א(

הפניהלאתריאינטרנט; )ב(

המישדרים סוגי לפי מקומיות בהפקות ההשקעה סכומי חלוקת )ג(
וסוגותהמישדריםולפיערוצים;

מגווןהשידורים; )ד(

אישורערוציםלשידור; )ה(

תכנוןשידוריםלרבותלוחותמישדרים; )ו(

כלליםוהוראותשקבעהמועצתהרשותהשנייהמכוחחוקהרשותהשנייה )3(
וכלליםוהוראותשקבעומועצתהכבליםוהלווייןאויושבראשהמועצההאמורה
מכוחחוקהתקשורתאוחוקשידוריערוץהכנסת,שהסמכותלהתקינםבטלה
במסגרתחוקזה,ושאינםבענייניםהמנוייםבפסקאות)1(או)2(,יעמדובתוקפם
עדתוםעשריםוארבעהחודשיםמיוםהתחילה,אלאאםכןבוטלוקודםלכן

בידימועצתהרשותהשנייהאומועצתהכבליםוהלוויין,לפיהענייןע

לפסקה )2(

בדומהלתיקוןהמוצעבפסקה)1(לעיל,מוצעלקבוע
כיתוקפםשלהכלליםוההוראותשקבעומועצתהכבלים
רישיונות לבעלי ביחס המועצה ראש יושב או והלוויין
לשידוריםכהגדרתםבחוקהתקשורת,בענייניםהמפורטים
התחילהע מיום חודשים שישה בתום יפקע ,)2( בפסקה

המדוברבכלליםבנושאיםשלהלן:

סכומי חלוקת השידורים, מגוון המישדרים, שפת 1ע
ההשקעהבהפקותמקומיותלפיסוגיהמישדריםוסוגות
בהתאם - שידורים ותכנון ערוצים ולפי המישדרים
16להצעת לתיקוניםהמוצעיםבחוקהתקשורת,בסעיף
התכנים לגבי המועצה סמכויות ביטול שעיקרם החוק,
המשודריםבידיבעליהרישיונות,מוצעלקבועכיכללים
והוראותשקבעההמועצהבענייניםאלה,בכללים)ראו:
כלליהתקשורת)בזקושידורים()בעלרישיוןלשידורים(,
138((אוברישיונות התשמ"ח-1987)ק"תהתשמ"ח,עמ'

השונים,יבוטלובתוםשישהחודשיםמיוםהתחילה;

אישורערוציםלשידור-כחלקממגמהרחבהשל 2ע
,)Ex-post( בדיעבד לפיקוח הרגולטורי הפיקוח הסטת
ובהתאםלהפחתתהנטלהרגולטוריבתיקוןהמוצעלחוק
התקשורת,בסעיף16להצעתהחוק,מוצעכיכלליהמועצה
ביחסלאישורערוציםלשידוריבוטלובתוםשישהחודשים

מיוםהתחילה;

אינם זה בנושא כללים - אינטרנט לאתרי הפניה 3ע
נדרשיםעודשכןאיןמקוםבעתהזאתלהתערבותהמועצה

בכללים זה בהקשר המדובר אין כי יובהר זהע בנושא
גם לקבעם סמכות והלוויין הכבלים למועצת שנותרה
לאחרהתיקוןהמוצעבפרקזה,כגוןכלליםלענייןהפניה
כלליםבענייןהפניה לאתראינטרנטמתכניתילדיםאו
אסורים שידורים המהווה תוכן הכולל אינטרנט לאתר

כמשמעותםבסעיף6כהלחוקהתקשורתע

לפסקה )3(

שקבעו וההוראות הכללים שאר כי לקבוע מוצע
מועצתהרשותהשנייהומועצתהכבליםוהלוויין)לרבות
יושבראשהמועצה(,מכוחסמכויותיהםלפיחוקהרשות
הכנסת, ערוץ שידורי וחוק התקשורת חוק השנייה,
בעניינים ושאינם זה, תיקון במסגרת לבטלן מוצע אשר
)2(לעיל,יעמדובתוקפםלמשךעשרים המנוייםבפסקה
וארבעהחודשיםמיוםהתחילהעבתוםתקופהזויחולועל
23לחוקהפרשנות, כלליםוהוראותאלההוראותסעיף
עמו בטלים חיקוק, "משבוטל שלפיו התשמ"א-1981,
התקנותוהמינוייםשנעשומכוחו;אולםמקוםשהחיקוק
התקנות - המבוטלות במקום הוראות קובע המבטל
יעמדו המבוטלות ההוראות מכוח שנעשו והמינויים
החיקוק מכוח ובמינויים בתקנות שיבוטלו עד בתקפם
המבטל"עזאת,אלאאםכןאותםכלליםאוהוראותבוטלו
קודםלכןבידימועצתהרשותהשנייהאומועצתהכבלים

והלוויין,לפיהענייןע
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מועצתהרשותהשנייהתפעללביטולם,לתיקונםאולהחלפתםשלהכללים )ב(
וההוראותכאמורבסעיףקטן)א(,בהתאםלסמכויותיהלפיחוקהרשותהשנייה,כנוסחו
בסעיף15לחוקזה,ומועצתהכבליםוהלווייןתפעללביטולם,לתיקונםאולהחלפתםשל
הכלליםוההוראותהאמוריםבהתאםלסמכויותיהלפיחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף
16לחוקזה,אולפיחוקשידוריהכנסת,בתוךעשריםוארבעהחודשיםמיוםהתחילהע

)18(ו–)19(ו־20לחוקזה,ההוראותלפי ,)16( עלאףהאמורבסעיפים16)2()א(, )ג(
סעיפים6לד,6לד1)א1(,)ד(עד)ז(,)ט(ו–)י(ו־6לד3לחוקהתקשורת,סעיף4)ו(והתוספת
לחוקהריכוזיותוסעיפים6)א()5(ו–)ב()3(ו־9)ד(לחוקהפצתשידורים,כנוסחםערב
יוםהתחילה,ימשיכולחולעלמישהיה,ערבהמועדהאמור,משדרערוץייעודי,כל
עודבידורישיוןמיוחדלשידוריכבליםשניתןלפיסעיף6לד1לחוקהתקשורת,ואולם
המועצהלאתהיהרשאיתלהאריךאתתוקפושלרישיוןמיוחדכאמור,לאחריום

התחילהע

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמתוקפםשלחוב,חובהאוהתחייבותאחרת )ד(
שחלו,ערביוםהתחילה,עלמישהיה,במועדהאמור,משדרערוץייעודיע

בסעיףזה- )ה(

"הפקהמקומית"ו"שידורים"-כהגדרתםבחוקהרשותהשנייהאובחוקהתקשורת,
לפיהעניין;

"משדרערוץייעודי"-כהגדרתובסעיף6אלחוקהתקשורת,כנוסחוערביוםהתחילה;

"רישיוןמיוחדלשידוריכבלים"-כהגדרתובסעיף6אלחוקהתקשורת;

"תכניתסוגה)ז'נר(עילית"-כהגדרתהבתוספתהראשונהלחוקהרשותהשנייה;

"תשדירפרסומת"-כהגדרתובחוקהרשותהשנייהע

מועצתהרשותהשנייהתפעללביטולם,לתיקונםאולהחלפתםשלהכללים )ב(
וההוראותכאמורבסעיףקטן)א(,בהתאםלסמכויותיהלפיחוקהרשותהשנייה,כנוסחו
בסעיף15לחוקזה,ומועצתהכבליםוהלווייןתפעללביטולם,לתיקונםאולהחלפתםשל
הכלליםוההוראותהאמוריםבהתאםלסמכויותיהלפיחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף
16לחוקזה,אולפיחוקשידוריהכנסת,בתוךעשריםוארבעהחודשיםמיוםהתחילהע

)18(ו–)19(ו־20לחוקזה,ההוראותלפי ,)16( עלאףהאמורבסעיפים16)2()א(, )ג(
סעיפים6לד,6לד1)א1(,)ד(עד)ז(,)ט(ו–)י(ו־6לד3לחוקהתקשורת,סעיף4)ו(והתוספת
לחוקהריכוזיותוסעיפים6)א()5(ו–)ב()3(ו־9)ד(לחוקהפצתשידורים,כנוסחםערב
יוםהתחילה,ימשיכולחולעלמישהיה,ערבהמועדהאמור,משדרערוץייעודי,כל
עודבידורישיוןמיוחדלשידוריכבליםשניתןלפיסעיף6לד1לחוקהתקשורת,ואולם
המועצהלאתהיהרשאיתלהאריךאתתוקפושלרישיוןמיוחדכאמור,לאחריום

התחילהע

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמתוקפםשלחוב,חובהאוהתחייבותאחרת )ד(
שחלו,ערביוםהתחילה,עלמישהיה,במועדהאמור,משדרערוץייעודיע

בסעיףזה- )ה(

"הפקהמקומית"ו"שידורים"-כהגדרתםבחוקהרשותהשנייהאובחוקהתקשורת,
לפיהעניין;

"משדרערוץייעודי"-כהגדרתובסעיף6אלחוקהתקשורת,כנוסחוערביוםהתחילה;

"רישיוןמיוחדלשידוריכבלים"-כהגדרתובסעיף6אלחוקהתקשורת;

"תכניתסוגה)ז'נר(עילית"-כהגדרתהבתוספתהראשונהלחוקהרשותהשנייה;

"תשדירפרסומת"-כהגדרתובחוקהרשותהשנייהע

לסעיף קטן )ב(

וההוראות הכללים כלל כי לקבוע שמוצע מאחר
שנקבעומכוחהסמכויותשבוטלוכאמור,יעמדובתוקפם
התחילה, מיום חודשים וארבעה עשרים של לתקופה
שלאחריהיבוטלובאופןמיידי,מוצעלהטילעלמועצת
הכבליםוהלווייןועלמועצתהרשותהשנייה,לפיהעניין,
הכללים של להחלפתם או לתיקונם לביטולם, לפעול
וההוראותהאמוריםבהתאםלסמכויותיהןלפיהחוקים
השונים,בתוךעשריםוארבעהחודשיםמיוםהתחילהע
זאתכדילייצראצלבעליהרישיונותודאותביחסלמצב

הרגולטורישחללגביהםע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיהסדרההקיימתהיוםביחסלערוצים
הייעודייםתמשיךלחוללגביהערוציםהייעודייםהקיימים
ערביוםהתחילה,עדלמועדשבויפקעהרישיוןהמיוחד
לשידוריכבליםשניתןלכלאחדמהםלפיסעיף6לד1לחוק
התקשורתעיצויןכיבתקופהזולאתהיהמועצתהכבלים

והלווייןרשאיתלהאריךרישיוןמיוחדכאמורע

לסעיף קטן )ד(

בביטול אין כי ספק, הסר למען להבהיר, מוצע
האסדרהלגביהערוציםהייעודיים,כמוצעבפרקזה,כדי
לגרועמתוקפםשלחוב,חובהאומחויבותאחרתשנוצרו

וחלולגביהםלפנייוםהתחילהע
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פרק ו': תחבורה
תיקוןפקודת

התעבורה
בפקודתהתעבורה22-34ע

בסעיף1,אחריההגדרה"מסוףלתחבורהציבורית"יבוא: )1(

""חוקנתיביםמהירים"-חוקנתיביםמהירים,התש"ס-352000;";

בסעיף27א)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )2(

מספרהנוסעיםברכבע"; )6("

בסעיף27א1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בדרכיםהמנויותבתוספתהשתייםעשרה ")א1(
שגוףאחרמונהלגביהןכרשותתימרורמקומיתושמצויותבתחומהשלרשות
מקומיתמסוימת,רשאיתאותהרשותמקומיתלבצעפעולותכמפורטבפסקאות
)1(ו–)2(שלסעיףקטן)א(,לענייןעבירההמנויהבפרט1לתוספתהאחתעשרה;
שרהתחבורה,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים,רשאילשנותאתהתוספתהשתיים

עשרה,להוסיףלהאולגרועממנהדרכיםנוספותכאמורע";

אחריסעיף27גיבוא: )4(

פרקזהנועדלהביאלצמצוםהעומסבכבישים  פרק ו'  
ולעודדאתהשימושבתחבורהציבוריתבדרך  כללי

זו,בשני שלמתןכליםחוקייםלביצועמטרה 
ערוצים-מתןאפשרותשימושבנתיביתחבורהציבורית
לרכביםמרובינוסעיםבאמצעותתיקוןפקודתהתעבורה,
והסרתהמגבלותהקבועותבחוקביתהספרהחקלאימקווה
של ייעודן את לשנות המקשות התשל"ו-1976, ישראל,
הקרקעותבתחומווזאתלשםסלילתדרך,הסדרתניקוז

לטובתדרךאוהקמתמפעלניקוזע

לפסקאות )1(, )2( ו–)4( סעיף 22 

תחבורה בנתיבי השימוש את להרחיב כדי 
ציבוריתברכבמרובהנוסעיםישצורךלעדכןאתפקודת
התעבורהכךשיהיהניתןלזהותאתמספרהנוסעיםברכבע

כאמור, ברכב, הנוסעים מספר את לזהות היכולת
יכולהלהיעשותבאמצעותמצלמהאורשומהאלקטרונית

שתהווהראיהקבילהלמספרהנוסעיםבו,כמפורטלהלן:

זיהוי מספר הנוסעים ברכב בצילום -סעיף27א)א(לפקודת
התעבורה)להלן-הפקודה(,קובעכיצילוםרכבשנעשה
בדרךשנקבעהבתקנות,במצלמההמופעלתבאופןאוטומטי
אובידישוטריהיהראיהקבילהבכלהליךמשפטילגבי

חמישהנתוניםהמנוייםבסעיףהאמור,והם:

")1(מספרהרישוםשלהרכבהמצולםהמופיעבלוחית
הזיהוישלהרכבשבצילום;

מקוםהימצאושלהרכבבעתהצילום; )2(

או ,)2( בפסקה האמור במקום הרכב של  הימצאו )3(
נסיעתושם,בניגודלאות"עמוד"אובאופןאחרבניגוד

להוראותפקודהזואותקנותשהותקנולפיה;

האמור במקום המצולם הרכב של הימצאו זמן )4(
בפסקה)2(כפישצויןבצילוםאועלגביו,אםצוין,הכל

כפישייקבעבתקנות;

מהירותנסיעתושלהרכבע" )5(

מוצעלהוסיףלסעיף27א)א(אתפסקה)6(,הקובעת
כימספרהנוסעיםברכבשהתקבלמצילוםהרכבכאמור
באותוסעיף)27א)א((,יהיהראיהקבילהבכלהליךמשפטי
לגבימספרהנוסעיםבו,ובלבדשהוכחכמולגביכלאחד
מחמשתהנתוניםהמפורטיםלעיל,כיהצילוםהמוגשהוא
העתקאמיןשלהצילוםשנשמרבסרט,וכימרגעביצוע
שום בו נעשתה לא המשפט לבית שהוגש עד הצילום

פעולהשישבהכדילשנותפרטמפרטיוע

תחבורה נתיבי לפתוח תאפשר )6( פסקה הוספת
ציבורית,לרכביםמרובינוסעיםבדרךשלצילוםמספר

הנוסעיםבוע)פסקה)2((;

זיהוי מספר הנוסעים ברכב ברשומה אלקטרונית -מוצע
לקבועדרךנוספתלזיהוימספרהנוסעיםברכבשתיקבע
לפירשומהאלקטרוניתכהגדרתהבחוקנתיביםמהירים,
התש"ס-2000)פסקה)1((,והיאתהיהראיהמספקתלזיהוי
ששר מוצע עוד 27ד)א((ע )סעיף ברכב הנוסעים מספר
המשפטיםיהיהרשאילקבועהוראותשיסדירואתהפיקוח
והבקרהעלהמכשיריםהמפיקיםאתהרשומההאלקטרונית
27ד)ב((,בסעיף הפלטלביתהמשפט)סעיף הגשת ואופן
27ד)ג(מוצעכיפלטשהוארשומהאלקטרוניתלאייחשב
כהעתק,אלאכמקורעסעיףקטןזהנדרשכדילהתגברעל

"כללהראיההטובהביותר")פסקה)4((ע

לפסקאות )3( ו–)5(

רשותמקומיתמוסמכתכיוםלאכוףעבירותתעבורה
תימרור רשות היא שבו ובמקום עירוניות בדרכים רק

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשכ"ב,עמ'64ע 34

ס"חהתש"ס,עמ'199;התשס"ו,עמ'26ע 35
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"רשומהאלקטרונית
-ראיהקבילה

רשומהאלקטרוניתשהוגשהבדרךשנקבעהבתקנותלפי27דע )א(
סעיףקטן)ב(תהיהראיהקבילהבכלהליךמשפטילגבימספר

הנוסעיםברכבע

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותהוראותבעניינים )ב(
אלה:

את המפיקים המכשירים על ובקרה פיקוח )1(
הרשומותהאלקטרוניות,עלהרשומותהאלקטרוניות

המוגשותכראיות,ועלדרךהטיפולבהם;

רשומות של המשפט לבית הגשתן אופן )2(
אלקטרוניותשנעשובהתאםלהוראותסעיףזהע

לענייןסעיףזה- )ג(

לאייחשבפלטשהוארשומהאלקטרוניתכהעתק, )1(
אלאכמקורע

"פלט"ו"רשומהאלקטרונית"-כהגדרתםבסעיף )2(
4ט)א(לחוקנתיביםמהיריםע";

אחריהתוספתהאחתעשרהיבוא: )5(

"תוספת שתים עשרה  
)סעיף27א1(

קטעיהדרךבאחתמהדרכיםהמפורטותלהלןששרהתחבורהקבעאותם )1(
כנתיבמהירלפיסעיף2לחוקנתיביםמהירים:

כבישארצימספר1; )א(

כבישארצימספר2; )ב(

כבישארצימספר5; )ג(

כבישארצימספר20ע" )ד(

תיקוןחוקבית
הספרהחקלאי

מקווהישראל

בחוקביתהספרהחקלאימקווהישראל,התשל"ו-361976,אחריסעיף4)א(יבוא:23ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיחולוההוראותשקבועותבולגבימקרקעין ")א1(
המפורטיםבתוספתאםמדוברבאחדמאלה:

"רשומהאלקטרונית
-ראיהקבילה

רשומהאלקטרוניתשהוגשהבדרךשנקבעהבתקנותלפי27דע )א(
סעיףקטן)ב(תהיהראיהקבילהבכלהליךמשפטילגבימספר

הנוסעיםברכבע

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותהוראותבעניינים )ב(
אלה:

את המפיקים המכשירים על ובקרה פיקוח )1(
הרשומותהאלקטרוניות,עלהרשומותהאלקטרוניות

המוגשותכראיות,ועלדרךהטיפולבהם;

רשומות של המשפט לבית הגשתן אופן )2(
אלקטרוניותשנעשובהתאםלהוראותסעיףזהע

לענייןסעיףזה- )ג(

לאייחשבפלטשהוארשומהאלקטרוניתכהעתק, )1(
אלאכמקורע

"פלט"ו"רשומהאלקטרונית"-כהגדרתםבסעיף )2(
4ט)א(לחוקנתיביםמהיריםע";

אחריהתוספתהאחתעשרהיבוא: )5(

"תוספת שתים עשרה  
)סעיף27א1(

קטעיהדרךבאחתמהדרכיםהמפורטותלהלןששרהתחבורהקבעאותם )1(
כנתיבמהירלפיסעיף2לחוקנתיביםמהירים:

כבישארצימספר1; )א(

כבישארצימספר2; )ב(

כבישארצימספר5; )ג(

כבישארצימספר20ע" )ד(

תיקוןחוקביתבחוקביתהספרהחקלאימקווהישראל,התשל"ו-361976,אחריסעיף4)א(יבוא:23ע
הספרהחקלאי

מקווהישראל עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיחולוההוראותשקבועותבולגבימקרקעין ")א1(
המפורטיםבתוספתאםמדוברבאחדמאלה:

מוסמכת)סעיף27א)1()א((עסעיףקטן)א1(שמוצעלהוסיפו
בפסקה)3(,יאפשרלרשותמקומיתלאכוףעבירותתעבורה
המנויותבפרט)1(בתוספתהאחתעשרה,בכלדרךשגוף
אחרמונהלגביהכרשותתימרורמקומית,המצויהבתחומה

והמנויהבתוספתהשתייםעשרהע

התחבורה, ששר )א1(, בפסקה לקבוע מוצע עוד
את לשנות רשאי יהיה הפנים, לביטחון השר בהסכמת

התוספתהשתייםעשרהע

)5(מוצעלהוסיףאתהתוספת נוסףעלכךבפסקה
שר שקבע הדרך קטעי את שקובעת עשרה השתים
התחבורהכנתיבמהירלפיסעיף2לחוקנתיביםמהירים,
התש"ס-2000עקטעיהדרךשנקבעועתידיםלהיותמופרדים

מהדרכיםהמהירותהקיימותע

סעיף4)א(לחוקמקווהישראל,התשל"ו-1976,  סעיף 23
קובעכישינויייעודשלהמקרקעיןהמפורטים 
בתוספתמיועדיםלשימושביתהספרהחקלאיואיןלשנות
אתייעודםזהאלאלפייוזמתשרובאישורשריהחינוך
והתרבות,החקלאותוהפנים,וועדהמשותפתשלועדת
החינוךוהתרבותוועדתהפניםואיכותהסביבהשלהכנסתע

מקווה החקלאי הספר לבית הייחודי זה, סעיף
לאומיות תשתיות פיתוח על להקשות עלול ישראל,
עתידותהמתוכננותלעבורבמקרקעיביתהספרולעכב
אתקידומםעכך,לדוגמה,הליךהאישורכאמורבסעיף4)א(

מעכבאתאישורהופיתוחהשלמסילתהרכבתהרביעית
בנחלאיילון,אשרמקודמתבימיםאלהבמסגרתהוועדה

הארציתלתכנוןולבנייהשלתשתיותלאומיותע

ס"חהתשל"ו,עמ'222;התשס"ט,עמ'327ע 36
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דרך,כהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-371965,אוהסדרתניקוז )1(
לטובתדרךכאמור,וכןהעתקתתשתיותהנדרשתלמימושהשלהדרך,והכול

מכוחתכניתמיתארארציתכמשמעותהבחוקהאמור;

מפעלניקוז,כהגדרתובחוקהניקוזוההגנהבפנישיטפונות,התשי"ח- )2(
381957,מכוחתכניתלפיהחוקהאמורע"

תחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזהע24עפרקו'-תחילה

פרק ז': כבאות
תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-25-392012ע

בסעיף2,אחריההגדרה"הוראותהרשות"יבוא: )1(

4)א( סעיף שהוראות לקבוע מוצע לכך, בהתאם
לאיחולועלהמקרקעיןהמפורטיםבתוספתאםמדובר
בדרךכהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,
אובהעתקתתשתיותהנדרשתלמימושהשלהדרךוכן
בהסדרתניקוזלטובתדרךכאמורעובלבדשכלשימושים
אלהנכללובתכניתמיתארארציתעכמוכןמוצעלהחריג
מהוראותהסעיףגםמפעלניקוז,כהגדרתובחוקהניקוז
וההגנהבפנישיטפונות,התשי"ח-1957,שתוכנןבתכנית

לפיחוקזהע

מוצעכיתחילתושלפרקזהתהיהביוםפרסומו  סעיף 24
שלחוקזהע 

מטרתהתיקוןשלחוקהרשותהארציתלכבאות  פרק ז'  
ההסבר בדברי )להלן התשע"ב-2012 והצלה,  כללי

חוק ושל וההצלה(, הכבאות חוק - זה לפרק 
רישויעסקים,התשכ"ח-1968)להלןבדבריההסברלפרק
זה-חוקרישויעסקים(,המוצעיםבפרקזה,היאלהביא
ביחס בפרט שונים בנכסים אש בטיחות דרישות לטיוב
לאיזוןהנדרשביןשיקוליםבטיחותייםלשיקוליםנוספים,
באמצעותאימוץתקניבטיחותאשבין–לאומייםוהתאמתם
לישראלתוךהפחתתהסיכוניםלנזקכתוצאהמשריפות
מצדאחדובחינתהתועלתבדרישותמצדשניענצייןכי
אש בטיחות דרישות קובעת וההצלה הכבאות רשות

למאותאלפינכסיםבמדינתישראלע

לצורךטיובהדרישותבתחוםבטיחותאשבכבאות
בדברי )להלן מייעצתלבטיחותאש להקיםועדה מוצע
ההסברלפרקזה-הוועדה(,שתכלולנציגיםמכמהתחומים
תוךהסתכלותכוללתעלמגווןשלשיקוליםבעתקביעת
הדרישותעהוועדהתאזןביןשיקוליםבטיחותייםלשיקולים
כלכלייםושיקוליםנוספים,באמצעותבחינתתקניבטיחות
אשבין–לאומייםוהתאמתםבמידתהצורךלישראלוהכול
תוךהפחתתהסיכוניםלנזקכתוצאהמשריפותמצדאחד,

ובחינתהתועלתבדרישותמצדשניע

הוועדה תגבש השונים השיקולים שקילת לאחר
אתהמלצותיהבדברהאמצעיםהנדרשיםלצורךמניעת
לביטחון לשר כאמור המלצותיה את ותעביר דליקות,

ולנציב השר(, - )להלן בתקנות מדובר כאשר הפנים
הכבאות)להלן-הנציב(כאשרהמדוברבהנחיהמקצועית
שישבהכדילהשפיעעלאסדרהשנוגעתלבטיחותאש

בנכסיםלסוגיהםע

ועדהמסוגדומההוקמהלענייןהליךקביעתדרישות
בטיחותאשבמבניםחדשיםעהליךזהמבוצעבאמצעות
ועדתמילוטובטיחותאשבמינהלהתכנוןשבהחברים
- מקצועי נציג הכבאות, נציג תחומים: מכמה נציגים
מהנדסבטיחותאש,נציגהתאחדותהקבלנים,נציגמשרד
זוהיאתת־ועדההמייעצתלוועדת השיכוןועודעועדה
ועדת התכנוןע במנהל הארצית המועצה של המשנה
המילוטמאמצתתקןבין–לאומילבטיחותאשומתאימה
המילוט ועדת מעבירה התאמתו, לאחר לישראלע אותו
אותן שמאשרת לתקנות המשנה לוועדת התקנות את
ומעלהאותןלהצבעהבמועצההארציתלתכנוןובנייהע
לאחראישורהמועצההארציתלתכנוןובנייה,התקנות
מועברותלאישורשרהאוצרוזאתבהתאםלסעיף265)7(

לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965ע

מוצעכיהוועדהתבצעהליךדומהלקביעתדרישות
בטיחותאשבמבניםקיימיםע

כמוכן,כדילסייעבטיובדרישותהמניעהבכבאות
כאמור,מוצעכילענייןסמכותושלהשרלהתקיןתקנות
לפיסעיף42)א()1(לחוקהכבאותוההצלה,ולפיחוקרישוי
עסקים,יהיההשרמחויבלהתייעץעםהוועדהולקבל,
במקריםהמפורטיםלהלן,אתהסכמתושלשרהאוצרעעוד
מוצעשהשריהיהמחויב,במסגרתהפעלתסמכותולפי
חוקרישויעסקים,להתייעץעםשרהאוצרוזאתבהוראת

שעהלמשךשלוששניםע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 25 

סעיף42)א(לחוקהכבאותוההצלהקובע:"לשם 
מניעתדליקותוהתפשטותן,כיבוידליקות,צמצוםנזקיהן
וחילוץלכודים,רשאיהשר,באישורועדתהפניםוהגנת
הסביבהשלהכנסת,לקבועהוראותבענייניםהמפורטים
להלןואתהאחראילביצוען"עפסקה)1(באותוסעיףקטן

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 37

ס"חהתשי"ח,עמ'4ע 38

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ז,עמ'668ע 39
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""הוועדההמייעצתלבטיחותאש"-הוועדהלבטיחותאששהוקמהלפיסעיף
126א;";

בסעיף42,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תקנותלפיסעיףקטן)א()1(,ייקבעובהתייעצותעםהוועדההמייעצת")א1( )1(
לבטיחותאשכמשמעותהבסעיף126אע

לשר )א()1( קטן סעיף לפי להתקין שבכוונתו תקנות יעביר השר )2(
האוצר;הודיעשרהאוצרלשר,בכתב,בתוך60ימיםמיוםשקיבלאת
התקנותכאמור,כיישבאסדרהלגביבטיחותאשבנכסיםלפיהתקנות
המוצעותהשלכהכלכליתמשמעותיתעלאותםנכסיםיותקנוהתקנות

בהסכמתשרהאוצרע

)2(,לאיסרבשר נדרשההסכמתושלשרהאוצרכאמורבפסקה )3(
האוצרלתתאתהסכמתולתקנות,אלאאםכןשוכנעכיהעלותהמשקית
וזאת מהן, שנובעת מהתועלת ניכר באופן גבוהה מהתקנתן הנובעת
בהתחשבבחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלבטיחותאשלענייןזה,

כאמורבפסקה)1(ע";

אחריסעיף126יבוא: )3(

"ועדהמייעצת
לבטיחותאש

לייעץ126אע שתפקידה אש לבטיחות מייעצת ועדה תוקם )א(
בענייניםהנוגעיםלאסדרהבתחוםבטיחותאש,לפיחוקזה

ולפיכלדיןאחרע

הרכבהשלהוועדההמייעצתלבטיחותאשיהיה: )ב(

ראש שימנה הממשלה ראש משרד עובד )1(
הממשלה,בעלידעוניסיוןבהערכתהשפעתרגולציה

והואיהיההיושבראש;

וניסיון ידע בעל הנציב, שימנה הרשות עובד )2(
בתחוםבטיחותאש;

""הוועדההמייעצתלבטיחותאש"-הוועדהלבטיחותאששהוקמהלפיסעיף
126א;";

בסעיף42,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

תקנותלפיסעיףקטן)א()1(,ייקבעובהתייעצותעםהוועדההמייעצת")א1( )1(
לבטיחותאשכמשמעותהבסעיף126אע

לשר )א()1( קטן סעיף לפי להתקין שבכוונתו תקנות יעביר השר )2(
האוצר;הודיעשרהאוצרלשר,בכתב,בתוך60ימיםמיוםשקיבלאת
התקנותכאמור,כיישבאסדרהלגביבטיחותאשבנכסיםלפיהתקנות
המוצעותהשלכהכלכליתמשמעותיתעלאותםנכסיםיותקנוהתקנות

בהסכמתשרהאוצרע

)2(,לאיסרבשר נדרשההסכמתושלשרהאוצרכאמורבפסקה )3(
האוצרלתתאתהסכמתולתקנות,אלאאםכןשוכנעכיהעלותהמשקית
וזאת מהן, שנובעת מהתועלת ניכר באופן גבוהה מהתקנתן הנובעת
בהתחשבבחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלבטיחותאשלענייןזה,

כאמורבפסקה)1(ע";

אחריסעיף126יבוא: )3(

"ועדהמייעצת
לבטיחותאש

לייעץ126אע שתפקידה אש לבטיחות מייעצת ועדה תוקם )א(
בענייניםהנוגעיםלאסדרהבתחוםבטיחותאש,לפיחוקזה

ולפיכלדיןאחרע

הרכבהשלהוועדההמייעצתלבטיחותאשיהיה: )ב(

ראש שימנה הממשלה ראש משרד עובד )1(
הממשלה,בעלידעוניסיוןבהערכתהשפעתרגולציה

והואיהיההיושבראש;

וניסיון ידע בעל הנציב, שימנה הרשות עובד )2(
בתחוםבטיחותאש;

לסוגיהם, בנכסים והצלה אש בטיחות "סידורי קובעת:
לרבותהתקנתםשלאמצעיבטיחותאשוהצלהבנכסים
כאמור,קביעתאיכותםתחזוקתםובדיקתתקינותם,תרגול
כי לקבוע מוצע בטיחות;" אישור וקבלת בהם השימוש

תקנותלפיפסקהזו,ייקבעובהתייעצותעםהוועדהע

כדילסייעבטיובדרישותהמניעהבכבאותכאמור,
סעיף את )א(, קטן סעיף אחרי 42 לסעיף להוסיף מוצע

קטן)א1(הקובעכילענייןסמכותושלהשרלהתקיןתקנות
לפיסעיף42)א()1(לחוקהכבאותוההצלהיהיההשרמחויב

להתייעץעםהוועדה)סעיף42)א1()1(המוצע(ע

בפסקה)2(שלסעיף42)א1(מוצעכיהשרלביטחון
הפניםיעבירתקנותכאמורשבכוונתולהתקיןלשרהאוצר,
60ימיםמיום ואםשרהאוצרהודיעלשרבכתב,בתוך
אש בטיחות לגבי באסדרה יש כי התקנות את שקיבל
בנכסיםלפיהתקנותהמוצעותהשלכהכלכליתמשמעותית

עלאותםנכסים,יותקנוהתקנותבהסכמתשרהאוצרע

בפסקה)3(שלסעיףקטן)א1(,שמוצעלהוסיפו,נקבע
כיאםנדרשתהסכמתושלשרהאוצרכאמורבפסקה)2(,

הואלאיסרבלתתאתהסכמתולתקנות,אלאאםכןשוכנע
כיהעלותהמשקיתהנובעתמהתקנתןגבוההבאופןניכר
מהתועלתשנובעתמהן,וזאתבהתחשבבחוותהדעתשל
הוועדההמייעצתלבטיחותאששכאמורבפסקה)1(של

סעיףקטן)א1(עלהשרלהיוועץעמהע

לפסקה )3( 

לסעיף 126א המוצע

לסעיפים קטנים )א( עד )ג(

מוצעלהקיםועדהמייעצתלבטיחותאששתפקידה
בתחום לאסדרה הנוגעים בעניינים לנציב לייעץ יהיה
בטיחותאש,לפיחוקהכבאותוההצלהולפיחוקרישוי
עסקיםעבראשהיעמודנציגמשרדראשהממשלה,וחברים
נוספיםבהיהיועובדהמשרדלביטחוןהפניםשאינועובד
הרשות,עובדהרשות,עובדמשרדהכלכלהוהתעשייה
ועובדמשרדהאוצרעכמוכןמוצעלקבועכימישמוסמך
למנותחברבוועדה,ימנהלוממלאמקוםקבוע,אחדאו
יותר,וכיהמנהלהכללישלמשרדראשהממשלהיפרסם

ברשומותהודעהעלמינויחבריהוועדהוממלאימקומםע
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עובדהמשרדלביטחוןהפניםשימנההשר,בעל )3(
ידע בעל או בהערכתהשפעתרגולציה וניסיון ידע

בתחוםבטיחותאש;

שר שימנה והתעשייה הכלכלה משרד עובד )4(
הכלכלהוהתעשייה,בעלידעבתחוםהתקינה;

שהוא האוצר, שר שימנה האוצר משרד עובד )5(
כלכלןע

מישמוסמךלמנותחברבוועדה,ימנהלוממלאמקום )ג(
קבוע,אחדאויותר;המנהלהכללישלמשרדראשהממשלה
וממלאי הוועדה חברי מינוי על הודעה ברשומות יפרסם

מקומםע

המנייןהחוקילישיבותהוועדההואשלושהחברים )ד(
ובהםהיושבראשע

הנוכחים דעות ברוב החלטותיה את תקבל הוועדה )ה(
בישיבהע

קיוםהוועדה,סמכויותיה,תוקףהחלטותיהופעולותיה )ו(
לאייפגעובשלהפסקתכהונתושלחברמחבריהוועדהאו
מחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהןבה
הרכבהחבריםהדרושלצורךהמנייןהחוקיבישיבותיהלפי

סעיףקטן)ד(ע

הוועדהרשאיתלהיעזרביועציםובמומחיםשישבהם )ז(
כדילסייע,לפישיקולדעתה,לגיבושעמדתה,ורשאיתלזמן
לדיוניהוועדהאתכלמישיכול,לדעתהוועדה,לסייעלה

בגיבושעמדתהע

לשםגיבושעמדתהבהליךההיוועצותלפיחוקזהולפי )ח(
כלדיןאחר,יגישוהשראוהנציב,לפיהעניין,לוועדה,את
המסמכיםששימשואותםלשםגיבושהתקנותאוההנחיות
המקצועיות,לפיהעניין,לרבותניתוחמקצועילגביהאופן

לסעיפים קטנים )ד( עד )ו(

מוצעלקבועכיהמנייןהחוקילישיבותהוועדההוא
שלושהחבריםובהםהיושבראשעכמוכןמוצעלקבועכי
המנייןהחוקימוצעלקבועכיהחלטותהוועדהיתקבלו
ברובדעותהחבריםהנוכחיםבישיבהעעודמוצעלקבוע
כיקיוםהוועדה,סמכויותיה,תוקףהחלטותיהופעולותיה
לאייפגעובשלהפסקתכהונתושלחברמחבריהוועדה,או
מחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהנים

בהשלושהחבריםובהםהיושבראשכאמורלעילע

לסעיפים קטנים )ז( עד )ח(

להיעזר רשאית תהיה הוועדה כי לקבוע מוצע
שיקול לפי לסייע, כדי בהם שיש ובמומחים ביועצים
דעתה,לגיבושעמדתהעכמוכןמוצעלקבועכיהוועדה

תהיהרשאיתלזמןלדיוניהוועדהכלמישיכול,לדעת
הוועדהלסייעלהבגיבושעמדתהעעודמוצעלקבועכי
ההיוועצותלפיחוק לשםגיבושעמדתהוועדהבהליך
הכבאותוההצלהולפיחוקרישויעסקים,יגישוהשראו
הנציב,לפיהעניין,לוועדה,אתהמסמכיםששימשואותם
לשםגיבושהתקנותאוההנחיותהמקצועיות,לפיהעניין,
לרבותניתוחמקצועילגביהאופןשבוהאסדרההמבוקשת
תסייעלבטיחותאש,השוואהבין–לאומיתלגביהאסדרה
הנהוגהבקרבמדינותמפותחותבעולםודוחשבוחןאת
שבאסדרה התועלת מול אל המבוקשת האסדרה עלות
המבוקשתעיובהרכיהשראוהנציביהיומחויביםלהעביר
רקאתהמסמכיםהאמוריםכפישאלהשימשואותםלשם
גיבושהתקנותאוההנחיותהמקצועיות,לפיהעניין,והם

לאיהיומחויביםבהעברתמסמכיםנוספיםלוועדהע
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השוואה אש, לבטיחות תסייע המבוקשת האסדרה שבו
בין–לאומיתלגביהאסדרההנהוגהבקרבמדינותמפותחות
בעולםודוחשבוחןאתעלותהאסדרההמבוקשתאלמול

התועלתשבאסדרההמבוקשתע

הוועדהתתכנסלאיאוחרמשבועייםמהיוםשבונדרשה )ט(
לתתאתעמדתהבמסגרתהליךההיוועצותלפיחוקזהולפי
כלדיןאחר,ותחליטבאותוענייןבתוךשלושהחודשיםמיום
שקיבלהאתהמסמכיםכאמורבסעיףקטן)ח(;לאהחליטה
הוועדהבתוךפרקהזמןהאמור,יראולענייןחוקזהולעניין

כלדיןאחרכאילוקוימהחובתההיוועצותבאותוענייןע

נקבעו שלא ככל עבודתה סדרי את תקבע הוועדה )י(
בחוקזהע

היוועצותהנציב
עםהוועדה

המייעצתלבטיחות
אש

לגבי126בע אש לבטיחות המייעצת הוועדה עם יתייעץ הנציב
הנחיהמקצועיתשישבהכדילהשפיעעלאסדרהשנוגעת

לבטיחותאשבנכסיםלסוגיהםע"

תיקוןחוקרישוי
עסקים

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-26-401968ע

בסעיף7ג1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הוראותסעיף42)א1(לחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב- ")א1(
412012)להלן-חוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה(,יחולולגביהמפרטהאחיד
כאמורבסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויבים,לענייןהמטרההמנויהבסעיף1)א()7(ע";

בסעיף9,בסופויבוא"עלהתקנתתקנותלפיסעיףזהיחולוהוראותסעיף42)א1( )2(
לחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,בשינוייםהמחויביםע"

השוואה אש, לבטיחות תסייע המבוקשת האסדרה שבו
בין–לאומיתלגביהאסדרההנהוגהבקרבמדינותמפותחות
בעולםודוחשבוחןאתעלותהאסדרההמבוקשתאלמול

התועלתשבאסדרההמבוקשתע

הוועדהתתכנסלאיאוחרמשבועייםמהיוםשבונדרשה )ט(
לתתאתעמדתהבמסגרתהליךההיוועצותלפיחוקזהולפי
כלדיןאחר,ותחליטבאותוענייןבתוךשלושהחודשיםמיום
שקיבלהאתהמסמכיםכאמורבסעיףקטן)ח(;לאהחליטה
הוועדהבתוךפרקהזמןהאמור,יראולענייןחוקזהולעניין

כלדיןאחרכאילוקוימהחובתההיוועצותבאותוענייןע

נקבעו שלא ככל עבודתה סדרי את תקבע הוועדה )י(
בחוקזהע

היוועצותהנציב
עםהוועדה

המייעצתלבטיחות
אש

לגבי126בע אש לבטיחות המייעצת הוועדה עם יתייעץ הנציב
הנחיהמקצועיתשישבהכדילהשפיעעלאסדרהשנוגעת

לבטיחותאשבנכסיםלסוגיהםע"

תיקוןחוקרישויבחוקרישויעסקים,התשכ"ח-26-401968ע
עסקים

בסעיף7ג1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הוראותסעיף42)א1(לחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב- ")א1(
412012)להלן-חוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה(,יחולולגביהמפרטהאחיד
כאמורבסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויבים,לענייןהמטרההמנויהבסעיף1)א()7(ע";

בסעיף9,בסופויבוא"עלהתקנתתקנותלפיסעיףזהיחולוהוראותסעיף42)א1( )2(
לחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,בשינוייםהמחויביםע"

לסעיפים קטנים )ט( עד )י(

מוצעלקבועכיהוועדהתתכנסלאיאוחרמשבועיים
הליך במסגרת עמדתה את לתת נדרשה שבו מהיום
חוקרישוי חוקהכבאותוההצלהולפי לפי ההיוועצות
עסקים,ותחליטבאותוענייןבתוךשלושהחודשיםמיום
שקיבלהאתהמסמכיםכאמורלעילעבהמשךלכךמוצע
לקבועכיאםהוועדהלאהחליטהבתוךפרקהזמןהאמור,
יראולענייןחוקזהולענייןחוקרישויעסקיםכאילוקוימה

חובתההיוועצותע

לסעיף 126ב המוצע

מוצעלקבועכיהנציביתייעץעםהוועדהלבטיחות
אשלגביהנחיהמקצועית,ובכללכךהנחיהמינהלית,
שישבהכדילהשפיעעלאסדרהשנוגעתלבטיחותאש

בנכסיםלסוגיהםע

לפסקה )1(  סעיף 26

לנותן רישויעסקיםמקנה 7ג1)א(לחוק סעיף 
אישור,כמשמעותובחוקהאמור,סמכותלקבועמפרטים

אחידים,שמרכזיםדרישותשונותשלנותןהאישורלשם
לקבוע מוצע עסקיםע רישוי חוק לפי עסק רישיון קבלת
כיעלהחלקיםשבתוךמפרטיםאחידיםשבסמכותהשר,
ההסדר יחול לכבאות, הנוגעים הדינים קיום שעניינם
שמוצעלעיללענייןהתקנתתקנותבידיהשרלפיסעיף
42)א()1(לחוקהכבאותוההצלה,שמחייבהתייעצותעם

הוועדהוהסכמהשלשרהאוצר,בשינוייםהמחויביםע

לפסקה )2(

סעיף9לחוקרישויעסקיםמקנהלשרסמכותלהתקין
כדי מהם, לסוגים או רישוי טעוני עסקים לגבי תקנות
להבטיחסידוריםנאותיםלמניעתדליקותבחצריהעסק
ובסביבותיהםולכיבוין,לרבותהטלתחובהלהחזיקציוד,
גם כי לקבוע מוצע דליקותע לכיבוי וחומרים מיתקנים
לענייןזהיחולההסדרשמוצעלעיללענייןהתקנתתקנות

בידיהשרלפיסעיף42)א()1(לחוקהכבאותוההצלהע

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ז,עמ'501ע 40

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ז,עמ'668ע 41
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חוקרישויעסקים
-הוראתשעה

התשפ"א27ע באייר י"ח יום עד )2018 במאי 1( התשע"ח באייר ט"ז שמיום בתקופה
)30באפריל2021(,יקראואתסעיף1)ב()6(לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-421968,כך:

בסעיףקטן)א()7(-עםהשרלביטחוןהפניםועםשרהאוצרע" )6("

תחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזהע28עפרקז'-תחילה

פרק ח': רשויות מקומיות
תיקוןפקודת

העיריות
בפקודתהעיריות29-43ע

בסעיף142א)ט(,במקום"סעיף148"יבוא"סעיף197א"; )1(

סעיף148-בטל; )2(

שר עסקים, רישוי לחוק 1)א( לסעיף בהתאם  סעיף27
הפניםרשאילקבועבצועסקיםטעונירישוי,  
כדילהבטיחבהםאתהמטרותהמפורטותבאותובסעיף
הנוגעים דינים קיום היא כאמור צו מטרת ואם קטן,
סעיף לפי השר, עם בהתייעצות הצו ייקבע לכבאות,

1)ב()6(,מהטעמיםשפורטובחלקהכללישלדבריהסבר
שלוש למשך שעה בהוראת לקבוע מוצע כן כמו אלהע
שנים,כיצוויםכאמוריותקנו,נוסףעלההתייעצותעם

השר,גםבהתייעצותעםשרהאוצרע

ביוםט"זבשבטהתשע"ו)26בינואר2016(הוגש  פרק ח'   
ליועץהמשפטילממשלהדאזדוחהצוותשהוא  כללי

החוק שלטון לחיזוק הדרכים לבחינת מינה 
הדוח, - זה )בפרק המקומי בשלטון המידות וטוהר
התקבלו בדוח הכלולות ההמלצות בהתאמה(ע והצוות,
בהסכמתחבריהצוותשהיונציגימשרדהמשפטים,משרד
הפנים,משטרתישראלוהשלטוןהמקומיעאחתההמלצות
העיקריותשבדוחהיאשינויהרכבהותפקידהשלועדת
המכרזיםבשלטוןהמקומיבאופןשידמהלדיןהחלבשלטון
המרכזיעהרכבועדתהמכרזיםבשלטוןהמרכזיכוללגורמים
מקצועיים)המנהלהכללישלהמשרדהממשלתיועובדי
המשרד(ו"שומריסף")החשבוהיועץהמשפטי(עבשלטון
המקומי,לעומתזאת,ועדתהמכרזיםמורכבתמחברימועצת
הרשותהמקומיתבלבד,שהםגורמיםפוליטייםהמייצגים
אתהציבורעלעמדתהצוות,בהינתןכיההחלטותהמובאות
לפתחןשלועדותהמכרזיםהןהחלטותבעלותאופיפרטני-

נקודתישהשיקוליםהמנחיםבהןצריכיםלהיותשיקולים
מקצועיים)להבדילמשיקולימדיניות(,איןהצדקהאמיתית
לכךשחבריועדתהמכרזיםיהיוגורמיםנבחריםעיתרהמכך,
מטבעהדברים,חברימועצתרשותמקומיתעשוייםלהיות
נתוניםלשיקוליםוללחציםפוליטייםעזאת,בעודשההליך
המכרזי,כהליךמקצועיהכרוךבהוצאתכספיציבורצריך
להיותנקימחששלשיקוליםפוליטייםומטרתולהגשים
הזדמנויותע ושוויון הוגנת תחרות יעילות, של תכליות
הרכבועדתהמכרזים את לשנות הצוות עלכן,המליץ

בשלטוןהמקומילהרכבמקצועיבלבדעכמוכן,כיום,ועדת
כדי בלבדע ממליץ גורם היא המקומי בשלטון המכרזים
לשמראתניקיוןהכפייםבהחלטותהשלטוןהמקומי,מוצע
לקבועכיתפקידיהשלועדתהמכרזיםבשלטוןהמקומי
יהיולהחליטעלכלהתקשרותלביצועעסקהבטוביןאו
במקרקעין,לביצועעבודהאולרכישתשירותים,שמבצעת
הרשותהמקומית,לערוךהליךהתקשרותבמכרזאובפטור

ממכרז,ולקבלכלהחלטההנדרשתלביצועתפקידיהע

מעמד חיזוק היא בדוח הכלולה נוספת המלצה
הגזברשלהרשותהמקומיתכשומרהסףעלטוהרהמידות
זו,הומלץכיההסדרהמתנה בשלטוןהמקומיעבמסגרת
אתאישורהתקציבבחוותדעתושלהגזברכיהתקציב
מאוזןובר־ביצוע,החלכיוםלגבירשויותאיתנותבלבד,
יחולעלכללהרשויותהמקומיותעזאת,כדילמנוע,ככל
האפשר,התנהלותתקציביתלאמפוקחתבשלטוןהמקומי,
אשרפעמיםרבותמהווהפתחלסטייהמנורמותשלטוהר

המידותומינהלתקיןע

נוכחזאתמוצעבפרקזהלתקןאתפקודתהעיריות
יישוםהמלצות לשם המקומיות, פקודתהמועצות ואת

הדוחהמתוארותלעילע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 29 

העיריות, לפקודת 148 סעיף את לבטל מוצע 
שקובעכיחבריועדתמכרזיםבעירייהיהיומביןחברי
מועצתהעירייהוכיסמכותהשלועדתהמכרזיםבעירייה
מוגבלתלמתןהמלצה,בלבד,לראשהעירייה,עלהצעה
שהוגשהבמכרזשלדעתהוועדהראויהלאישורושלראש
העירייהעבמקביללכךוכפישיפורטבהמשך,מוצעלהוסיף
197או־197בשבמסגרתם לפקודתהעיריותאתסעיפים
ייקבעוהרכבועדתהמכרזים,עבודתהותפקידיהעבהתאם
העיריות, לפקודת 142א)ט( סעיף את לתקן מוצע לכך
שעניינו"מינויגובהממונה",כךשבמקוםההפניהשבו
197א 148לפקודתהעיריות,תבואהפניהלסעיף לסעיף

המוצע,שקובעאתהרכבועדתהמכרזיםשלהעירייהע

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ז,עמ'501ע 42

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ח,עמ'110ע 43
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בסעיף197,במקום"להעברתמקרקעיןאוטובין,להזמנתטוביןאולביצועעבודה" )3(
יבוא"לביצועעסקהבטוביןאובמקרקעין,אולביצועעבודה,אולרכישתשירותים";

אחריסעיף197יבוא: )4(

"ועדתמכרזים
ועבודתה

תוקםועדתמכרזים,מביןעובדיהעירייה,ואלהיהיו197אע )א(
חבריה:

ראש יושב יהיה העירייה של הכללי המנהל )1(
הוועדה,אומישהואמינהלנציגו;

גזברהעירייהאומישהואמינהלנציגו; )2(

היועץהמשפטישלהעירייהאועורךדיןשהוא )3(
מינהלנציגו;ואולםאםאיןיועץמשפטישהואעובד

העירייה-היועץהמשפטיהחיצונישלהעירייהע

והיועץ העירייה גזבר העירייה, של הכללי המנהל )ב(
המשפטישלהעירייה,רשאיםלמנותממלאמקוםלהםאו

לנציגיהםע

חברי קולות ברוב יתקבלו המכרזים ועדת החלטות )ג(
הוועדה,יהיומנומקותויירשמובפרוטוקולשייחתםבידי
חבריהוועדההנוכחיםבישיבה;כלחבריהוועדהיהיומניין

חוקיבישיבותהוועדהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמשארהוראותהפקודה )ד(
והוראותכלדיןלענייןהתקשרותהעירייהבחוזהע

בסעיף197,במקום"להעברתמקרקעיןאוטובין,להזמנתטוביןאולביצועעבודה" )3(
יבוא"לביצועעסקהבטוביןאובמקרקעין,אולביצועעבודה,אולרכישתשירותים";

אחריסעיף197יבוא: )4(

"ועדתמכרזים
ועבודתה

תוקםועדתמכרזים,מביןעובדיהעירייה,ואלהיהיו197אע )א(
חבריה:

ראש יושב יהיה העירייה של הכללי המנהל )1(
הוועדה,אומישהואמינהלנציגו;

גזברהעירייהאומישהואמינהלנציגו; )2(

היועץהמשפטישלהעירייהאועורךדיןשהוא )3(
מינהלנציגו;ואולםאםאיןיועץמשפטישהואעובד

העירייה-היועץהמשפטיהחיצונישלהעירייהע

והיועץ העירייה גזבר העירייה, של הכללי המנהל )ב(
המשפטישלהעירייה,רשאיםלמנותממלאמקוםלהםאו

לנציגיהםע

חברי קולות ברוב יתקבלו המכרזים ועדת החלטות )ג(
הוועדה,יהיומנומקותויירשמובפרוטוקולשייחתםבידי
חבריהוועדההנוכחיםבישיבה;כלחבריהוועדהיהיומניין

חוקיבישיבותהוועדהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמשארהוראותהפקודה )ד(
והוראותכלדיןלענייןהתקשרותהעירייהבחוזהע

 לפסקה )3(

סעיף197לפקודתהעיריות,שעניינו"חובתמכרזים",
מקרקעין, להעברת בחוזה תתקשר לא עירייה כי קובע
להזמנתטוביןאולביצועעבודה,אלאעלפימכרזעמוצע
לתקןאתהסעיףהאמורולהתאיםאתהיקףחובתהמכרז
הקבועה המכרז חובת להיקף עיריות, לגבי בו הקבועה
בחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-1992)בפרקזה-חוקחובת
המכרזים(,החלהעלהשלטוןהמרכזי,כךשכלהתקשרות
לביצועעיסקהבטוביןאובמקרקעין,לביצועעבודהאו

לרכישתשירותיםשמבצעתעירייהתיעשהבמכרזע

לפסקה )4( 

לסעיף 197א המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

מוצעלקבועכיועדתמכרזיםבעירייהתהיהמורכבת
מעובדיהעירייהותכלולרקאתאלה:המנהלהכללישל
העירייהאומישהואמינהלנציגו;גזברהעירייהאומי
שהואמינהלנציגו;והיועץהמשפטישלהעירייהאועורך
דיןשהואמינהלנציגו,ואולםאםאיןיועץמשפטישהוא
עובדהעירייה-עורךהדיןשהעירייהשוכרתאתשירותיו

כיועץהמשפטישלהע

לסעיף קטן )ב( המוצע

בדומהלקבועבתקנותלפיחוקחובתהמכרזיםוכדי
לאפשרלוועדתהמכרזיםשלהעירייהלפעולבאופןרציף,
מוצעלקבועכיהמנהלהכללישלהעירייה,גזברהעירייה
והיועץהמשפטישלהעירייהשהואעובדעירייה,רשאים

למנותממלאמקוםלהםאולנציגיהםע

לסעיף קטן )ג( המוצע

מוצעלהתאיםאתהכלליםלעבודתועדתהמכרזים
המכרזים ועדת עבודת על החלים לכללים עירייה של
בשלטוןהמרכזיבהתאםלתקנותלפיחוקחובתהמכרזיםע

לסעיף קטן )ד( המוצע

מוצעלקבועכיאיןבהוראותסעיף197אהמוצעכדי
לגרועמהוראותפקודתהעיריותוהוראותכלדיןלעניין
לסעיף בהתאם לדוגמה כך, בחוזהע העירייה התקשרות
188לפקודתהעיריות,מכירה,החלפהאוהשכרתקרקע
שלהעירייהיאושרובהחלטהשלרובחבריהמועצהשל
העירייהובאישורושלשרהפניםאומישהואהסמיכולכך

וניהולהליךההתקשרותייעשהעלידיועדתהמכרזיםע
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תפקידיועדת
המכרזים

תפקידיועדתהמכרזיםהםלהחליטעלכלהתקשרותלביצוע197בע
לרכישת או עבודה לביצוע במקרקעין, או בטובין עיסקה
שירותים,שמבצעתהעירייה,לערוךהליךהתקשרותבמכרז
אובפטורממכרזולקבלכלהחלטההנדרשתלביצועתפקידיה,

והכוללמעטהתקשרותכאמורבסעיפים198אאו198בע";

בסעיף198,אחרי"לקבועבהן"יבוא"תנאיםלהבטחתקיומושלמכרזוכן"; )5(

בסעיף206- )6(

בסעיףקטן)א(,המילים"בעירייהאיתנה"-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)ב(,המילים"שלעירייהאיתנה"-יימחקוע )ב(

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות44,בסעיף34א)א(,במקום"198,196א,198ב,"יבוא"30196ע
עד198ב,"ע

פרקח'-תחילה
והוראותמעבר

המועצות31ע ופקודת זה, לחוק 29 בסעיף כנוסחה העיריות פקודת של תחילתן )א(
המקומיותכנוסחהבסעיף30לחוקזה,ביוםכ"בבחשווןהתשע"ט)31באוקטובר2018(

)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

2לפקודתהמועצותהמקומיות,בענייןמכרזים,ושהיה צושהותקןלפיסעיף )ב(
בתוקףערביוםהתחילה,יראואותוכאילוהותקןלפיסעיף198לפקודתהעיריות,כפי

שהוחלבסעיף34א)א(לפקודתהמועצותהמקומיות,כנוסחובסעיף30לחוקזהע

לסעיף 197ב המוצע

מוצעלקבועכיתפקידיועדתהמכרזיםהםלהחליט
במקרקעין, או בטובין עסקה לביצוע התקשרות כל על
לביצועעבודהאולרכישתשירותים,שמבצעתעירייה,
לערוךהליךהתקשרותבמכרזאובפטורממכרז,ולקבלכל
החלטההנדרשתלביצועתפקידיה,והכוללמעטהתקשרות
בהתאמה, שעניינם, 198ב או 198א בסעיפים כאמור
"פטורממכרזלעבודותפיתוח"ו"ביטוחתאונותאישיות
לגורמים החלטה סמכות נקבעה ולגביהן לתלמידים",

אחריםע

לפסקה )5( 

הפנים שר של סמכותו במסגרת כי להבהיר מוצע
בעניין העיריות, לפקודת 198 סעיף לפי בתקנות לקבוע
מכרזים,נכללתאףהסמכותלקבועהוראותלגביתנאים

להבטחתקיומושלמכרז,כדוגמתערבותוביטוחע

לפסקה )6( 

מוצעלהרחיבאתההסדרשמתנהאתאישורתקציב
עירייהאיתנהבקבלתחוותדעתושלגזברהעירייהשלפיה
בהתחשב בר־ביצוע הוא כי וכן מאוזן המוצע התקציב
בהכנסותהכלולותבוובהכנסותהעירייהבשניםשקדמו
לאותהשנתכספים,כךשהואיחולעלכלעירייהעזאת,
כדילמנוע,ככלהאפשר,התנהלותתקציביתלאמפוקחת
שלהרשויותהמקומיות,אשרפעמיםרבותמהווהפתח

לסטייהמנורמותשלטוהרהמידותומינהלתקיןע

מוצעלהוסיףלסעיף34א)א(לפקודתהמועצות  סעיף 30 
מפקודת הוראות תחולת שעניינו המקומיות, 
,198 197עד העיריותעלמועצותמקומיות,אתסעיפים
כךשהתיקוניםהמוצעיםלפקודתהעיריותכמתוארלעיל
ומועצות מקומיות מועצות על אף יחולו עיריות, לגבי

אזוריותע

לסעיף קטן )א( סעיף 31

מוצעלקבועכיתחילתןשלפקודתהעיריות 
המועצות ופקודת זו, חוק להצעת 29 בסעיף כנוסחה
זויהיהביום המקומיותכנוסחהבסעיף30להצעתחוק
כ"בבחשווןהתשע"ט)31באוקטובר2018()בפרקזה-יום
התחילה(,וזאת,נוכחכךשביוםכ"אבחשווןהתשע"ט)30
באוקטובר2018(יתקיימובחירותברשויותהמקומיות,כך
שזהותחבריועדותהמכרזיםברשויותהמקומיות,צפויה

ממילאלהתחלףכברבמועדזהע

לסעיף קטן )ב(

כדילשמורעלרציפותחקיקתיתבכלהנוגעלתחום
הוראת לקבוע מוצע המקומיות, במועצות המכרזים
מעברשלפיהצושהותקןלפיסעיף2לפקודתהמועצות
המקומיות,בענייןמכרזים,ושהיהבתוקףערביוםהתחילה,
יראואותוכאילוהותקןלפיסעיף198לפקודתהעיריות,
כפישהוחלבסעיף34א)א(לפקודתהמועצותהמקומיות,

כנוסחובסעיף30להצעתחוקזוע

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256;ס"חהתשע"ח,עמ'110ע 44
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פרק ט': תכנון ובנייה 
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-451965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-32ע

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקשמאימקרקעין"יבוא: )1(

""חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-461982;";

פרק ט': תכנון ובנייה 

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-451965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-32ע
והבנייה

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקשמאימקרקעין"יבוא: )1(

""חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-461982;";

והבנייה, התכנון חוק את לתקן מוצע  פרק ט'
התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,  כללי
בהתאםלמדיניותהממשלהבנושאתכנוןובנייה 

בענייניםשונים,וביןהשארבענייניםמרכזייםאלה:

מוצע בישראל, בקרקע השימוש את לייעל במטרה 1ע
להרחיבאתהאפשרויותהקיימותלעירובשימושיםשונים
בקרקע,ולעגןאתהייעודהציבורישלחלקמבנייןבתכנית

גםבהיבטהקנייני,כפישיפורטלהלןע

עלפינתוניהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהוהערכות
ארגוןה–OECD,בשנת2050מדינתישראלצפויהלהפוך
הגוברת לצפיפות המערביע בעולם הצפופה למדינה
משמעויותשונותובהןהצורךלספקמלאימשמעותישל
יחידותדיור,ובהבעת-לספקאתמגווןצורכיהציבור
הנדרשיםלתושביםעמשאביהקרקעבישראלהםמוגבלים,
ולכןישלנצלםבאופןהיעילביותרעההפרדהביןמגרשים
המיועדיםלמטרותשונות,ובפרטהפרדתםשלמגרשים
למטרות המיועדים ממגרשים ציבור לצורכי המיועדים
הפרדה הקרקעע של היעיל הניצול על מקשה אחרות,
באזורים רווייה בנייה בקידום בעיקר קשיים יוצרת זו
דליםבקרקעובעיקרבפרויקטיםשלהתחדשותעירונית,
המהוויםשיעורניכרמהיקפיהתכנוןהעתידייםלמגוריםע

הפרדהכזואףאינהרצויהמבחינהתכנוניתע

נוכחהצפיפותהקיימתכברהיוםוכחלקמההיערכות
לתחזיותאלה,מוסדותהתכנוןמאפשריםכברכיוםניצול
קביעת באמצעות בישראל המקרקעין של יותר יעיל
ציבור, צורכי כגון: מבנה, באותו מעורבים שימושים

תעסוקהומגוריםע

לצדהרחבתהאפשרויותהקיימותלעירובשימושים
המוצעתבהצעתחוקזו,כפישיפורטלהלןבפסקה2,מוצע
בהצעתחוקזולתקןאתחוקהתכנוןוהבנייה,ולקבועבו
אפשרותלהקנותלרשותהמקומיתחלקממבנהשישמש
לצורכיציבורבתוךמבנההמשמשגםלמטרהאחרת)בפרק
הציבורי הייעוד הסדרת לשם זאת ציבורי(, חלק - זה

בתכניתגםבהיבטהקנייניע

במבנה חלק לה שהוקנה מקומית רשות כי מוצע
שמסב או המבנה את שבונה לבעלים תשלם כאמור,
הציבורי חלק של הבנייה עלויות את בו, השימוש את
שהוקנהלה,ותהיהפטורהמתשלוםשוויושלהשטחבחלק
מהמבנהשהוקנהלהבדומהלדיןהנוהגביחסלתכניות

איחודוחלוקהע

יצויןכיההקניההמוצעתבהצעתחוקזואינהגורעת
מאפשרותשלרשותמקומיתלהקנותלרשותהמקרקעין
תכנית אישור של בדרך השאר בין וזאת ציבור לצורכי

איחודוחלוקהכאמורבסימןז'לפרקג',אוהפקעהכאמור
בפרקח'לחוקע

מוצעלהרחיבאתהאפשרויותהקיימותכיוםבחוק 2ע
כך בקרקעע שונים שימושים לעירוב והבנייה התכנון
למשלמוצעלקבועכיועדהמקומיתעצמאית,כהגדרתה
שימוש, להוסיף בתכנית, מוסמכת תהיה האמור, בחוק
בקרקעהמיועדתלתעסוקה,לגניילדים,לדיורמוגן,לדיור
בהישגידולמעונותלסטודנטים,ובלבדשהקרקעהמיועדת

לתעסוקהאינהמיועדתלשימוששלתעשייהע

במטרהלייעלאתשלבהרישויבהליךהתכנוני,מוצע 3ע
רישוי רשות של החלטה על ערר הוגש אם כי לקבוע
מקומיתלסרבלתתהיתר,וועדתהעררלהיתריםקיבלה
אתהערר,יהיהמבקשההיתררשאילפנותלרשותהרישוי

המחוזיתבבקשהלהוצאתהיתרע

זאתועודעכדילייעלאתשלבהרישוישלתשתיות
לאומיותוליצורבואחידותמוצעלקבועכירשותהרישוישל
הוועדהלתכנוןובנייהלתשתיותלאומיות,תהיהמוסמכת
לדוןבהוצאתהיתריםמכוחתכניתמיתארארציתמפורטת
לתשתיותלאומיותובהוצאתהיתרלתשתיתלאומיתמכוח

תכניתשאושרהבוועדהלמתחמיםמועדפיםלדיורע

מוצעלהרחיבאתהפטוריםמהיתרהקיימיםבחוק 4ע
התכנוןוהבנייהולהעניקפטורלשניסוגיעבודותבתחום
לעבודות היתר מקבלת פטור להעניק מוצע התקשורתע
הנחתרשתכבליםאופטייםעלגבירשתחשמלעילית,
שכןאיןבעבודהזומשוםשינוימהותימבחינההנדסית,
סביבתיתוחזותית,וכןמאחרשהעבודותיבוצעועלידי
חברתהחשמלעפטורזהיעודדאתהתחרותבשוקתשתיות
התקשורתהנייחותויסייעביןהשארגםלשיפורתשתיות
אלהעכמוכן,כדילאפשרעריכתשינוייםבפסיהתדרים
עמידה לשם בעבר בישראל סלולר לחברות שהוקצו
באזורנו, החלה התדרים של העולמית ההועדה בתנאי
שלהתדריםהמשמשים יעיליותר שיאפשרניצול דבר
המתקדמים השירותים מתן ושל סלולרית לתקשורת
מקבלת זמני פטור להעניק מוצע באמצעותה, הניתנים
התרנים ולחיזוק סלולרית אנטנות של להחלפה היתר

הנדרשיםלשםכךע

לפסקאות )1(, )10(, )12( ו–)13( סעיף 32 

את בחוק ההגדרות לסעיף להוסיף מוצע 
ההגדרהלחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982,
261)ד()1()ט( 202ב)א(, סעיפים את לעדכן ובהתאמה
,)7( בפסקאות כנוסחם והבנייה התכנון לחוק ו־266ג)ב(

)8(ו–)9(בהתאמה,שבהןמוזכרחוקזהע

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'884ע 45

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 46
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בסעיף6ב- )2(

בסעיףקטן)ב(- )א(

"עלפי לתשתיתלאומית("יבוא תכנית אחרי")להלן- ברישה, )1(
תכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיותוכןלענייןמתןהיתר

לתשתיתלאומיתעלפיתכניתמועדפתלדיור";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

"בסעיףקטןזה-

"תכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיות"-תכניתמיתאר
ארציתלהקמתתשתיתלאומית,הכוללתהוראותהמאפשרות
מתןהיתרבנייהאוביצועעבודהלפיה,בלאצורךבאישור
תכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהומצורףלה

תשריטשלהשטחשעליוהיאחלה;

"תכניתמועדפתלדיור"-כהגדרתהבחוקלקידוםהבנייהבמתחמים
מועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-472014ע";

בסעיףקטן)ג(,במקום"מגישתכניתלתשתיתלאומיתאומישהואהסמיך )ב(
לענייןזהרשאילהגישבקשהלהיתרעלפיתכניתלתשתיתלאומית"יבוא"ניתן

להגישבקשהלהיתרלפיתכניתכאמורבסעיףקטן)ב(";

)ד(,ברישה,במקום"תכניתלתשתיתלאומית"יבוא"תכנית בסעיףקטן )ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(";

בסעיף26)א(,אחרי"אושישלהקנותםלה"יבוא"לפיסימןד'1לפרקג'או"ואחרי )3(
"אםנקבעהדברבמפורשבתכנית"יבוא"לרבותבתכניתכאמורבסימןד'1לפרקג'";

 לפסקה )2(

סימןא'1בפרקב'לחוקהתכנוןוהבנייהמפרטאת
הרכבהוועדהלתכנוןובנייהלתשתיותלאומיות)בפרקזה
-הוות"ל(וכןאתסמכויותיהואתסמכויותרשותהרישוי
שלה,ביןהשארלענייןמתןהיתריםמכוחתכניתלתשתית

לאומיתע

המוגדרות לאומיות, תשתיות של מפורט תכנון
בסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייה,אינומתבצערקבוות"ל
גם ולעתים ובנייה לתכנון הארצית במועצה גם אלא
בוועדההארציתלתכנוןולבנייהשלמתחמיםמועדפים
לדיור)בפרקזה-הותמ"ל(,אשרהוקמהמכוחושלחוק
לקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,
התשע"ד-2014עעםזאת,בשונהמתכניתלתשתיתלאומית
שלגביהקיימתאפשרותלבחוראםלבצעאתהליךהרישוי
בוות"לאובוועדההמקומיתוברשותהרישויהמקומית,
הרישהליךהרישוישלשתיתכניותאלההואבסמכות

ועדהמקומיתורשותהרישויהמקומיתע

לאורהאמור,כדילייעלאתהליכיהרישוילתשתיות
לאומיות,מוצעלתקןאתסעיף6בלחוקהתכנוןוהבנייה
שכותרתותפקידיהוועדהלתשתיותוסמכויותיה,ולהשוות

תכניותלתשתיותלאומיותהמקודמותבמוסדתכנוןארצי
בכל בוות"ל, המקודמות לאומיות לתשתיות לתכניות
הנוגעלסמכותבדברהוצאתהיתריםמכוחןעמוצעכיגם
לגביתכניתלתשתיתלאומיתשאושרהכתכניתמיתאר
ארציתהכוללתהוראותברמהמפורטתותשריטאותשתית
לאומיתשנכללהבמסגרתתכניתשאושרהבותמ"ל,תינתן
אפשרותלהגישבקשהלהיתרמכוחה,לרשותהרישוישל

הוועדהלתשתיותלאומיותע

התכניות בין להשוות מוצע זה, לתיקון בהתאמה
6בהאמור,לרבות כאמור,גםלענייןשארהוראותסעיף

לענייןהרשאהשקבועהבסעיףקטן)ד(שלסעיףזהע

לפסקה )3(

בהקניית העוסק והבנייה התכנון לחוק 26 סעיף
לטובת הופקעו או שהוקנו שמקרקעין קובע מקרקעין
הוועדההמקומית,יירשמועלשםהרשותהמקומית,ואם

נקבעהדברבמפורשבתכנית-יירשמועלשםהמדינהע

26האמוריחולוגם מוצעלקבועכיהוראותסעיף
עלתכניתהמקנהחלקציבוריכךשיהיהניתןלרשוםאת
החלקהציבורישבהגםעלשםהרשותאועלשםהמדינה,

לפיהענייןע

ס"חהתשע"ד,עמ'750ע 47
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בסעיף44)ב(,אחרי"שבעהימיםלפחותלפנימועדהישיבה"יבוא"וברשותרישוי, )4(
שניימיםלפחותלפנימועדהישיבה";

בסעיף62א- )5(

בסעיףקטן)א1(- )א(

בפסקה)10(,הסיפה,החלבמילים"בתחוםרשותעירונית"תסומן )1(
")א("ואחריהיבוא:

בתחוםרשותעירונית,למעטבמגרשהמיועדלתעשייה,לכל ")ב(
אחדמאלה:

ביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיורהמוגן,התשע"ב- )1(
;482012

דיורבהישגידכהגדרתובתוספתהשישית; )2(

להשכלה מוכר במוסד הלומדים לתלמידים מעונות )3(
גבוההכמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-

491958;שרהאוצריקבעהוראותלענייןמנגנוןלשמירהעל
הייעודהאמורבתוךחצישנהמיוםפרסומושלחוקהתכנית
הכלכליתלשנת2019)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב

לשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018;

למעוןיוםאולגןילדים,למעטבמגרשהמיועדלתעשייה;"; )ג(

בסעיף44)ב(,אחרי"שבעהימיםלפחותלפנימועדהישיבה"יבוא"וברשותרישוי, )4(
שניימיםלפחותלפנימועדהישיבה";

בסעיף62א- )5(

בסעיףקטן)א1(- )א(

בפסקה)10(,הסיפה,החלבמילים"בתחוםרשותעירונית"תסומן )1(
")א("ואחריהיבוא:

בתחוםרשותעירונית,למעטבמגרשהמיועדלתעשייה,לכל ")ב(
אחדמאלה:

ביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיורהמוגן,התשע"ב- )1(
;482012

דיורבהישגידכהגדרתובתוספתהשישית; )2(

להשכלה מוכר במוסד הלומדים לתלמידים מעונות )3(
גבוההכמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-

491958;שרהאוצריקבעהוראותלענייןמנגנוןלשמירהעל
הייעודהאמורבתוךחצישנהמיוםפרסומושלחוקהתכנית
הכלכליתלשנת2019)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב

לשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018;

למעוןיוםאולגןילדים,למעטבמגרשהמיועדלתעשייה;"; )ג(

לפסקה )4(

סעיף44לחוקהתכנוןוהבנייהמפרטאתסדריהדיון
והעבודהשלישיבותמוסדותהתכנוןעבסעיףקטן)ב(נקבע
כימזכירמוסדהתכנוןישלחאתסדרהיוםשלישיבותיו
שבעהימיםלפחותלפנימועדהדיוןלגורמיםהרלוונטייםע
תכנון, כמוסד היא גם המוגדרת הרישוי, רשות ישיבות
תכופותיותרולרובעוסקותבסוגיותנקודתיותבהיקףקטן
משמעותיתמשארמוסדותהתכנוןעלכן,כדילאפשראת
ייעולהליכיהדיוןברשויותהרישויהשונות,מוצעלתקן
יהיה התכנון מוסד מזכיר כי ולקבוע )ב( קטן סעיף את
רשאילהפיץאתסדרהיוםלישיבותרשותהרישוישני
ימיעבודהלפחותלפנימועדהדיון,זאתבמקוםשבעה
ימיםכנדרשבחוקכיוםעהסדרזהדומהלהסדרשנקבע
בסעיף14לתוספתהשנייהלפקודתהעיריות]נוסחחדש[,
שלפיוסדריוםשלמליאתהמועצהיופץ48שעותלפחות
לפניישיבתמליאתהמועצההמקומית)למעטלפניישיבות

בנושאתקציב(ע

פסקה )5(

פסקת משנה )א(

את מסדיר והבנייה, התכנון לחוק 62א)א1( סעיף
הנושאיםשניתןלכלולבמסגרתתכניתשבסמכותועדה

מקומיתעצמאית,כמשמעותהבסעיף31אלחוקהתכנון
והבנייהענכוןלהיום,ועדהמקומיתעצמאיתאינהמוסמכת
לתעסוקה המיועדים בשטחים שימושים הוספת לאשר
הנלווה למסחר או אחרים תעסוקה לשימושי מלבד
)9(ו–)10(שבסעיףקטןזה(, לתעסוקה)בהתאםלפסקאות
ואםבכוונתיזםלהוסיףשימושנוסף,עליולהגישתכנית
חדשהלוועדההמחוזית,הליךשלעתיםעלוללהיותמורכב

וארוךיותרע

לכן,מוצעלהרחיבאתסמכויותיהשלועדהמקומית
עצמאיתולהוסיףלסעיףקטן)א1(תכניותנוספותשוועדה
הפקדתן על להחליט מוסמכת תהיה עצמאית מקומית

ולאשרן,כדלקמן:

)1( לפסקה )10( המוצעת

הוועדה שאישרה בתכנית לתעסוקה המיועד במגרש
המחוזית)למעטבשטחיתעשייה(,הוספהשלהשימושים
גם עירונית וברשות ילדים, גן או יום מעון האלה:
השימושיםהאלה:דיורמוגן,דיורלהשכרה,וכןמעונות
סטודנטיםשלגביהםייקבעבתקנותמנגנוןלשמירהעל

במגרש אלה שימושים של שילובם ייעודםע אי־שינוי
המיועדלתעסוקהיביאלניצוליעילשלהשטחויאפשר
יצירתמרחבעירוניפעילבכלשעותהיום,הכוללשימושים

נרחביםהתומכיםזהבזהבאותוהמתחםע

ס"חהתשע"ב,עמ'426ע 48

ס"חהתשי"ח,עמ'191ע 49

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11 514

אחריפסקה)12(יבוא: )2(

הוספתשימושבמגרשהמיועדלמגוריםלפיתכניתשאישרה )13("
ועדהמחוזית,למעוןיוםאולגןילדים;

תכנית לפי לתעסוקה המיועדת קרקע של הייעוד שינוי )14(
שאישרההוועדההמחוזית,לצורכיציבור,ובלבדשהשטחהכולל
20%מהשטחהכולל שייעודושונהלצורכיציבורלאיעלהעל
המיועדלתעסוקהבתכניתאחתשאישרההוועדההמחוזית;בפסקה
זו,"צורכיציבור"-כהגדרתםבסעיףקטן)א(,ובקרקעהמיועדת
לתעשייה-למעטמבניםלצורכיחינוך,רווחה,דתותרבות,מוסדות

קהילתיים,בתיחולים,מרפאותושטחינופש;

קביעתהוראותלענייןהקנייתחלקציבורילרשותמקומית )15(
בהתאםלהוראותסימןד'1לפרקג'ע";

סעיף "למעט יבוא )א1()2(" קטן סעיף "למעט במקום )ג(, קטן בסעיף )ב(
קטן)א1()2(ו–)15(";

אחריסעיף70יבוא: )6(

)2( לפסקה )13( המוצעת

הוועדה שאישרה בתכנית למגורים המיועד במגרש
המחוזית,הוספתשימוששלמעוןיוםאוגןילדיםע

)3( לפסקה )14( המוצעת

שינויייעודבתכניתשאישרההוועדההמחוזיתמשטח
המיועדלתעסוקהלשטחלצורכיציבור,תוךהגבלתסך
כאמור ציבור לצורכי ייעודו את לשנות שניתן השטח

ל–20%מהשטחהמיועדלתעסוקהבתכניתאחתשאישרה
של בהקצאה החשיבות בשל זאת, המחוזיתע הוועדה
שטחיםלצורכיציבורעעםזאת,מוצעלקבועכיבאזורי
תעסוקהשבהםהקרקעמיועדתלתעשייה,תוכלהוועדה
יותר, מצומצמים ציבוריים לצרכים ייעוד שינוי לאשר
שבהםהרגישותלחשיפהמזהמתשלהתעשייהגבוהה
"צורכי של מההגדרה הוחרגו זה, לעניין לפיכך, יותרע
ציבור"מבניםלצורכיחינוך,רווחה,דתותרבות,מוסדות

קהילתיים,בתיחולים,מרפאותושטחינופשע

)4( לפסקה )15( המוצעת

לכלול תוסמך עצמאית מקומית ועדה כי לקבוע מוצע
בתכניתבסמכותהגםהוראותבדברהקנייתהחלקהציבורי
לרשותהמקומיתבהתאםלהוראותסימןד'1המוצעלפרק
ג'המוצעעיובהרכיפסקהזונדרשת,שכןהסמכותשקיימת
נוגעת והבנייה, התכנון לחוק 62א)א()19( בסעיף היום
להפקעתקרקעהנדרשתלצורכיציבורולאלהקנייתחלק
ציבורילרשותהמקומיתבהתאםלסימןד'1המוצע,אשר

איננהבגדרהפקעהע

האמורה )15( פסקה בהוראות אין כי יובהר עוד
סמכות העצמאית, המקומית הוועדה בידי לתת כדי
ציבור לצורכי שימושים או ייעודים לקבוע תכנונית
במגרשיםשאינםמיועדיםלצורכיציבורעסמכותלקבוע
"עירובשימושים"כאמורתיקבעלפיהוראותסעיף62א

בכללותו,ולאמכוחפסקה)15(המוצעתערקאםקיימת
בידיהוועדההמקומיתהעצמאיתסמכותלקבועש"החלק
הוראה תקבע אכן והיא ציבור, לצורכי ייועד הציבורי"
בתכניתמפורטתבהתאםלסמכותזו,היאתוכללהמשיך
החלק הקניית בדבר הוראה בסמכותה בתכנית ולכלול
הציבוריכאמורלרשותהמקומית,בהתאםלהוראותסימן

ד'1המוצעע

פסקת משנה )ב(

בהמשךלהוספתפסקה)15(המוצעתלסעיףקטן)א1(
שלסעיף62אלחוקהתכנוןוהבנייה,מוצעלתקןאתסעיף
62א)ג(לחוקהתכנון 62אהאמורעסעיף )ג(שלסעיף קטן
והבנייהקובעכיאםאושרהתכניתכוללניתכהגדרתה
מקומית ועדה אותה לגבי יחולו לא קטן, סעיף באותו
עצמאיתשלגביהאושרהתכניתכוללניתכאמור,הוראות
סעיפיםקטנים)א1(ו)א2(למעטסעיףקטן)א1()2(,ויראו
כלתכניתשאינהסותרתאתהתכניתהכוללניתכתכנית
בסמכותהוועדההמקומית)בכפוףלאמורבסעיףקטן)ד(

שלאותוסעיף(ע

מוצעלתקןסעיףקטןזה,ולקבועשגםלאחרשתאושר
תכניתכוללניתכמשמעותהבאותוסעיף,תמשיךותחול
לגביועדהמקומיתעצמאיתפסקה)15(המוצעת,כךשבכל
מוסמכת העצמאית המקומית הוועדה שבהם המקרים
לקבועבתכניתשחלקציבורי,ייועדלצורכיציבורבהתאם
)ג(ו–)ד(,היאתוכללקבוע לסמכותהלפיסעיפיםקטנים
ולהחיללגביהחלקהציבוריכאמורהוראותבדברהקנייתו

לרשותהמקומיתבהתאםלקבועבסימןד'1המוצעע

פסקה )6(

מוצעלתקןאתפרקג'לחוקהתכנוןוהבנייהשעניינו
תכנית,ובולהוסיףאתסימןד'1שעניינותכניתהכוללת

הוראההמקנהחלקציבוריע
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"סימן ד'1: תכנית הכוללת הוראה המקנה חלק ציבורי

בסימןזה-70אעהגדרות

"חלקציבורי"-קומהאחתאויותרבבניין,כולהאוחלקה,
המגרש, בתחום שטח או ציבור לצורכי המיועדת
שבומצויהבניין,המיועדלשרתאתהצורךהציבורי
שבבניין;לענייןזה,"צורכיציבור"-כהגדרתםבסעיף

62א)א()3(;

"הבעלים"-הבעליםשלהמקרקעיןשבשטחםמצויהחלק
הציבוריע

תכניתשבהניתן
לקבועהוראה

המקנהחלקציבורי

בתכניתשבהמתקיימיםשניאלה,ניתןלקבועהוראהשלפיה70בע
הבעלותבחלקציבורי,תוקנהלרשותהמקומיתשבתחומה

הואמצוי,בכפוףלהוראותסעיף70ג:

היאמאפשרתמתןהיתרבנייהאוביצועעבודהלפיה, )1(
בלאצורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצוע

העבודה,ומצורףלהתשריטשלהשטחשעליוהיאחלה;

היאקובעתאחדמאלה: )2(

מוסיפהשטחכוללהמותרלבנייהבמגרששבו )א(
מצויהבניין)בסימןזה-שטחבנייהנוסף(;

בו שימוש מוסיפה או מגרש של ייעוד משנה )ב(
)בסימןזה-שינויייעוד(ע

התנאיםשיש
לכלולבתכנית

המקנהחלקציבורי

לאתיקבעבתכניתכאמורבסעיף70ב,הוראההמקנהבעלות70גע
לרשותמקומיתבחלקציבוריהמצויבתחומה,אלאאםכן

מתקיימיםבתכניתתנאיםאלה:

"סימן ד'1: תכנית הכוללת הוראה המקנה חלק ציבורי

בסימןזה-70אעהגדרות

"חלקציבורי"-קומהאחתאויותרבבניין,כולהאוחלקה,
המגרש, בתחום שטח או ציבור לצורכי המיועדת
שבומצויהבניין,המיועדלשרתאתהצורךהציבורי
שבבניין;לענייןזה,"צורכיציבור"-כהגדרתםבסעיף

62א)א()3(;

"הבעלים"-הבעליםשלהמקרקעיןשבשטחםמצויהחלק
הציבוריע

תכניתשבהניתן
לקבועהוראה

המקנהחלקציבורי

בתכניתשבהמתקיימיםשניאלה,ניתןלקבועהוראהשלפיה70בע
הבעלותבחלקציבורי,תוקנהלרשותהמקומיתשבתחומה

הואמצוי,בכפוףלהוראותסעיף70ג:

היאמאפשרתמתןהיתרבנייהאוביצועעבודהלפיה, )1(
בלאצורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצוע

העבודה,ומצורףלהתשריטשלהשטחשעליוהיאחלה;

היאקובעתאחדמאלה: )2(

מוסיפהשטחכוללהמותרלבנייהבמגרששבו )א(
מצויהבניין)בסימןזה-שטחבנייהנוסף(;

בו שימוש מוסיפה או מגרש של ייעוד משנה )ב(
)בסימןזה-שינויייעוד(ע

התנאיםשיש
לכלולבתכנית

המקנהחלקציבורי

לאתיקבעבתכניתכאמורבסעיף70ב,הוראההמקנהבעלות70גע
לרשותמקומיתבחלקציבוריהמצויבתחומה,אלאאםכן

מתקיימיםבתכניתתנאיםאלה:

לסעיף 70א המוצע

מוצעלהוסיףאתההגדרה"חלקציבורי"שיגדיראת
השטחמתוךהמבנהשניתןלהקנותלרשותהמקומיתעשטח
כאמוריכוללכלולאחתמשתיאפשרויות-האחת,קומה
במבנה,כולהאוחלקה,שביחסאליהנקבעייעודלצורכי
ציבורוהשנייה-שטחבתחוםהמגרשהמיועדלשרתאת
הצורךהציבורישבקומהבמבנהעכךלמשלבמקרהשבו
יועדההקומהלטובתגןילדים,יהיהניתןלהקנותשטח
במגרשלטובתגןהילדיםאשרישמשכחצרלגןהילדיםע
מוצעבהגדרהזו,שצורכיהציבורשביחסאליהםיהיהניתן
לקבועהקניהלפיסימןד'1יהיואלההמוגדריםבסעיף

62א)א()3(ובכללזהצרכיםשלחינוך,רווחה,דתותרבותע

לסעיף 70ב המוצע

מוצעלהוסיףאתסעיף70בהמוצעשכותרתו"תכנית
שבהניתןלקבועהוראההמקנהחלקציבורי"עסעיףזה
מפרטאתסוגהתכניותשבהןיהיהניתןלקבועהוראת
הקניהשלהחלקהציבוריעהתכניתצריכהלעמודבשני
מפורטת בתכנית שמדובר - הראשון מצטברים: תנאים
שניתןלהוציאמכוחההיתרבנייהאולבצעעבודהלפי
התכניתשאינהנדרשתבהוצאתהיתרלפיהחוקוזאת

בלאצורךבאישורתכניתנוספתעלענייןזהנדרשגםכי
מוגדרים, שטח לתאי ותתייחס מסוימת תהיה התכנית
אשריפורטובתשריטהמצורףלתכניתעכךלמשל,לאיחול
ההסדרהמוצעעלתכניתהמיתארהארציתלחיזוקמבנים
קיימיםבפנירעידותאדמה)תמ"א38(,אשראמנםניתן
להוציאמכוחההיתרים,אךהיאאינהחלהעלשטחמוגדר

הקבועבתשריט;

השני-שמדוברבתכניתשמוסיפהלמגרששבומצוי
החלקהציבורי,שטחשמותרלבנייהמעברלזהשהיהקבוע
עוברלאישורהתכניתהחדשה)להלן-שטחבנייהנוסף(
אוששינתהייעודשלהמגרשאוהוסיפהשימוששמותר
לעשותבועהתנאיהקבועבסעיףזהיחדעםהתנאיהקבוע
בסעיף70גהמוצע,נועדלהבטיחשהוראתהקנייהשלחלק
ציבוריבמבנהתיקבערקבמקוםשבולמעשההושבחשווי
המגרש,ביןאםבדרךשהוספולמגרשזכויותבנייהוביןאם
שונההייעודשלהמגרשמייעודבעלשווינמוךלייעוד

סחירבעלערךכלכליגבוהיותרע

 לסעיף 70ג המוצע

לאחרשסעיף70בהמוצעקבעאתסוגהתכניתשבה
ניתןלקבועאתהוראתההקניהשלהחלקהציבורי,מוצע
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שטחהחלקהציבורישמוקנהבתכניתלרשותהמקומית )1(
לאיעלהעלשיעוריםאלה:

בתכניתהקובעתשטחבנייהנוסף-20%משטח )א(
הבנייההנוסף;

בתכניתהקובעתשינויייעוד-השיעורשיקבע )ב(
שרהאוצרלפיסעיף70דע

נקבעבתכניתכילאניתןלממשאתשטחהבנייההנוסף )2(
במגרש,כולואוחלקו,אואתשינויהייעודבו,אלאבכפוף

למימושהחלקהציבוריכולוע

השיעורהמרבי
שלשטחהחלק

הציבורי

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאיבתקנות-70דע

לשנותאתהשיעורהמרבישלשטחהחלקהציבורי )1(
הקבועבסעיף70ג)1()א(;

לקבועאתהשיעורהמרבישלשטחהחלקהציבורי )2(
לענייןסעיף70ג)1()ב(,בתנאיםובדרכיםשיקבעע

עריכתשומהשל
עלויותהבנייה

ניתןהיתרבנייהבמגרשהכוללחלקציבורי,יקבעשמאי70הע )א(
מקרקעיןשתמנההוועדההמקומיתשבתחומההואמצויאת
שומתעלויותהבנייהשלהחלקהציבורי)בסימןזה-שומת

עלויותבנייה(ויביאהלידיעתהבעליםע

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבוע )ב(
בתקנותהוראותלעניין-

אופןחישובשומתעלויותהבנייה,לרבותפירוט )1(
מרכיביהבנייהשיובאובחשבוןלענייןזה;

להוסיףאתסעיף70גהמוצעובולקבועאתהתנאיםשיש
השטח גודל לעניין ציבוריע חלק המקנה בתכנית לכלול
הציבורישניתןלהקנותבתכניתלטובתהרשותהמקומית,
מוצעשכאשרמדוברבתכניתהקובעתשטחבנייהנוסף,
20%משטח יעמודהגודלהמרבישלהחלקשיוקנהעל
הבנייההנוסףעעודמוצעכיכאשרמדוברבתכניתהמשנה
שר ידי על המרבי הציבורי החלק שיעור ייקבע ייעוד
האוצרכדילהתאימולסוגהייעודשנקבעאונוסףמתוך
מגווןהייעודיםהקיימיםעקביעתהשיעורהמרבינועדה
להבטיחהשבחהאשרתעודדאתבעלהמגרשלהוציאאת

הקבועבתכניתמהכוחאלהפועלע

לסעיף 70ד המוצע  

את בתקנות האוצרלשנות שר את להסמיך מוצע
השיעורהמרבישלשטחהחלקהציבורישיוקנהלרשות
בשיעור המוצע 70ג)1()א( בסעיף נקבע ואשר המקומית
השטח ששיעור מכיוון הנוסףע הבנייה משטח 20% של
שלהחלקהציבורישניתןלהקנותבתכניתהמשנהייעוד
מוצע בחוק, נקבע לא המוצע 70)ג()1()ב( בסעיף כאמור
להסמיךאתשרהאוצרלקבועאתהשיעורהמרביכאמור
תיעשה כאמור התקנות קביעת לכךע התנאים את וכן

בהסכמתשרהמשפטיםע

לסעיף 70ה המוצע  

מוצעלהוסיףאתסעיף70ההמוצעשכותרתו"עריכת
שומהשלעלויתהבנייה"ובולקבועהוראותלענייןקביעת
עלויותהבנייהשלהחלקהציבוריבידישמאימקרקעין
לזה דומה המוצע ההסדר המקומיתע הוועדה שתמנה
הקייםבסעיף4לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה
הקובעשההשבחהתיקבעעלידישמאימקרקעיןשממנה

הוועדההמקומיתע

המועדהמוצעלקביעתעלויותהבנייהיהיהבמועד
מתןהיתרהבנייהלמבנהוזאתמשוםשמועדזההואשלב
מתקדםשבוישסבירותממשיתשאכןהחלקהציבוריייבנה
וניתןלהעריךבואתהעלויותנוכחדרישותהבינוישנקבעו
בהיתרעקביעתשומתעלויותהבנייהבמועדזהתאפשר
לרשותהמקומית,אםתרצהבכך,להקדיםולשלםחלק
מעלויותבנייהאלהלבעליםגםבדרךשלקיזוזםמהיטל

השבחהשהבעליםחבבה,כמוצעבסעיף70ז)ב(המוצעע

האוצר שר את להסמיך זה בסעיף מוצע עוד
הצורך במידת לקבוע המשפטים, שר עם בהתייעצות
בתקנותאתאופןהחישובשלשומתעלויותהבנייהובכלל
זהאתמרכיביהבנייהשיובאובחשבוןבעריכתהשומה,
וכןלקבועהוראותהנוגעותלמסירתמידע,בדומהלאלה
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מסירתושלמידעהנדרשלצורךעריכתהשומה, )2(
השמירהעלסודיותווכלהוראהאחרתלענייןהאופן,
התנאיםוהאגרהלמימושהשלהזכותלקבלפרטים

לצורךעריכתהשומהע

עררוערעורעל
שומתעלויות

בנייה

עלשומתעלויותבנייהיחולוהוראותלענייןשמאימכריע,70וע
עררוערעורכאמורבסעיף14לתוספתהשלישיתבשינויים

אלה:

בסעיףקטן)א(,המילים"לפיסעיף4"-יימחקו,במקום )1(
"החייב"יבוא"הבעלים",המילים"עללוחשומהלפיסעיף5
ניתןלערורלפניועדתעררלפיצוייםולהיטלהשבחהבתוך

שנהממועדהצגתלוחהשומה"-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"החייבבהיטלרשאיאםאין )א(
הואחולקעלהחיובכשלעצמו"יבוא"הבעליםרשאי"

ובמקום"החיוב"יקראו"השומה";

בפסקה)2(,במקום"לחייבבהיטל"יבוא"לבעלים"; )ב(

בפסקה)3(,במקום"החיוב"יבוא"השומה"; )ג(

בפסקה)4(,במקום"החייבבהיטל"יבוא"הבעלים"; )ד(

בסעיףקטן)ה(,במקום"מימושהזכותבמקרקעין,אם )3(
הבעלות "רישום יקראו ההיטל" את שילם בהיטל החייב
עלויות את שילמה המקומית הרשות אם הציבורי בחלק

הבנייהשקבעהבשומתעלויותהבנייה"ע

מסירתושלמידעהנדרשלצורךעריכתהשומה, )2(
השמירהעלסודיותווכלהוראהאחרתלענייןהאופן,
התנאיםוהאגרהלמימושהשלהזכותלקבלפרטים

לצורךעריכתהשומהע

עררוערעורעל
שומתעלויות

בנייה

עלשומתעלויותבנייהיחולוהוראותלענייןשמאימכריע,70וע
עררוערעורכאמורבסעיף14לתוספתהשלישיתבשינויים

אלה:

בסעיףקטן)א(,המילים"לפיסעיף4"-יימחקו,במקום )1(
"החייב"יבוא"הבעלים",המילים"עללוחשומהלפיסעיף5
ניתןלערורלפניועדתעררלפיצוייםולהיטלהשבחהבתוך

שנהממועדהצגתלוחהשומה"-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"החייבבהיטלרשאיאםאין )א(
הואחולקעלהחיובכשלעצמו"יבוא"הבעליםרשאי"

ובמקום"החיוב"יקראו"השומה";

בפסקה)2(,במקום"לחייבבהיטל"יבוא"לבעלים"; )ב(

בפסקה)3(,במקום"החיוב"יבוא"השומה"; )ג(

בפסקה)4(,במקום"החייבבהיטל"יבוא"הבעלים"; )ד(

בסעיףקטן)ה(,במקום"מימושהזכותבמקרקעין,אם )3(
הבעלות "רישום יקראו ההיטל" את שילם בהיטל החייב
עלויות את שילמה המקומית הרשות אם הציבורי בחלק

הבנייהשקבעהבשומתעלויותהבנייה"ע

הקבועותלענייןהיטלהשבחהכאמורבסעיף14לתוספת
השלישיתע

לסעיף 70ו המוצע

שכותרתו המוצע 70ו סעיף את להוסיף מוצע
את להסדיר ובו בנייה" עלויות שומת על וערעור "ערר
האפשרויותשעומדותלפניהבעלים,שמבקשלחלוקעל
שיעור בדבר המקומית הוועדה מטעם השמאי קביעת

עלויותהבנייהשישולמולוע

מוצעלהחיללעניןזהאתההוראותשנקבעוביחס
להיטלהשבחהבסעיף14לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון
והבנייהלענייןהאפשרותלפנותלשמאימכריעולוועדת
עררלפיצוייםוהיטליהשבחה,וכןאתהאפשרותשליושב
ראשועדתהעררלהאריךמועדים,וכךגםאתההוראה
לעניינים המשפט לבית ערעור להגיש האפשרות בדבר

מינהלייםעלקביעתועדתהעררע

בהתאםלמוצע,אםהבעליםיבקשלחלוקעלשיעור
עלויותהבנייהשקבעשמאימטעםהועדההמקומית,הוא
רשאיבתוך45ימיםמיוםשקביעתשמאיהוועדההובאה
המקרקעין, שמאי מועצת ראש ליושב לפנות לידיעתו,

בבקשהשימנהשמאימכריעלצורךהכרעהבמחלוקתע
עלהחלטתשמאימכריעכאמור,רשאיםהבעלים,הוועדה
המקומיתאוהרשותהמקומיתשעלשמהתירשםהקומה
45ימיםמיוםשהומצאהלהםההחלטה שתיבנה,בתוך
ולהיטל לפיצויים הערר לוועדת ערר להגיש כאמור,

השבחהע

בנוסף,רשאיהבעליםבתוך45ימיםכאמור,להגיש
ישירותעררלפניועדתהעררכאמור,ועדתהערררשאית
במקרהזהלפנותליושבראשמועצתשמאיהמקרקעין

בבקשהשימנהשמאימייעץלענייןהעררשהוגשלהע

ליושבראשועדתהערר,אוליושבראשמועצתשמאי
מהמקרקעין,לפיהעניין,תהיהנתונההסמכותלהאריךאת

המועדיםהאמוריםע

כמוכןמוצעלקבועכיאיןבקיומושלהליךתלוי
את לעכב כדי השלישית, לתוספת 14 סעיף לפי ועומד
ובלבד הרשות, של שמה על הציבורי החלק רישום
שהרשותשילמהלבעליםאתעלויותהבנייהשאינןשנויות
מטעמה שמאי שקבע הבנייה עלויות שהן במחלוקת,

בשומתעלויותהבנייהע
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תשלוםעלויות
הבנייה

המקומית70זע לרשות הציבורי בחלק הבעלות הוקנתה )א(
כאמורבסעיף70ט,תשלםהרשותהמקומיתלבעליםבתוך
בשומת הקבוע השיעור לפי הבנייה עלויות את ימים 90
עלויותהבנייהואםנקבעשיעוראחרבהחלטהחלוטהלפי

סעיף70ו-אתעלויותהבנייהשנקבעובהחלטההחלוטהע

עלאףהוראתסעיףקטן)א(,רשאיתהרשותהמקומית )ב(
לשלםעד50%מעלויותהבנייהלפניהמועדהקבועבאותו
סעיףקטןולאחרמועדקביעתשומתעלויותהבנייה;תשלום
כאמוריכוללהיעשותגםבדרךשלקיזוזומהיטלהשבחה

שחבהבעליםלרשותהמקומיתלפיסעיף196אע

שרהאוצררשאילקבועבתקנותהוראותלענייןסעיף )ג(
)ב(,בדברהערובותשאותםתדרושהרשותהמקומית קטן
ולהשבת הציבורי, החלק של הבנייה מימוש להבטחת
בתנאים מומשה, לא הציבורי החלק בניית אם התשלום

ובמועדיםשיקבעע
הצמדהותשלומי

פיגוריםלעניין
עלויותהבנייה

שונהמדדתשומותהבנייהשפרסמההלשכההמרכזית70חע )א(
בסעיף כאמור התשלום מועד לפני בסמוך לסטטיסטיקה
70ז)א(,לעומתהמדדכאמורשפורסםבסמוךלפניקביעת
שיעורעלויותהבנייהכאמורבאותוסעיף,ישתנהשיעור

החיובבעלויותהבנייהלפישיעורשינויהמדדע

לאשילמהרשותמקומיתאתעלויותהבנייהבמועד )ב(
בתוספת הבנייה עלויות ישולמו 70ז)א(, בסעיף כאמור
תשלומיפיגוריםכהגדרתםבחוקהרשויותהמקומיות)ריבית
והצמדהעלתשלומיחובה(,התש"ם-511980,סעיף6לחוק

האמורלאיחולע
הקנייתהבעלות

בחלקהציבורי
בסעיףזה,"השלמתבנייה"-קבלתאישורמאתהרשות70טע )א(

המאשרתשהבנייההושלמהבהתאםלהיתר,לפיסעיף157אע

לסעיף 70ז המוצע

מוצעלהוסיףאתסעיף70זהמוצעשעניינותשלום
הבנייה עלויות שלפיו כלל לקבוע ובו הבנייה עלויות
ישולמולבעליםבתוך90ימיםמעתהקנייתהבעלותבחלק
הציבורי,שהואמועדהשלמתהבנייהעכמוכןמוצעלקבוע
כיעלויותהבנייהשישולמויהיובהתאםלשומתעלויות
הבנייהשנקבעהכאמורבסעיף70ההמוצע,אלאאםכן
שונתההשומהבמסגרתהליכיהערעורהקבועיםבהצעת
החוקעעלאףהאמור,מוצעלאפשרלרשותהמקומיתלחרוג
מןהכלל,ולשלםעד50%מעלויותהבנייהבמועדמוקדם
יותר,לאחרשנערכהשומתעלויותהבנייהעבמקרהזה,
תהיהרשאיתהרשותהמקומיתלקזזאתסכוםהתשלום
האמורמהיטלהשבחה,ככלשהוטלבמסגרתהתכניתעכדי
להבטיחאתהשבתהתשלוםהאמור,ככלשלאייבנההחלק
הציבורי,מוצעלקבועכישרהאוצריהיהרשאילקבוע
הוראותלענייןערובותוהשבתהתשלוםעבכלמקרה,לא
תשלםהרשותהמקומיתאת50%שליתרתהתשלוםעד

לאחרהשלמתהבנייהעצמהוהקנייתהבעלותע

לסעיף 70ח המוצע

שומת עריכת מועד בין הצפוי הזמנים פער בשל
עלויותהבנייה,לביןמועדתוםהבנייהאשרממנונגזר
מועדהחיובבתשלום,מוצעלקבועכיסכוםהשומהיוצמד
למדדתשומותהבנייה,באופןשישמורככלהאפשרעל
ערךהתשלוםשנקבעלכיסויהעלויותעעודמוצעלקבוע
כיככלשהרשותהמקומיתלאתשלםאתהתשלוםבמועד
שנקבעלכךבחוק,תחוללגביוריביתפיגוריםעהוראהזו
נועדהלתמרץאתהרשויותהמקומיותלעמודבמועדים

לענייןתשלוםעלויותהבנייהע

לסעיף 70ט המוצע  

מוצעלקבועשלאחרהשלמתהבנייהשלהחלקהציבורי
תוקנההבעלותבולרשותהמקומיתוהחזקהבחלקזהתימסר
להבאותומועדעהוראהזונועדהלקבועבאופןמפורשאת
זכותהבעלותשלהרשותהמקומיתבחלקהציבוריוכחלק
מזכותזואתחובתהבעליםשלהבנייןלהעביראתהחלק
הציבורילחזקתהרשותהמקומיתכדישזותוכללהשתמש

בובהתאםלשימושיםשנקבעובתכניתע
ס"חהתש"ם,עמ'46ע 51
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הושלמהבנייתושלחלקציבורי,תוקנההבעלותבו )ב(
לרשותהמקומיתותימסרלההחזקהבוע

נקבעההוראהמפורשתבתכנית,ולפיהתוקנההבעלות )ג(
בחלקציבורילמדינהכאמורבסעיף26)א(,תוקנההבעלות
בחלקהציבורילמדינהותימסרלההחזקהבועםהשלמת
לעניין נוספות הוראות לקבוע רשאי האוצר שר הבנייה;

תחולתסימןזהעלהקנייתהבעלותכאמורע

השפעתהקניית
הבעלותבחלק

הציבוריעל
שעבודים

עלהקנייתהבעלותלפיסעיף70טיחולוהוראותסעיף70,126יע
ואולםבמקוםסעיףקטן)א(יקראו:

שעבוד,שהיהחלעלבנייןאועלמגרשערבהקניית ")א(
הבעלותבחלקהציבוריכאמורבסעיף70ט,תוקנההבעלות
כאמורלרשותהמקומיתכשהיאנקייהמהשעבודוהואימשיך

לחולעלהחלקבמגרשאובבנייןשאינוהחלקהציבוריע"

רישוםבעלות
בחלקציבורי

בפנקסיהמקרקעין

לאירשםחלקציבוריעלשםהרשותהמקומיתבפנקסי70יאע )א(
המקרקעין,אלאלאחרששילמהלבעליםאתעלויותהבנייה

לפיהוראותסעיפים70זו–70חע

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ב(
בתקנותאתאופןרישוםהבעלותשהוקנתהלפיסימןזה,
רישום בדבר הוראות וכן לרישומה, בקשר ההליכים ואת
הערותבפנקסיהמקרקעיןלענייןסימןזהוההליכיםבקשר

לרישומןע";

בסעיף145,אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )7(

הושלמהבנייתושלחלקציבורי,תוקנההבעלותבו )ב(
לרשותהמקומיתותימסרלההחזקהבוע

נקבעההוראהמפורשתבתכנית,ולפיהתוקנההבעלות )ג(
בחלקציבורילמדינהכאמורבסעיף26)א(,תוקנההבעלות
בחלקהציבורילמדינהותימסרלההחזקהבועםהשלמת
לעניין נוספות הוראות לקבוע רשאי האוצר שר הבנייה;

תחולתסימןזהעלהקנייתהבעלותכאמורע

השפעתהקניית
הבעלותבחלק

הציבוריעל
שעבודים

עלהקנייתהבעלותלפיסעיף70טיחולוהוראותסעיף70,126יע
ואולםבמקוםסעיףקטן)א(יקראו:

שעבוד,שהיהחלעלבנייןאועלמגרשערבהקניית ")א(
הבעלותבחלקהציבוריכאמורבסעיף70ט,תוקנההבעלות
כאמורלרשותהמקומיתכשהיאנקייהמהשעבודוהואימשיך

לחולעלהחלקבמגרשאובבנייןשאינוהחלקהציבוריע"

רישוםבעלות
בחלקציבורי

בפנקסיהמקרקעין

לאירשםחלקציבוריעלשםהרשותהמקומיתבפנקסי70יאע )א(
המקרקעין,אלאלאחרששילמהלבעליםאתעלויותהבנייה

לפיהוראותסעיפים70זו–70חע

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ב(
בתקנותאתאופןרישוםהבעלותשהוקנתהלפיסימןזה,
רישום בדבר הוראות וכן לרישומה, בקשר ההליכים ואת
הערותבפנקסיהמקרקעיןלענייןסימןזהוההליכיםבקשר

לרישומןע";

בסעיף145,אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )7(

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועשככלשנקבעהבתכנית
למדינה הציבורי החלק הקניית בדבר מפורשת הוראה
כפישניתןלקבועכיוםלפיסעיף26)א(לחוק,אזיהבעלות
והחזקהתועברלמדינהעשרהאוצריהיהרשאילקבוע

תקנותלהסדרתהקנייתהבעלותעלשםהמדינהע

לסעיף 70י המוצע 

סעיף126לחוקקובעהוראותלענייןתוקפושלשעבוד
לגביהתכניתהכוללתחלוקת החלעלקרקע,שאושרה
שהיה שעבוד כי בסעיף נקבע זה, לעניין חדשהע קרקע
קייםעלחלקהערבתחילתתוקפהשלהתכניתהחדשה,
ילךאחריבעליהויירשםעלהחלקההחדשהשהוקצתהלוע

מוצעלהחילאתסעיף126האמורעלהקנייתבעלות
בחלקציבורי,בכפוףלהחלפתסעיףקטן)א(,וקביעתהוראה
דומהבמהותהתחתיה,לענייןשעבודהחלעלזכויותיושל
בעלקרקעבמגרששבוהוקצהחלקציבורילרשותהמקומית
בהתאםלהוראותפרקזהעעלפיהמוצע,שעבודשחלעל
המגרשערבהקנייתהבעלות,ימשיךלחולעליתרתהזכויות
במגרש,שכןהואילךאחרבעלהזכויותעבהתאםלסעיף
קטן)ג(שלסעיף126,יקראושעבודלענייןזהגםכמשכנתה,

שכירות,וזכויותנוספותהמפורטותבסעיףע

כמוכן,מוצעלהחילאתסעיףקטן)ב(שלסעיף126
כלשונו,לענייןהקנייתבעלותבחלקהציבורי,ולקבועכי
זכותמעבר,זכותשאיבתמים,אוזכותאחרכיוצאבאלה
שאינןנתונותלהעברהלחלקהשבמקוםהאחר,ימשיכו
לחולעלהקרקעגםלאחרהקנייתהבעלות,אלאאםכן
נקבעובתכניתהוראותבדברהפקעתזכויותאלהאושינוין,

הכולכאמורבאותהפסקהע

לסעיף 70יא המוצע

בדומהלרישוםעסקאותבפנקסיהמקרקעיןהמותנות
מוצע,שרישום והיטלים, מסים בהצגתאישוריתשלום
החלקהציבוריעלשםהרשותהמקומיתיותנהבתשלום
האוצר, שר המוצעע 70ז בסעיף שנקבעו הבנייה עלויות
בהסכמתשרהמשפטיםיהיהרשאילקבועבתקנותהוראות
וכן המקרקעין בפנקסי בבניין הבעלות רישום לעניין
הוראותלענייןהליכיםנוספיםהקשוריםלרישוםכאמור,
וכןהוראותלענייןרישוםהערותאחרותבפנקסיהמקרקעיןע

לפסקה )7(

סוגי את מפרט והבנייה התכנון לחוק 145 סעיף
העבודותשבשלהןנדרשלהגישבקשהלהיתרוהתנאים

לאישורה,וכןמקריםהפטוריםמהיתרע
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הקמהשלרשתכבליםאופטייםעלגבירשתחשמלעיליתשלבעל")ו1( )1(
רישיוןספקשירותחיוני,המבוצעתבידיבעלרישיוןספקשירותחיוני,

פטורהמהיתרלפיסעיף145ע

פטורלפיפסקה)1(יחולכלעודרשתהחשמלהעילית,שעלגביה )2(
הוקמהרשתהכבליםהאופטיים,לאהוטמנהע

בסעיףקטןזה- )3(

"ספקשירותחיוני"-כהגדרתובחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-521996;

"רשתחשמלעילית"-מיתקניםעילייםלהולכה,חלוקהואספקהשל
חשמל,לרבותעמודיםלמתחנמוך,גבוה,עליוןועל־עליון,וכןהציוד
רשת לצורכי אליהם והמחוברים עליהם המותקנים והאבזרים
החשמל,תחנותהשנאהזעירות,ארגזיחלוקתחשמללסוגיהםוכן

החיבוריםאליהם,למעטחיבוריםעילייםלבתים;

ממנה, חלק כל או אופטיים כבלים רשת - אופטיים" כבלים "רשת
לרבותתיבותחיבוריםאוארונותתקשורת,שגודלםאינועולהעל

80×40×50סנטימטרים,המשמשתאוהמיועדתלשמשלאספקת
שירותיבזק,כהגדרתםבחוקהתקשורתע";

בסעיף151,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא: )8(

שימושחורגבחלקהציבוריכמשמעותובסעיף70א,ייחשבכסטיהניכרת ")ב4(
לענייןסעיףזהע";

סעיףקטן)ו(שלסעיף145האמורמתייחסלסוגיםשל
עבודותומיתקניםהדרושיםלהולכה,לחלוקהאולהספקה
שלחשמל,וקובעכיניתןלהקיםאתהסוגיםכאמורבדרך

שלהרשאה,במקוםבהיתרע

מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ו1(ולקבועכיהקמהשל
רשתכבליםאופטייםעלגבירשתחשמלעיליתקיימת
תהיהפטורהמקבלתהיתר,וזאתכלעודרשתהחשמל
האמורהלאהוטמנהעיצויןכיסעיף261)ד()ט(לחוקהתכנון
רשת של הקמה על היתר מקבלת פטור קובע והבנייה,
תקשורתתת–קרקעית,החלביןהשאר,עלהקמהשלרשת

כבליםאופטייםעלגבירשתחשמלתת־קרקעיתע

כיום,קייםצורךממשיבפרישתתשתיותתקשורת
מתקדמותרחבותפס,באמצעותכבליםאופטייםעלגבי
העולמי הבנק של מחקרים הקיימותע החשמל רשתות
מראיםכיפרישתתשתיותכאמורמביאותלגידולבתוצר
בפריוןולעלייהבמדדים גידול )תמ"ג(, המקומיהגולמי

סוציו־אקונומייםנוספיםבעבורכללהמשקע

בישראל,שוקתשתיותהתקשורתהנייחותמאופיין
בחסמיכניסהמבנייםבעקבותהצורךבהשקעותבסדרי
הצורך וכן ארוך השקעה החזר זמן משמעותיים, גודל
כך, בשל שוניםע ורגולציה תכנון מגופי היתרים בקבלת
השוקמאופייןבמונופולהמחזיקבנתחשוקשלכ־70%ע
העדרתחרותמספקתבתחוםפוגעתבתמריץשלהמונופול
לשדרגאתתשתיותהתקשורתהנייחותעבשנת2010ביקשה

הממשלהלהרחיבאתהתחרותעלידיהקמתמיזםלהנחת
רשתתקשורתעלגביתשתיותהחשמלע

מוצעכיהפטוריינתןלעבודותהנחהשלתשתיות
התקשורתעלגבירשתחשמלעיליתקיימת,ולכןלאיהיה
בכךשינוימהותימבחינההנדסית,סביבתיתוחזותיתעכמו
כן,מוצעלהעניקאתהפטוררקכאשרהעבודותיבוצעו
עלידיעובדיחברתהחשמל)המוגדר"ספקשירותחיוני"
בחוקהחשמל,התשנ"ו-1996(,ועלכןאיןבהןכלהשפעה

עלחוזקהאומהימנותהשלרשתהחשמלע

לאורכלהאמור,מוצעלקבועכיהנחתרשתכבלים
אופטייםעלגבירשתחשמלעיליתקיימת,לרבותהתקנת
תיבותחיבוריםוארונותתקשורת,תהיהפטורהמקבלת
וממהנדס המקומית מהוועדה והרשאה בנייה היתר
הוועדההמקומית,בהתאמהעכמוכן,מוצעלקבועכיפטור
גביה שעל העילית, החשמל רשת עוד כל יחול כאמור

הוקמהרשתהכבליםהאופטיים,לאהוטמנהע

לפסקה )8( 

והבנייה התכנון לחוק 151 סעיף את לתקן מוצע
)ב4( קטן סעיף את להוסיף ובו שכותרתו"סטיהניכרת"
המוצעכדילעודדאתהשימושבחלקהציבורילמטרה
שיועדהבתכנית,וכדילמנועאפשרותשחלקזהישמש
בקשה של בדרך בתכנית, הותרו שלא אחרים לצרכים
לשימושחורגעלפיכךמוצעלקבועבסעיף151)ב4(המוצעכי
שימושחורגבחלקהציבוריייחשבכסטייהניכרתומשכך

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 52
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בסעיף152)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

הוגשעררעלהחלטתרשותרישוימקומיתלסרבלתתהיתר,וקבלהועדת )3("
הערראתהערר,רשאימבקשההיתרלפנותלרשותהרישויהמחוזיתכמשמעותה
בסעיף12לשםהוצאתההיתר,אלאאםכןקבעהועדתהעררשאיןמקוםלפנות

לרשותהרישויהמחוזיתבאותומקרהע";

בסעיף202ב)א(,בהגדרה"בעלרישיון",המילים")בזקושידורים(,התשמ"ב-1982" )10(
-יימחקו;

בסעיף265,אחריפסקה)35(יבוא: )11(

הוראותלענייןתכניתהכוללתהוראההמקנהחלקציבוריכאמורבסימן )36("
ד'1לפרקג'ע";

בסעיף261)ד()1()ט(,המילים")בזקושידורים(,התשמ"ב-1982"-יימחקו; )12(

"לחוק "לחוקהבזק,התשמ"ב-1982"יבוא במקום 266ג)ב(,בכלמקום, בסעיף )13(
התקשורת";

אחריסעיף266גיבוא: )14(

"פטורלהחלפה
שלמיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

בסעיףזה,"מיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית",266ג1ע )א(
"בעלרישיון"-כהגדרתםבסעיף202ב)א(ע

החלפתמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתשהוקם )ב(
העבודות וביצוע תורן חיזוק לרבות זה, חוק לפי בהיתר
הנדרשותלכך)בסעיףזה-העבודה(,פטורהמהיתרלפי

סעיף145,אםמתקיימיםלגביהכלאלה:

בסעיף152)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )9(

הוגשעררעלהחלטתרשותרישוימקומיתלסרבלתתהיתר,וקבלהועדת )3("
הערראתהערר,רשאימבקשההיתרלפנותלרשותהרישויהמחוזיתכמשמעותה
בסעיף12לשםהוצאתההיתר,אלאאםכןקבעהועדתהעררשאיןמקוםלפנות

לרשותהרישויהמחוזיתבאותומקרהע";

בסעיף202ב)א(,בהגדרה"בעלרישיון",המילים")בזקושידורים(,התשמ"ב-1982" )10(
-יימחקו;

בסעיף265,אחריפסקה)35(יבוא: )11(

הוראותלענייןתכניתהכוללתהוראההמקנהחלקציבוריכאמורבסימן )36("
ד'1לפרקג'ע";

בסעיף261)ד()1()ט(,המילים")בזקושידורים(,התשמ"ב-1982"-יימחקו; )12(

"לחוק "לחוקהבזק,התשמ"ב-1982"יבוא במקום 266ג)ב(,בכלמקום, בסעיף )13(
התקשורת";

אחריסעיף266גיבוא: )14(

"פטורלהחלפה
שלמיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

בסעיףזה,"מיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית",266ג1ע )א(
"בעלרישיון"-כהגדרתםבסעיף202ב)א(ע

החלפתמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתשהוקם )ב(
העבודות וביצוע תורן חיזוק לרבות זה, חוק לפי בהיתר
הנדרשותלכך)בסעיףזה-העבודה(,פטורהמהיתרלפי

סעיף145,אםמתקיימיםלגביהכלאלה:

השימושבולמטרותשלאנקבעובתכניתיהיהאסוראלא
אםכןתתוקןהתכניתבאופןשיאפשראתהשימושע

לפסקה )9(

סעיף152)א(לחוקהתכנוןוהבנייהקובע,ביןהשאר,כי
ניתןלהגישעררעלהחלטהשלועדהמקומיתאושלרשות
רישוימקומית,לסרבלתתהיתרעואולםאםקיבלהועדת
הערראתהערר,איןלהלמעשהאתהיכולתלתתהיתרי
בנייהעלפיכך,כדילמנועמצבשבוההיתרלאניתן,על
אףהחלטתועדתהעררלקבלעררשהוגשעלסירובלתת
היתר,מוצעלקבועכיבמקריםשבהםקיבלהועדתהערר
להיתריםעררעלסירובלתתהיתר,מבקשההיתריהיה
הוצאת לשם המחוזית הרישוי לרשות גם לפנות רשאי
היתרהבנייה,אלאאםכןקבעהועדתהעררבהחלטתה

כיאיןלפנותלרשותהרישויהמחוזיתע

לפסקה )11(

והבנייה התכנון לחוק 265 סעיף את לתקן מוצע
שכותרתו"ביצועותקנות"ובולהסמיךאתשרהאוצרלקבוע
תקנותלענייןיישוםהוראותסימןד'1המוצעככלשיהיה
בכךצורך,וזאתלצדהסמכותלהתקיןתקנותהקיימתבסימן

עצמובנוגעלנושאיםמסוימיםהמפורטיםבוע

לפסקה )14(

מוצעלהוסיףאתסעיף266ג1המוצעשכותרתו"פטור
להחלפהשלמתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית"עמיתקן
שידורלתקשורתבשיטההתאיתהמוגדרבסעיף202ב)א(
בעל ידי על המוקם מיתקן הוא והבנייה התכנון לחוק
רישיוןאומטעמו,ומשמשאומיועדלשמשלמתןשירותים
סלולריים,לרבותאנטנה,משדר,תורןאוכלמכשירעזר
אחרהנועדלתמוךבתפעולהמיתקןע"בעלרישיון"המוגדר
גםהואבאותוסעיףהואמישקיבלרישיוןלהעניקשירותי
רדיוטלפוןנייד)בפרקזה-המפעילהסלולריאוחברות

הסלולר(ע

שוקהסלולרמאופייןבגידולתכוףומשמעותישל
השימוש בסוגי והן השימוש בהיקף הן בשנה, כ־70%
שצרכניםמבקשיםלעשותבאמצעותהרשתהסלולרית,
לרבותהפצתתכנים,ושימושביישומיםסלולרייםבמסגרת
עריםחכמות,תחבורהחכמהושירותיבריאותערוחבהפס
לשימוש להעמיד יכול הסלולרי שהמפעיל הממוצע
להעביר שניתן המידע כמות על המשפיע הצרכנים,
בתדר,הואנמוךבישראלבהשוואהעולמית,ומגבילאת
יכולתהשלרשתהסלולרלהציעללקוחותיהקצבגלישה
גבוהושירותיםמתקדמיםעכמוכן,החלפתהתדריםאף
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העבודהמבוצעתבידיבעלרישיון,לאחרשקיבל, )1(
ממישהוסמךלכךלפיפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסח
שינוי עריכת בדבר הוראה התשל"ב-531972, חדש[,

בתדריםשהוקצולולפיאותהפקודה;

הבטיחות בטווח עליה יוצרת לא העבודה )2(
לבריאותהציבורשאושרלמיתקןהקייםבידיהממונה
עלהקרינהלפיסעיפים6או7לחוקהקרינההבלתי

מייננת,התשס"ו-542006;

שטחושלהמיתקןלאחרביצועהעבודהלאיעלה )3(
עלשטחהמיתקןשנקבעבהיתר;לענייןזה,שטחםשל
יובא לא בלבד, חיזוקו לשם לתורן שחוברו רכיבים

בחשבוןבחישובשטחהמיתקן;

גובהושלתורןשחוזקלאיעלהעלהגובהשנקבע )4(
לתורןבהיתר;

הגובה על יעלה לא שהוחלף תורן של גובהו )5(
18 על יעלה לא מקרה ובכל בהיתר לתורן שנקבע

מטרים;

חוזקתורןבאמצעותמוטותאלכסוניםהמחברים )6(
אתהתורןלגגהמבנהשעליוהואמוצבאולקרקע-
לאיעלהגובהנקודתהחיבורשלהאלכסוןעםהתורן,
מטרים שישה על או התורן של מגובהו שליש על

מבסיסהתורן,לפיהנמוךמביניהם;

בידי העולמית התדרים בהועדת לעמוד כדי נדרשת
ה–ITU)איגודהבזקהבין־לאומי(החלהבאזורנו,הקובעת
אתתחומיתדריהרדיולפישימושיםושירותיםשוניםע
לאורכלאלה,בכוונתהגורםהמוסמךלפיפקודתהטלגרף
האלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1972)בפרקזה-פקודת
הטלגרףהאלחוטי(,להורותלחברותהסלולרלערוךשינויים
לרבותלהחליףאתפסיהתדריםשהוקצולהןבעבר,בכדי
שיהיהניתןלהקצותתדריםאלהמחדשבהתאםלצרכים
הרלוונטייםכיוםוכדילעמודבהועדתהתדריםהעולמית
החלהבאזורנועהחלפתתדרירדיולחברותהסלולרמהווה
מהלךהנדסימורכב,המחייבהחלפהשלמיתקניהשידור
לתקשורתבשיטההתאית,קריהאנטנותוהציודנלווה,וכן
מצריכהלעתיםגםחיזוקוהחלפהשלתרנים,באלפיאתרי

סלולרברחביהארץע

קבלת מחייבות אלה במצבהחוקיהקיים,פעולות
מספר לאור החלפהע תבוצע בטרם חדש, בנייה היתר
הזמנים בלוחות החלפה לאפשר וכדי הרב, האתרים
הרלוונטייםלייעולהשימושבתחומיהתדריםהמפונים,
ואספקתשירותיתקשורתמתקדמים,מוצעלקבועכייינתן

פטורמהיתרבנייהלהחלפהשלמיתקן)בכללזהכאמור
אנטנה,משדר,תורן,אוכלמכשירעזראחרהנועדלתמוך
בהיתר שהוקם תורן של לחיזוק או המיתקן( בתפעול
בין לעמידה בכפוף כאמור, ההחלפה במסגרת שנעשית
השארבתנאיםהאלה:העבודהמבוצעתבידיבעלרישיון,
לאחרשקיבלהוראהמהגורםהמוסמךבמשרדהתקשורת
בהתאםלפקודתהטלגרףהאלחוטילעריכתשינויבתדרים
שהוקצולו;העבודהאינהיוצרתעלייהבטווחיהבטיחות
שאושרולמיתקןהקייםבידיהממונהעלהקרינהבמשרד
להגנתהסביבה;גובהושלהתורןלאחרההחלפהאוהחיזוק
לאיעלהעלגובההתורןכפישנקבעבהיתרשניתןלהקמת
המיתקן;נקבעובהיתרשניתןלהקמתהמיתקןתנאיםלעניין
חזותומראההמיתקן,כגוןצבעהתורןועיצובו,ימשיכו
התנאיםלחוללגביהמיתקןגםלאחרההחלפהאוהחיזוקע

כמוכןמוצעלקבועכיהודעהעלביצועהעבודה
ביצועה ממועד ימים 45 בתוך הרישוי לרשות תימסר
ויצורףלהאישורהממונהעלהקרינה;אםכללההעבודה
מטרים, 3 על עולה שגובהו תורן של החלפה או חיזוק
המבנים מהנדס אישור להודעה יצורף כי לקבוע מוצע

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505ע 53
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חוזקתורןבאמצעותיציקתבטון-לאתחרוג )7(
לא וגובהה בהיתר, שנקבע המיתקן משטח היציקה
יעלהעל150סנטימטרמפניהקרקע,ובמיתקןהמוצב

עלגגמבנה-50סנטימטריםמבסיסהתורן;

ומראהו חזותו לעניין בהיתר שנקבעו הוראות )8(
החיצונישלהמיתקן,יחולוגםלגביביצועהעבודהע

תימסר העבודה של ביצועה תחילת לפני ימים 15 )ג(
לרשותהמקומיתולוועדההמקומיתהודעהעלביצועהע

45ימיםמתוםביצועהשלהעבודהתימסרלוועדה )ד(
המקומיתהודעהעלסיוםביצועהויצורףלהאישורהממונה
)ב()2(;חוזקאוהוחלףתורן עלהקרינהכאמורבסעיףקטן
שגובהועולהעל3מטרים,יצורפולהודעהגםאישוריםאלה:

אישורשלמהנדסהמבניםשתכנןאתהעבודה, )1(
בדברעיגוןהתורןויציבותו;

אישורשלמהנדסמבנים,שאינוהמהנדסכאמור )2(
של ביצוע ובבקרת תכן בבקרת הבקיא ,)1( בפסקה
עבודהכאמור,עלכךשביצעבקרתתכןובקרתביצוע

לעבודהע

בסעיףקטןזה,"מהנדסמבנים"-מהנדסרשויהרשוםבמדור
להנדסתמבניםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכמשמעותו

בחוקהמהנדסיםוהאדריכליםע

ואישורים ו–)ד( )ג( קטנים בסעיפים כאמור הודעות )ה(
כאמורבסעיףקטן)ד(יימסרולפיהנוסחיםשיפורסמובאתר

האינטרנטשלמינהלהתכנוןע"

תחילתושלפרקזהביוםפרסומוע33עפרקט'-תחילה

תכנוןובנייה-
הוראתשעה

סעיף266ג1לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף32)14(לחוקזה,יעמודבתוקפושלוש34ע
שניםמיוםפרסומושלחוקזה;שרהאוצרבהתייעצותעםשרהתקשורתרשאילהאריך

אתתקופתתוקפושלהסעיףהאמורבשתיתקופותנוספותבנותשנהכלאחתע

תחרוג חוזקתורןבאמצעותיציקתבטון-לא )7(
לא וגובהה בהיתר, שנקבע המיתקן משטח היציקה
יעלהעל150סנטימטרמפניהקרקע,ובמיתקןהמוצב

עלגגמבנה-50סנטימטריםמבסיסהתורן;

ומראהו חזותו לעניין בהיתר שנקבעו הוראות )8(
החיצונישלהמיתקן,יחולוגםלגביביצועהעבודהע

תימסר העבודה של ביצועה תחילת לפני ימים 15 )ג(
לרשותהמקומיתולוועדההמקומיתהודעהעלביצועהע

45ימיםמתוםביצועהשלהעבודהתימסרלוועדה )ד(
המקומיתהודעהעלסיוםביצועהויצורףלהאישורהממונה
)ב()2(;חוזקאוהוחלףתורן עלהקרינהכאמורבסעיףקטן
שגובהועולהעל3מטרים,יצורפולהודעהגםאישוריםאלה:

אישורשלמהנדסהמבניםשתכנןאתהעבודה, )1(
בדברעיגוןהתורןויציבותו;

אישורשלמהנדסמבנים,שאינוהמהנדסכאמור )2(
של ביצוע ובבקרת תכן בבקרת הבקיא ,)1( בפסקה
עבודהכאמור,עלכךשביצעבקרתתכןובקרתביצוע

לעבודהע

בסעיףקטןזה,"מהנדסמבנים"-מהנדסרשויהרשוםבמדור
להנדסתמבניםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכמשמעותו

בחוקהמהנדסיםוהאדריכליםע

ואישורים ו–)ד( )ג( קטנים בסעיפים כאמור הודעות )ה(
כאמורבסעיףקטן)ד(יימסרולפיהנוסחיםשיפורסמובאתר

האינטרנטשלמינהלהתכנוןע"

פרקט'-תחילהתחילתושלפרקזהביוםפרסומוע33ע

סעיף266ג1לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף32)14(לחוקזה,יעמודבתוקפושלוש34ע
שניםמיוםפרסומושלחוקזה;שרהאוצרבהתייעצותעםשרהתקשורתרשאילהאריך

אתתקופתתוקפושלהסעיףהאמורבשתיתקופותנוספותבנותשנהכלאחתע

תכנוןובנייה-
הוראתשעה

וכן ויציבותו, התורן עיגון בדבר המיתקן את שתכנן
ביצוע ובקרת תכן בבקרת הבקיא מבנים מהנדס אישור
שלעבודהמהסוגהאמור,עלכךשביצעבקרתתכןובקרת

ביצועלעבודהע

הוראותפרקזהנועדולייעלאתהליכיהתכנון  סעיף 33
והבנייהולכןתחילתןנדרשתבאופןמיידי,ביום 
2019שהואיום 1בינואר פרסומושלחוקזה,ולאביום

התחילהשלחוקזהע

מוצעלקבועכיסעיף266ג1המוצעשכותרתו  סעיף 34 
לתקשורת שידור מיתקן של להחלפה "פטור 
בשיטההתאית",ייקבעבמסגרתהוראתשעהויהיהבתוקף
שלוששניםמיוםפרסומועעודמוצעכיאתהוראתהשעה
יהיהניתןלהאריך,בהתייעצותעםשרהתקשורת,בשתי
תקופותנוספותבנותשנהכלאחתעזאת,מאחרשהפטור
ניתןלמטרתייעולהשימושבתדריםוזירוזהוצאתולפועל
בהקצאות משינויים שנגזרת המיתקנים החלפת של
התדריםכפישפורטבדבריההסברלפסקהזו,ואינומיועד

להוותפטורכלליוקבועבחוקהתכנוןוהבנייהע
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פרק י': עבודות פיתוח בתכנית למגורים
תיקוןפקודת

העיריות
בפקודתהעיריות]נוסחחדש[55,אחריסעיף249ביבוא:35ע

"סימן ד': עבודות פיתוח בתכנית למגורים

בסימןזה-249גע"הגדרות

הבינוי משרד או ישראל מקרקעי רשות - מוסמך" "גוף
והשיכון;

שחבריה בין–משרדית ועדה - ולפיתוח" לתכנון "ועדה
עובדימדינהאשרמונובידישרהאוצר;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;561965

"מנהלהגוףהמוסמך"-

רשות מנהל - ישראל מקרקעי רשות לעניין )1(
מקרקעיישראל;

לענייןמשרדהבינויוהשיכון-המנהלהכללי )2(
שלהמשרד;

"עבודותפיתוח"-עבודותלפיתוחשלכלאחדמאלה:

תשתיות,כהגדרתםבסעיף198א; )1(

שטחיםציבורייםפתוחים; )2(

"רשותמקרקעיישראל"-כמשמעותהבחוקרשותמקרקעי
ישראל,התש"ך-571960;

"תכניתלמגורים"-תכניתשהתקיימובההוראותסעיף
249דותנאיםכאמורבסעיף249הע

ישראל, מקרקעי רשות לחוק בהתאם  פרק י'
ישראל, מקרקעי רשות אמונה התש"ך-1960,  כללי  

ביןהשאר,עלניהולמקרקעיישראלובכללזה 
עלשיווקמקרקעיןלטובתבנייתיחידותדיורלמגוריםעלשם
שיווקמקרקעיןכאמור,נדרשביצועעבודותהפיתוחבתחומי
המקרקעיןהמשווקים,שכוללותביןהשארעבודותכגון:
סלילתכבישים,עבודותתיעולוניקוזוכיוצב'עבלאהבטחת
ביצועעבודותהפיתוחבתוךפרקיזמןסבירים,נוצרעיכוב
ממשיבשיווקמגרשיםליזמים,אשרעומדבניגודלמדיניות

הממשלהבדברהגדלתהיצעהדיורבישראלע

הסמכותלביצועעבודותהפיתוחהאמורותמסורה
כיוםלעיריות,ולשםכךהוקנתהלהםבסעיפים250ו–251
לפקודתהעיריות]נוסחחדש[)להלן-פקודתהעיריות(,
הסמכותלחוקקחוקיעזרעירוניים,שיאפשרו,ביןהשאר,

גבייתהיטליפיתוחלטובתמימוןביצועעבודותהפיתוחע

בשלהעובדהשלעתיםעבודותפיתוחמעוכבותואף
לאמבוצעותכלל,באופןשמוביללעיכובממשיבשיווק
יחידותדיורלמגורים,מוצעלהסמיךאתרשותמקרקעי

המוסמך( הגוף - )להלן והשיכון הבינוי ומשרד ישראל
לבצעאתעבודותהפיתוחבעצמם,במקוםהעירייה,וזאת
בכפוףלתנאיםולהוראותהמפורטותבסימןד'המוצעלפרק

שניםעשרלפקודתהעיריותע

לסעיף 249ג המוצע סעיף 35

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–משרדיתשחבריההםעובדיהמדינהשימונועלידי
שרהאוצרוכןהגדרתיזםכמישהתקשרעםרשותמקרקעי

ישראלבהסכםלרכישתזכויותבמקרקעיןע

שייכללו העבודות סוגי מהם להגדיר מוצע עוד
בהגדרת"עבודותפיתוח"כךשהםיכללועבודותלפיתוח
שנכללו העבודות כלל וכן פתוחים ציבוריים שטחים
בהגדרה"תשתיות"שנקבעהבסעיף198אלחוקובכללזה

כבישים,מדרכות,גשרים,מנהרותומערכותניקוזע

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 55

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 56

ס"חהתש"ך,עמ'57ע 57
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התכניתשאת
יישומהרשאי

לבצעגוףמוסמך

תכנית,249דע חלה זה, לפרק ו־ג' ב' סימנים הוראות אף על
כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהבתחומהשלעירייה,
רשאיגוףמוסמךאומימטעמולבצעאתעבודותהפיתוח
הנדרשותלשםיישומהשלהתכנית,במקוםהעירייה,ובלבד

שהתקיימובתכניתתנאיםאלה:

התכניתמאפשרתמתןהיתרבנייה,בלאצורךבאישור )1(
תכניתנוספתטרםמתןההיתר;

קרקע היא התכנית בתחום הכלולה הקרקע כל )2(
מקרקעי בחוק–יסוד: כמשמעותם ישראל מקרקעי שהיא
ישראל58,אוקרקעבבעלותהעירייההמיועדתלצורכיציבור

כהגדרתםבסעיפים188ו–62א)א(לחוקהתכנוןוהבנייה;

60%לפחותמשיעורזכויותהבנייההנכללותבתכנית )3(
מיועדותלמגוריםע

התנאיםלביצוע
עבודותפיתוח
בידיגוףמוסמך

לאיבצעגוףמוסמךאומימטעמואתעבודותהפיתוח249הע
הנדרשותלשםיישומהשלתכניתלמגוריםשהתקייםבה

האמורבסעיף249ד,אלאאםכןהתקיימותנאיםאלה:

לעירייה בכתב הודעה שלח המוסמך הגוף מנהל )1(
עבודות את לבצע כוונתו על התכנית חלה שבתחומה
הפיתוחהנדרשותלמימושהתכנית)בסעיףזה-ההודעה(,

ובהיפרטאתכלאלה:

בהתאם הפיתוח עבודות לביצוע התקופות )א(
להוראותסעיף249ו;

מפרטעבודותהפיתוח; )ב(

דרישהלעירייהלהודיעבכתב,בתוך60ימים )ג(
מיוםמסירתההודעה,אםתבצעאתעבודותהפיתוח

שפורטובהודעה,בתקופותשפורטובהודעה;

התכניתשאת
יישומהרשאי

לבצעגוףמוסמך

תכנית,249דע חלה זה, לפרק ו־ג' ב' סימנים הוראות אף על
כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהבתחומהשלעירייה,
רשאיגוףמוסמךאומימטעמולבצעאתעבודותהפיתוח
הנדרשותלשםיישומהשלהתכנית,במקוםהעירייה,ובלבד

שהתקיימובתכניתתנאיםאלה:

התכניתמאפשרתמתןהיתרבנייה,בלאצורךבאישור )1(
תכניתנוספתטרםמתןההיתר;

קרקע היא התכנית בתחום הכלולה הקרקע כל )2(
מקרקעי בחוק–יסוד: כמשמעותם ישראל מקרקעי שהיא
ישראל58,אוקרקעבבעלותהעירייההמיועדתלצורכיציבור

כהגדרתםבסעיפים188ו–62א)א(לחוקהתכנוןוהבנייה;

60%לפחותמשיעורזכויותהבנייההנכללותבתכנית )3(
מיועדותלמגוריםע

התנאיםלביצוע
עבודותפיתוח
בידיגוףמוסמך

לאיבצעגוףמוסמךאומימטעמואתעבודותהפיתוח249הע
הנדרשותלשםיישומהשלתכניתלמגוריםשהתקייםבה

האמורבסעיף249ד,אלאאםכןהתקיימותנאיםאלה:

לעירייה בכתב הודעה שלח המוסמך הגוף מנהל )1(
עבודות את לבצע כוונתו על התכנית חלה שבתחומה
הפיתוחהנדרשותלמימושהתכנית)בסעיףזה-ההודעה(,

ובהיפרטאתכלאלה:

בהתאם הפיתוח עבודות לביצוע התקופות )א(
להוראותסעיף249ו;

מפרטעבודותהפיתוח; )ב(

דרישהלעירייהלהודיעבכתב,בתוך60ימים )ג(
מיוםמסירתההודעה,אםתבצעאתעבודותהפיתוח

שפורטובהודעה,בתקופותשפורטובהודעה;

לסעיף 249ד המוצע 

את מפרטים העיריות לפקודת ו–249 235 סעיפים
החובותוהסמכויותשלהעירייהבתחומיםשוניםעבהתאם
לסעיפיםאלה,בידיהעירייההסמכותוהחובה,לפיהעניין,
מדרכות ולסלול ציבוריות עבודות השאר, בין לבצע,
דרך לכך, בהתאם הרחובותע לניקוז לדאוג וכן ורחובות
המלךלביצועעבודותפיתוחבתחומיהעירהיאבאמצעות
העירייהאומימטעמהעעםזאת,ישמקריםשבהםהעירייה
אינהמוכנהאואינהמסוגלתלבצעאתעבודותהפיתוח
הנדרשותעעלכן,מוצעכיעלאףהאמורבסעיפיםאלה,
הסמכותלביצועעבודותפיתוחליישוםתכניתלמגורים
תועברמידיהעירייהלידיהגוףהמוסמךוזאתבמקרה
שבוהתקיימוהתנאיםשבסעיף249ההמוצעוכןכימדובר
בתכניתשצריכיםלהתקייםבההתנאיםהמפורטיםבסעיף

249דהמוצע,כפישיוסברלהלןע

מכיווןשהתיקוןהמוצענועדלזרזאתביצועעבודות
הפיתוחהנדרשותלשיווקמקרקעיןעלידירשותמקרקעי
שני נקבעו למגורים, דיור יחידות בניית לטובת ישראל
לעניין הסמכות שהעברת המבטיחים מצטברים תנאים
הקשורים למקרקעין ביחס רק תיעשה הפיתוח עבודות
וכן ישראל מקרקעי רשות ידי על הנעשים לשיווקים
שעבודותהפיתוחייעשובתכניותשהחלקהארימזכויות
הבנייהשנכללובהםיועדלמגוריםעבהתאםלכך,נקבע
שמדוברבתכניתשמכוחהניתןלהוציאהיתריבנייהוכן
שכללהמקרקעיןהכלוליםבתכניתהםמקרקעיןבבעלות
המדינה,רשותהפיתוחאוקרןקיימתלישראלישראלאו
קרקעבבעלותהעירייההמיועדתלצורכיציבורוכןנקבע

ש–60%לפחותמזכויותהבנייהבתכניתיועדולמגוריםע

ס"חהתש"ך,עמ'56ע 58
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השיבהלגוף לא התכנית העירייהשבתחומהחלה )2(
המוסמךבתוך60ימיםמיוםשנמסרהלהההודעהכיתבצע
שפורטו עבודותהפיתוחשפורטובהודעהבתקופות את

בהודעהע

התקופות
הנדרשותלצורך

ביצועעבודות
פיתוח

בהודעתו249וע מוסמך גוף מנהל יורה שעליה התקופה )א(
לעירייהכאמורבסעיף249ד)1()א(לביצועעבודותהפיתוח
הנדרשותלקבלתהיתרבנייהוהתקופהלביצועעבודות
הפיתוחהנדרשותלקבלתתעודתגמר,ייקבעובשיםלב
להיקףעבודותהפיתוחהנדרשותלצורךמימושהתכנית
למגוריםשלפניווכןולנהוגבמימוששלתכניותלמגורים

אחרותבעלותמאפייניםדומיםע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,התקופההנדרשת )ב(
לביצועעבודותהפיתוחלמתןהיתרבנייהשעליהיורה
הוועדה חודשים; מ–18 תפחת לא המוסמך הגוף מנהל
המוסמך, הגוף למנהל לאשר רשאית ולפיתוח לתכנון
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להורותעלתקופהקצרהיותר

מהתקופההאמורהע

הרשות מאת אישור - גמר" "תעודת זה, בסעיף )ג(
סעיף לפי להיתר, בהתאם הושלמה שהבנייה המאשרת

157אלחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965ע

לסעיפים 249ה ו–249ו המוצעים

מוצעלקבועכיכדישהסמכותלביצועעבודותפיתוח
ליישוםתכניתלמגוריםתועברמידיהעירייהלידיהגוף

המוסמךצריכיםלהתקייםהתנאיםהאלה:

ראשית,עלמנהלרשותמקרקעיישראלאוהמנהל
הכללישלמשרדהבינויוהשיכוןלשלוחהודעהבכתב
לעירייהבדברכוונתהגוףהמוסמךשאותוהםמנהלים
לפעוללמימושהתכניתלמגוריםעבמסגרתההודעהכאמור
ישלפרטאתעבודותהפיתוחהנדרשותלמימושהתכניתע

כמוכן,יצוינובמסגרתההודעהתקופותהביצועשל
אותםעבודותפיתוחשפורטו,בחלוקהלתקופתהביצוע
הנדרשתלמתןהיתרבנייהוכןתקופתהביצועהנדרשת
לקבלתתעודתגמרהמאשרתשהבנייההושלמהבהתאם

להיתרהבנייהשניתןע

תקופתהביצועהמינימליתלענייןהעבודותהנדרשות
למתןהיתרבנייה,תעמודעל18חודשיםלפחותעתקופה
זומייצגתאתהתקופההממוצעתהנדרשתכיוםלביצוע
עבודותפיתוחבתכניותמגוריםעמכיווןשייתכנומקרים
שבהםעבודותהפיתוחהנדרשותאינןמצדיקותקביעת
תקופתביצועממושכת,ניתנהלוועדהלתכנוןולפיתוח
חריגים מטעמים יותר קצרה תקופה לקבוע הסמכות

שיצוינובהחלטתהע

בכתב להודיע העירייה תידרש ההודעה, במסגרת
60ימיםמיוםמסירתההודעה,על לגוףהמוסמך,בתוך

התחייבותהלבצעאתעבודותהפיתוחשפורטובלוחות
הזמניםשננקבובהודעהעבהתבססעלהתחייבותהעירייה
לפנות המדינה תוכל הנדרשות, העבודות את לבצע
למימושהתכניתבדרךשלשיווקהמקרקעיןלטובתבניית
יחידותהדיורוהשימושיםהנלוויםכפישנקבעובתכניתע

שנית,אםהעירייהבחרהשלאלהשיבלגוףהמוסך
בתוךמסגרתהזמןשל60ימים,תועברהסמכותלביצוע

עבודותהפיתוחהנדרשותלידיהגוףהמוסמךע

יובהרכיההסדרהמוצעלאיחולעלתכניתאשר
נחתםלגביההסכםפיתוחאוהסכםגגלפיתוחהתשתיות
בתחוםהתכנית)להלןיחד-הסכםפיתוח(,ביןגוףמוסמך
וביןרשותמקומית,ובלבדשההסכםהאמורעומדבתוקףע
אםהסכםהפיתוחכאמורבוטלעלידיאחדהצדדיםעקב
הפרהבהתאםלכלדיןוהואאינועומדעודבתוקף,יהיה
בהתאם בסמכותו שימוש לעשות המוסמך הגוף רשאי

להוראותהסעיףהמוצעע

לסעיף קטן 249ו המוצע

לאחרשהסמכותלביצועעבודותהפיתוחעברהלגוף
המוסמךבהתקייםהתנאיםשבסעיף249ההמוצע,מוצע
לקבועהוראותלענייןאופןביצועעבודותהפיתוחוקביעת

התקציבלביצועםע

כדישרמתעבודותהפיתוחשיבצעהגוףהמוסמך
יעמדוברמהנאותההתואמתאתצורכיהעירייה,מוצע
פרויקטים שתואמת ברמה יהיו שיבוצעו שהעבודות
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אופןביצוע
עבודותפיתוח
בידיגוףמוסמך

ביצועעבודותפיתוחלמימושתכניתלמגורים,בידיגוף249זע
מוסמך,ייעשהבהתאםלהוראותאלה:

הפיתוח לרמת בהתאם תהיה העבודות איכות )1(
בעלי אחרות למגורים תכניות של במימוש המקובלת
בהתאם - ובהעדרם העירייה, בתחום דומים מאפיינים
מאפיינים בעלות בעיריות כאמור תכניות של למימוש

דומים;

בוועדה יאושר הפיתוח עבודות בעבור התקציב )2(
לתכנוןולפיתוחע

קיזוזהתשלוםבעד
עבודותהפיתוח

לרכישת249חע בהסכם שהתקשר מי - "יזם" זה, בסעיף )א(
זכויותבמקרקעיןעםרשותמקרקעיישראלע

תכנית למימוש פיתוח עבודות מוסמך גוף ביצע )ב(
למגוריםבתחומהשלעירייה,יופחתהסכוםששילםהיזם
לגוףהמוסמךבעבורביצועעבודותהפיתוח,כשהואצמוד
למדדהמחיריםלצרכן,מהסכוםהכוללשיחובבוהיזםבשל
אגרות,היטליםודמיהשתתפותבעדעבודותהפיתוחלפי
חוקיעזרשלהעירייהעקבהבנייהעלידובתחוםהתכנית;
לאיופחתסכוםכאמוראלאלגביעבודותפיתוחמסוגאשר
במועדמתןהיתרהבנייהליזםהיוקבועיםלגביוהיטלים,

אגרותאודמיהשתתפותבחוקיעזרכאמורע

אופןביצוע
עבודותפיתוח
בידיגוףמוסמך

ביצועעבודותפיתוחלמימושתכניתלמגורים,בידיגוף249זע
מוסמך,ייעשהבהתאםלהוראותאלה:

הפיתוח לרמת בהתאם תהיה העבודות איכות )1(
בעלי אחרות למגורים תכניות של במימוש המקובלת
בהתאם - ובהעדרם העירייה, בתחום דומים מאפיינים
מאפיינים בעלות בעיריות כאמור תכניות של למימוש

דומים;

בוועדה יאושר הפיתוח עבודות בעבור התקציב )2(
לתכנוןולפיתוחע

קיזוזהתשלוםבעד
עבודותהפיתוח

לרכישת249חע בהסכם שהתקשר מי - "יזם" זה, בסעיף )א(
זכויותבמקרקעיןעםרשותמקרקעיישראלע

תכנית למימוש פיתוח עבודות מוסמך גוף ביצע )ב(
למגוריםבתחומהשלעירייה,יופחתהסכוםששילםהיזם
לגוףהמוסמךבעבורביצועעבודותהפיתוח,כשהואצמוד
למדדהמחיריםלצרכן,מהסכוםהכוללשיחובבוהיזםבשל
אגרות,היטליםודמיהשתתפותבעדעבודותהפיתוחלפי
חוקיעזרשלהעירייהעקבהבנייהעלידובתחוםהתכנית;
לאיופחתסכוםכאמוראלאלגביעבודותפיתוחמסוגאשר
במועדמתןהיתרהבנייהליזםהיוקבועיםלגביוהיטלים,

אגרותאודמיהשתתפותבחוקיעזרכאמורע

בעלימאפייניםדומיםבאותהעירייהעמכיווןשלעתיםאין
בנמצאבאותההעירפרויקטיםדומיםלאלההמבוצעים
עלידיהגוףהמוסמך,מוצעשרמתעבודותהפיתוחתהיה
בהתאםלפרויקטיםבעלימאפייניםדומיםבעיריותאחרות

הדומותלעירייהשבהמבוצעותעבודותהפיתוחע

עודמוצעשתקציבעבודותהפיתוחיאושר,כנהוג
בגוףהמוסמךביחסלאישורהסכמיפיתוחעםהעירייה,על
ידיהוועדהלתכנוןולפיתוחשתמונהלענייןזהעלידישר
האוצרעיובהר,כיבדרךכללהוצאותהפיתוחהמאושרות
עלידיהמדינהגבוהותמהסכומיםשהעירייהמוסמכת
לגבותבהתאםלחוקיהעזרהעירונייםעמשכך,ככלל,רמת
הפיתוחשמבוצעתעלידיהגוףהמוסמך,גבוההמרמת

הפיתוחהמקובלתע

לסעיף קטן 249ח המוצע

לעירייהנתונההסמכותלגבות,לצורךביצועעבודות
הפיתוחהנעשותעלידה,היטלים,אגרותודמיהשתתפות
מכוחחוקיעזרשהותקנולפיסעיפים250ו–251לפקודת

העיריותע

במסגרתמכרזימקרקעיןהמפורסמיםעלידיהמדינה,
נקבע,ביןהשאר,גםהסכוםשישלםהיזםלמדינהבעבור
עבודותפיתוחעהסכוםכאמורנקבעבמקריםשבהםמכוח
הסכםביןהמדינהלעירייהמבוצעיםעבודותהפיתוחעל
ידיהמדינהבעצמהאועלידיהעירייהבשיתוףפעולהעם
המדינהעבסעיףזהמוצע,כיבמקוםשבוהועברההסמכות

עבודות ונעשו המוסמך לגוף הפיתוח עבודות לביצוע
הפיתוחעלידיהגוףהמוסמךולאעלידיהעירייה,אזי
הוצאותהפיתוחששולמולגוףהמוסמך,כשהםמוצמדות
למדדהמחיריםלצרכןשהיהידועבעתתשלוםהוצאות
שהעירייה החיובים של הכולל מהסכום יופחתו אלה,
יכולהלחייבאתהיזםבהםבעבורזכויותיובשטחהתכנית

מכוחחוקיהעזרשלה)בפרקזה-הסכוםהכולל(ע

שההפחתה מוצע, כאמור, ההפחתה ביצוע לעניין
תתאפשררקביחסלסוגעבודותפיתוחשבוצעועלידי
הגוףהמוסמךואשרעדלמועדהוצאתההיתרעלידיהיזם
נקבעובעדםהיטלים,אגרות,אודמיהשתתפותבחוקי
עבודות שבוצעו במקרה למשל, כך העירייהע של העזר
לפיתוחשטחיםציבוריםפתוחיםאךבמועדהוצאתההיתר
עלידיהיזםטרםקבעההעירייהחוקיעזרלענייןגביית
תשלוםבעבורעבודתפיתוחזו,הסכוםשישלםהיזםלגוף
המוסמךבעבורביצועעבודהזולאייכללבמנייןהסכום

שניתןלהפחתהמהסכוםהכוללע

המנגנוןהמוצעיבטיחכילאייגבהכפלתשלוםבגין
וגם המוסמך הגורם ידי על גם הפיתוח עבודות ביצוע
עלידיהעירייהוכןאםשילםהיזםהוצאותפיתוחלגוף
המוסמךהעולותעלהסכוםהכולללאיחויבהיזםלשלם
סכוםנוסףלעירייהמכוחחוקיהעזרבעדעבודותהפיתוח

שנעשוע
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הודעהעלסיום
עבודותהפיתוח

הגוףהמוסמךיודיעלעירייהלאיאוחרמ–60ימיםלפניתום249טע
ביצועהעבודותבפועל,כולןאוחלקן,עלהמועדהמשוער

לסיומןע

סיום249יעתיקוןליקויים מיום ימים 30 בתוך רשאית תהיה העירייה )א(
עבודתהפיתוחבפועל,להודיעלגוףהמוסמךעלליקויים

שנמצאובעבודתהפיתוחשבוצעוע

הליקויים  את סביר זמן בתוך יתקן המוסמך הגוף )ב(
שהעירייההודיעהעליהםכאמורבסעיףקטן)א(ע

השבתהתשתיות
והשטחים

הציבוריים
לסמכותהעירייה

בחלוף120ימיםמיוםסיוםביצועעבודותהפיתוחבפועל,249יאע
לעירייה תשוב 249ט, סעיף לפי הודעה נמסרה שעליהם
ולשטחים לתשתיות הנוגע בכל ,249 סעיף לפי הסמכות

הציבורייםהפתוחיםשפורטובהודעהע"

תיקוןלמועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות]נוסחחדש[,בסעיף34א,אחרי"249ב"יבוא"סימןד'36ע
לפרקשניםעשר"ע

תחילתושלפרקזהביוםפרסומוע37עפרקי'-תחילה

לסעיפים 249ט עד 249יא המוצעים

בסעיפיםמוצעיםאלהקבועיםכלליםולוחותזמנים
והשטחים התשתיות לעניין הסמכות העברת להסדרת
לידי בחזרה המוסמך, הגוף ידי על שפותחו הציבוריים
העירייהלשםהמשךתפעולםואחזקתםהשוטפתעמוצע
יהיה המוסמך הגוף שעל המוצע, 249ט בסעיף לקבוע
עבודות לסיום המשוער המועד על לעירייה להודיע
הפיתוחלאיאוחרמ–60ימיםלפניתוםביצועםבפועלע
מובהרכי,ההודעהכאמורתוכללפרטגםחלקמהתשתיות
שביצועםעתידלהסתייםבתוך60ימיםממועדההודעה
לשם הפיתוח עבודות כלל לסיום בהמתנה צורך ואין

שליחתהודעהזוע

לאחרמסירתההודעהכאמור,העירייהתהיהרשאית
בעבודות שהתגלו ליקויים על המוסמך לגוף להודיע
הפיתוחשבוצעועההודעהכאמורתימסרבתוך30ימים
מיוםסיוםהעבודותבפועלועלהגוףהמוסמךיהיהלתקן

אתהליקוייםשהתגלובתוךזמןסבירע

מוצעלקבועכיהסמכותביחסלתשתיותולשטחים
בתוך מקרה, בכל הרשות, לידי תחזור הציבוריים
שככל לציין יש בפועלע העבודות סיום מיום ימים 120

שהסמכות התשתיות לתיקון ביחס מחלוקות שהתגלו
ליישב הצדדים רשאים יהיו כאמור,  הועברה לגביהם
אתהמחלוקותבהתאםלנהוגכיום,בפנייהלממונהעל
המחוזבמשרדהפנים,וככלשלאנפתרההמחלוקתבדרך

זו-בפנייהלערכאההשיפוטיתהמתאימהע

סעיף34אלפקודתהמועצותהמקומיות]נוסח  סעיף 36
חדש[,מחילעלמועצותמקומיותסעיפיחוק 
רלוונטי תוכנם ואשר העיריות בפקודת שנקבעו שונים
גםביחסלמועצותמקומיותעמכיווןשגםבשטחימועצות
מקומיותמשווקתהמדינהקרקעלמגוריםוהצורךבמציאת
יחידות מימוש לטובת פיתוח עבודות לביצוע פתרונות
הסעיף את לתקן מוצע אלה, בשטחים גם קיים הדיור
ביחס גם המוצע ד' סימן הוראות את ולהחיל האמור
לסמכותהמועצותהמקומיותלענייןביצועעבודותפיתוח

בתחומןע

בסעיףזהמוצעלקבועאתמועדהתחילהשל  סעיף 37
35ו־36לחוקזהכךשיחולו הוראותסעיפים 
ביוםפרסוםהחוקעזאתכדישיהיהניתןלהיעזרבסמכות
שמוקניתלגוףהמוסמךלטובתקידוםהמימוששלתכניות

למגוריםכברבשנת2018ע
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פרק י"א: רשויות תחבורה מטרופוליניות

סימן א': פרשנות

בסימןזה-38עהגדרות

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-591999;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-601975;

"יוםההקמה",שלרשות-יוםפרסוםצוהקמתהרשות;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלפרקזה,כאמורבסעיף106;

"יעדישירות"-יעדיםשרשותתציבלעצמהלגבימהירותהנסיעה,זמינות,אמינות,
פריסה,איכותוהיקףהשימושבשירותהתחבורההציבוריתוכיוצאבאלה,וכן

לגביטיפולבפניותציבור;

"מועצה"-מועצהשלרשות;

"מטרופולין"-מקבץשליישוביםושטחיםשישזיקותביניהםלביןעצמםאוביניהם
לביןהעירהראשית;

"הממונהעלהתקציבים"-הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר;

"מנהלרשות"-המנהלהכללישלרשות;

"המפקח"-מפקחעלהתעבורהכהגדרתובפקודה;

פרק י"א: רשויות תחבורה מטרופוליניות

סימן א': פרשנות

הגדרותבסימןזה-38ע

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-591999;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-601975;

"יוםההקמה",שלרשות-יוםפרסוםצוהקמתהרשות;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלפרקזה,כאמורבסעיף106;

"יעדישירות"-יעדיםשרשותתציבלעצמהלגבימהירותהנסיעה,זמינות,אמינות,
פריסה,איכותוהיקףהשימושבשירותהתחבורההציבוריתוכיוצאבאלה,וכן

לגביטיפולבפניותציבור;

"מועצה"-מועצהשלרשות;

"מטרופולין"-מקבץשליישוביםושטחיםשישזיקותביניהםלביןעצמםאוביניהם
לביןהעירהראשית;

"הממונהעלהתקציבים"-הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר;

"מנהלרשות"-המנהלהכללישלרשות;

"המפקח"-מפקחעלהתעבורהכהגדרתובפקודה;

בעולם, מפותחות במדינות מהמקובל בשונה  פרק י"א: 
התחבורההציבוריתבישראלמנוהלתומתוכננת  כללי
בדרכים והבטיחות התחבורה משרד בידי 
)להלן-המשרד,אומשרדהתחבורה(,בעודשהרשויות
המקומיותמשתתפותבכךבמידהמצומצמתבלבדעמשרד
התחבורהאחראיעלניהולהפעלתהתחבורההציבורית
בכללאמצעיהתחבורההציבורית-אוטובוסים,רכבות
הרישוי, בהיבטי שירות, ומוניות קלות רכבות כבדות,
השירות,לרבותהיקפיהנסיעהומסלוליהנסיעה,והפיקוח
עלהמפעילים,והואגםאחראילכללתשתיותהתחבורה
הציבורית,החלמתכנוןקוויאוטובוסיםורכבותקלותעד

הקמתסככותלהמתנתנוסעיםוסלילתשביליאופנייםע

המתבטאת יעילות, לחוסר גורם זה ריכוזי מבנה
בעלויותתקציביותעודפות,בתכנוןשלעתיםקרובותאינו
אופטימלי,בעיכובבביצועפרויקטיםובהפעלהלאמיטבית
שלמשאביהתחבורההציבוריתהניתניםלציבורבישראלע

ממשרד סמכויות להעביר היא זה פרק מטרתושל
המקומיות, מהרשויות סמכויות מעט וכן התחבורה,
לרשויותתחבורהמטרופוליניות,שיהוורובדבינייםבין
הממשלהלרשויותהמקומיות,כדילאפשרתכנוןוניהול
מיטבישלאמצעיהתחבורההציבוריתומשאביה,בדומה
למודלהמקובלבמדינותהמפותחותעמהלךזהיאפשרניצול
שליתרונההיחסישלהרשותהמטרופוליניתבהיכרותעם
השטח,תוךהפחתתהעומסהמוטלעלמשרדהתחבורה
מצדאחד,ושמירתסמכותולהתוותאתמדיניותהתחבורה

הציבורית,מצדשניעכמוכן,מוצעלקבועמנגנוניםאשר
המטרופוליניים, האינטרסים מכלול על שמירה יאפשרו

לרבותאלהשלרשויותמקומיותפריפריאליותע

ו"צו הקמת רשות"- להגדרות "יום ההקמה"   סעיף 38
מוצעלקבועכירשותמטרופוליניתתוקםבצו 
הצו פרסום יום יהיה ההקמה ויום התחבורה שר של

ברשומותע

להגדרה "יעדי שירות" -רמתהשירותבתחבורההציבורית
נמדדתבישראלובעולםבאמצעותמדדיםשוניםהבוחנים
אתאיכותהשירותהניתןלתושביםכגוןמהירותהנסיעה
התחבורה אמצעי של והדיוק הזמינות התדירות, ורמת
שרשות כיעדים שירות יעדי להגדיר מוצע הציבוריתע

מטרופוליניתתציבלעצמהלגבימדדיםכאמורע

להגדרות "מטרופולין" ו"העיר הראשית" -מוצעלהגדיר
מטרופוליןכמקבץשליישוביםושטחיםשישבינםלבין
זיקות הראשית, כעיר שנקבעה עיר לבין ובינם עצמם
ציבורית, תחבורה היבטי על השלכות להן שיש שונות
לרבותזיקותביןמקומותמגורים,עבודה,מוסדותחינוך
וכיוצאבזהעההתייחסותל"שטחים"נובעתמקיומםשל
שטחיםגלילייםאשראינםכלוליםבתחוםהגאוגרפישל
רשותמקומית,אךייתכןויהיהנכוןלכלולאותםכחלק
בישראל למטרופולינים ההתייחסות כיום ממטרופוליןע
בהיבטהתחבורתיהיאלמטרופוליןירושלים,מטרופולין

בארשבע,מטרופוליןחיפה,ומטרופוליןדןע

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 59

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 60
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"המשרד"-משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

הראשית כעיר רשות הקמת בצו שנקבעה המקומית הרשות - הראשית" "העיר
במטרופולין;

"הפקודה"-פקודתהתעבורה]נוסחחדש[61;

"צוהקמתרשות"-צולפיסעיף42;

"ציריניהולתנועה"-דרכיםשהמפקחקבעבהודעהכאמורבסעיף44שהםציריניהול
תנועה,ולגביהםיהיולרשותסמכויותכאמורבסעיף89;

44שהםצירירשות, "צירירשות"-דרכיםשהמפקחקבעבהודעהכאמורבסעיף
ולגביהםיהיולרשותסמכויותכאמורבסעיפים88ו־89;

"קושירות"-כהגדרתובפקודה;

"רשות"-רשותמטרופוליניתשהוקמהלפיסעיפים39או42)ד(;

"השר"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

"השרים"-השרושרהאוצר;

"תחוםהמטרופולין"-התחוםהגאוגרפישבאחריותהשלרשות,כפישנקבעבצו
הקמתהרשותע

סימן ב': הקמת רשות מטרופולינית, מטרותיה ותפקידיה

סמכותלהקמת
רשותמטרופולינית

השררשאי,בצוכאמורבסעיף42,להקיםרשותמטרופוליניתלתחבורהבמטרופולין39ע )א(
המצויןבתוספתע

השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאי,בצו,להוסיףמטרופוליניםלתוספתע )ב(

רשות-תאגיד רשותתהיהתאגידע40ע

רשותתהיהגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[62ע41ערשות-גוףמבוקר

השריקבעבצו,לאחרשמיעתהרשויותהמקומיותהנוגעותבדברובהסכמתשר42עצוהקמתרשות )א(
האוצר,אתהפרטיםהאמוריםבפסקאות)1(עד)4()ג(,ורשאיהואלכלולבצופרטים

כאמורבפסקאות)4()ד(ו–)ה(,)5(ו–)6(:

להגדרות "צירי ניהול תנועה" "צירי רשות" -מוצעלהגדיר
"ציריניהולתנועה"או"צירירשות"כדרכיםשהמפקחעל
התעבורה)להלן-המפקח(קבעבהתאםלמפורטבסעיף
44ככאלהואשרלגביהןתהיהלרשותסמכותתימרורשל
רשותתימרורמקומית,נוסףעלסמכותכרשותתימרור
המטרופולין, תחום לכל ביחס תחול אשר מטרופולינית
כמפורטבסעיף89,ובכלהנוגעלצירירשות-גםסמכות

לקביעתתעריפיחניה,כמפורטבסעיף88ע

והבטיחות התחבורה שר את להסמיך מוצע  סעיף 39
צו באמצעות להקים, השר( - )להלן בדרכים 
כאמורבסעיף42,רשותמטרופוליניתלתחבורה)להלן-
רשות(במטרופוליניםהמנוייםבתוספתעבשלבזהמוצע
לקבועבתוספתאתהמטרופוליניםירושליםובארשבע,
את לשנות האוצר, שר בהסכמת השר, את ולהסמיך

התוספתולהרחיבאתרשימתהמטרופוליניםשבהםיהיה
ניתןלהקיםרשותע

מוצע בחוק, המוקמות רשויות לגבי כמקובל  סעיפים 
לקבועכירשותמטרופוליניתתהיהתאגיד,היינו  40 ו־41 
-גוףכשרלכלחובה,זכותופעולהמשפטית, 
וכיהיאתהיהגוףמבוקר,היינו-גוףהעומדלבקרתושל

מבקרהמדינהע

מוצעלקבועכיבצוהקמתרשות,שיותקןבידי  סעיף 42
השרבהסכמתשרהאוצר,ולאחרשהשרשמע 
העיר ייקבעו בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות את
הראשיתוהרשויותהמקומיותהאחרותשיהיוכלולותבה
תחוםהאחריות המוצעיםלקביעתן,וכן לפיהשיקולים
תחוםהמטרופולין(,והוראות שלה)להלן- הגאוגרפית

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,התשכ"א,עמ'173ע 61

ס"חהתשי"ח,עמ'92ע 62
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העירשתהיההעירהראשיתבמטרופולין; )1(

הרשויותהמקומיותאשרייכללוברשות; )2(

התחוםהגאוגרפישיהיהבאחריותהשלהרשות; )3(

הרכבמועצתהרשותוכוחההצבעהבה,כמפורטלהלן: )4(

מספרחבריהמועצה; )א(

הרשויותהמקומיותשנציגיהןיהיוחבריםבמועצה; )ב(

כוחההצבעהשיהיהלכלחברמועצה; )ג(

כוחההצבעההמזערישיהיהלעירהראשיתבמשךהתקופהשבה )ד(
יושבראשהמועצהלאיהיהנציגהעירהראשיתכאמורבסעיף48;

סבבחברותבמועצהאשריתקייםביןחלקמהרשויותהמקומיות )ה(
הכלולותברשותע

אם 59)ד(, בסעיף האמורים בעניינים להחלטות שיידרש המיוחס הרוב )5(
כוחההצבעהשלנציגהעירהראשיתעולהעל50אחוזיםמכוחההצבעהשל
כללחבריהמועצהאואםנדרשרובמיוחסכאמורלשםשמירהעלאינטרסים

תחבורתייםשלכללהמטרופולין;

רשות של היותה לעניין מ־6% הנמוך במועצה הצבעה זכויות שיעור )6(
מקומיתרשותמיעוטכהגדרתהבסעיף60)ה(,אםנדרשהקביעהכאמורלשם

הגנהעלאינטרסיםתחבורתייםשלכללהמטרופוליןע

ותחום )א()2( קטן בסעיף כאמור ברשות ייכללו אשר המקומיות הרשויות )ב(
המטרופוליןכאמורבסעיףקטן)א()3(,ייקבעובהתייעצותעםשרהפנים,וביןהשאר

בהתאםלשיקוליםאלה:

קיומןשלדרכיםבתחומירשותמקומיתהמשמשותאוהמיועדותלשמש )1(
לתחבורהעתירתנוסעיםוהיקףקוויהאוטובוסיםומערכותעתירותנוסעיםאשר

מסלולנסיעתםעוברבשטחרשותמקומיתובינהלביןהעירהראשית;

שמירהעלקיומושלרצףטריטוריאליביןהרשויותהמקומיותאשרייכללו )2(
ברשות;

קרבהגאוגרפיתשלרשותמקומיתלעירהראשית; )3(

העירשתהיההעירהראשיתבמטרופולין; )1(

הרשויותהמקומיותאשרייכללוברשות; )2(

התחוםהגאוגרפישיהיהבאחריותהשלהרשות; )3(

הרכבמועצתהרשותוכוחההצבעהבה,כמפורטלהלן: )4(

מספרחבריהמועצה; )א(

הרשויותהמקומיותשנציגיהןיהיוחבריםבמועצה; )ב(

כוחההצבעהשיהיהלכלחברמועצה; )ג(

כוחההצבעההמזערישיהיהלעירהראשיתבמשךהתקופהשבה )ד(
יושבראשהמועצהלאיהיהנציגהעירהראשיתכאמורבסעיף48;

סבבחברותבמועצהאשריתקייםביןחלקמהרשויותהמקומיות )ה(
הכלולותברשותע

אם 59)ד(, בסעיף האמורים בעניינים להחלטות שיידרש המיוחס הרוב )5(
כוחההצבעהשלנציגהעירהראשיתעולהעל50אחוזיםמכוחההצבעהשל
כללחבריהמועצהאואםנדרשרובמיוחסכאמורלשםשמירהעלאינטרסים

תחבורתייםשלכללהמטרופולין;

רשות של היותה לעניין מ־6% הנמוך במועצה הצבעה זכויות שיעור )6(
מקומיתרשותמיעוטכהגדרתהבסעיף60)ה(,אםנדרשהקביעהכאמורלשם

הגנהעלאינטרסיםתחבורתייםשלכללהמטרופוליןע

ותחום )א()2( קטן בסעיף כאמור ברשות ייכללו אשר המקומיות הרשויות )ב(
המטרופוליןכאמורבסעיףקטן)א()3(,ייקבעובהתייעצותעםשרהפנים,וביןהשאר

בהתאםלשיקוליםאלה:

קיומןשלדרכיםבתחומירשותמקומיתהמשמשותאוהמיועדותלשמש )1(
לתחבורהעתירתנוסעיםוהיקףקוויהאוטובוסיםומערכותעתירותנוסעיםאשר

מסלולנסיעתםעוברבשטחרשותמקומיתובינהלביןהעירהראשית;

שמירהעלקיומושלרצףטריטוריאליביןהרשויותהמקומיותאשרייכללו )2(
ברשות;

קרבהגאוגרפיתשלרשותמקומיתלעירהראשית; )3(

בדברהרכבמועצתהרשותוכוחההצבעהבהעביןהשאר
מטעמן נציג יהיה מקומיות רשויות לאילו בצו ייקבע
לכל שייקבע ההצבעה כוח ומהו לא, ולאילו במועצה
נציג,לפיהשיקוליםהמוצעיםלכך,וזאתבהתאםלמבנה
רשויות לנציגי לקבוע ויצריך ייתכן אשר המטרופולין

מקומיותגדולותיותר,כוחהצבעהגדוליותרע

להרכב הנוגעים מהעניינים חלק ולגבי הואיל
רשות בין שונות תיתכן בה ההצבעה ולכוח המועצה
מטרופוליניתאחתלאחרת,בהתאםלמספרולהרכבשל
הרשויותהמקומיותהכלולותבה,מוצעלקבועכילגבי
שהדבר ככל רק בצו להתייחס ניתן יהיה אלה עניינים
יידרשעכךלמשל,יהיהניתןלקבועבצוכייתקייםסבבבין
כמהרשויותמקומיותלענייןחברותבמועצה,וכןיהיה

החלטות לקבלת שיידרש מינימלי רוב בצו לקבוע ניתן
במועצהבענייניתקציב,תכניותעבודהוסכומיםשייגבו

מהרשויותהמקומיותע

הרשויות ובהם בצו השונים העניינים קביעת
על תהיה המועצה, והרכב ברשות שייכללו המקומיות
בסיסהשיקוליםהמפורטיםהמוצעיםלגביהם,המהווים
כגון: המיטבי, התחבורתי-מטרופוליני למבנה סימנים
זיקהגאוגרפיתביןהרשותמקומיתלעירהראשית,צירים
מרכזייםהמחבריםביןהעירהראשיתלרשותמקומית,רצף
טריטוריאליביןהרשויותוהיקפיתנועהאלומתוךהעיר

הראשיתוקרבהלעירהראשיתע

קביעתהרשויותהמקומיותשייכללוברשותותחום
המטרופוליןתהיהבהתייעצותעםשרהפניםע
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היקפיהתנועההיומיים,בכלאמצעיהתחבורה,מרשותמקומיתאלהעיר )4(
הראשיתואלרשויותמקומיותבסביבתהע

הרכבהמועצהוכוחההצבעהבהכאמורבסעיףקטן)א()4(ייקבעובהתחשב )ג(
בשיקוליםאלה:

היחסביןמספרהתושביםבכלרשותמקומיתלביןמספרהתושביםבשאר )1(
הרשויותהמקומיותשייכללוברשות;

היקףהתחבורההציבוריתהנדרשתבכלרשותמקומית; )2(

קרבתהשלכלרשותמקומיתלעירהראשיתע )3(

צוויםכאמורבסעיףזהלענייןהרשותשתוקםבמטרופוליןירושליםוהרשות )ד(
שתוקםבמטרופוליןבארשבעייקבעובתוךשנהמיוםהתחילהע

הפעלתסמכויותיהשלרשותכאמורבסימןח'תחלבתוםשנהמיוםההקמה43עתקופתההקמה )א(
)להלן-תקופתההקמה(;במהלךתקופתההקמה-

המועצהתפעללמינוימנהללרשותבהתאםלהוראותסעיף68; )1(

מנהלהרשותיפעללהקמתהתשתיתהארגוניתהנדרשתלצורךפעילות )2(
הרשות,לרבותמינויבעליתפקידיםוקליטתעובדיםבהתאםלהוראותסעיפים
77,76,73ו־78ולשיאכוחהאדםשיאושרכאמורבסעיף72,וכןיפעללאיסוף

נתוניםהדרושיםלהתווייתהדרכיםלמימושיעדיהרשות;

המועצהתכיןהצעתתקציבשנתילשנתפעילותההראשונה,עלפיסכום )3(
התקציבשייועדלהלשנהזו,ותביאולאישורהשריםבהתאםלהוראותסעיף97ע

השררשאי,בצו,להאריךאתתקופתההקמהבפרקיזמןשלאיעלועלשישה )ב(
חודשים,ולאיותרמשנהבסךהכולמיוםההקמה,אולקצרהע

קביעתצירירשות
וציריניהולתנועה

המפקחיקבע,בהודעהשתפורסםברשומות,אתהדרכיםשיהיוצירירשותוצירי44ע )א(
ניהולתנועה;קביעהכאמורתיעשהלאחרשמיעתנציגיהרשויותהמקומיותאשר

הציריםהאמוריםעובריםבתחומיהן,וביןהשארבהתאםלשיקוליםאלה:

דרכיםהמשמשותאוהמיועדותלשמשלתחבורהעתירתנוסעים,לרבות )1(
דרכיםהמזינותאתהדרכיםהאמורות;

מוצעלקבועכיצוהקמתרשותלגבירשותשתוקם
במטרופוליןירושליםולגבירשותשתוקםבמטרופוליןבאר
שבעייקבעובתוךשנהמיוםהתחילה,היינובתוךשנה

מיוםפרסומושלחוקזהע

מוצעלקבועכיהפעלתסמכויותהאסדרהשל  סעיף 43
תקופת בתום תחל ח' בסימן כמפורט רשות 
הקמה,אשרתימשךשנהמיוםההקמהעמוצעלהסמיך
אתהשרלהאריךאתתקופתההקמהבפרקיזמןשלאיעלו
על6חודשיםובכלמקרהלאיותרמשנה,וזאתכדילאפשר
היערכותמיטביתשלהרשותלהפעלתסמכויותיהעכמוכן,

מוצעלהסמיךאתהשרלקצראתתקופתההקמהע

במהלךתקופתההקמהתמנההמועצהמנהללרשות,
ארגונית תשתית להכנת עובדים, לקליטת יפעל אשר
הפעילות לשנת תקציב הצעת ותכין נתונים, ולאיסוף
הראשונה,שבמסגרתהיבואולידיביטויגםתכניותהעבודה

שלהרשותלשנההראשונהשלהפעלתהסמכויות,לרבות
קביעתיעדיםכפישרשותנדרשתלכלולבהצעתהתקציב

שהיאמגישהלשריםבהתאםלסעיף97המוצעע

כיהמפקח,לאחרשמיעתנציגי מוצעלקבוע  סעיף 44
ובהתחשב הרלוונטיות המקומיות הרשויות 
בשיקוליםהתחבורתייםהמפורטים,יקבעבצואתהדרכים
בתחוםהמטרופוליןאשריהווצירירשותשלגביהןיהיו
לרשותסמכויותשלרשותתימרורמקומיתוציריניהול
התנועהשלגביהןיחולוגםסמכויותקביעתתעריפיחניה,
ו–)3(המוצעים, 88ו־89)א()2( בהתאםלמפורטבסעיפים
וזאתנוסףעלהסמכויותשלרשותתימרורמטרופולינית
שייקבעולפיסעיף89)א()1(ויחולובכלתחוםהמטרופולין
וכדילאפשרלרשותלנהלאתהתחבורהבתחומהבצורה

המיטביתע
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דרכיםשבהןישהיקףמשמעותישלתנועה,לרבותדרכיםהמזינותאותן; )2(

קרבהשלדרךלמיתקןתחבורתיכהגדרתובפקודה,והשפעתהעלהנגישות )3(
אליוע

רשותרשאיתלפנותלמפקחבבקשהלהוסיף,לגרועאולשנותצירירשותאוצירי )ב(
ניהולתנועהע

מטרתרשות
ותפקידיה

רשותתפעללקידוםופיתוחשלהתחבורההציבוריתבתחוםהמטרופוליןולעידוד45ע )א(
השימושבה,בהתאםלמדיניותהממשלהכפישנקבעהבהחלטותהממשלה,וככלשלא
נקבעהמדיניותהממשלהכאמור-בהתאםלמדיניותהשרשתימסרלרשותבכתב
ותפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד,ובהתאםלאמותהמידהשיקבעהמפקחכאמור

בסעיף101ע

אלהתפקידיהשלרשות: )ב(

קביעתמדיניותבתחוםהתחבורההציבוריתובתחומיםמשלימים,לרבות )1(
מדיניותחניהבצירירשותומדיניותשימושבאמצעיתחבורהלאממונעים;

ניהולהפעלתהתחבורההציבוריתבמטרופוליןבהתאםלהוראותסעיפים )2(
80עד86;

אחריותעלהסדריהתנועהשלהתחבורההציבוריתבתחוםהמטרופולין )3(
בהתאםלסמכותהכרשותתימרורלפיסעיף89;

הכנתתכניתתחבורתיתארוכתטווחלמטרופולין,אשרתכלולהתייחסות )4(
לכללהיבטיהתחבורהבמטרופולין,כוללתחבורהלאממונעת,ולרבותהתייחסות
לשילובטכנולוגיות,לניצוליעילשלתשתיותקיימותולהפחתתזיהוםאוויר
והשפעותשליליותאחרותשלתחבורהציבוריתעלהסביבה;תכניתכאמורוכל

עדכוןשלהטעוניםאישורשלהמפקח;

הציבורית התחבורה שבתחום העניינים לכלל בנוגע למשרד ייעוץ )5(
במטרופולין;

הציבורית לתחבורה בנוגע לציבור מידע ומתן הציבור עם קשר קיום )6(
במטרופוליןבהתאםלהוראותסעיפים84ו־85;

קידוםוניהולשלתשתיותתחבורהציבוריתבמטרופוליןבהתאםלהוראות )7(
סעיף90;

הקמתמרכזבקרתהתנועהבתחוםהמטרופוליןאוניהולמרכזכאמור; )8(

תפקידיםנוספיםבהתאםלהוראותסעיף91,אםהשריורהלהבצולגביהםע )9(

דרכיםשבהןישהיקףמשמעותישלתנועה,לרבותדרכיםהמזינותאותן; )2(

קרבהשלדרךלמיתקןתחבורתיכהגדרתובפקודה,והשפעתהעלהנגישות )3(
אליוע

רשותרשאיתלפנותלמפקחבבקשהלהוסיף,לגרועאולשנותצירירשותאוצירי )ב(
ניהולתנועהע

רשותתפעללקידוםופיתוחשלהתחבורההציבוריתבתחוםהמטרופוליןולעידוד45ע )א(
השימושבה,בהתאםלמדיניותהממשלהכפישנקבעהבהחלטותהממשלה,וככלשלא
נקבעהמדיניותהממשלהכאמור-בהתאםלמדיניותהשרשתימסרלרשותבכתב
ותפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד,ובהתאםלאמותהמידהשיקבעהמפקחכאמור

בסעיף101ע

מטרתרשות
ותפקידיה

אלהתפקידיהשלרשות: )ב(

קביעתמדיניותבתחוםהתחבורההציבוריתובתחומיםמשלימים,לרבות )1(
מדיניותחניהבצירירשותומדיניותשימושבאמצעיתחבורהלאממונעים;

ניהולהפעלתהתחבורההציבוריתבמטרופוליןבהתאםלהוראותסעיפים )2(
80עד86;

אחריותעלהסדריהתנועהשלהתחבורההציבוריתבתחוםהמטרופולין )3(
בהתאםלסמכותהכרשותתימרורלפיסעיף89;

הכנתתכניתתחבורתיתארוכתטווחלמטרופולין,אשרתכלולהתייחסות )4(
לכללהיבטיהתחבורהבמטרופולין,כוללתחבורהלאממונעת,ולרבותהתייחסות
לשילובטכנולוגיות,לניצוליעילשלתשתיותקיימותולהפחתתזיהוםאוויר
והשפעותשליליותאחרותשלתחבורהציבוריתעלהסביבה;תכניתכאמורוכל

עדכוןשלהטעוניםאישורשלהמפקח;

הציבורית התחבורה שבתחום העניינים לכלל בנוגע למשרד ייעוץ )5(
במטרופולין;

הציבורית לתחבורה בנוגע לציבור מידע ומתן הציבור עם קשר קיום )6(
במטרופוליןבהתאםלהוראותסעיפים84ו־85;

קידוםוניהולשלתשתיותתחבורהציבוריתבמטרופוליןבהתאםלהוראות )7(
סעיף90;

הקמתמרכזבקרתהתנועהבתחוםהמטרופוליןאוניהולמרכזכאמור; )8(

תפקידיםנוספיםבהתאםלהוראותסעיף91,אםהשריורהלהבצולגביהםע )9(

מוצעלקבועכירשותתפעללקידוםופיתוחשל  סעיף 45
המטרופולין בתחום הציבורית התחבורה 
ולעידודהשימושבהעתפקידיהרשותיכללו,ביןהשאר,
הציבורית התחבורה בתחום המדיניות קביעת את
משלימיםהמשפיעיםעל בתחומים במטרופולין,לרבות
השימושבתחבורההציבוריתבמטרופולין,כגוןתעריפי
חניהותחבורתאופניים,ניהולהפעלתהתחבורההציבורית
באמצעותאוטובוסיםומוניותשירותבתחוםהמטרופולין,
ומפגעים אוויר זיהום הפחתת תנועה, הסדרי קביעת
לפניותיו, מענה ומתן לציבור מידע הנגשת אחרים,
בהתאם והכול ציבורית, תחבורה תשתיות פיתוח וכן

לסמכויותהמפורטותלענייןזהבסימןח'ענוסףעלאלה,
תשמשהרשותכיועץלמשרדהתחבורהבנוגעלתחבורה
הציבוריתבמטרופולין,וכןתכיןותעדכןתכניתתחבורתית
ארוכתטווחלמטרופולין)תכניתאב(אשרתובאלאישור

המפקחע

כדילשמורעלאחידותבמתןהשירותברמההארצית,
ולהבטיחשהרשויותהמטרופוליניותלאיבצעומהלכים
שישלהםהשלכותרוחביותמצדאחד,ושתישמרעצמאותן
מצדשני,מוצעלקבועכיבביצועתפקידיהתפעלרשות
בהתאםלמדיניותהממשלהוהשרובהתאםלאמותמידה

שיקבעהמפקחבענייניםהמפורטיםבסעיף101ע
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האורגניםשל
רשות

האורגניםשלרשותהםהמועצה,המנהלוועדתהביקורתע46ע

סימן ג': המועצה, הרכבה ותפקידיה

חברימועצהיהיואלה:47עחברימועצה )א(

נציגיהרשויותהמקומיותאשרנקבעובצוהקמתהרשות; )1(

במשךשלוששניםמיוםההקמה-שנינציגיםאשרימנההשרמקרבעובדי )2(
משרדו,ואםמספרחבריהמועצהגדולמארבעהעשר-שלושהנציגיםכאמור;

החלבתוםשלוששניםמיוםההקמה-שנינציגיציבורהעומדיםבתנאי )3(
הכשירותהאמוריםבסעיף52)ב(אשרימנההשר,ואםמספרחבריהמועצהגדול

מארבעהעשר-שלושהנציגיציבורכאמורע

מספרחבריהמועצהלאיעלהעלשניםעשר,ובהםהיושבראש,זולתאםנקבע )ב(
בצוהקמתהרשותמספרגדוליותרמןהטעםשהדברהכרחיכדילאפשרייצוגהולם

שלהאינטרסיםהתחבורתייםשלכללהמטרופוליןע

נקבעבצוהקמתהרשותשנציגמטעמהשלרשותמקומיתיהיהחברבמועצה,ראש )ג(
הרשותהמקומיתיהיהנציגזה,זולתאםראשהרשותהמקומיתמינהאתהמנהלהכללי
שלהרשותהמקומיתלהיותחברהמועצה,או,שמינה,בכפוףלקיוםתנאיהכשירות
האמוריםבסעיף52)א(ובאישורמועצתהרשותהמקומית,אדםאחרלהיותחברהמועצהע

יושבראשמועצהיהיהחברמועצהשהואנציגהעירהראשית,זולתאםהשר,48עיושבראשמועצה )א(
בהסכמתשרהאוצר,מינהאתאחדמנציגיהציבורשמונולפיסעיף47)א()3(ליושב

ראשהמועצהבהתאםלהוראותסעיף51ע

עלאףהאמורבסעיף)א(,במשךשלוששניםמיוםהתחילהרשאיהשרלמנות )ב(
יושבראשמועצהבהתאםלהוראותסעיף51,ותקופתכהונתותהיהארבעשנים,אלא
אםכןנקבעהתקופהקצרהיותרבצוהקמתהרשות;יושבראששמונהלפיסעיףקטן
זהלאיימנהבמספרחבריהמועצהשנקבעבצוהקמתהרשותוכוחההצבעהשלויהיה

כמפורטבסעיף49ע

מוצעלקבועכיבמועצהשלרשותיהיוחברים   סעיף 47
נציגיהרשויותהמקומיותשבצוהקמתהרשות 
חברים, שני וכן במועצה, מטעמן נציגים יהיו כי נקבע
- עשר מארבעה גדול היה המועצה חברי מספר ואם
שלושהחברים,שימנההשר,כמפורטלהלן:בשלושהשנים
עובדי מבין יהיו אלה חברים ההקמה מיום הראשונות
משרדהתחבורה,כדילאפשרהעברהשלהידעהמקצועי
מהמשרדלרשותולסייעבתהליךהקמתה;לאחרמכןימנה
השרבמקומםנציגיציבורשאינםעובדימשרדהתחבורה,
52)ב( בסעיף המפורטים הכשירות בתנאי עומדים אשר
המוצע,שנועדולהבטיחהשכלהאקדמיתוניסיוןניהולי

מתאימיםע

עודמוצעלקבועכיחברמועצהמטעמהשלרשות
מקומיתיהיהראשהרשותהמקומית,ואולםהוארשאי
למנותבמקומואתהמנהלהכללישלהרשותהמקומית,
או,בהסכמתמועצתהרשותהמקומיתובכפוףלעמידה
בתנאיהכשירותהמפורטיםבסעיף52)א(לחוק,אדםאחר
מטעמו,שיכוללהיותעובדהרשותהמקומיתאומישאינו

עובדהרשותהמקומיתע

וקבלת המועצה דיוני של יעיל ניהול לאפשר כדי
ההחלטותבה,מוצעלקבועכימספרהחבריםבמועצהלא
יעלהעל12,זולתאםנקבעבצוהקמתהרשותמספרגדול
יותרוזאתבמצביםחריגיםשבהםהדבריהיההכרחיכדי
להביאלביטויבאופןהולםייצוגשלמכלולהאינטרסים

התחבורתייםשלכללהמטרופוליןע

מתרכזת במטרופולין הפעילות שעיקר מכיוון  סעיף 48
סביבהעירהראשית,מוצעלקבועכייושבראש 
המועצהיהיהחברהמועצהשהואנציגהעירהראשית,
אחד את מינה האוצר, שר בהסכמת השר, כן אם אלא
מנציגיהציבורשמונועלידולשמשכיושבראשהמועצהע

עםזאתמוצעלקבועכיבשלושהשניםהראשונות
מתחילתושלהחוקהמוצע,השריהיהרשאילמנותאת
יושבראשהמועצה,לתקופהשלארבעשניםאופחות,כפי
שייקבעבצוהקמתהרשות,וזאתכדילהקלעלהתהליך
המורכבשלהקמתרשותולבססאתמערכתיחסיהעבודה
והממשקיםביןהרשותלביןהמשרדוהשרבתחילתדרכה

שלהרשותע
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כוחהצבעהשל
חברימועצה

שמינההשר

כוחההצבעהשלהנציגיםשמינההשרמקרבעובדימשרדולפיהוראותסעיף49ע )א(
47)א()2(ושליושבראשמועצהשמונהלפיסעיף48)ב(,אםמונהכאמור,יהיה20%

מכוחההצבעהשלכללחבריהמועצה,בחלוקהשווהביניהםע

כוחההצבעהשלנציגיהציבורשמינההשרלפיהוראותסעיף47)א()3(ושליושב )ב(
ראשמועצהשמונהלפיסעיף48)ב(,אםמונהכאמור,יהיה20%מכוחההצבעהשל

כללחבריהמועצה,בחלוקהשווהביניהםע

רשותמקומיתשבצוהקמתהרשותנכללהברשותאךלאנקבעכינציגשלהיהיה50עמשקיפים )א(
חברבמועצה,רשאיתלמנותאתראשהרשותהמקומיתאועובדשלהרשותהמקומית,

למשקיףמטעמהבמועצהע

עובדיהמשרדאשרמינההשרכאמורבסעיף47)א()2(,אועובדיםאחריםשל )ב(
המשרדשימנההשרושמספרםיהיהכמפורטבסעיףהאמור,ישמשו,בתוםהתקופה

האמורהבסעיףהאמור,כמשקיפיםבמועצהע

משקיפיםכאמורבסעיףזהרשאיםלהשתתףבישיבותהמועצה;הזמנהלישיבות )ג(
המועצה,לרבותהמסמכיםהמצורפיםלה,תישלחגםלמשקיפים,ויהיולהםהזכויות

שלחברימועצה,למעטזכותהצבעהע

כשירותיושבראש
מועצהשאינונציג

העירהראשית

מינוימישאינוראשהעירהראשיתליושבראשהמועצהלפיסעיף48,יהיה51ע )א(
לאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקתמינוייםשהוקמהלפיסעיף18בלחוקהחברות
הממשלתיות,לרבותלענייןזיקהאישית,עסקיתאופוליטיתכאמורבסעיף18גלחוק
האמור,בשינוישאחרי"לשרמשריהממשלה"ייקרא"אולראשרשותמקומיתהכלולה
ברשות"ובשינוייםהאמוריםבסעיף60א)ב(לחוקהחברותהממשלתיות;השרלאימנה

יושבראשמועצהשהוועדהלבדיקתמינוייםהמליצהלאלמנותוע

כשירלכהןיושבראשמועצהכאמורבסעיףקטן)א(מישמתקיימיםבושניאלה: )ב(

הואבעלתואראקדמיבאחדמןהמקצועותהאלה:הנדסהאזרחית,תכנון )1(
תחבורה,כלכלה,גאוגרפיה,תכנוןעירוני,מדיניותציבוריתאוניהול;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתיתע )2(

כוחההצבעהשלהנציגיםשמינההשרמקרבעובדימשרדולפיהוראותסעיף49ע )א(
47)א()2(ושליושבראשמועצהשמונהלפיסעיף48)ב(,אםמונהכאמור,יהיה20%

מכוחההצבעהשלכללחבריהמועצה,בחלוקהשווהביניהםע

כוחהצבעהשל
חברימועצה

שמינההשר

כוחההצבעהשלנציגיהציבורשמינההשרלפיהוראותסעיף47)א()3(ושליושב )ב(
ראשמועצהשמונהלפיסעיף48)ב(,אםמונהכאמור,יהיה20%מכוחההצבעהשל

כללחבריהמועצה,בחלוקהשווהביניהםע

רשותמקומיתשבצוהקמתהרשותנכללהברשותאךלאנקבעכינציגשלהיהיה50ע )א(
חברבמועצה,רשאיתלמנותאתראשהרשותהמקומיתאועובדשלהרשותהמקומית,

למשקיףמטעמהבמועצהע

משקיפים

עובדיהמשרדאשרמינההשרכאמורבסעיף47)א()2(,אועובדיםאחריםשל )ב(
המשרדשימנההשרושמספרםיהיהכמפורטבסעיףהאמור,ישמשו,בתוםהתקופה

האמורהבסעיףהאמור,כמשקיפיםבמועצהע

משקיפיםכאמורבסעיףזהרשאיםלהשתתףבישיבותהמועצה;הזמנהלישיבות )ג(
המועצה,לרבותהמסמכיםהמצורפיםלה,תישלחגםלמשקיפים,ויהיולהםהזכויות

שלחברימועצה,למעטזכותהצבעהע

מינוימישאינוראשהעירהראשיתליושבראשהמועצהלפיסעיף48,יהיה51ע )א(
לאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקתמינוייםשהוקמהלפיסעיף18בלחוקהחברות
הממשלתיות,לרבותלענייןזיקהאישית,עסקיתאופוליטיתכאמורבסעיף18גלחוק
האמור,בשינוישאחרי"לשרמשריהממשלה"ייקרא"אולראשרשותמקומיתהכלולה
ברשות"ובשינוייםהאמוריםבסעיף60א)ב(לחוקהחברותהממשלתיות;השרלאימנה

יושבראשמועצהשהוועדהלבדיקתמינוייםהמליצהלאלמנותוע

כשירותיושבראש
מועצהשאינונציג

העירהראשית

כשירלכהןיושבראשמועצהכאמורבסעיףקטן)א(מישמתקיימיםבושניאלה: )ב(

הואבעלתואראקדמיבאחדמןהמקצועותהאלה:הנדסהאזרחית,תכנון )1(
תחבורה,כלכלה,גאוגרפיה,תכנוןעירוני,מדיניותציבוריתאוניהול;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתיתע )2(

מוצעלקבועכיכוחההצבעהשלעובדיהמשרד  סעיף 49
השנים שלוש למשך מועצה כחברי שמונו 
הראשונותשלרשות,יהיה20%מכוחההצבעהבמועצה,
בחלוקהשווהביניהםעבהתאםלסעיף50המוצע,לאחר
שלושהשניםהאמורותיהיועובדיהמשרדשמונוכאמור
משקיפים,היינובלאכוחהצבעהעבאותואופןמוצעלקבוע
כיגםכוחההצבעהשלנציגיהציבורשהשרימנהבתום
תקופהזויהיה20%מכוחההצבעהבמועצהבחלוקהשווה
ביניהם,ולרבותאםמינההשר,בהסכמתשרהאוצר,את
אחדמנציגיהציבורליושבראשמועצהבהתאםלסעיף
48)א(עכמוכן,אםהשרמינה,בהתאםלסעיף48)ב(,יושב
ראשמועצהשאינוראשהעירהראשית,כוחההצבעהשלו
ושלנציגיהציבוראועובדיהמשרדיהיה20%בחלוקה

שווהביניהםע

כדילאפשרלרשויותאשרכלולותברשותאךלא  סעיף 50
בה חבר באמצעות במועצה ייצוג להן נקבע 
להשמיעאתקולןולהביאלפניהמועצהאתהאינטרסים
התחבורתי מהאינטרס כחלק שלהן התחבורתיים
המטרופוליני,מוצעלקבועכירשויותאלהיוכלולמנות

משקיףמטעמןאשריוקנולוזכויותזהותלסמכויותחברי
מועצה,למעטזכותהצבעהעזכויותזהותיהיוגםלעובדי
הראשונות השנים שלוש בתום החל התחבורה משרד

להקמתהרשותע

בידיהשרשלמישאינוראש כימינוי מוצע  סעיף 51
יהיה מועצה ראש כיושב הראשית העיר 
לאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקתמינוייםשהוקמה
לפיחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1975)להלן-
חוקהחברותהממשלתיות(,שתבחןאתקיומםשלתנאי
הכשירותהקבועיםבסעיףעכשירותמיוחדתבהתאםלסעיף
18גלחוקהאמורתידרשבהתקייםזיקהאישיתעסקיתאו
פוליטיתלשרמשריהממשלהאולמימראשיהרשויות
המקומיותהכלולותברשותעעודמוצעלהבהירכיהשר

לאימנהיושבראשמועצהבניגודלהמלצתהוועדהע

כמוכןמוצע,כייושבראשמועצהשאינוראשהעיר
הראשיתיידרשלעמודבתנאיהכשירותהמפורטיםוזאת
כדילהבטיחמינוימועמדבעלכישוריםמתאימיםלתפקיד

יושבראשמועצהע
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כשירותלכהונה
כחברמועצה

מישאינוהמנהלהכללישלרשותמקומית,כשירלכהןכחברמועצהמטעמה52ע )א(
כאמורבסעיף47)ג(,אםמתקיימיםבושניאלה:

הואבעלתואראקדמי; )1(

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתיתע )2(

נציגציבורכשירלכהןכחברמועצהכאמורבסעיף47)א()3(אםמתקיימיםבושני )ב(
אלה:

הואבעלתואראקדמיבאחדמןהמקצועותהאלה:הנדסהאזרחית,תכנון )1(
תחבורה,כלכלה,גאוגרפיה,תכנוןעירוני,מדיניותציבוריתאוניהול,אובמקצוע

רלוונטיאחרשעליויודיעהמנהלהכללישלהמשרדלשר;

הואבעלניסיוןניהולישלשמונהשניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתיתע )2(

חברמועצה,לרבותיושבראשמועצה,ימונהלתקופהשלשששנים,וניתןלשוב53עתקופתכהונה )א(
ולמנותולתקופותנוספות;הוראהזולאתחוללגבייושבראשמועצהשמונהלפיסעיף

48)ב(ע

ראשרשותמקומיתאומנהלכללישלרשותמקומיתאשרמונולחבריםבמועצה, )ב(
יכהנובהרקכלעודהםמכהניםבתפקידםברשותהמקומיתע

הפסקתכהונה
והשעיה

חברמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:54ע )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר,לראשהרשותהמקומיתשאותה )1(
הואמייצגבמועצהוליושבראשהמועצה,ואםהמתפטרהואיושבראשהמועצה

-לשר;

הואחדללהיותעובדהמשרדאועובדהרשותהמקומיתשהואמייצג )2(
במועצה,ואםהואנציגציבור-הואהתמנהלעובדהמדינהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלןלגביחברמועצה,הגורםשמינהאותו, )ב(
ואםחברהמועצההואראשרשותמקומית-השר,יעבירומכהונתולפניתוםתקופת

הכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

סעיףקטן)א(המוצעמפרטאתתנאיהכשירות  סעיף 52
מקומית רשות של נציג למינוי הנדרשים 
במועצהשאינוראשהרשותהמקומיתאוהמנהלהכללי
הכשירות תנאי את מפרט המוצע )ב( קטן וסעיף שלה,
הנדרשיםלמינוינציגציבורבמועצהעזאתכדילהבטיח
שחברהמועצהשאינובתפקידברשותהמקומית,וחבר
וניסיון ידע בעל אדם יהיה ציבור נציג שהוא המועצה

בתחוםהתחבורההיבשתיתע

מוצעלקבועכיתקופתהכהונהשלחברמועצה,  סעיף 53
לרבותיושבראשמועצה,תהיהשששניםעזאת 
למעטלגבייושבראשמועצהשמינההשרבהתאםלסעיף
48)ב(המוצע,אשרתהיהלותקופתכהונהאחתכמפורט
בסעיףהאמורעעודמוצעלקבועכיראשרשותמקומיתאו
מנהלכללישלרשותמקומיתהמכהניםכחברימועצה,
יסיימואתכהונתםככלשאינםמכהניםעודבתפקידם
ברשותהמקומית,וכןכינציגציבוריסייםאתכהונתואם
הואהתמנהלעובדהמדינהעבכפוףלמגבלותאלה,מוצע
לקבועכייהיהאפשרלמנותאתחבריהמועצה,לרבות

יושבראשמועצה,לתקופותכהונהנוספותע

הפסקת לעניין הוראות מוצעות זה בסעיף  סעיף 54
תקופת תום לפני מועצה חבר של כהונתו 

הכהונה,בדומהלהוראותהקיימותבחוקיםדומיםע

לענייןהעברהמכהונהלפיסעיףקטן)ב(בשלהרשעה
הגורם כשירות, בתנאי אי–עמידה או נבצרות בעבירה,
המעבירמכהונהיהיההגורםשמינהאתחברהמועצה,
כךשראשהרשותהמקומיתיעבירמכהונתוחברמועצה
אחר נציג או מקומית רשות של הכללי המנהל שהוא
מטעמה,והשריעבירמכהונתועובדמשרדהתחבורה,נציג
ציבוראויושבראשמועצהשהואמינהעאםנציגהרשות
המקומיתהואראשהרשות-השריהיהבעלהסמכות

להעבירומכהונתוע

מוצעלקבועכיאםהופסקהכהונתושלחברמועצה
הרשות ראש אינו הוא אשר מקומית רשות נציג שהוא
המקומית הרשות נציג יהיה הרשות ראש המקומית,
במועצה,אלאאםכןמונההמנהלהכללישלהאונציג

אחרמטעמהבהתאםלהוראותסעיף47)ג(ע
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הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )1(
לכהןכחברמועצה,אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

חדללהתקייםבותנאימהתנאיםהדרושיםלמינויוכחברמועצהע )3(

הוגשנגדחברמועצהכתבאישוםבעבירהכאמורבסעיףקטן)ב()1(,רשאימי )ג(
שמינהאותולהשעותומכהונתו,עדלמתןפסקדיןסופיבעניינוע

הופסקהלפיהוראותסעיףזהכהונתושלחברמועצהשהואנציגרשותמקומית )ד(
ואינוראשהרשותהמקומית,יהיהראשהרשותהמקומיתנציגהרשותהמקומית

במועצה,אלאאםכןמונהנציגאחרלפיסעיף47)ג(ע

חובתאמוניםחבר
מועצה

חברמועצהחבחובתאמוניםלרשות,וינהגבמילויתפקידובתוםלב,בהגינות,בנאמנות55ע
ובלאמשואפניםע

חברמועצהחבכלפיהרשותחובתזהירותכאמורבסעיפים35ו־36לפקודתהנזיקין56עחובתזהירות
]נוסחחדש[63ע

לאימונהלחברמועצהולאיכהןכחברמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאו57עניגודעניינים )א(
בעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןעניין

אישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוע

חברמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידובמועצהלביןענייןאישיאו

תפקידאחר,שלואושלקרובוע

נודעלחברמועצהכיהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפים )ג(
קטנים)א(או)ב(,יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהמועצהולמועצה;היה

חברהמועצההאמורהיושבראש-יודיעעלכךלשרולמועצהע

בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפות
בדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"קרוב",שלחברמועצה-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמועצה; )1(

או הכלכלי במצבו עניין להיות עשוי המועצה שלחבר אדם כל )2(
האישי;

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )1(
לכהןכחברמועצה,אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

חדללהתקייםבותנאימהתנאיםהדרושיםלמינויוכחברמועצהע )3(

הוגשנגדחברמועצהכתבאישוםבעבירהכאמורבסעיףקטן)ב()1(,רשאימי )ג(
שמינהאותולהשעותומכהונתו,עדלמתןפסקדיןסופיבעניינוע

הופסקהלפיהוראותסעיףזהכהונתושלחברמועצהשהואנציגרשותמקומית )ד(
ואינוראשהרשותהמקומית,יהיהראשהרשותהמקומיתנציגהרשותהמקומית

במועצה,אלאאםכןמונהנציגאחרלפיסעיף47)ג(ע

חברמועצהחבחובתאמוניםלרשות,וינהגבמילויתפקידובתוםלב,בהגינות,בנאמנות55ע
ובלאמשואפניםע

חובתאמוניםחבר
מועצה

חברמועצהחבכלפיהרשותחובתזהירותכאמורבסעיפים35ו־36לפקודתהנזיקין56ע
]נוסחחדש[63ע

חובתזהירות

לאימונהלחברמועצהולאיכהןכחברמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאו57ע )א(
בעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןעניין

אישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוע

ניגודעניינים

חברמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידובמועצהלביןענייןאישיאו

תפקידאחר,שלואושלקרובוע

נודעלחברמועצהכיהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפים )ג(
קטנים)א(או)ב(,יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהמועצהולמועצה;היה

חברהמועצההאמורהיושבראש-יודיעעלכךלשרולמועצהע

בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפות
בדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"קרוב",שלחברמועצה-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמועצה; )1(

או הכלכלי במצבו עניין להיות עשוי המועצה שלחבר אדם כל )2(
האישי;

מועצתרשות,אשרמנחהאתפעילותהרשות,  סעיף 55
המקומיותע הרשויות מנציגי בעיקר מורכבת 
מטבעהדברים,הםמציגיםבמועצהאתהאינטרסיםשל
הרשויותהמקומיותשמטעמןמונועעםזאת,כדישהרשות
תפעלכגוףהמקדםאתהתחבורההציבוריתבמטרופולין,
נדרשתמועצתהרשותלשקףאתהאינטרסהתחבורתי-

את לשקף ולא והכולל, המורחב בהיבטו מטרופוליני
האינטרסיםהנקודתייםשלהרשויותהמקומיותכאינטרסים
שוניםאומנוגדיםעכדילבטאאתהאמור,מוצעלקבועכי

חבריהמועצהיחויבובחובתאמוניםלרשותע

של וראויה תקינה התנהלות על לשמור כדי  סעיף 56
יחויבו המועצה חברי כי לקבוע רשות,מוצע 
כפי לפעול החובה היינו זהירות, בחובת הרשות כלפי

שפועלאדםסבירונבון,בלאהתרשלותע

ההוראותהמוצעותבסעיףזהנועדולמנועניגוד  סעיף 57
זה ובכלל מועצה, חבר של בפעולתו עניינים 
עניינים, ניגוד בשל ולכהונה למינוי סייגים כוללות הן
הוראותלענייןהימנעותמניגודענייניםוחובתגילויעל
ניגודענייניםפוטנציאלי,ואיסורפעולהבמצבשלניגוד

ענייניםאובמצבשלחששלניגודענייניםכאמורע
דינימדינתישראל,נוסחחדש10,עמ'266ע 63
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תאגידשחברהמועצה,בןמשפחתואואדםכאמורבפסקה)2(הם )3(
בעליענייןבו;

הם )2( בפסקה כאמור אדם משפחתואו המועצה,בן גוףשחבר )4(
מנהליםאועובדיםאחראיםבו;

זוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות "בןמשפחה"-בן
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכד

אונכדה,לרבותקרובכאמורשהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1968ע

חברימועצהשאינםעובדיהמדינה,דינםכדיןעובדיהמדינהלענייןהחיקוקיםהאלה:58עהחלתדינים

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-641969; )1(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-651959; )2(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-661969; )3(

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-671979; )4(

חוקהעונשין,התשל"ז-681977-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )5(

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-691971ע )6(

סדריעבודת
מועצה

המנייןהחוקילפתיחתישיבהשלמועצההואשלישמחבריההמכהניםובהם59ע )א(
יושבראשהמועצה,ובלבדשהםמייצגים50%לפחותמזכויותההצבעהע

לאהיהמנייןחוקיבשעתזימוןהישיבה,תידחהפתיחתהישיבהבחצישעה;לא )ב(
היהמנייןחוקיבמועדהאמור,תידחההישיבהבשבועימים;חלהמועדשנדחהביום
מנוחהכמשמעותובסעיף18אלפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-701948,תקוים
הישיבהלמחרתו)להלן-ישיבהנדחית(;המנייןהחוקיבישיבהנדחיתיהיהמנייןחברי

המועצההנוכחיםובלבדשלאיפחתמשלושהובהםיושבראשהמועצהע

דומה מעמד מועצה לחברי להקנות במטרה  סעיף 58
לזהשלעובדיציבור,גםבהיבטשלמעמדם 
הייחודיכלפיהציבור,ובשיםלבלתפקידיהמועצהכמפורט
שאינם המועצה חברי על להחיל מוצע החוק, בהצעת
כמפורט בעניינים חיקוקים של שורה המדינה עובדי
להלן,ולהשוותאתמעמדםלמעמדםשלעובדיהמדינה
בענייניםאלה:מניעתהשתתפותבפעילותפוליטית)לפי
חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ״ט-1969,וחוק
)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(, שירותהמדינה
התשי"ט-1959(;מניעתקבלתמתנותוטובותהנאהלפי
חוקשירותהציבור)מתנות(,התש״ם-1979;הקנייתמעמד
חוק )לפי העונשין חוק במסגרת בהם לפגיעה מיוחד
העונשין,התשל״ז-1977(,וכןלתעודותשהםמוציאים)לפי
פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1971(;והגבלותעל

עיסוקםלאחרפרישתםמהמועצה)לפיחוקשירותהציבור
)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ״ט-1969(ע

ההוראותהמוצעותבסעיפים56עד58הןהוראות
של ובפעולתם בהקמתם העוסקת בחקיקה מקובלות

תאגידיםציבורייםע

בסעיףזהמוצעותהוראותלגביסדריעבודתה  סעיף 59
להוראות דומות ככלל, אשר מועצה, של 
הקבועותבחקיקהלגבימועצותשלרשויותסטטוטוריות

אחרותע

לענייןהמנייןהחוקילפתיחתישיבותמועצהמוצע
לקבועכיהואיהיהשלישמחבריההמכהניםובהםיושב
ראשהמועצה,ובלבדשהםמייצגים50%לפחותמזכויות
ההצבעה,וזאתכדילשמורמפניקבלתהחלטותעלידי

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ע 64

ס"חהתשי"ט,עמ'190ע 65

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע 66

ס"חהתש"ם,עמ'2ע 67

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 68

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ע 69

ע"רהתש"ח,תוס'א',עמ'1ע 70
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החלטותמועצהיתקבלוברובקולותשלהחבריםהמשתתפיםבהצבעה,בהתאם )ג(
לכוחההצבעהשלכלחברע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,החלטותבענייניםשלהלןטעונותרובגדוליותר )ד(
)להלן-רובמיוחס(,אםנקבעכךבצוהקמתהרשות:

אישורהצעתתקציבהרשות; )1(

אישורתכניותהעבודההשנתיותשלהרשות; )2(

קביעתהסכומיםשהרשותתגבהמרשויותמקומיותהכלולותבהע )3(

יושבראשמועצהינהלאתישיבותהמועצה,יזמןאתישיבותיהויקבעאתמועדן, )ה(
מיקומןוסדרהיוםשלהן;הודעהבדברסדרהיוםתובאגםלידיעתהשלכלרשות

מקומיתהכלולהברשותאךאיןנציגמטעמהבמועצהע

במהלך ישיבותמועצהיתקיימולפיצורכיהרשותואחתלחודשייםלפחות; )ו(
תקופתההקמהיתקיימוישיבותהמועצהאחתלחודשלפחותע

שלישמחבריהמועצההמכהניםאוחבריםהמחזיקיםשלישמכוחההצבעה )ז(
במועצה,וכןהמפקח,רשאיםבכלעתלדרושכינוסישיבהמיוחדתשלהמועצה;דרישה
כאמורתוגשבכתבליושבראשהמועצה,והישיבההמיוחדתתתקייםבתוך14ימים

מיוםהגשתהדרישהע

היהיושבראשמועצהמישאינונציגהעירהראשית,יהיהנציגהעירהראשית )ח(
רשאי,בכלעת,לדרושכינוסישיבהשלהמועצה,והוראותסעיףקטן)ז(יחולוע

מועצהתערוךפרוטוקוליםשלישיבותיהוהרשותתשמוראותםלתקופהשלשבע )ט(
שניםממועדהישיבה;פרוטוקולשאושרונחתםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבה

ישמשראיהלכאורהלאמורבוע

החלטותמועצהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותע )י(

מועצהרשאיתלקבועאתסדריעבודתהונהליה,אםלאנקבעולפיפרקזהע )יא(

החלטותמועצה
המשפיעותעל

רשותמיעוט

החלטתמועצהאשרעלולהלגרוםלפגיעהמשמעותיתבאיכותשירותהתחבורה60ע )א(
הציבוריתהניתןלתושבירשותמיעוט)בסעיףזה-פגיעה(תתקבללאחרשעמדת
רשותהמיעוטהובאהלפניהמועצה;ההחלטהתכלולהנמקהאשרתתייחס,ביןהשאר,

לשקילתהפגיעהכחלקמהשיקוליםבקבלתההחלטהע

החלטותמועצהיתקבלוברובקולותשלהחבריםהמשתתפיםבהצבעה,בהתאם )ג(
לכוחההצבעהשלכלחברע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,החלטותבענייניםשלהלןטעונותרובגדוליותר )ד(
)להלן-רובמיוחס(,אםנקבעכךבצוהקמתהרשות:

אישורהצעתתקציבהרשות; )1(

אישורתכניותהעבודההשנתיותשלהרשות; )2(

קביעתהסכומיםשהרשותתגבהמרשויותמקומיותהכלולותבהע )3(

יושבראשמועצהינהלאתישיבותהמועצה,יזמןאתישיבותיהויקבעאתמועדן, )ה(
מיקומןוסדרהיוםשלהן;הודעהבדברסדרהיוםתובאגםלידיעתהשלכלרשות

מקומיתהכלולהברשותאךאיןנציגמטעמהבמועצהע

במהלך ישיבותמועצהיתקיימולפיצורכיהרשותואחתלחודשייםלפחות; )ו(
תקופתההקמהיתקיימוישיבותהמועצהאחתלחודשלפחותע

שלישמחבריהמועצההמכהניםאוחבריםהמחזיקיםשלישמכוחההצבעה )ז(
במועצה,וכןהמפקח,רשאיםבכלעתלדרושכינוסישיבהמיוחדתשלהמועצה;דרישה
כאמורתוגשבכתבליושבראשהמועצה,והישיבההמיוחדתתתקייםבתוך14ימים

מיוםהגשתהדרישהע

היהיושבראשמועצהמישאינונציגהעירהראשית,יהיהנציגהעירהראשית )ח(
רשאי,בכלעת,לדרושכינוסישיבהשלהמועצה,והוראותסעיףקטן)ז(יחולוע

מועצהתערוךפרוטוקוליםשלישיבותיהוהרשותתשמוראותםלתקופהשלשבע )ט(
שניםממועדהישיבה;פרוטוקולשאושרונחתםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבה

ישמשראיהלכאורהלאמורבוע

החלטותמועצהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותע )י(

מועצהרשאיתלקבועאתסדריעבודתהונהליה,אםלאנקבעולפיפרקזהע )יא(

החלטתמועצהאשרעלולהלגרוםלפגיעהמשמעותיתבאיכותשירותהתחבורה60ע )א(
הציבוריתהניתןלתושבירשותמיעוט)בסעיףזה-פגיעה(תתקבללאחרשעמדת
רשותהמיעוטהובאהלפניהמועצה;ההחלטהתכלולהנמקהאשרתתייחס,ביןהשאר,

לשקילתהפגיעהכחלקמהשיקוליםבקבלתההחלטהע

החלטותמועצה
המשפיעותעל

רשותמיעוט

נציגיהעירהראשיתבלבד,מצדאחד,ולמנועחישוקשלה
עלידיקואליציותשלרשויותמקומיותאחרות,מצדשניע

מועצה החלטות כי לקבוע גם מוצע זה בסיס על
יתקבלוברובשללמעלהמ־50%מזכויותההצבעהשל
חבריהמועצה,ואולםהחלטותמהותיותשעניינןאישור
של השנתיות העבודה תכניות אישור הרשות, תקציב
מרשויות תגבה שהרשות הסכומים וקביעת הרשות
מקומיותהכלולותבה,יהיוטעונותרובמיוחס,אםבצו
הקמתהרשותנקבעכיהןטעונותרובכאמורעהרובהמיוחס
אשרייקבעבצוצפוילהיותשונהמרשותאחתלאחרת,
כפי הרשות, של הייחודיים במאפייניה בהתחשב וזאת
שיבואולידיביטויבהרכבהמועצהובכוחההצבעהשל
כלחברבה,אשרייקבעוגםהםבצוהקמתהרשותעואולם
בהתאםלקבועלענייןזהבסעיף42)א()5(,אםכוחההצבעה
שלנציגהעירהראשיתעלהעל50%,אואםנדרשרוב

עלאינטרסיםתחבורתייםשלכלל מיוחסלשםשמירה
הקמת בצו מיוחס רוב של קביעה תידרש המטרופולין,

הרשותע

לזמן המועצה יושב סמכות את לקבוע מוצע עוד
ישיבותשלמועצהולקבועאתסדרהיוםשלהן,לקבוע
המועצה שתקיים הישיבות של המזערי המספר את
בשגרהובמהלךתקופתההקמה,וכןאתהתנאיםלעניין
המועצהע ראש יושב שאינם מי ידי על ישיבה כינוס
כמוכןמוצעלקבוע,לשםהבטחתניהולתהליכיקבלת
ההחלטותבמועצתהרשותבשקיפותמרבית,כיהרשות
החלטותיה את ותפרסם דיוניה של פרוטוקולים תערוך

באתרהרשותע

קטנות מקומיות ברשויות פגיעה למנוע כדי  סעיף 60 
ייצוגן הדברים מטבע אשר ברשות, הכלולות 
במועצהיהיהקטןאושהןלאיזכוכלללייצוגבמועצה,
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רשותמיעוטתודיעליושבראשהמועצהאםהיאסבורהכיהחלטההעומדת )ב(
עלסדריומהשלהמועצהעלולהלגרוםלפגיעהוהיאמבקשתלהביאאתעמדתה
לפניהמועצהכאמור;התקבלההחלטהכאמורבלישניתנהלרשותמיעוטשביקשה
להביאאתעמדתהלפניהמועצההזדמנותלכך,רשאיתרשותהמיעוטלבקשמיושב
ראשהמועצה,בתוך14ימיםמיוםקבלתההחלטה,לקייםדיוןנוסףשלהמועצה,שבו

תישמעעמדתהע

לאניתנהלרשותמיעוטשביקשהלהביאאתעמדתהלפניהמועצההזדמנות )ג(
לכך,אוסברהרשותמיעוטשהביאהלפניהמועצהאתעמדתהכיהחלטתהמועצה
התקבלהבלישהפגיעהנשקלהכנדרש,רשאיתהיאלפנותלמפקחבבקשהכייבחןאת

ההחלטהע

)ג(,יפנהלמועצהלבירורהעניין;מצא קיבלהמפקחפנייהכאמורבסעיףקטן )ד(
המפקחכיהחלטתהמועצההתקבלהבלישעמדתרשותהמיעוטהובאהלפניהמועצה
עלאףבקשתהכאמורבסעיףקטן)ב(,אובלישהפגיעהנשקלהכנדרש,רשאיהוא
להורותלמועצהלקייםדיוןנוסףבהחלטה,ורשאיהואלהביאלפניהמועצהאת
המלצתובעניין;סברהמפקחכיהחלטתהמועצההיתהמנוגדתלאמותמידהשקבע
לפיסעיף101,רשאיהואלהורותעלשינויההחלטה,ובלבדשהוראהכאמורתימסר

לרשותבכתבותהיהמנומקתע

בסעיףזה,"רשותמיעוט"-רשותמקומיתשאינהבעלתזכותהצבעהבמועצה )ה(
אושכוחההצבעהשלהנמוךמ־6%מסךקולותחבריהמועצה,אונמוךמשיעורנמוך

יותרשנקבעבצוהקמתהרשותע

קיוםמועצה,סמכויותיהותוקףהחלטותיה,לאייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחבר61עתוקףפעולות
בה,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהניםבהכדיןרובחברי

המועצהע

גמולוהחזר
הוצאות

חברמועצהשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדגוףנתמך,זכאילקבל62ע )א(
מהרשותגמולבעבורהשתתפותבישיבותהמועצהלפיהוראותסעיףקטן)ג(,ובלבד

שאינוזכאילקבלתמורהבעבורההשתתפותממקוראחרע

מוצעלהוסיףלהוראותלענייןסדריעבודתהשלהמועצה
הוראותאשרתכליתןהגנהעל"רשותמיעוט",המוגדרת
ככללכרשותמקומיתשכוחההצבעהשלהבמועצהנמוך
מ־6%אושאיןלהכללזכותהצבעהבמועצהעבהתאם
42)א()6(,יהיהניתןלקבועבצו לאמורלענייןזהבסעיף
הקמתהרשותשיעורנמוךמשיעורזה,אשררשותמקומית

שלהזכויותהצבעהנמוכותממנותהיהרשותמיעוטע

רשאית תהיה מיעוט רשות המוצע, המנגנון לפי
להביאאתעמדתהלפניהמועצהבנוגעלהחלטהשעלולה,
לעמדתה,לפגועבאיכותשירותהתחבורההציבוריתהניתן
לתושביהעהחלטתהמועצהבענייןכאמורתידרשלכלול
המיעוט ורשות הנטענת, לפגיעה התייחסות בנימוקיה
בה שהפגיעה סברה אם למפקח לפנות רשאית תהיה
לאהובאהבאופןסבירבמסגרתההחלטהעהמפקחיהיה
רשאילפנותלמועצהלצורךבירורהעניין,וככלשמצא
שההחלטההתקבלהבלישנשמעהעמדתרשותהמיעוט,
עלאףפנייתהרשות,אובלישנשקלההפגיעההאמורה,

יהיהרשאילהורותלמועצהלקייםדיוןנוסףבענייןוכן
להציגלהאתהמלצתוע

לגביהחלטהכאמור,אשרהמפקחמצאכיהיאגם
מנוגדתלאמותהמידהשנקבעועלידו,מוצעלקבועכי
הואיהיהרשאילהורותעלשינויההחלטהבעניין,ובלבד

שהוראתונמסרהלרשותבכתבוהיתהמנומקתע

מוצעלקבועכיפגםאוחסרבהרכבהמועצה  סעיף 61
איןבהםכדילפגועבקיומה,סמכויותיהותוקף 

החלטותיהע

מוצעלקבועכיחברמועצהיהיהזכאילקבל  סעיף 62
גמולמהרשותבעבורהשתתפותובישיבות,לפי 
כלליםשיקבעהשרבהסכמתשרהאוצר,אםאינומקבל
תמורהעלכךממקוראחרעחברמועצהשאינוזכאילגמול
השתתפותו בעד הוצאות החזר מהרשות יקבל כאמור,
בישיבותלפיאותםכללים,ובלבדשלאקיבלהחזרבעד

הוצאותאלהממקוראחרע
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חברמועצהשאינוזכאילגמוללפיהוראותסעיףקטן)ג(,זכאילקבלמהרשות )ב(
החזרהוצאותשהוציאלצורךהשתתפותבישיבותהמועצה,לפיהוראותסעיףקטן)ג(,

ובלבדשאינוזכאילקבלהחזרהוצאותממקוראחרע

השר,בהסכמתשרהאוצר,יקבעכלליםותנאיםשלפיהםישולםגמולוהחזר )ג(
הוצאותלחברמועצהבהתאםלהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ואתשיעוריהםע

בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתם )ד(
בסעיף32לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-711985ע

אלהתפקידיהשלמועצה:63עתפקידימועצה

לקבועמדיניותכאמורבסעיף45)ב()1(; )1(

להציביעדישירות; )2(

לאשראתהצעתהתקציבשלהרשות,שהגישלהמנהלהרשות,ולהביאהלאישור )3(
השריםבהתאםלהוראותסעיף97;

לאשראתתכניותהעבודההשנתיותשלהרשותשהגישלהמנהלהרשות; )4(

לדוןבטיוטתהדוחותהכספייםשלהרשות,שייערכוכאמורבסעיף99ובהערות )5(
רואההחשבוןהמבקרלגביה,לאשראתהדוחותולהגישםלשריםלאיאוחרמ־31במרס

בכלשנה;

למנותועדתביקורתבהתאםלהוראותסעיף65; )6(

למנותמנהללרשותבהתאםלהוראותסעיף68,יועץמשפטיבהתאםלהוראות )7(
סעיף76,ומבקרפניםבהתאםלהוראותסעיף77;

לקבועקוויםמנחים,שנתייםורב־שנתיים,לפעילותהרשותבתחומיפעילותה )8(
השוניםובהםתחומיפעילותאלה:

ניהולהפעלתרשתהתחבורההציבוריתבמטרופולין,ובכללזהקביעת )א(
המסלוליםשלקוויהשירות,לוחותזמניםלשירותושינוייםבהם;

קיוםקשרעםהציבור; )ב(

ניהולהליכיםתחרותייםלבחירתמפעיליקווישירותלתחבורהציבורית )ג(
ובעלירישיוןקווישירותלמוניות,ככלשהליכיםכאמורינוהלובידיהרשות;

לקבועתעריפיחניהבציריהרשותולהביאםלאישורהשריםבהתאםלהוראות )9(
סעיף88;

לאשרתכניתתחבורהארוכתטווחלמטרופוליןשהגישלהמנהלהרשות,ולעדכנה; )10(
התכניתוכלעדכוןשלהטעוניםאישורשלהמפקח;

לעקובאחרפעילותהרשותולפקחעלביצועתפקידימנהלהרשותופעולותיו; )11(

לאשראתהדיןוחשבוןהשנתיעלענייניהרשותשהכיןמנהלהרשותכאמור )12(
בסעיף103;

לדוןבכלענייןשהשריםאוהמפקחידרשולהעמידעלסדריומהע )13(

חברמועצהשאינוזכאילגמוללפיהוראותסעיףקטן)ג(,זכאילקבלמהרשות )ב(
החזרהוצאותשהוציאלצורךהשתתפותבישיבותהמועצה,לפיהוראותסעיףקטן)ג(,

ובלבדשאינוזכאילקבלהחזרהוצאותממקוראחרע

השר,בהסכמתשרהאוצר,יקבעכלליםותנאיםשלפיהםישולםגמולוהחזר )ג(
הוצאותלחברמועצהבהתאםלהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ואתשיעוריהםע

בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתם )ד(
בסעיף32לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-711985ע

תפקידימועצהאלהתפקידיהשלמועצה:63ע

לקבועמדיניותכאמורבסעיף45)ב()1(; )1(

להציביעדישירות; )2(

לאשראתהצעתהתקציבשלהרשות,שהגישלהמנהלהרשות,ולהביאהלאישור )3(
השריםבהתאםלהוראותסעיף97;

לאשראתתכניותהעבודההשנתיותשלהרשותשהגישלהמנהלהרשות; )4(

לדוןבטיוטתהדוחותהכספייםשלהרשות,שייערכוכאמורבסעיף99ובהערות )5(
רואההחשבוןהמבקרלגביה,לאשראתהדוחותולהגישםלשריםלאיאוחרמ־31במרס

בכלשנה;

למנותועדתביקורתבהתאםלהוראותסעיף65; )6(

למנותמנהללרשותבהתאםלהוראותסעיף68,יועץמשפטיבהתאםלהוראות )7(
סעיף76,ומבקרפניםבהתאםלהוראותסעיף77;

לקבועקוויםמנחים,שנתייםורב־שנתיים,לפעילותהרשותבתחומיפעילותה )8(
השוניםובהםתחומיפעילותאלה:

ניהולהפעלתרשתהתחבורההציבוריתבמטרופולין,ובכללזהקביעת )א(
המסלוליםשלקוויהשירות,לוחותזמניםלשירותושינוייםבהם;

קיוםקשרעםהציבור; )ב(

ניהולהליכיםתחרותייםלבחירתמפעיליקווישירותלתחבורהציבורית )ג(
ובעלירישיוןקווישירותלמוניות,ככלשהליכיםכאמורינוהלובידיהרשות;

לקבועתעריפיחניהבציריהרשותולהביאםלאישורהשריםבהתאםלהוראות )9(
סעיף88;

לאשרתכניתתחבורהארוכתטווחלמטרופוליןשהגישלהמנהלהרשות,ולעדכנה; )10(
התכניתוכלעדכוןשלהטעוניםאישורשלהמפקח;

לעקובאחרפעילותהרשותולפקחעלביצועתפקידימנהלהרשותופעולותיו; )11(

לאשראתהדיןוחשבוןהשנתיעלענייניהרשותשהכיןמנהלהרשותכאמור )12(
בסעיף103;

לדוןבכלענייןשהשריםאוהמפקחידרשולהעמידעלסדריומהע )13(

בסעיףזהמפורטיםתפקידיהמועצההנדרשים  סעיף 63
להלשםמימושמטרותיה,ובהם:קביעתמדיניות 
התחבורההציבוריתהמטרופולינית;אישורהצעתהתקציב
שלהרשות,שהגישלהמנהלהרשות,והבאתהלאישור
י'; השריםבהתאםלהוראותהמוצעותלענייןזהבסימן

אישורתכניותהעבודההשנתיותשלהרשותשהגישלה
מנהלהרשות;דיוןבדוחותהכספייםשלהרשות,אישורם
והגשתםלשרים;מינוימנהללרשות,וקביעתקוויםמנחים

לפעילותהרשותבתחומיפעילותההשוניםע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 71
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סמכותשלרשותשלאהוקנתהלפיפרקזהלאורגןשלרשות,רשאיתהמועצהלהפעילהע64עסמכותשיורית

סימן ד': ועדת ביקורת

מועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתשמספרחבריהלאיפחתמשלושה,ושניים65עמינויועדתביקורת
מחבריהיהיועובדיהמדינהאונציגיציבור;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדת

הביקורתע

תפקידיועדת
ביקורת

ועדתביקורת-66ע

תעמודעלליקוייםבניהולהרשות,ביןהשארתוךהתייעצותעםהמבקרהפנימי )1(
אועםרואההחשבוןהמבקרשלהרשות,לפיהעניין,ותציעלמועצהדרכיםלתיקונם;
מצאהועדתביקורתליקויכאמורשהואליקוימהותי,תקייםישיבהאחתלפחות
לענייןהליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימיאורואההחשבוןהמבקר,לפיהעניין,
ובלאנוכחותשלנושאימשרהברשותשאינםחבריהוועדה;עלאףהאמורבפסקהזו,
נושאמשרהרשאילהיותנוכחלשםהצגתעמדהבנושאשבתחומיאחריותו;לעניין

זה,"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,בהתאמותהנדרשות;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהרשותואתתפקודושלהמבקרהפנימי )2(
וכןאםעומדיםלרשותוהמשאביםוהכוליםהנחוציםלולשםמילויתפקידו;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימי,בדוחותמבקרהמדינהובדוחותביקורתאחרים )3(
הנוגעיםלרשות;

עובדיהרשותבקשרלליקויים של הטיפולבתלונות אופן נהליםלגבי תקבע )4(
בניהולהולגביההגנהשתינתןלעובדיםשהתלוננוכאמורע

ישיבותועדת
ביקורת

יושבראשועדתביקורתיכנסאתועדתהביקורתלדיוןבנושאיםשהוא,חברועדה67ע )א(
אחר,המועצה,מנהלהרשותאוהמבקרהפנימיביקשולהעמידםעלסדריומהע

מישאינוחברועדתביקורתלאיהיהנוכחבישיבותהוועדהבעתדיוןובעתקבלת )ב(
החלטותהוועדה,אלאאםכןקבעויושבראשהוועדהאוהוועדהכיהואנדרשלשם

הצגתנושאמסויםע

)ב(,מבקרפנימיויועץהמשפטישלהרשותיקבלו עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
הודעותעלקיוםישיבותועדתביקורתויהיורשאיםלהשתתףבהןע

הודעהעלקיוםישיבתועדתביקורתשבהעולהנושאהנוגעלביקורתהדוחות )ד(
הכספייםתומצאלרואההחשבוןשביקראתהדוחותהאמורים,שיהיהרשאילהשתתף

בהע

בדומהלהסדרהקבועבסעיף49לחוקהחברות,  סעיף 64
לגבי החברות(, חוק - )להלן התשנ"ט-1999 
דירקטוריוןשלחברה,מוצעלהקנותלמועצהאתהסמכות
השיורית,כךשהמועצהתהיהרשאיתלהפעילכלסמכות
שלאהוקנתהלפיחוקזהלאורגןאחרשלהרשות,היינו

למנהלהרשותולוועדתהביקורתע

לקבוע, מוצע רשות, של התקין ניהולה לשם  סעיף 65
כמקובלבחברותציבוריותובחברותממשלתיות, 
שהמועצהתמנהמביןחבריהועדתביקורתעכדילאפשר
עבודהיעילהשלועדתהביקורת,מוצעלקבועשמספרחבריה
לאיפחתמשלושה,ששנייםמהםלפחותיהיונציגיציבוראו

עובדיהמדינה,ושיושבראשהמועצהלאיהיהחברבהע

תפקידיהשלועדתהביקורתיהיועלפיהמוצע,  סעיף 66
ביןהשאר,לעמודעלליקוייםבניהולהרשות, 
לדון הרשות, של הפנימית הביקורת מערך את לבחון
אחרים ביקורת ובדוחות הפנימי המבקר של בדוחות
הנוגעיםלרשות,ולקבועהסדריםלטיפולבתלונותעובדים

עלליקוייםבניהולהרשותע

והמבקר משפטי יועץ למעט כי לקבוע מוצע  סעיף 67
לא הביקורת בוועדת חבר שאינו מי הפנימי, 
יהיהנוכחבישיבותיהאלאאםכןהואנדרשלשםהצגת
נושאמסוים,וכןכירואההחשבוןהמבקריוזמןלהשתתף
הקשור נושא לדיון עלה שבה ביקורת ועדת בישיבת

לדוחותשביקרע
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ועדתביקורתתגישלמועצהולמנהלהרשותדוחעלפעילותה,אחתלשנהלפחותע )ה(

סימן ה': מנהל רשות

מינוימנהל
הרשות,כשירותו

ותקופתכהונתו

מועצהתמנהמנהלרשותמתוךרשימתמועמדיםשעליהםהמליצהועדהלאיתור68ע )א(
מועמדים)בסעיףזה-ועדתהאיתור(;בראשועדתהאיתוריעמודיושבראשהמועצה,
וחבריהיהיושניחברימועצהנוספיםלפחות,אשראחדמהםלפחותיהיהנציגציבור
אועובדהמשרד;היהיושבראשהמועצהמישאינונציגהעירהראשית,יהיהנציג
העירהראשיתחברבוועדה;עלמינוימנהלהרשותיחולוהוראותסעיף51)א(,בשינויים

המחויביםע

עלועדתהאיתורועלחבריהיחולו,בשינוייםהמחויבים,ההנחיותהחלותעל )ב(
עבודתועדותלאיתורמועמדיםלמשרותבשירותהמדינה,לענייןנוהליעבודהולעניין

ניגודענייניםע

כשירלהתמנותלמנהלרשותמישאינועובדרשותמקומיתומתקיימיםבושני )ג(
אלה:

הואבעלתואראקדמיבהנדסהאזרחית,תכנוןתחבורה,כלכלה,תכנון )1(
עירוני,מדיניותציבורית,גאוגרפיהאוניהול,אובתחוםרלוונטיאחרבאישור

המנהלהכללישלהמשרד;

הואבעלניסיוןכאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(להלן: )2(

ניסיוןניהולישלשמונהשניםלפחותבתפקידבכיר,מתוכןחמש )א(
שניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתית;

ניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתית,מתוכן )ב(
חמששניםלפחותניסיוןניהוליבתפקידבכירע

תקופתכהונתושלמנהלרשותתהיהשששנים,וניתןלהאריכהלתקופותנוספות )ד(
שלשנהאחתלפחות,אשרלאיעלו,במצטבר,עלארבעשניםע

עלכהונתוומינויושלמנהלרשותיחולוהוראותסעיפים56ו–57ע )ה(

הפסקתכהונה
והשעיה

מנהלרשותיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובכלאחדמאלה:69ע )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותליושבראשהמועצה; )1(

ועדתביקורתתגישלמועצהולמנהלהרשותדוחעלפעילותה,אחתלשנהלפחותע )ה(

סימן ה': מנהל רשות

מועצהתמנהמנהלרשותמתוךרשימתמועמדיםשעליהםהמליצהועדהלאיתור68ע )א(
מועמדים)בסעיףזה-ועדתהאיתור(;בראשועדתהאיתוריעמודיושבראשהמועצה,
וחבריהיהיושניחברימועצהנוספיםלפחות,אשראחדמהםלפחותיהיהנציגציבור
אועובדהמשרד;היהיושבראשהמועצהמישאינונציגהעירהראשית,יהיהנציג
העירהראשיתחברבוועדה;עלמינוימנהלהרשותיחולוהוראותסעיף51)א(,בשינויים

המחויביםע

מינוימנהל
הרשות,כשירותו

ותקופתכהונתו

עלועדתהאיתורועלחבריהיחולו,בשינוייםהמחויבים,ההנחיותהחלותעל )ב(
עבודתועדותלאיתורמועמדיםלמשרותבשירותהמדינה,לענייןנוהליעבודהולעניין

ניגודענייניםע

כשירלהתמנותלמנהלרשותמישאינועובדרשותמקומיתומתקיימיםבושני )ג(
אלה:

הואבעלתואראקדמיבהנדסהאזרחית,תכנוןתחבורה,כלכלה,תכנון )1(
עירוני,מדיניותציבורית,גאוגרפיהאוניהול,אובתחוםרלוונטיאחרבאישור

המנהלהכללישלהמשרד;

הואבעלניסיוןכאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(להלן: )2(

ניסיוןניהולישלשמונהשניםלפחותבתפקידבכיר,מתוכןחמש )א(
שניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתית;

ניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחוםהתחבורההיבשתית,מתוכן )ב(
חמששניםלפחותניסיוןניהוליבתפקידבכירע

תקופתכהונתושלמנהלרשותתהיהשששנים,וניתןלהאריכהלתקופותנוספות )ד(
שלשנהאחתלפחות,אשרלאיעלו,במצטבר,עלארבעשניםע

עלכהונתוומינויושלמנהלרשותיחולוהוראותסעיפים56ו–57ע )ה(

מנהלרשותיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובכלאחדמאלה:69ע הפסקתכהונה)א(
והשעיה

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותליושבראשהמועצה; )1(

מנהל של ומינוי איתור בהליך דן זה סעיף  סעיף 68 
הרשותובתנאיהכשירותשהואנדרשלעמוד 
בהםעמוצעלקבועכיועדתאיתורמקרבחבריהמועצה
שירות נציב להנחיית בהתאם מועמדים לאיתור תפעל
המדינהמס'2ע1-נוהלעבודתהוועדהלאיתורמועמדים
https://wwwעgovעil/:ראובאתרנציבותשירותהמדינה(

he/Departments/policies/guide_line_12(עהמינוייהיה
טעוןהתייעצותעםהוועדהלבדיקתמינוייםבהתאםלמה
שהוצעלענייןזהלגבימינוייושבראשמועצהשאינוראש
העירהראשית,וכןלהבהירכילאימונהמנהלשהוועדה

האמורההמליצהלאלמנותוע

ולהימנע ומקצועי הולם מינוי להבטיח במטרה
כללירק למנהל ימונה מניגודעניינים,מוצעלקבועכי
מישמתקיימיםבותנאיהכשירותהמוצעיםהמפורטים
הכולליםהשכלהאקדמיתרלוונטית,ניסיוןניהוליוניסיון

מקצועיבתחוםהתחבורההיבשתית,וכילאימונהמנהל
כללישהואעובדרשותמקומיתע

מוצעלקבועכיכהונתהמנהלהכלליתהיהלתקופה
שלשששנים,ויהיהניתןלהאריכהלתקופותנוספותשל
שנהאחתלפחות,אשרלאיעלועלארבעשניםבמצטבר,
כךשתקופתכהונתושלמנהללאתימשךמעללעשרשניםע
עודמוצעלקבועכיעלכהונתוומינויושלהמנהלהכללי
יחולוההוראותלענייןחובתזהירותוניגודענייניםבדומה

להוראותשהוצעולגביחברמועצהע

להבטחתהניהולהתקיןשלהתאגידמוצעות  סעיף 69
מנהל של כהונתו הפסקת לעניין גם הוראות 
הרשותלפניתוםתקופתהכהונה,וכןלענייןמינויממלא
מקוםלמנהלהרשותלתקופתהשעיהבשלהגשתכתב

אישוםנגדוע
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הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתה )2(
אונסיבותיהאיןהואראוילכהןבתפקידו;

המועצהקבעהשנבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידוע )3(

הוגשנגדמנהלרשותכתבאישוםבעבירהכאמורבסעיףקטן)א()2(,רשאית )ב(
המועצהלהשעותומתפקידועדלמתןפסקדיןסופיבעניינוולמנותלוממלאמקום

למשךתקופתההשעיהע

מנהלרשותיהיהאחראילניהולהשוטףשלענייניהרשותבמסגרתהמדיניות,70עתפקידיהמנהל )א(
התקציב,התכניותוהקוויםהמנחיםשנקבעולפיסעיף63ושארהחלטותהמועצהע

למנהלרשותיהיונתונותכלסמכויותהניהולוהביצועשלאהוקנולפיפרקזה )ב(
למועצהאולאורגןאחרשלהרשותע

מנהלרשותידווחלמועצהעלפעילויותהרשותויהיהנתוןלפיקוחהע )ג(

לאימונהלמנהלרשותולאיכהןכמנהלרשותמישעלוללהימצא,במישריןאו71עניגודעניינים )א(
בעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידולביןענייןאישיאו

תפקידאחר,שלואושלקרובוע

מנהלרשותלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידולביןענייןאישיאותפקידאחר,

שלואושלקרובוע

נודעלמנהלרשותכיהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפים )ג(
קטנים)א(או)ב(,יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהמועצהע

בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון,
אועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"קרוב",שלמנהלרשות-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלמנהלהרשות; )1(

כלאדםשלמנהלהרשותעשוילהיותענייןבמצבוהכלכליאוהאישי; )2(

תאגידשמנהלהרשות,בןמשפחתואואדםכאמורבפסקה)2(הםבעלי )3(
ענייןבו;

גוףשבןמשפחתושלמנהלהרשותאואדםכאמורבפסקה)2(הםמנהלים )4(
אועובדיםאחראיםבו;

"בןמשפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,
גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1968ע

סעיףזהמבהירכימנהלהרשות,האחראילניהול  סעיף 70
לפי לפעול חייב הרשות, ענייני של השוטף 
המדיניות,התקציב,התכניותוהקוויםהמנחיםשקבעה
כן, כמו לפיקוחהע נתון ויהיה למועצה ידווח המועצה,
מוצעלקבועכילמנהלהכלליתהיהסמכותשיוריתבכל
הנוגעלהיבטיהניהולוהביצועשלתפקידיהרשות,וזאת

בדומהלקבועבסעיף121)א(לחוקהחברותע

עניינים ניגוד למניעת הוראות לקבוע מוצע  סעיף 71
בדומה וזאת הכללי, המנהל של בפעולתו 
להוראותהמוצעותבסעיף57לענייןמניעתניגודעניינים

בפעולתושלחברמועצהע
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סימן ו': עובדי רשות 

שיאכוחהאדםברשותוכלשינויבוייקבעבידיהמועצהבאישורהממונהעל72עשיאכוחאדם )א(
התקציביםשניתןבהסכמתהמנהלהכללישלהמשרד)בסעיףזה-מגבלתכוחהאדם(ע

החלטתהממונהעלהתקציביםבהסכמתהמנהלהכללישלהמשרדבדברמגבלת )ב(
כוחהאדםתינתןבתוך21ימיםמןהיוםשבוהרשותמסרהלממונהעלהתקציביםאת

כלהנתוניםוהמסמכיםשדרשלצורךההחלטהע

לאאישרהממונהעלהתקציביםאתשיאכוחהאדםשקבעההמועצה,לאיאשרו )ג(
השריםאתהצעתהתקציבכאמורבסעיף97ע

לאיאוחרמ־45ימיםמתוםכלשנה,יודיעמנהלרשותלמועצהולשרים,אם )ד(
התקיימהמגבלתכוחהאדםבשנהשחלפהע

הודיעמנהלרשותלפיסעיףקטן)ג(כיהתקיימהמגבלתכוחהאדם,יבדוקשר )ה(
האוצראתנכונותההודעה,והוארשאילבקשממנהלהרשותכלמידעהדרושלו
לשםבדיקתו;שרהאוצריודיעלמנהלהרשותעלממצאיבדיקתולאיאוחרמ־30ימים
ממועדקבלתהודעתהמנהל,ואםנדרשמידענוסףלפיסעיףקטןזה-ממועדקבלת

המידעע

הודיעמנהלרשותבהודעתולפיסעיףקטן)ד(,אוקבעשרהאוצרבבדיקתולפי )ו(
סעיףקטן)ה(,כילאהתקיימהמגבלתכוחהאדם,לאתקבלהרשותעובדיםחדשים
החלממועדהודעתמנהלהרשותאוקביעתשרהאוצר,וכלעודלאהחליטשרהאוצר

אחרתע

לאהתקיימהמגבלתכוחהאדם,תפתחהמועצהבהליךאיתורפומבילבחירת )ז(
מנהלשיחליפו,לאחרשניתנהלמנהלהרשותהזדמנותלהשמיעאתטענותיולפני
הממונהעלהתקציביםוהמנהלהכללישלהמשרד,וכהונתותסתייםבמועדהמוקדם

מביןאלה:

בתוםתקופתכהונתו; )1(

עםמינויהמנהלשמונהבמקומו; )2(

סימן ו': עובדי רשות 

שיאכוחהאדםברשותוכלשינויבוייקבעבידיהמועצהבאישורהממונהעל72ע )א(
התקציביםשניתןבהסכמתהמנהלהכללישלהמשרד)בסעיףזה-מגבלתכוחהאדם(ע

שיאכוחאדם

החלטתהממונהעלהתקציביםבהסכמתהמנהלהכללישלהמשרדבדברמגבלת )ב(
כוחהאדםתינתןבתוך21ימיםמןהיוםשבוהרשותמסרהלממונהעלהתקציביםאת

כלהנתוניםוהמסמכיםשדרשלצורךההחלטהע

לאאישרהממונהעלהתקציביםאתשיאכוחהאדםשקבעההמועצה,לאיאשרו )ג(
השריםאתהצעתהתקציבכאמורבסעיף97ע

לאיאוחרמ־45ימיםמתוםכלשנה,יודיעמנהלרשותלמועצהולשרים,אם )ד(
התקיימהמגבלתכוחהאדםבשנהשחלפהע

הודיעמנהלרשותלפיסעיףקטן)ג(כיהתקיימהמגבלתכוחהאדם,יבדוקשר )ה(
האוצראתנכונותההודעה,והוארשאילבקשממנהלהרשותכלמידעהדרושלו
לשםבדיקתו;שרהאוצריודיעלמנהלהרשותעלממצאיבדיקתולאיאוחרמ־30ימים
ממועדקבלתהודעתהמנהל,ואםנדרשמידענוסףלפיסעיףקטןזה-ממועדקבלת

המידעע

הודיעמנהלרשותבהודעתולפיסעיףקטן)ד(,אוקבעשרהאוצרבבדיקתולפי )ו(
סעיףקטן)ה(,כילאהתקיימהמגבלתכוחהאדם,לאתקבלהרשותעובדיםחדשים
החלממועדהודעתמנהלהרשותאוקביעתשרהאוצר,וכלעודלאהחליטשרהאוצר

אחרתע

לאהתקיימהמגבלתכוחהאדם,תפתחהמועצהבהליךאיתורפומבילבחירת )ז(
מנהלשיחליפו,לאחרשניתנהלמנהלהרשותהזדמנותלהשמיעאתטענותיולפני
הממונהעלהתקציביםוהמנהלהכללישלהמשרד,וכהונתותסתייםבמועדהמוקדם

מביןאלה:

בתוםתקופתכהונתו; )1(

עםמינויהמנהלשמונהבמקומו; )2(

לסעיפים קטנים )א( ו–)ח( סעיף 72

על הממונה שלפיו מנגנון לקבוע מוצע 
)להלן-הממונה(,בהסכמת התקציביםבמשרדהאוצר
המנהלהכללישלמשרדהתחבורה,יאשראתשיאכוח
יעילה, לא העסקה למנוע כדי זאת רשות, בכל האדם
ובדומהלקבועלענייןזהבחוקיםאחריםעכדילמנועחריגה
ממגבלתכוחהאדםבאמצעותהעסקתעובדיםבצורות
שונות,מוצעשהיאתכלול,נוסףעלעובדיהרשות,גם
עובדיםשהרשותאינהמעסיקהבאופןישיר,אךעבודתם
היאבליבתעיסוקהשלהרשותאושעיסוקםמבוצעבדרך

קבעבמשרדיהרשותע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

יפגע לא כאמור האישור בקבלת שהצורך כדי
בדבר החלטה כי לקבוע מוצע הרשות, של בפעילותה
מגבלתכוחהאדםתתקבלבתוך21ימיםמהיוםשבוקיבלו
כלל את התחבורה משרד של הכללי והמנהל הממונה
הבטחת לשם להחלטהע הנדרשים והמסמכים החומרים

יישומובפועלשלהמנגנוןהמוצע,מוצעלקבועכיבלא
אישורהממונהוהמנהלהכללישלמשרדהתחבורהאת
מגבלתכוחהאדם,לאיאשרושרהתחבורהושרהאוצר

אתהצעתהתקציבהשנתיתשלהרשותע

לסעיפים קטנים )ד( עד )ז(

כאמצעילאכיפתמגבלתכוחהאדםמוצעלקבועכי
בכלשנהיודיעמנהלהרשותלשריםאםבשנההחולפת
אם להע שנקבעה האדם כוח במגבלת הרשות עמדה
מנהלהרשותהודיע,אושרהאוצרקבעלאחרבדיקה,כי
המגבלהלאהתקיימה,תפתחהמועצהבהליךלהחלפת
מנהלהרשות,לאחרשניתנהלוהזדמנותלהשמיעאת
טענותיולפניהממונהוהמנהלהכללישלמשרדהתחבורהע
כדילמנועסחבתבאיתורומינוימנהלשיחליפו,כהונת
מנהלהרשותתפקעבתוםשלושהחודשיםממועדהודעתו
אוממועדקביעתשרהאוצרכילאהתקיימהמגבלתכוח
או לרשות, חדש מנהל מינוי הליך השלמת עם האדם,

בתוםתקופתהכהונהשלמנהלהרשות,לפיהמוקדםע
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בתוםשלושהחודשיםממועדהודעתמנהלהרשותאוקביעתשרהאוצר )3(
כאמורבסעיףקטן)ו(ע

בסעיףזה,"כוחאדם"-עובדירשותוכלמישעיקרעיסוקודרךקבעמבוצע )ח(
במשרדירשותאושעבודתוהיאבליבתעיסוקהשלרשות,לרבותמישמועסקבאמצעות
קבלןכוחאדםכהגדרתובחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-721996,

ולמעטעובדיקבלןשירותכהגדרתובחוקהאמורע

קבלתושלאדםלעבודהברשותתיעשהבדרךשלמכרזבהתאםלעקרונותהשוויון,73עקבלהלעבודה
השקיפותוטוהרהמידות;מועצהרשאיתלקבוענהליםבדברדרכיהמכרזופרטיו,בין

דרךכללוביןלסוגיםשלמשרותע

דיןעובדירשותכדיןעובדיהמדינהלענייןהחיקוקיםהאמוריםבסעיף58)1(עד)6(וכן74עהחלתדינים
לענייןחוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-731963;השר,בהסכמתשרהמשפטים,

רשאילקבועשינוייםלענייןזהביןעובדירשותלביןעובדיהמדינהע

הוראותסעיף71יחולועלעובדירשות,ואולםאםנודעלעובדרשותכיענייןהמצוי75עניגודעניינים
בטיפולועלוללגרוםלולהימצא,במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודעניינים,ימסור

עלכךהודעהלממונהעליוולמנהלהרשותויפעלבהתאםלהנחיותיהםע

סימן ז': בעלי תפקידים מיוחדים

מועצהתמנה,באמצעותמכרזפומבי,יועץמשפטילרשות,שיהיהעובדהרשותע76עיועץמשפטי

מועצהתמנה,באמצעותמכרזפומבי,מבקרפנימילרשות,ויחולולגביוהוראותסעיף77עמבקרפנימי
151,150,147ו־153לחוקהחברות, 146)ב(, 49לחוקהחברותהממשלתיותוסעיפים

בשינוייםהמחויביםע

בדרך ייקלטו הרשות עובדי כי לקבוע מוצע  סעיף 73
שלמכרז,בהתאםלעקרונותהשוויון,השקיפות, 
וטוהרהמידות,וכןלהסמיךאתהמועצהלקבוענהלים

למכרזיםע

ביחס 58 בסעיף למוצע בדומה לקבוע, מוצע  סעיף 74
יוחלו התאגיד עובדי על כי מועצה, לחברי 
חיקוקיםשוניםהחליםעלעובדיהמדינה,וזאתכדילשמור
המדינה שירות חוק לעניין ברשותע המידות טוהר על
)משמעת(,התשכ"ג-1963,מוצעלקבועכיהשר,בהסכמת
שרהמשפטים,יהיהרשאילקבועשינוייםבקשרלהחלתו

עלעובדיהרשותע

להימנע חובה רשות עובדי על להחיל מוצע  סעיף 75
מניגודעניינים,בדומהלמוצעלגביחברימועצה 
ומנהלרשות,וזאתכדילהבטיחאתהתנהלותההתקינה
שלרשותעעודמוצעלקבועכיאםנודעלעובדכיעניין
המצויבטיפולועלוללגרוםלולהימצאבמצבשלניגוד
הרשות למנהל וכן עליו לממונה לפנות עליו עניינים,

ולפעולבהתאםלהנחיותיהםע

מכרז באמצעות למנות, רשות לחייב מוצע  סעיף 76
פומבי,יועץמשפטישיהיהעובדהרשות,כפי 

שמתבקשבגוףציבוריהפועלעלפידיןע

מכרז באמצעות למנות, רשות לחייב מוצע  סעיף 77
פומבי,מבקרפנימי,ולהחיללגביוהוראותמחוק 
להלן, המובאות הממשלתיות החברות ומחוק החברות

בשינוייםהמחויבים:

מחוק החברות -

סעיף146)ב(:"לאיכהןכמבקרפנימיבחברהמישהוא
בעלעניןבחברה,נושאמשרהבחברה,קרובשלכלאחד

מאלה,וכןרואההחשבוןהמבקראומימטעמוע"

סעיף147:"עלהמבקרהפנימייחולוהוראותסעיפים
3)א(,4)ב(,8עד10ו־14)ב(ו–)ג(לחוקהביקורתהפנימית,
ובשינויים זה, פרק הוראות ליתר כפוף התשנ"ב־1992,

המחויביםלפיהעניןע"

הביקורת בחוק האמורים הסעיפים של ענייניהם
הפנימיתהם,ביןהשאר,אלה:תנאיכשירותלמבקרפנימי,
ייחודפעולותיובגוףשבוהואמשמשמבקר,קבלתמסמכים
ומידעמהגוף,גישהלנכסיםולמאגרימידעשלהגוף,אי–

שימושבדוחותומסמכיםשלהמבקרהפנימיכראיהבהליך
משפטיואפשרותלהשתמשבהםכראיהבהליךמשמעתיע

ראש יושב או הדירקטוריון ראש "יושב :150 סעיף
ועדתהביקורתרשאיםלהטילעלהמבקרהפנימילערוך
ביקורתפנימית,בנוסףעלתכניתהעבודה,בעניניםשבהם

יתעוררצורךלבדיקהדחופהע"
ס"חהתשנ"ו,עמ'201ע 72

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ע 73
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מהנדסוסגןמנהל
לענייניכספים

מנהלרשותימנהלרשות,באמצעותמכרזפומבי,מהנדסוסגןמנהללענייניכספים,78ע
שיהיועובדיהרשותע

חובותהחלותעל
נושאימשרה

עלכהונתוומינויושלמשנהלמנהלרשות,מהנדסרשותוסגןמנהלרשותוכןמנהל79ע
הכפוףבמישריןלמנהלרשות,יחולוהוראותסעיפים56ו־57ע

סימן ח': תפקידי רשות 

ניהולהפעלתקווי
שירותלאוטובוסים

רשותתהיהאחראיתלניהולהפעלתקווישירותלאוטובוסיםשמסלולםהוא80ע )א(
בתחוםהמטרופוליןשלה,כמפורטבסעיףזהע

הרשותתתכנןאתהקוויםשלגביהםהמפקחיהיהרשאילתתרישיונותקווי )ב(
שירותלאוטובוסיםע

הרשותתתקשר,לפיהוראותשייתןלההמפקח,עםבעלרישיוןלהפעלתקושירות )ג(
לאוטובוסשניתןלפיהפקודה)בסעיףזה-בעלרישיוןקו(ע

הרשותרשאית,באופןבלעדי,לתתהוראותלבעלרישיוןקובענייניםהמפורטים )ד(
להלן:

מסלולקוהשירות,מספרהתחנותבו,מיקומןוסוגיהן;הוראהלענייןמסלול )1(
קושירותתיכנסלתוקףבתום21ימיםממתןהודעהעליהלמפקח,זולתאם
המפקחהודיעלרשות,בהודעהכתובהומנומקת,בתוך21הימים,כיהואמתנגד

לה;

לוחהזמניםהקובעאתמועדתחילתהנסיעותבקוואתמועדסיומן,תכיפות )2(
הנסיעותלפיעונותהשנה,ימיהשבוע,והשעותהשונותשלהיממה;

המספרהמזערישלאוטובוסיםשישלהפעילבקווסוגיהם; )3(

מקומןשלהתחנותהמרכזיותוחניוניהרכבשלבעלהרישיון; )4(

סימונושלכלאוטובוסהמשמשבקו,צבעו,השלטיםוהמספריםשעליו, )5(
אופןסימונםומקומם;הוראהבענייןאופןסימוןהשלטיםוהמספריםומקומו

טעונהאישורשלהמפקח;

מנהלרשותימנהלרשות,באמצעותמכרזפומבי,מהנדסוסגןמנהללענייניכספים,78ע
שיהיועובדיהרשותע

מהנדסוסגןמנהל
לענייניכספים

עלכהונתוומינויושלמשנהלמנהלרשות,מהנדסרשותוסגןמנהלרשותוכןמנהל79ע
הכפוףבמישריןלמנהלרשות,יחולוהוראותסעיפים56ו־57ע

חובותהחלותעל
נושאימשרה

סימן ח': תפקידי רשות 

רשותתהיהאחראיתלניהולהפעלתקווישירותלאוטובוסיםשמסלולםהוא80ע )א(
בתחוםהמטרופוליןשלה,כמפורטבסעיףזהע

ניהולהפעלתקווי
שירותלאוטובוסים

הרשותתתכנןאתהקוויםשלגביהםהמפקחיהיהרשאילתתרישיונותקווי )ב(
שירותלאוטובוסיםע

הרשותתתקשר,לפיהוראותשייתןלההמפקח,עםבעלרישיוןלהפעלתקושירות )ג(
לאוטובוסשניתןלפיהפקודה)בסעיףזה-בעלרישיוןקו(ע

הרשותרשאית,באופןבלעדי,לתתהוראותלבעלרישיוןקובענייניםהמפורטים )ד(
להלן:

מסלולקוהשירות,מספרהתחנותבו,מיקומןוסוגיהן;הוראהלענייןמסלול )1(
קושירותתיכנסלתוקףבתום21ימיםממתןהודעהעליהלמפקח,זולתאם
המפקחהודיעלרשות,בהודעהכתובהומנומקת,בתוך21הימים,כיהואמתנגד

לה;

לוחהזמניםהקובעאתמועדתחילתהנסיעותבקוואתמועדסיומן,תכיפות )2(
הנסיעותלפיעונותהשנה,ימיהשבוע,והשעותהשונותשלהיממה;

המספרהמזערישלאוטובוסיםשישלהפעילבקווסוגיהם; )3(

מקומןשלהתחנותהמרכזיותוחניוניהרכבשלבעלהרישיון; )4(

סימונושלכלאוטובוסהמשמשבקו,צבעו,השלטיםוהמספריםשעליו, )5(
אופןסימונםומקומם;הוראהבענייןאופןסימוןהשלטיםוהמספריםומקומו

טעונהאישורשלהמפקח;

את היתר, בין יבדוק, הפנימי "המבקר :151 סעיף
תקינותןשלפעולותהחברהמבחינתהשמירהעלהחוק

ונוהלעסקיםתקיןע"

סעיף153:")א(כהונתושלהמבקרהפנימילאתופסק
כן אם אלא מתפקידו, יושעה לא והוא בהסכמתו שלא
החליטעלכךהדירקטוריוןלאחרשקיבלאתעמדתועדת
הביקורת,ולאחרשניתנהלמבקרהפנימיהזדמנותסבירה
להשמיעעמדתובפניהדירקטוריוןובפניועדתהביקורתע

)ב(לעניןסעיףקטן)א(,המניןהחוקילפתיחתישיבת
104סיפה, הדירקטוריוןלאיפחת,עלאףהוראותסעיף

מרובחבריהדירקטוריוןע"

מחוקהחברותהממשלתיות,סעיף49:

")א(הדירקטוריוןיקבעאתתפקידיווסמכויותיושל
המבקרהפנימיע

)ב(המבקרהפנימייהיהכפוףליושבראשהדירקטוריון
ולמנהלהכלליויגישאתדו"חותיווהצעותיולדירקטוריוןע"

נדרשים כספים לענייני מנהל וסגן מהנדס  סעיף 78
לתפקודהשלרשות,ומוצעלחייבהלמנותםע 

המפורטים תפקידים בעלי על להחיל מוצע  סעיף 79
הכפופים נוספים תפקידים ובעלי בסעיף 
במישריןלמנהלרשות,אתחובתהזהירותכאמורבסעיף56
המוצעואתההוראותבענייןניגודענייניםכאמורבסעיף
57המוצע,כפישהוחלועלחבריהמועצהועלהמנהל

הכלליע

וסמכויותיה, רשות תפקידי מהסדרת כחלק  סעיפים
מוצעותהוראותהמסדירותאתאחריותהשל  80 ו־82 
רשותלתכנוןולניהולההפעלהשלקווישירות 
המטרופולין בתחום למוניות שירות וקווי לאוטובוסים

)להלן-קווישירות(ע

בתוךכךמוצעכיהרשותתתכנןאתקוויהשירות
אשרלגביהםהמפקחרשאילתתרישיונותעלענייןניהול
ההפעלהמוצעלקבועכיהרשותתתקשרעםמפעילים
לקווי מפעילים לבחירת תחרותיים בהליכים שייבחרו
שירות)להלן-בעלירישיונותקו(,לשםניהולאספקת
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מספרהנוסעיםשמותרלהסיעבכלאוטובוס,בכפוףלמספרהנוסעיםהמרבי )6(
שקבעהמפקחבאמותמידהלפיסעיף101;

סידוריםומיתקניםבתוךהאוטובוס,בכפוףלכלדין; )7(

סככותוסידוריםאחריםבתחנותע )8(

נתנהרשותהוראותכאמורבסעיףקטןזה,תעדכןאתהנספחהרלוונטיברישיון;לצורך
עדכוניםכאמורייתןהמפקחלרשותהרשאתגישהועדכוןבמערכתהרישוישלקווי

השירותע

עלאףהאמורבהוראותלפיהפקודה,הרשותבלבדרשאיתלהורותלבעלרישיון )ה(
קולגביענייניםאלה:

הפעלתקושירותחדש;הוראהכאמורטעונהאישורמאתהמפקח; )1(

רכשאוטובוסים; )2(

הסעתנוסעיםבעמידה,קבלתנוסעיםבתחנהוהורדתם,והובלתמטען )3(
נוסעים;

טיפולבפניותציבורובחפציםאבודים; )4(

התקנתשילוטלמתןמידעלנוסעיםעלהשירותבקוובומפההמפרטתאת )5(
מהלךקוהשירות,הצגתזמנימתןהשירותבקולמעטבימיחגומועד,תדירותהקו
ודרכיהתקשרותעםבעלהרישיוןועםמרכזהמידעהארצי,ועםמרכזהמידע

המטרופוליני,ככלשקיים;

ניקיוןאוטובוסיםעלידיבעלרישיוןהקוופעולותהנדרשותלהבטחת )6(
תקינותםובטיחותם,לרבותציודהנדרשלעזרהראשונה;

חובותשיחולועלהנהגיםלענייןלבוש,זיהויוהכרזתשמותהתחנותע )7(

השירותעלידיהמפעיליםולשםפיקוחובקרהשוטפים
תהיה ההתקשרות כי לקבוע מוצע זה בהקשר עליהםע
בדברי כמוסבר האמור, משמעות המפקחע שיורה כפי
ההסברלסעיף87,ככלשהליכיםתחרותייםכאמורינוהלו
באמצעותהוועדההבין–משרדיתשמינהשרהתחבורה,
וככל תעצב, שהיא להסכם בהתאם ההתקשרות תהיה
שהםינוהלועלידיועדהשלהרשותתהיהההתקשרות
בהתאםלהסכםשתעצבהוועדהשלהרשותלפיאמות
המידהשיקבעהמפקחעבכלמקרה,הסמכותלמתןהרישיון

תישארבידיהמפקחע

את ומיטבי יעיל באופן לנהל לרשות לאפשר כדי
סמכות לרשות להקנות מוצע בשטחה, השירות קווי
בלעדיתלהורותלבעלירישיונותקולפעולבענייניםשונים
ו–)ה(ו־82)ד(ו–)ה(המוצעים, 80)ד( המפורטיםבסעיפים
מספר הזמנים, לוחות הנסיעה, מסלולי קביעת ובהם
התחנות,מיקומןאוסוגיהן,סידוריםומיתקניםבאוטובוס,
טיפול בקו, להפעיל שיש אוטובוסים של מזערי מספר
לתקנות בהתאם ועודע אבודים ובחפצים ציבור בפניות
התעבורה(, תקנות - )להלן התשכ"א-1961 התעבורה,
למפקח, כיום נתונה האמורים לעניינים ביחס הסמכות
השירות קווי לגבי לרשות תועבר היא למוצע ובהתאם

בעלי לגבי המפקח בידי ותיוותר המטרופולין, בתחום
רישיונותקושאינםבתחוםהמטרופוליןעמכיווןשהעניינים
המפורטיםבסעיפים80)ד(ו־82)ד(הםענייניםאשרבהתאם
לפקודהאולתקנותהתעבורהמהוויםחלקמרישיוןהקו,
מוצעלקבועכיאםנתנההרשותהוראותלגביהם,היא
הקו, ברישיון הרלוונטי הנספח את בהתאמה תעדכן

בהתאםלהרשאהשייתןלההמפקחע

80)ד()5( בסעיפים המפורטות הסמכויות לגבי
ו־82)ה()1(,מוצעלקבועכיהןטעונותאישורשלהמפקח,
וזאתמכיווןשהןמתייחסותלענייניםשלגביהםנדרשת

אחידותארציתבשירותיהתחבורההציבוריתע

שניתן שירות קו של הנסיעה מסלול שינוי לעניין
לגביורישיון,מוצעלקבועבסעיפים80)ד()1(ו–82)ד()1(כי
שינויכאמוריהיהבהודעהלמפקח,אשריוכללהתנגד
21ימים,בהודעהכתובהומנומקתעהסדר לשינויבתוך
זהמבוססעלההנחהשהרשותפועלתלטובתמשתמשי
השינוי את יראו ולכן בשטחה, הציבורית התחבורה
כמאושראלאאםכןמצאהמפקחטעםלהתנגדותלשינוי

בתוךפרקהזמןהאמורע
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עלאףהאמורבהוראותלפיהפקודה,בעלרישיוןקולאיפסיקאתההסעהבקו )ו(
השירותאלאאםכןקיבללכךהיתרמהרשותובהתאםלתנאיההיתר,אואםהדבר

הותרברישיוןהקוובמידהשהותרע

הרשותרשאית,באישורהמפקח,להורותלבעלרישיוןקובענייניםנוספיםעל )ז(
אלההמנוייםבסעיפיםקטנים)ד(עד)ו(,הקשוריםלהפעלתהשירותע

הרשותרשאיתלפנותלמפקחולבקשולבטלרישיוןקושלבעלרישיוןשהפרתנאי )ח(
מתנאיהרישיוןאוהפרהוראהשנתנהלולפיפרקזה;פנייהכאמורתיעשהלאחר

שהרשותנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

לרשותיהיוסמכויותלפיסעיף80לגביקוחוץ־מטרופוליניאולגביבעלרישיון81עקוחוץ־מטרופוליני )א(
)4(ו–)ו(,טעונה לקוכאמור,ואולםהפעלתסמכויותכמפורטבסעיף80)ב(,)ד()1(עד

אישורשלהמפקחע

קוחוץ־ לגבי 80)ב( בסעיף בענייניםהאמורים להורותלרשות המפקחרשאי )ב(
מטרופוליני,וכןלהורותלהלתתהוראותלבעלרישיוןקוחוץ־מטרופוליניבעניינים
האמוריםבסעיף80)ד()1(עד)4(;הורההמפקחכאמור,יעמידהמשרדאתהמימוןהנדרש

לצורךיישוםהוראתוע

לענייןסעיףזה,"קוחוץ־מטרופוליני"-קושחלקממסלולועוברבתחוםמטרופולין )ג(
וחלקומחוץלתחוםהמטרופולין,והמפקחהורהלרשותלהיותאחראיתלניהולהפעלתוע

ניהולהפעלתקווי
שירותלמוניות

בתחום82ע שמסלולם שירותלמוניות קווי הפעלת לניהול אחראית תהיה רשות )א(
המטרופוליןשלה,כמפורטבסעיףזהע

הרשותתתכנןאתהקוויםשלגביהםהמפקחיהיהרשאילתתרישיונותקווי )ב(
שירותלמוניות;עלאףהאמורבסעיף14טזלפקודה,הרשותתפרסםאתרשימתהקווים
באתרהרשותותפנהלמפקחבבקשהכיהרשימהתתפרסםגםבאתרהמשרד;הרשות

רשאיתלעדכןמזמןלזמןאתהרשימה,ובלבדשחלפהשנהממועדעדכונההאחרוןע

הרשותתתקשר,לפיההוראותשייתןלההמפקח,עםמישניתןלורישיוןלהפעלת )ג(
קושירותלמוניתלפיסעיף14חלפקודה)בסעיףזה-בעלרישיוןקו(ע

הרשותרשאית,באופןבלעדי,להורותלבעלרישיוןקובענייניםהמפורטיםלהלן: )ד(

עלאףהאמורבהוראותלפיהפקודה,בעלרישיוןקולאיפסיקאתההסעהבקו )ו(
השירותאלאאםכןקיבללכךהיתרמהרשותובהתאםלתנאיההיתר,אואםהדבר

הותרברישיוןהקוובמידהשהותרע

הרשותרשאית,באישורהמפקח,להורותלבעלרישיוןקובענייניםנוספיםעל )ז(
אלההמנוייםבסעיפיםקטנים)ד(עד)ו(,הקשוריםלהפעלתהשירותע

הרשותרשאיתלפנותלמפקחולבקשולבטלרישיוןקושלבעלרישיוןשהפרתנאי )ח(
מתנאיהרישיוןאוהפרהוראהשנתנהלולפיפרקזה;פנייהכאמורתיעשהלאחר

שהרשותנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

לרשותיהיוסמכויותלפיסעיף80לגביקוחוץ־מטרופוליניאולגביבעלרישיון81ע )א(
)4(ו–)ו(,טעונה לקוכאמור,ואולםהפעלתסמכויותכמפורטבסעיף80)ב(,)ד()1(עד

אישורשלהמפקחע

קוחוץ־מטרופוליני

קוחוץ־ לגבי 80)ב( בסעיף בענייניםהאמורים להורותלרשות המפקחרשאי )ב(
מטרופוליני,וכןלהורותלהלתתהוראותלבעלרישיוןקוחוץ־מטרופוליניבעניינים
האמוריםבסעיף80)ד()1(עד)4(;הורההמפקחכאמור,יעמידהמשרדאתהמימוןהנדרש

לצורךיישוםהוראתוע

לענייןסעיףזה,"קוחוץ־מטרופוליני"-קושחלקממסלולועוברבתחוםמטרופולין )ג(
וחלקומחוץלתחוםהמטרופולין,והמפקחהורהלרשותלהיותאחראיתלניהולהפעלתוע

בתחום82ע שמסלולם שירותלמוניות קווי הפעלת לניהול אחראית תהיה רשות )א(
המטרופוליןשלה,כמפורטבסעיףזהע

ניהולהפעלתקווי
שירותלמוניות

הרשותתתכנןאתהקוויםשלגביהםהמפקחיהיהרשאילתתרישיונותקווי )ב(
שירותלמוניות;עלאףהאמורבסעיף14טזלפקודה,הרשותתפרסםאתרשימתהקווים
באתרהרשותותפנהלמפקחבבקשהכיהרשימהתתפרסםגםבאתרהמשרד;הרשות

רשאיתלעדכןמזמןלזמןאתהרשימה,ובלבדשחלפהשנהממועדעדכונההאחרוןע

הרשותתתקשר,לפיההוראותשייתןלההמפקח,עםמישניתןלורישיוןלהפעלת )ג(
קושירותלמוניתלפיסעיף14חלפקודה)בסעיףזה-בעלרישיוןקו(ע

הרשותרשאית,באופןבלעדי,להורותלבעלרישיוןקובענייניםהמפורטיםלהלן: )ד(

להורות את להסמיך מוצע ו־82)ז( 80)ז( בסעיפים
להפעלת הקשורים נוספים בעניינים גם רישיון לבעל
השירות,באישורהמפקחעכמוכן,כדילהקנותלרשותכלי
אכיפהנוסףעלאלההנתוניםלהבהתאםלהסכמיםעם
המפעיליםמוצעלקבוע,בסעיפים80)ח(ו־82)ח(,כיהרשות
תהיהרשאיתלפנותלמפקחבבקשהלביטולרישיוןהקוע
לגביקווימוניותשירותמוצעבסעיף82)ו(לאפשרלרשות
גםלפנותלמפקחבבקשהלחילוטערבות,אםמצאהכי
בעלהרישיוןהפרתנאימתנאיהרישיוןולאחרשנתנהלו

להשמיעאתטענותיולפניהע

כחלקמהפעלתשירותיהאוטובוסיםבמטרופולין,  סעיף 81
מופעליםגםקוויאוטובוסאשרחלקממסלולם 
עוברבתחוםהמטרופוליןוחלקומחוץלתחוםהמטרופולין

)להלן-קוחוץ־מטרופוליני(עהיותוקווישירותאלההם
רלוונטייםגםלמטרופוליניםאולרשויותמקומיותשאינם
בתחוםהמטרופולין,הםאינםבאחריותההבלעדיתשל
הרשותעמוצעלקבועכיאםהמפקחהורהלרשותלהיות
יהיו חוץ־מטרופוליני, קו של הפעלתו לניהול אחראית
נתונותלהלגביוהסמכויותהקבועותבסעיף80לענייןקווי
שירותבתחוםהמטרופולין,ואולםהפעלתחלקמהסמכויות
אישור טעונה תהיה חוץ־מטרופוליני לקו ביחס האלה
המפקחענוסףעלכך,כדילאפשרלמפקחלבצעשינויים
נדרשיםבהפעלתושלקוחוץ־מטרופוליני,מוצעכיהוא
יוסמךלהורותלרשותלתתלבעלרישיוןקוכאמורהוראות
בענייןשינוייםאלהעמוצעלקבועכיאםהורההמפקח
לביצוע מתאים תקציב התחבורה משרד יקצה כאמור,

ההוראותע
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פרטיקוהשירותלמוניות,לרבותתחנתמוצאותחנתיעד,מקוםלחניית )1(
המוניותומסלולהקו;הוראהלענייןמסלולהקו,לרבותתחנתהמוצאותחנת
היעד,תיכנסלתוקףבתום21ימיםממתןהודעהעליהלמפקח,זולתאםהמפקח
מתנגד הוא כי הימים, 21 בתוך ומנומקת, כתובה בהודעה לרשות, הודיע

להוראתה;

מספרהמוניותהמזערישבאמצעותןיינתןהשירות; )2(

סימניהיכרלמוניותשירות; )3(

הורתההרשותכאמורבסעיףקטןזה,תעדכןאתהנספחהרלוונטיברישיון;לצורךעדכונים
כאמורייתןהמפקחלרשותהרשאתגישהועדכוןבמערכתהרישוישלקוויהשירותע

עלאףהאמורבהוראותהפקודהאולפיה,הרשותבלבדרשאיתלהורותלבעל )ה(
רישיוןקובענייניםהמפורטיםלהלןלגביהשירותבקו:

לוחהזמניםהקובעאתמועדתחילתהנסיעותבקוואתמועדסיומן; )1(

חובותשיחולועלהנהגיםלענייןלבושוזיהוי; )2(

טיפולבפניותציבורובחפציםאבודים; )3(

הובלתמטעןנוסעים; )4(

הצגתהוראות,שכרהסעהאוכלמידעאחרבמוניתע )5(

הרשותרשאיתלפנותלמפקחולבקשולחלט,בהתאםלהוראותסעיף14יג)א( )ו(
לפקודה,ערבותבנקאיתשבעלרישיוןקוהפקידבידיו,כולהאוחלקה,אםמתקייםאחד
מןהתנאיםהמנוייםבסעיףהאמור,אוהפרהוראהשהרשותנתנהלולפיפרקזה;פנייה

כאמורתיעשהלאחרשהרשותנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

הרשותרשאית,באישורהמפקח,להורותלבעלרישיוןקובענייניםנוספיםעל )ז(
אלההמנוייםבסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(,הקשוריםלהפעלתהשירותע

הרשותרשאיתלפנותלמפקחולבקשולבטלרישיוןקובהתאםלהוראותסעיף )ח(
14יגלפקודהלגביבעלרישיוןקושירות,אםמתקייםאחדמןהתנאיםהמנוייםבסעיף
האמור,אוהפרהוראהשהרשותנתנהלולפיפרקזה;פנייהכאמורתיעשהלאחר

שהרשותנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

ניהולהפעלת
מסילתברזל

מקומית

רשותרשאיתלפעולבשםהמדינהומטעמהבענייניםהנוגעיםלמסילתברזלמקומית83ע
בתחוםהמטרופוליןבהתאםלהסכםביןהמדינהלביןמפעילמסילתהברזלהמקומית,

אםהמדינההתקשרהעםהרשותבהסכםלענייןזה;בסעיףזה-

"מפעילמסילתברזלמקומית"-בעלזיכיוןלהפעלתמסילתברזלמקומיתשניתןלפי
סעיף46א)א(לפקודתמסילותהברזלאובעלהיתרהפעלהלהפעלתמסילתברזל

מקומיתשניתןלפיסעיף46דלפקודתמסילותהברזל;

"פקודתמסילותהברזל"-פקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-741972ע

סעיף46אלפקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,  סעיף 83
לבנייה, זיכיון בהענקת דן התשל"ב-1972, 
הפעלהאוניהולשלמסילתברזלמקומית)רכבתקלה(,
וסעיף46דלפקודההאמורהמורהכיהפעלתמסילתברזל
מקומיתטעונההיתרעשירותירכבתקלהבאמצעותמפעילי
בין להסכמים בהתאם גם ניתנים מקומית ברזל מסילת

מפעיליםאלהלביןהמדינהעמוצעלקבועכירשותתהיה
רשאיתלפעול,כזרועארוכהשלהמדינה,בענייניניהול
הרכבת מפעיל בין להסכם בהתאם קלה רכבת הפעלת
הרשות המדינה,אםהמדינההתקשרהעם לבין הקלה

בהסכםלענייןזהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,התשל"ב,עמ'485ע 74
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מסירתמידע
לרשות

בלילגרועמןהאמורבסעיף71בלפקודה,בעלרישיוןקושירותלאוטובוס,בעל84ע )א(
רישיוןקושירותלמונית,מפעילמסילתברזלמקומיתומפעילמסילתרכבתארצית
הפועליםבתחוםהמטרופוליןשלרשות)להלן-מפעיליתחבורהציבוריתבמטרופולין(
ימסרולרשותנתוניםמלאיםומעודכניםעלהשירותשהםמפעיליםבהתאםלמפורט

בסעיף71ב)ג()1(לפקודהויעדכנובאופןשוטףאתהנתוניםשמסרוע

רשותרשאיתלדרושממפעיליתחבורהציבוריתבמטרופוליןלמסורלהפרטים )ב(
נוספיםעלהשירותשהםמפעיליםע

רשותרשאיתלתתהוראותלענייןמסירתמידעכאמורבסעיףקטן)א(ובכללזה )ג(
לענייןמהימנותהמידעועדכניותו,ולענייןהמערכותהטכנולוגיותשישמשולהעברת
71ב)ד(לפקודה,יחולו המידע,ואולםאםהמפקחנתןהוראותלענייןזהלפיסעיף

ההוראותשקבעע

רשותרשאיתלהקיםאולנהלמרכזמידעלשםמתןמידעלציבורעלשירותי )ד(
תחבורהציבוריתבמטרופוליןע

בלילגרועמהוראותסעיף71דלפקודה,רשותרשאיתלהציבבתחוםהמטרופוליןשילוט85עשילוטאלקטרוני
אלקטרוניכמשמעותובסעיף71ד)א(לפקודה,לפיתכניתשנתיתשהמפקחאישרע

תחבורתי86עמיתקןתחבורתי מיתקן של מפעיל או למחזיק לתת בלעדי, באופן רשאית, רשות )א(
מטרופוליני,הוראותלענייןשימושבמיתקן,במגמהלהבטיחשירותתקיןוהוגןלנוסעים
בתחבורההציבוריתולמשתמשיםאחריםבמיתקן;נתנהרשותהוראותכאמור,יראו

אותןכתנאיםברישיוןע

עלאףהאמורבכלדין,רשותרשאיתלחייבמחזיקאומפעילשלמיתקןתחבורתי )ב(
מטרופולינילאפשרשימושבמיתקןלצורךמתןשירותיתחבורהציבוריתוכןלקבועאת
אופןהשימושבוואתהיקפו,ככלשהדברנדרשלתפעולתקיןשלשירותיהתחבורה

הציבורית,קיומהשלתחרותאוטעמיםשלטובתהציבורע

בלילגרועמןהאמורבסעיף71בלפקודה,בעלרישיוןקושירותלאוטובוס,בעל84ע )א(
רישיוןקושירותלמונית,מפעילמסילתברזלמקומיתומפעילמסילתרכבתארצית
הפועליםבתחוםהמטרופוליןשלרשות)להלן-מפעיליתחבורהציבוריתבמטרופולין(
ימסרולרשותנתוניםמלאיםומעודכניםעלהשירותשהםמפעיליםבהתאםלמפורט

בסעיף71ב)ג()1(לפקודהויעדכנובאופןשוטףאתהנתוניםשמסרוע

מסירתמידע
לרשות

רשותרשאיתלדרושממפעיליתחבורהציבוריתבמטרופוליןלמסורלהפרטים )ב(
נוספיםעלהשירותשהםמפעיליםע

רשותרשאיתלתתהוראותלענייןמסירתמידעכאמורבסעיףקטן)א(ובכללזה )ג(
לענייןמהימנותהמידעועדכניותו,ולענייןהמערכותהטכנולוגיותשישמשולהעברת
71ב)ד(לפקודה,יחולו המידע,ואולםאםהמפקחנתןהוראותלענייןזהלפיסעיף

ההוראותשקבעע

רשותרשאיתלהקיםאולנהלמרכזמידעלשםמתןמידעלציבורעלשירותי )ד(
תחבורהציבוריתבמטרופוליןע

בלילגרועמהוראותסעיף71דלפקודה,רשותרשאיתלהציבבתחוםהמטרופוליןשילוט85ע
אלקטרוניכמשמעותובסעיף71ד)א(לפקודה,לפיתכניתשנתיתשהמפקחאישרע

שילוטאלקטרוני

תחבורתי86ע מיתקן של מפעיל או למחזיק לתת בלעדי, באופן רשאית, רשות )א(
מטרופוליני,הוראותלענייןשימושבמיתקן,במגמהלהבטיחשירותתקיןוהוגןלנוסעים
בתחבורההציבוריתולמשתמשיםאחריםבמיתקן;נתנהרשותהוראותכאמור,יראו

אותןכתנאיםברישיוןע

מיתקןתחבורתי

עלאףהאמורבכלדין,רשותרשאיתלחייבמחזיקאומפעילשלמיתקןתחבורתי )ב(
מטרופולינילאפשרשימושבמיתקןלצורךמתןשירותיתחבורהציבוריתוכןלקבועאת
אופןהשימושבוואתהיקפו,ככלשהדברנדרשלתפעולתקיןשלשירותיהתחבורה

הציבורית,קיומהשלתחרותאוטעמיםשלטובתהציבורע

התחבורה מפעילי כלל את לחייב מוצע  סעיף 84 
הציבוריתבשטחהרשות-מפעיליאוטובוסים, 
מוניותשירות,מפעילימסילתברזלמקומיתומפעילמסילת
ברזלארצית-למסורלרשותנתוניםמלאיםומעודכנים
עלכלקושירותפעילכמפורטבסעיף71ב)ג()1(לפקודה,
הכוללים,ביןהשאר,נתוניםעלמהלךקוהשירות,מקום
לרבות השירות, למתן המתוכנן הזמנים לוח התחנות,
מועדתחילתו,סיומו,תדירותהקו,משךהנסיעהומחירה,
והנגישותלאנשיםעםמוגבלותעזאתבלילגרועמחובת
המפעיליםלהעבירמידעלמפקחבהתאםלהוראותסעיף
71בלפקודהעכמוכן,מוצעלהסמיךרשותלדרושממפעילי

התחבורההציבוריתמידענוסףע

עודמוצעלהסמיךרשותלתתהוראותלענייןמסירת
המידעכאמור,לרבותעלמהימנותו,עדכניותווהמערכות
הטכנולוגיותלהעברתועעםזאת,כדילמנועמצבשלעומס
רגולטוריעלהמפעילוגידוללאמבוקרבעלויותהעברת
המידע,מוצעכיככלשהמפקחנתןהוראותלענייןהעברת
שהוא יחולוההוראות 71ב)ד(לפקודה, סעיף לפי מידע
קבעעלפיהמוצערשותרשאיתגםלהקיםאולנהלמרכז
מידעלציבורבכלהנוגעלשירותיהתחבורההציבורית

במטרופוליןע

להציב רשאית תהיה רשות כי לקבוע מוצע  סעיף 85 
שילוט אוטובוס בתחנות המטרופולין בתחום 
- היינו לפקודה, 71ד)א( בסעיף כמשמעותו אלקטרוני
שילוטאלקטרונישבויוצגמידעמעודכןעלמשךהנסיעה
להגעת המשוער והמועד לתחנה תחנה בין המשוער
אוטובוסלתחנה,לפיתכניתשנתיתעבהתאםלסעיףהאמור
מנחים לשיקולים בהתאם נקבעות בתכנית העדיפויות
לתחנותהמשמשות התחנה סמיכות הנזכריםבו,ובהם
אמצעיתחבורהציבוריתאחרתולמקומותהמשמשיםאת
הציבורהרחבעכדילמנועמצבשלחוסראחידותארצי,
שישבוכדילפגועבשירות,מוצעלקבועכיתכניתשנתית

כאמורשתכיןרשותתהיהטעונהאישורשלהמפקחע

כדילאפשרהפעלתשירותיתחבורהציבורית,  סעיף 86
נדרשיםמיתקניםתחבורתייםהמשמשים,בין 
בין נוסעים של ומעבר תדלוק תחזוקה, לחניה, השאר,
קוויאוטובוסשוניםעההגדרה"מיתקןתחבורתי"בסעיף1
לפקודההיא"מסוףלתחבורהציבוריתאותחנהמרכזית"ע

ולאפשר לציבור גבוהה שירות רמת להבטיח כדי
הפעלהשלרשתקווישירותבמטרופולין,מוצעכירשות
תחבורתי במיתקן שימוש לעניין הוראות לתת תוכל
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נעשהשימושבמיתקןתחבורתילפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיבעלהרישיון )ג(
לדרושמחירסבירבשלהשימוש;באיןהסכמהעלהמחיר,יקבעוהשריםאתהמחיר

עלבסיסהעלותהכוללתשלהשימוש,בתוספתרווחסבירע

בסעיףזה- )ד(

"מיתקןתחבורתימטרופוליני"-מיתקןתחבורתיכהגדרתובסעיף1לפקודההמצוי
בתחוםהמטרופוליןשניתןלגביורישיון,ובלבדשהואמשמשרקלמתןשירותי

תחבורהציבוריתשלגביהםניתנולרשותסמכויותלפיסעיפים82,80ו־83;

"רישיון"-רישיוןלפיסעיף16אלפקודהע

הליכיםתחרותיים
לבחירתבעלי

רישיוןקו

רשותתנהלהליכיםתחרותייםלבחירתבעלרישיוןקושירותבאוטובוסולבחירתבעל87ע
רישיוןקושירותלמוניותבהתאםלהוראותסעיף14חלפקודה,באשכולותשירותאו
בקווישירותשעיקרפעילותםבתחוםהמטרופוליןשלה,אםהמנהלהכללישלמשרד

התחבורהאומימטעמווהממונהעלהתקציביםאומימטעמוהורולהעלכךע

תעריפיחניה
בציריהרשות

ובדרךהסמוכה
למערךתחבורה

ציבורית

עלאףהוראותסעיף70בלפקודה,רשותרשאיתלקבוע,באישורהשרושרהפנים88ע )א(
לאחרשנועצועםשרהאוצר,אתהתשלוםהמינימליבעבורחניהבאלה:

צירמציריהרשותובמרחבהסובבאותובטווחשל350מטרים; )1(

דרךעירוניתאוחלקממנה,אםקיימיםבהאובמרחקשלאיעלהעל350 )2(
מטריםממנהמסילתברזלמקומיתאוכלמערךאחרשניתניםבושירותיתחבורה

ציבורית,לרבותנתיבהמיועדלתחבורהציבוריתע

שנמצאבתחוםהמטרופוליןומשמשלמתןשירותיתחבורה
ציבוריתשלגביהםנתונהלרשותסמכות)להלן-מיתקן
מטרופוליני(,וכןלהורותלמחזיקאולמפעילשלהמיתקן
לאפשרלאחריםלהשתמשבמיתקן,ככלשהדברנדרש,
לסעיף בהתאם למפקח הנתונה לסמכות בדומה וזאת
במצב למשל, תידרש, זו סמכות הפעלת לפקודהע 16ב
שבוהרשותהורתהלבעלרישיוןקולהגביראתתדירות
הנסיעהבקושירותוהגברתתדירותכאמורתצריךתוספת
אוטובוסים,ובהתאם-תוספתשלמקומותחניהותחזוקהע

בדומהלקבועלענייןזהבסעיף16ב)ב(לפקודה,מוצע
לקבועכיאםהורתההרשותכאמור,רשאיבעלהרישיון
במיתקןהתחבורתילדרושמחירסבירבשלהשימוש,ובאין
הסכמהעלהמחיר,יקבעואותוהשרים,בהסתמךעלחישוב

העלותהכוללתשלהשימושבתוספתרווחסבירע

11 מיום הממשלה של 3426 מספר בהחלטה  סעיף 87
הממשלה(, החלטת - )להלן 2018 בינואר 
קו רישיון בעלי לבחירת תחרותיים הליכים כי הוחלט
באמצעות לאוטובוסיםולמוניותשירות,יבוצעו שירות
בהתאם התחבורה שר שמינה בין־משרדית ועדה
להחלטהמספר1301שלהממשלהמיום8בינואר1997,
של מועצה חברי מבין נוספים חברים יצורפו שאליה
הרשותהמטרופולינית,שמספרםלאיפחתממספרנציגי
הממשלה,ובמקרהשלשוויוןקולותיינתןליו"רהוועדה,
שהואנציגמשרדהתחבורה,קולמכריע)להלן-הוועדה
הבין־משרדית(עעודהוחלטכילאחרהשלמתשניהליכים
הבין־משרדית, הוועדה במסגרת שיבוצעו תחרותיים
יבחנוהמנהלתהכלליתשלמשרדהתחבורהוהממונה,

אומימטעמם,האםהוועדההבין־משרדיתתמשיךלנהל
אתההליכיםתחרותיים,אושניהולםיועברלוועדהשל
כי גם צוין הממשלה בהחלטת המטרופוליניתע הרשות
ניהולההליכיםעלידיועדהשלהרשותיהיהבהתאם
לאמותמידהשיקבעהמפקח,בשיםלבלהשלכותהרוחב
לשירות שיש למטרופולין מחוץ השירות על ולהשפעה

כאמורע

הסעיףהמוצענועדלהקנותלרשותסמכותבאופן
שיאפשראתיישוםהחלטתהממשלהע

במטרופולין מרכזיים בצירים חניה לתעריפי  סעיף 88
השפעהישירהעלכדאיותהשימושברכבפרטי, 
יוצאגםעלהיקףהשימושבתחבורהציבוריתע וכפועל
השימוש לעידוד כלים מגוון לרשות להעניק במטרה
בתחבורהציבורית,מוצעכיבאישורשרהתחבורהושר
הפנים,ולאחרהתייעצותעםשרהאוצר,תהיההרשות
רשאיתלקבועאתהתשלוםהמינימלילחניהבציריהרשות
ובמרחבהסובבאותםבטווחשל350מטרים,וכןלחניה
בדרךעירוניתהסמוכהלמסילתברזלמקומיתאומערך
אחרשלשירותיתחבורהציבוריתעסכוםהתשלוםייקבע
במטרהלעודדשימושבאמצעיתחבורהציבוריתוככל
שהואיהיהגבוהמהתעריפיםהקבועיםבהסדרהחניה
הארצילפיסעיף70בלפקודהאובחוקיהעזרשלהרשויות
המקומיותלפיסעיף77לפקודה,הואיגברעליהםעכמוכן,
כדילמנועאי–בהירותבנוגעלסמכותהגבייה,אשרמוצע
להותירהבידיהפקחיםהעירוניים,מוצעלקבועכייראו

בתעריףהאמורכתעריףשנקבעבחוקהעזרהעירוניע
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תשלוםכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעבהתאםלנדרשלשםעידודהשימושבאמצעי )ב(
תחבורהציבוריתע

תשלוםכאמורבסעיףקטן)א(יפורסםברשומותוייראהלענייןכלדיןכאילונקבע )ג(
בחוקעזרעירונישלהרשותהמקומיתשבתחומהיחולהתשלוםע

נקבעתשלוםמינימליכאמורבסעיףקטן)א(,לאיחולבדרךשלגביההואנקבע )ד(
הסדרהחניההארציהאחידאוהסדראחרשנקבעלפיסעיף77לפקודה,אםהתשלום
המינימליגבוהמההסדריםכאמור,למעטהסדריםשנקבעולענייןחנייתנכיםותושבי

הדרךהאמורהע

רשותתשמשכרשותתימרורכמשמעותהלפיהפקודהויהיולהסמכויותכמפורט89ערשותתימרור )א(
להלן:

סמכויותשלרשותתימרורמטרופוליניתכמשמעותהבהוראותלפיהפקודה, )1(
בתחוםהמטרופולין;

סמכויותשלרשותתימרורמקומיתכמשמעותהבהוראותלפיהפקודה, )2(
בתחוםציריהרשות;

סמכויותשלרשותתימרורמקומיתכמשמעותהלפיהפקודהבתחוםצירי )3(
ניהולהתנועהלגביהסדריהתנועההנדרשיםלצורךניהולהתנועהכפישייקבעו

בהוראותלפיהפקודהע

הוראותלפיהפקודהכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעובתוךשלושהחודשיםמיום )ב(
התחילהע

פיתוח,תפעול
ותחזוקתתשתיות
תחבורהציבורית

במטרופולין

רשותרשאיתלערוךולהגישתכניותכהגדרתןבחוקהתכנוןוהבנייהלתשתיות90ע )א(
ציבורית תחבורה תשתיות להקמת עבודות לבצע במטרופולין, ציבורית תחבורה
במטרופולין,ולתפעלולתחזקתשתיותתחבורהציבוריתבמטרופולין,בכפוףלהוראות

סעיףקטן)ב(ע

עריכהוהגשהשלתכניתלתשתיתתחבורהציבוריתשאינהתשתיתתחבורה )ב(
ציבוריתמשלימה,וכןהקמה,תפעולותחזוקהשלתשתיתתחבורהציבוריתתהיה
באישורשלהמנהלהכללישלמשרדהתחבורהאומימטעמוובהסכמתהממונהעל

התקציביםאומימטעמוע

תשלוםכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעבהתאםלנדרשלשםעידודהשימושבאמצעי )ב(
תחבורהציבוריתע

תשלוםכאמורבסעיףקטן)א(יפורסםברשומותוייראהלענייןכלדיןכאילונקבע )ג(
בחוקעזרעירונישלהרשותהמקומיתשבתחומהיחולהתשלוםע

נקבעתשלוםמינימליכאמורבסעיףקטן)א(,לאיחולבדרךשלגביההואנקבע )ד(
הסדרהחניההארציהאחידאוהסדראחרשנקבעלפיסעיף77לפקודה,אםהתשלום
המינימליגבוהמההסדריםכאמור,למעטהסדריםשנקבעולענייןחנייתנכיםותושבי

הדרךהאמורהע

רשותתשמשכרשותתימרורכמשמעותהלפיהפקודהויהיולהסמכויותכמפורט89ע )א(
להלן:

רשותתימרור

סמכויותשלרשותתימרורמטרופוליניתכמשמעותהבהוראותלפיהפקודה, )1(
בתחוםהמטרופולין;

סמכויותשלרשותתימרורמקומיתכמשמעותהבהוראותלפיהפקודה, )2(
בתחוםציריהרשות;

סמכויותשלרשותתימרורמקומיתכמשמעותהלפיהפקודהבתחוםצירי )3(
ניהולהתנועהלגביהסדריהתנועההנדרשיםלצורךניהולהתנועהכפישייקבעו

בהוראותלפיהפקודהע

הוראותלפיהפקודהכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעובתוךשלושהחודשיםמיום )ב(
התחילהע

רשותרשאיתלערוךולהגישתכניותכהגדרתןבחוקהתכנוןוהבנייהלתשתיות90ע )א(
ציבורית תחבורה תשתיות להקמת עבודות לבצע במטרופולין, ציבורית תחבורה
במטרופולין,ולתפעלולתחזקתשתיותתחבורהציבוריתבמטרופולין,בכפוףלהוראות

סעיףקטן)ב(ע

פיתוח,תפעול
ותחזוקתתשתיות
תחבורהציבורית

במטרופולין

עריכהוהגשהשלתכניתלתשתיתתחבורהציבוריתשאינהתשתיתתחבורה )ב(
ציבוריתמשלימה,וכןהקמה,תפעולותחזוקהשלתשתיתתחבורהציבוריתתהיה
באישורשלהמנהלהכללישלמשרדהתחבורהאומימטעמוובהסכמתהממונהעל

התקציביםאומימטעמוע

מוצעלהקנותלרשותסמכויותשלרשותתימרורע סעיף 89 

לגביתחוםהמטרופוליןמוצעלקבועכירשות 
תהיהבעלתסמכותשל"רשותתימרורמטרופולינית",רובד
בינייםחדשביןרשותהתימרורהמרכזיתלרשותהתימרור
המקומיתהקבועותבתקנותהתעבורה,אשרייקבעגםהוא
בתקנותהתעבורהעבתקנותייקבעוהסדריתנועההקשורים
הרשות של בסמכותה יהיו אשר ציבורית בתחבורה
המטרופולינית,כפיפותהלרשותהתימרורהמרכזית,שהיא
המפקחאומישהואאצללומסמכויותיוכרשותתימרור
מרכזיתלכלשטחהמדינהאולחלקממנו,וכןסמכותה
מינה שהמפקח מי שהיא מקומית, תימרור רשות כלפי
להיותרשותתימרורמקומיתלגביתחוםאומקומותשקבעע

תהיה הרשות צירי בתחום כי לקבוע מוצע עוד
וכי מקומית, תימרור רשות של סמכויות בעלת הרשות
סמכות בעלת הרשות תהיה תנועה ניהול צירי בתחום

שלרשותתימרורמקומיתלענייןהיבטיניהולתנועהכפי
רמזורים, ניהול זה: ובכלל התעבורה בתקנות שייקבעו

תמרוריבקרתנתיביםוהתקניםלניהולתנועהע

כדילמנועעיכובבהעברתסמכותכאמורלרשות,
מוצעלקבועכיתקנותהתעבורהיתוקנובהתאםלאמור

בסעיףבתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילהע

מוצעלהסמיךרשותלערוךולהגישתכניותלפי  סעיף 90
חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)להלן- 
סמכויותתכנון(,לצורךהקמתתשתיותתחבורהציבורית,
וכןלבצעעבודותהקמה,תפעולותחזוקהשלתשתיות

תחבורהציבוריתע

שעיקר לגוף הרשות הפיכת למנוע כדי זאת, עם
עיסוקוהואהקמתתשתיות,כךשלפחותבשלבהראשון
מוצע ציבורית, תחבורה הפעלת תהיה פעילותה ליבת
שאינן ציבורית, תחבורה תשתיות של תכנון כי לקבוע
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בסעיףזה- )ג(

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-751965;

"תשתיתתחבורהציבוריתבמטרופולין"-דרך,מבנהדרךאומיתקןדרךכהגדרתם
בחוקהתכנוןוהבנייה,המשמשיםלצורךתחבורהציבוריתבתחוםהמטרופולין,

לרבותתשתיתתחבורהציבוריתמשלימה;

"תשתיתתחבורהציבוריתמשלימה"-דרך,מבנהדרךאומיתקןדרךכהגדרתםבחוק
התכנוןוהבנייה,המשמשיםלצורךתחבורהלאממונעתאולצורךמיתקןשישמש
לתפעולשלאוטובוסים,למתןשירותלאוטובוסיםאולמתןשירותשלאוטובוסיםע

השררשאילקבועבצוכירשותתהיהרשאיתלאכוףעבירותתעבורהבהתאםלסמכות91עסמכויותאכיפה
לפיסעיף27א1לפקודהע

סימן ט': פיקוח 

בסימןזה,"מפעילתחבורהציבורית"-כלאחדמאלה:92עהגדרה

בעלרישיוןקוכהגדרתובסעיף80; )1(

בעלרישיוןקוכהגדרתובסעיף82; )2(

מפעילמסילתברזלמקומיתכהגדרתובסעיף83-אםהמדינההתקשרהעם )3(
הרשותבהסכםכאמורבאותוסעיףע

רשותתפקחעלביצועההוראותלפיפרקזה,ההוראותלפיסימןג'1וסימןה'לפרק93עסמכותלפקח
השניבפקודה,הוראותסעיפים70א70,1א70,2גו־70דלפקודה,וכןהתקנותשנקבעו

לפיסעיפים70)12(ו־70)14(לפקודה,לגבימפעילתחבורהציבוריתע

להם94עמינוימפקחים נתונות שיהיו מפקחים הרשות, עובדי מבין למנות, רשאי רשות מנהל )א(
הסמכויותלפיסימןזה)בסימןזה-מפקחים(ע

לאימונהמפקח,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

של לתפעול המשמשים מיתקנים או אופניים שבילי
אוטובוסים,למתןשירותלהםאולמתןשירותיאוטובוסים,
עלידיהרשות,וכןהקמה,תפעולותחזוקהשלתשתיות
תחבורהציבוריתעלידיה,יהיובאישורהמנהלהכללי
שלמשרדהתחבורהאומימטעמוובהסכמתהממונהעל

התקציביםאומימטעמוע

הכלים אחד הם ציבורית תחבורה נתיבי  סעיף 91
המרכזייםהמאפשריםתחבורהציבוריתמהירה, 
איכותיתויעילהעכדילהבטיחשנתיביתחבורהציבורית
בתחוםהמטרופוליןישמשורקלמטרהשלשמההםנועדו,
מוצעלאפשרלרשותמטרופוליניתלבצעפעולותאכיפה
לגבישימושלאחוקיבנתיביתחבורהציבוריתבתחומה
באמצעותמצלמות,בהתאםלהסדרהקבועלגבירשויות
רשות ידי על האכיפה לפקודהע 27א1 בסעיף מקומיות
תבוצעבהתאםלתיקוןסעיף27א1לפקודה,המוצעבסעיף

105)2(,ומוצעלקבועכיהפעלתהתותנהבצושלהשרע

סימןט'נועדלהעניקלרשותסמכויותלפיקוח  סעיפים
עלבעלירישיוןקוהפועליםבתחוםהמטרופוליןע  92 ו־93 
שהוצע להסדר דומה המוצע הפיקוח הסדר 

בסעיף4להצעתחוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'116(,
להקנות יוכל התחבורה משרד ולפיו התשע"ז-2016,
לעובדיוסמכויותפיקוחכלפיבעלירישיונותשוניםלגבי

הוראותשונותבפקודהע

תהיה זה לסימן בהתאם הפיקוח סמכות כי מוצע
נתונהלרשותלגביבעלרישיוןקושירותבאוטובוסובעל
רישיוןקושירותבמוניתשירות,וכןלגבימפעילמסילת
ברזל,אםהמדינההתקשרהעםהרשותבהסכםלענייןזהע
סמכותכאמורתהיהנתונהלרשותלצורךאכיפתביצוע
אכיפת לצורך וכן זה, פרק לפי לאלה שיינתנו הוראות
הוראותהפקודהוהתקנותשנקבעולפיהכמפורטבסעיף

93המוצעע

מוצעלהסמיךמנהלרשותלמנותמפקחיםמבין  סעיף 94
עובדיהרשות,אשריהיובעליסמכויותפיקוח 
לפיהמוצעבסימןזה,בכפוףלבדיקהשלעברםהפלילי
עלידיהשר,להכשרהמתאימהולתנאיכשירותנוספים

שיקבעהשרע
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הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןהוא )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיסימן )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםשקבעהשר,ככלשקבעע )3(

לשםפיקוחכאמורבסעיף93,רשאימפקח-95עסמכויותפיקוח

לדרושממפעילתחבורהציבוריתאוממישפועלמטעמואוממישנחזהכמפעיל )1(
תחבורהציבוריתאוממישנחזהכפועלמטעםמפעילתחבורהציבורית,למסורלואת

שמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותוהתקנותהאמורותבסעיף93אולהקלאתביצוען;לענייןזה,

"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-761995;

להיכנסלכלמקוםשבומבוצעותפעולותהטעונותרישיון,לרבותכליתחבורה )3(
כשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאלפיצושלביתמשפטע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסעיף95,אלאבעתמילויתפקידו96עזיהוימפקח
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידימנהלהרשות,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו, )2(
שאותהיציגעלפידרישהע

סימן י': הוראות כלליות 

רשותתגישלאישורהשרים,לאיאוחרמ–1בנובמברבכלשנה,אתהצעתתקציב97עתקציב )א(
הרשותשאושרבידיהמועצהלשנההבאה,ורשאיתהיאלהביאלאישורהשרים,או
לאישורמישהשריםהסמיכומטעמםלענייןזה,בקשהלאישורהצעהלשינויהתקציבע

הצעתהתקציבתכלולאתאלהלפחות: )ב(

אומדןהכנסותוהוצאותשלהרשות; )1(

התקציב הרשות, של השוטפת לפעילותה המיועד התקציב של פירוט )2(
לפעילות המיועד והתקציב הציבורית, התחבורה פעילות לסבסוד המיועד

הפיתוחשלהרשות;

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןהוא )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיסימן )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםשקבעהשר,ככלשקבעע )3(

סמכויותפיקוחלשםפיקוחכאמורבסעיף93,רשאימפקח-95ע

לדרושממפעילתחבורהציבוריתאוממישפועלמטעמואוממישנחזהכמפעיל )1(
תחבורהציבוריתאוממישנחזהכפועלמטעםמפעילתחבורהציבורית,למסורלואת

שמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותוהתקנותהאמורותבסעיף93אולהקלאתביצוען;לענייןזה,

"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-761995;

להיכנסלכלמקוםשבומבוצעותפעולותהטעונותרישיון,לרבותכליתחבורה )3(
כשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאלפיצושלביתמשפטע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסעיף95,אלאבעתמילויתפקידו96ע
ובהתקייםשנייםאלה:

זיהוימפקח

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידימנהלהרשות,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו, )2(
שאותהיציגעלפידרישהע

סימן י': הוראות כלליות 

רשותתגישלאישורהשרים,לאיאוחרמ–1בנובמברבכלשנה,אתהצעתתקציב97ע )א(
הרשותשאושרבידיהמועצהלשנההבאה,ורשאיתהיאלהביאלאישורהשרים,או
לאישורמישהשריםהסמיכומטעמםלענייןזה,בקשהלאישורהצעהלשינויהתקציבע

תקציב

הצעתהתקציבתכלולאתאלהלפחות: )ב(

אומדןהכנסותוהוצאותשלהרשות; )1(

התקציב הרשות, של השוטפת לפעילותה המיועד התקציב של פירוט )2(
לפעילות המיועד והתקציב הציבורית, התחבורה פעילות לסבסוד המיועד

הפיתוחשלהרשות;

לדרוש סמכויות למפקחים, להקנות מוצע  סעיפים
הזדהותממפעילתחבורהציבורית,ממישפועל  95 ו־96
מטעמואומישנחזהלהיותאחדמהם,לדרוש 
מבוצעות שבו למקום ולהיכנס ומסמכים, מידע הצגת
פעולותהטעונותרישיוןעסמכויותאלהמותרותלמפקחים
בעתמילויתפקידםוכשהםעונדיםתגזיהויומחזיקים
כמקובל וסמכויותיהם, תפקידם על המעידה בתעודה

בחקיקהבענייןסמכויותפיקוחע

מוצעלקבועכיהצעתהתקציבהשנתישלרשות  סעיף 97
תוגשלאישורהשרים,וזאתכדילאפשרבקרה 
תקציביתעלעבודתהרשותעמוצעלקבועכיהצעתהתקציב

תכלולפירוטאומדןהכנסותוהוצאותשלהרשות,פירוט
לסבסוד הרשות, של שוטפת לפעילות המיועד תקציב
תחבורהציבוריתולפיתוחתשתיות,וכןהתייחסותלמגבלת
כוחהאדםברשותעכמוכן,כדילאפשרמעקביעילעלעבודת
הרשות,מוצעלקבועכיהצעתהתקציבתכלולפירוטיעדי

הרשותבענייניםשוניםוהפעולותהמתוכננותלהשגתםע

התקציב אחרביצוע מעקב לקבוע,לשם מוצעגם
שלרשותועמידתהביעדיהשירותשהיאקבעהלעצמה,
כיהרשותתגישלשריםדיןוחשבוןשנתילענייניםאלה,
וכיהשריםיהיורשאיםלדרושדיןוחשבוןרבעונילעניין

ביצועהתקציבע
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מגבלתכוחהאדםשאושרהבהתאםלהוראותסעיף72; )3(

התייחסותמפורטתלענייניםאלה: )4(

יעדיהשירותוהפעולותהמתוכננותלהיעשותלהשגתם; )א(

היעדיםלענייןמתןשירותבקווישירותלאוטובוסיםובקווישירות )ב(
למוניותשירותוהפעולותהמתוכננותלהשגתם;

בהתאם לקדם צפויה שהרשות הציבורית התחבורה תשתיות )ג(
להוראותסעיף90;

הפעולותהמתוכננותלהשגתיעדיםבענייןהנגשתמידעלציבורע )ד(

מועצהרשאיתלהביאלאישורהשרים,אולמישהשריםהסמיכומטעמם,בקשה )ג(
לשינויהתקציבע

רשותתערוךותגישלשרים,לאיאוחרמ–1באפרילשלאחרכלשנה,דיןוחשבון )ד(
לענייןביצועהתקציבועמידהביעדיהשירותשהציבהלעצמה,ולענייןהכנסותהרשות

והוצאותיה,באותהשנהע

השריםרשאיםלדרוש,בתוםכלרבעון,כירשותתגישלהםדיןוחשבוןלעניין )ה(
חודשים שלושה של תקופה - "רבעון" זה, לעניין רבעון; באותו התקציב ביצוע

שתחילתהב־1בינואר,ב־1באפריל,ב־1ביוליאוב־1באוקטוברשלכלשנהע

תקציבשנתישלרשותימומןממקורותאלה:98עמימון )א(

תקציבהמדינהכפישייקבעבחוקהתקציבהשנתי,כחלקמתקציבהמשרד; )1(

סכומיםשהרשותתגבהמרשויותמקומיותהכלולותבה,באישורהשרושר )2(
הפנים;

הכנסותאחרותשיהיולרשות,הנובעותמפעילותהרשותוביצועתפקידיה )3(
לפיסעיף45ע

תהיה כאמור, סכומים ייקבעו אם )א()2(, בסעיף האמורים הסכומים קביעת )ב(
בהתאם,ביןהשאר,לשיקוליםאלה:

בשאר התושבים למספר ביחס מקומית רשות כל של התושבים מספר )1(
הרשויותהמקומיותהכלולותברשות;

אפיוןהרשותהמקומיתוסיווגהבאשכוללפיהרמההחברתית-כלכליתשל )2(
האוכלוסייהלפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

הוראותסעיפים171ו־172לחוקהחברותלענייןעריכתדוחותכספייםהחלותעלחברה99עדוחותכספיים
שאינהתאגידמדווחיחולועלרשות,בשינוייםהמחויביםע

פעילותהרשותתמומןמתקציבמשרדהתחבורה,  סעיף 98
לגבות רשאית תהיה שהרשות מסכומים 
מהרשויותהמקומיותהכלולותבה,אםניתןלכךאישור
לה שיהיו ככל אחרות, מהכנסות וכן הפנים, ושר השר

מפעילותהומביצועתפקידיהע

מוצע מקומיות, מרשויות שייגבו הסכומים לגבי
לקבועכיהשיקוליםלקביעתםיכללואתמספרהתושבים
היחסישלכלרשותמקומיתמתוךכללהתושביםברשות,

הלשכה לפי שלה החברתי-כלכלי לסיווג בהתאם וכן
המרכזיתלסטטיסטיקהע

מוצעלקבועכיהדוחותהכספייםהמפורטים  סעיף 99
שלהרשות,אשרהמועצהאחראיתלדוןבהם 
חשבונאות כללי לפי לנדרש בהתאם ייערכו ולאשרם,
מקובליםעכמוכןמוצעלקבועכיסעיפים171ו־172לחוק
תאגיד שאינה חברה של כספיים דוחות לגבי החברות,
מדווח,יוחלולגביהדוחותהכספיים,בשינוייםהמחויביםע
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השריםימנולרשותרואהחשבוןמבקר)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצת100ערואהחשבוןמבקר )א(
הוועדהשמונתהלפיהכלליםשנקבעולפיסעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,ככל
שתמליץ,שיבקראתהדוחותהכספייםשלהרשותויחווהאתדעתועליהם)להלן-
פעולותביקורת(;עלמינויוושכרושלרואההחשבוןהמבקריחולוהכלליםהאמורים,

בשינוייםהמחויבים;הרשותתישאבעלותשכרושלרואההחשבוןהמבקרע

רואההחשבוןהמבקררשאילעייןבכלעתבמסמכיהרשותהדרושיםלולשם )ב(
מילויתפקידוולקבלהסבריםלגביהםע

רואההחשבוןהמבקררשאילהשתתףבכלישיבהשלהמועצהאושלועדה )ג(
מוועדותיההדנהבדוחותהכספייםשלגביהםביצעפעולותביקורתוכןבישיבתמועצה

שזומנהלפיסעיףקטן)ז(ע

עלרואההחשבוןהמבקריחולו,בשינוייםהמחויבים,ההוראותלפיסעיפים160 )ד(
ו־161לחוקהחברותע

רואההחשבוןהמבקרחייב,עלאףכלדיןאחר,למסורלמועצה,לשראולשר )ה(
האוצר,לפידרישתם,ידיעותעלענייניהרשות,ולערוךלפידרישתםביקורתמיוחדת

ברשותולמסורלהםדוחעלתוצאותיהע

נודעלרואההחשבוןהמבקר,אגבפעולתביקורת,עלליקוייםמהותייםבבקרה )ו(
החשבונאיתשלהרשות,ידווחעלכךלשריםולמועצהע

)ו(,יזמןיושבראש הודיערואההחשבוןהמבקרעלליקויכאמורבסעיףקטן )ז(
המועצה,בלאדיחוי,ישיבתמועצהלדיוןבנושאההודעהע

רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפיהשריםלאמורבחוותדעתולגבי )ח(
הדוחותהכספיים;איןבאמורכדילמנועקיומהשלאחריותשלרואההחשבוןהמבקר

לפיכלדיןע

המפקחרשאילקבועאמותמידהבענייניםאלה:101עאמותמידה )א(

מדדיםליעדישירות; )1(

ניהולהפעלתקווישירותלאוטובוסיםבהתאםלהוראותסעיף80; )2(

ניהולהפעלתקווישירותלמוניותבהתאםלהוראותסעיף82; )3(

השריםימנולרשותרואהחשבוןמבקר)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצת100ע )א(
הוועדהשמונתהלפיהכלליםשנקבעולפיסעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,ככל
שתמליץ,שיבקראתהדוחותהכספייםשלהרשותויחווהאתדעתועליהם)להלן-
פעולותביקורת(;עלמינויוושכרושלרואההחשבוןהמבקריחולוהכלליםהאמורים,

בשינוייםהמחויבים;הרשותתישאבעלותשכרושלרואההחשבוןהמבקרע

רואהחשבוןמבקר

רואההחשבוןהמבקררשאילעייןבכלעתבמסמכיהרשותהדרושיםלולשם )ב(
מילויתפקידוולקבלהסבריםלגביהםע

רואההחשבוןהמבקררשאילהשתתףבכלישיבהשלהמועצהאושלועדה )ג(
מוועדותיההדנהבדוחותהכספייםשלגביהםביצעפעולותביקורתוכןבישיבתמועצה

שזומנהלפיסעיףקטן)ז(ע

עלרואההחשבוןהמבקריחולו,בשינוייםהמחויבים,ההוראותלפיסעיפים160 )ד(
ו־161לחוקהחברותע

רואההחשבוןהמבקרחייב,עלאףכלדיןאחר,למסורלמועצה,לשראולשר )ה(
האוצר,לפידרישתם,ידיעותעלענייניהרשות,ולערוךלפידרישתםביקורתמיוחדת

ברשותולמסורלהםדוחעלתוצאותיהע

נודעלרואההחשבוןהמבקר,אגבפעולתביקורת,עלליקוייםמהותייםבבקרה )ו(
החשבונאיתשלהרשות,ידווחעלכךלשריםולמועצהע

)ו(,יזמןיושבראש הודיערואההחשבוןהמבקרעלליקויכאמורבסעיףקטן )ז(
המועצה,בלאדיחוי,ישיבתמועצהלדיוןבנושאההודעהע

רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפיהשריםלאמורבחוותדעתולגבי )ח(
הדוחותהכספיים;איןבאמורכדילמנועקיומהשלאחריותשלרואההחשבוןהמבקר

לפיכלדיןע

המפקחרשאילקבועאמותמידהבענייניםאלה:101ע אמותמידה)א(

מדדיםליעדישירות; )1(

ניהולהפעלתקווישירותלאוטובוסיםבהתאםלהוראותסעיף80; )2(

ניהולהפעלתקווישירותלמוניותבהתאםלהוראותסעיף82; )3(

לסעיף קטן )א( סעיף 100

מוצעלקבועשהשריםימנולרשותרואהחשבון 
מבקר)להלן-רואההחשבוןהמבקר(וכיהואימונהלפי
המלצתהוועדהשמונתהבהתאםלכלליםשנקבעולפי
סעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,וזאתככלשהוועדה
נתנההמלצהלענייןזה,וכיעלמינוירואההחשבוןהמבקר
ועלשכרויחולוהכלליםהאמורים,בשינוייםהמחויביםע
בכלליםהאמוריםנקבעו,ביןהשאר,הוראותלענייןדרך
המינויוביטולאישורהמינוי,שיקוליםבקביעתשכררואה
החשבוןהמבקר,ומשךהזמןשרואההחשבוןיכוללשמש

כרואההחשבוןהמבקרע

לסעיפים קטנים )ד( עד )ו(

יחולו המבקר החשבון רואה על כי לקבוע מוצע
הוראותלפיסעיפים160ו־161לחוקהחברות,שעניינם,
בהתאמה,אי–תלותהרואההחשבוןהמבקרוחובתביצוע
בעת ביקורת פעולת ביצוע של במקרה נוספת ביקורת

שהיויחסיתלות,כיעליולמסורלמועצה,לשרהתחבורה
אולשרהאוצר,לפידרישתם,ידיעותעלענייניהרשות
עליו וכי ברשות, מיוחדת ביקורת דרישתם לפי ולערוך
בבקרה מהותיים ליקויים על ולמועצה לשרים לדווח

החשבונאיתשלהרשות,אםנודעולוע

לסעיף קטן )ח(

מאחרשרואההחשבוןהמבקרפועלבעבורהרשות
ובעבורשריהתחבורהוהאוצר,מוצעלקבועכיהואיהיה
אחראיכלפיהםלאמורבחוותדעתולגביהדוחותהכספייםע

הסמכותשמוצעלהקנותלמפקחלקביעתאמות  סעיף 101
נועדה זה בסעיף המפורטים בעניינים מידה 
לשמורעלאחידותבמתןשירותיתחבורהציבוריתברמה
בעלי מהלכים תבצע לא שרשות ולהבטיח הארצית
השלכותרוחביות,מצדאחד,בלילפגועבעצמאותהשל

הרשות,מצדשניע
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ניהולמרכזמידעלשםמתןמידעלציבורבהתאםלהוראותסעיף84)ד(; )4(

אופןהפעלתסמכויותהפיקוחהאמורותבסימןט'ע )5(

אמותמידהשיקבעהמפקחכאמורבסעיףקטן)א(יפורסמובאתרהאינטרנטשל )ב(
המשרדע

פיקוחעלעבודת
הרשות

השררשאילהורותלמועצהלהביאלפניואתהשיקוליםשעמדולפניהרשות102ע )א(
בעתקבלתהחלטהבמועצהאוביצועפעולהשלהרשות,ולהורותלהלקייםדיוןנוסף

בעניין,אםהתקייםאחדמאלה:

ההחלטהאוהפעולהמנוגדתלמדיניותשהשרמסרלרשותכאמורבסעיף )1(
45)א(אולאמותמידהשהמפקחקבעלפיסעיף101;

לדעתהשרההחלטהאוהפעולהעלולהלפגועפגיעהממשיתבשירות )2(
התחבורההציבוריתהניתןלתושביםאופגיעהממשיתבשירותיהתחבורה

הציבוריתהארציתע

סברהשר,לאחרשהובאולפניושיקוליהמועצהולאחרהתייעצותעםהמפקח, )ב(
כימתקיימיםלגביההחלטהאוהפעולההתנאיםהאמוריםבפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף
קטן)א(,רשאיהואלתתלרשותהוראהאשרתבואבמקוםהחלטתהמועצהאולהורות

לרשותכיצדלפעול,לפיהענייןע

רשותתערוךותגישלשרים,בתוםכלשנה,דיןוחשבוןשנתיעלפעילותהשבו103עדיןוחשבוןשנתי )א(
יפורטו,ביןהשאר,עמידתהביעדיםשקבעההמועצהכאמורבסעיף97)ב()4(ע

רשותתפרסםאתהדוחהאמורבסעיףקטן)א(באתרהאינטרנטשלהובכלדרך )ב(
אחרתשתמצאלנכוןע

רשותתמסורלמפקחאולמימטעמודיווחיםבענייניםובמועדיםשתידרשבהתאם104עדיווחים )א(
להוראותשקבעהשרע

רשותתמסורלשר,לפידרישתו,בתוךזמןסביר,דיווחיםנוספיםעלפעילותהע )ב(

סימן י"א: תיקוני חקיקה

תיקוןפקודת
התעבורה

בפקודה-105ע

בסעיף14יח)1(,המילים"מועדיהגשתן"-יימחקו; )1(

כדילהבטיחשהרשותתפעלבהתאםלמדיניות  סעיף 102
השרולאמותהמידהשקבעהמפקח,ולמנוע 
הניתן הציבורית התחבורה בשירות ממשית פגיעה
לתושביםאופגיעהממשיתבשירותיהתחבורההציבורית
הרשות למועצת להורות לשר לאפשר מוצע הארצית,
קבלת בעת לפניה שעמדו השיקולים את לפניו להביא
החלטהבמועצהאוביצועפעולהשלהרשות,ולהורות
להלקייםדיוןנוסףבעניין,אםההחלטהאוהפעולההיתה
בניגודלמדיניותאולאמותהמידהכאמור,אואםלדעת
השרההחלטהאוהפעולהעלולהלגרוםלפגיעהממשית

בשירותיהתחבורההציבוריתע

השר מצא שבהם במקרים כי לקבוע מוצע עוד
שהרשותפעלהבניגודלמדיניותאולאמותהמידהכאמור,
וכןשפעולתהעלולהלגרוםלפגיעהממשיתכאמור,יהיה
החלטת במקום תבוא אשר הוראה לקבוע רשאי השר
המועצהאולהורותלרשותכיצדלפעוללגביאותוענייןע

הרשות פעילות שקיפות את להגביר כדי  סעיף 103
המטרה להגשמת תפעל היא כי ולהבטיח 
והתפקידיםשנקבעולה,מוצעלקבועכיהרשותתערוך
ותגישלשרים,בתוםכלשנה,דיןוחשבוןעלפעילותה,שבו
יפורטו,ביןהשאר,היעדיםשקבעההמועצהועמידתהשל
הרשותביעדיםהאמוריםעדוחזהיפורסםבאתרהאינטרנט

שלהרשותובכלדרךאחרתשתמצאלנכוןע

לפסקה )1( סעיף 105

את מסמיך התעבורה לפקודת 14יח)1( סעיף 
השרלקבועהוראותבעניין"אופןהגשתבקשהלרישיוןקו
שירותולרישיוןלנסיעתשירותולחידושםעעעמועדיהגשתן,
מוצע להן"ע שיצורפו והמסמכים בהן שייכללו הפרטים
למחוקאתהמילים"מועדיהגשתן"כדילאפשרגמישות
בהליכיםהתחרותייםלקבלתרישיונותקושירותלמוניותע
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בסעיף27א1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,קבעהשרבצולפיסעיף91לחוקהתכנית ")א1(
,)2019 התקציב לשנת הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית
התשע"ח-2018,כירשותמטרופוליניתשהוקמהבהתאםלפרקי"אלחוקהאמור
)להלן-רשותמטרופולינית(,רשאיתלאכוףעבירותתעבורהבהתאםלסמכות
לפיסעיףזה,יהיוהסמכויותהאמורותבפסקאות)א()1(ו–)2(נתונותלרשות

המטרופוליניתוהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)טו(ייקראובשינוייםאלה:

בכלמקום,במקום"עובדהרשותהמקומית"יקראו"עובדהרשות )1(
המטרופולינית";

)ו(,)ט(ו–)יד()3(,במקום"ברשותהמקומית"יקראו בסעיפיםקטנים )2(
"ברשותהמטרופולינית";

בסעיףקטן)ח(,במקום"המנהלהכללישלעירייהאומישממלא )3(
תפקידמקבילבעירייהאובמועצהמקומית,לפיהעניין"יקראו"מנהל

הרשותהמטרופולינית";

במקוםסעיףקטן)יב(יקראו: )4(

סמכויות הפעלת )א1(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי ")יב(
הרשותהמטרופוליניתלפיסעיףזהמותניתבאישורמועצתהרשות

המטרופוליניתע";

הוראותסעיףקטן)יג(-לאייקראוע" )5(

סימן י"ב: תחילה והוראות מעבר

תחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזהע106עתחילה

הוראותמעבר
לענייןצוות

תכניתאב

הרשותשתוקםבמטרופוליןירושליםתהיהרשאית,במשךשנתייםמיוםהקמתה,107ע )א(
להציעלעובדשלהעמותהלתכנון,פיתוחושימוראורבאני-ירושלים,תכניתאב
לתחבורה)להלן-צוותתכניתאב(להיותעובדשלהרשות,בפטורממכרז,ובלבד
שהעובדהיהמועסקבצוותתכניתאבביוםהתחילהוהואעומדבתנאיהסףלתפקיד;

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמינויבעליתפקידיםלפיסימןז'ע

בסמוךלאחרהקמתהרשותבמטרופוליןירושלים,היאתהיהרשאיתלהסבאליה )ב(
אתכלההתקשרויותשלצוותתכניתאבהנוגעותלפעילותהע

בסעיף27א1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,קבעהשרבצולפיסעיף91לחוקהתכנית ")א1(
,)2019 התקציב לשנת הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית
התשע"ח-2018,כירשותמטרופוליניתשהוקמהבהתאםלפרקי"אלחוקהאמור
)להלן-רשותמטרופולינית(,רשאיתלאכוףעבירותתעבורהבהתאםלסמכות
לפיסעיףזה,יהיוהסמכויותהאמורותבפסקאות)א()1(ו–)2(נתונותלרשות

המטרופוליניתוהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)טו(ייקראובשינוייםאלה:

בכלמקום,במקום"עובדהרשותהמקומית"יקראו"עובדהרשות )1(
המטרופולינית";

)ו(,)ט(ו–)יד()3(,במקום"ברשותהמקומית"יקראו בסעיפיםקטנים )2(
"ברשותהמטרופולינית";

בסעיףקטן)ח(,במקום"המנהלהכללישלעירייהאומישממלא )3(
תפקידמקבילבעירייהאובמועצהמקומית,לפיהעניין"יקראו"מנהל

הרשותהמטרופולינית";

במקוםסעיףקטן)יב(יקראו: )4(

סמכויות הפעלת )א1(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי ")יב(
הרשותהמטרופוליניתלפיסעיףזהמותניתבאישורמועצתהרשות

המטרופוליניתע";

הוראותסעיףקטן)יג(-לאייקראוע" )5(

סימן י"ב: תחילה והוראות מעבר

תחילהתחילתושלפרקזהביוםפרסומושלחוקזהע106ע

הרשותשתוקםבמטרופוליןירושליםתהיהרשאית,במשךשנתייםמיוםהקמתה,107ע )א(
להציעלעובדשלהעמותהלתכנון,פיתוחושימוראורבאני-ירושלים,תכניתאב
לתחבורה)להלן-צוותתכניתאב(להיותעובדשלהרשות,בפטורממכרז,ובלבד
שהעובדהיהמועסקבצוותתכניתאבביוםהתחילהוהואעומדבתנאיהסףלתפקיד;

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמינויבעליתפקידיםלפיסימןז'ע

הוראותמעבר
לענייןצוות

תכניתאב

בסמוךלאחרהקמתהרשותבמטרופוליןירושלים,היאתהיהרשאיתלהסבאליה )ב(
אתכלההתקשרויותשלצוותתכניתאבהנוגעותלפעילותהע

לפסקה )2(

כך התעבורה לפקודת 27א1 סעיף את לתקן מוצע
שהסמכותהקבועהבולהציב,לתפעלולתחזקמצלמות
למטרתתיעודשלעבירותתנועהואכיפהלענייןנסיעה
בנתיביתחבורהציבורית,הנתונהלרשותמקומית,תהיה
נתונהלרשותהמטרופולינית,אםהשרקבעבצובהתאם
לסעיף91כילרשותהמטרופוליניתתהיהסמכותכאמורע
לרשות נתונה תהיה האכיפה שסמכות אף כי יובהר
המטרופולינית,הקנסותשיוטלובעקבותהפעלתהסמכות
לקופת ישולמו ועובדיה המטרופולינית הרשות בידי
הרשותהמקומית,זאתבהתאםלסעיף27א1)יא(שבולא

מוצעשינוילענייןזהע

מוצעלקבועכיהרשותהמטרופוליניתשתוקם  סעיף 107
במשך רשאית, תהיה ירושלים במטרופולין 
העמותה מעובדי לעובד להציע הקמתה, מיום שנתיים
אב תכנית ירושלים, - אורבאני ושימור פיתוח לתכנון,
לתחבורה)להלן-צוותתכניתאב(להיקלטכעובדיהרשות,
בפטורממכרז,אםהואהועסקבצוותתכניתאבביוםהתחילה
ואםהואעומדבתנאיהסףלתפקידעהאמורלאיחולעלמינוי
בעליהתפקידיםהמיוחדיםהמפורטיםבסימןז',היינו-היועץ
המשפטי,המבקרהפנימי,מהנדסהרשות,מנהלהרשות,

משנהווסגניוומנהלהכפוףבמישריןלמנהלהרשותע

המטרופולינית הרשות כי לקבוע מוצע עוד
במטרופוליןירושלים,תהיהרשאיתלהסבאליהאתכל

ההתקשרויותשלצוותתכניתאבהנוגעותלפעילותהע
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תוספת 
)סעיף39(

מטרופוליניםשבהםאפשרלהקיםרשותמטרופולינית-

ירושלים )1(

בארשבע )2(

פרק י"ב: רישוי עסקים
תיקוןחוקרישוי

עסקים
בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-771968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-108ע

בסעיף2)א1()2()א(,במקום"בתוספת"יבוא"בתוספתהראשונה"; )1(

)בפרק התשכ"ח-1968 עסקים, רישוי חוק  סעיף 108
זה-חוקרישויעסקים(נועדלהבטיחשורהשל  כללי 
מטרות,המנויותבסעיף1)א(שבו,והן:איכות 
נאותהשלהסביבהומניעתמפגעים,מניעתסכנותלשלום
של בטיחות והתפרצות, שוד מפני והבטחה הציבור
הנמצאיםבמקוםהעסקאובסביבתו,מניעתסכנותשל
מחלותבעליחייםומניעתזיהומיםבמקורותמים,בריאות

הציבורוקיוםהדיניםהנוגעיםלתכנוןולבנייהולכבאותע

בישראלפועליםכיוםכ־150אלףעסקיםטעונירישוי
שונים, עסקים סוגי לכ־200 מסווגים אשר זה, חוק לפי
כמפורטבצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,התשע"ג-
תהליך הקיים, המשפטי למצב בהתאם זאת, עם 2013ע
רישויעסקיםזהה,בעיקרו,בכלפריטיהעיסוקעזאתלמעט
מספרמועטשלסוגיעסקיםאשררשאיםלקבלהיתרמזורז
בתנאיםשנקבעולכךבחוקוסוגיעסקיםאשראישוררשות
בנוגע הרישיון בתנאי עמידתם לגבי וההצלה הכבאות

לדרישותהכבאות,נעשהעליסודתצהירע

עלרקעהאמור,הוחלטבמסגרתהחלטתממשלהמס'
3214מיוםט"ובכסלוהתשע"ח)3בדצמבר2017(בנושא
"רישויעסקיםדיפרנציאלי-הקלהלעסקיםקטניםובינוניים
ותיקוןהחלטותממשלה",לבצערפורמהבהליכירישוי
עסקים,שעיקרהקביעתרישויעסקיםדיפרנציאלי,העושה
אבחנהביןמספררמותמורכבותשלסוגיהעסקיםומאפיין
בעבורכלרמתמורכבות,תהליךרישוימותאם,ביןהשאר
בהיבטיםשלדרישותואופןבדיקתהתנאיםהנדרשיםלצורך
מתןרישיון,מסלולירישויהמבוססיםעלתצהיריםועודע
כלזאת,תוךהאיזוןהנדרשכדילמנועפגיעהבמטרותחוק

רישויעסקיםובאינטרסהציבוריהגלוםבהןע

פרקזה,בעיקרו,נועדליישםאתהחלטתהממשלה
האמורהומוצעיםבותיקוניםשוניםבחוקרישויעסקים,

כפישיפורטלהלןע

לפיהמוצע,ייקבעולפיהחוקארבעהמסלולירישוי
שונים:מסלולרישויעליסודתצהיר)סעיף6א3המוצע(;שני
מסלוליםהמבוססיםעלמתןהיתרמזורז)סעיף6א1לחוק
והתיקוניםהמוצעיםלגביו(;והמסלולהקייםכיוםלפיחוק
רישויעסקיםעארבעתהמסלוליםמיועדיםלארבערמות

מורכבותשונות:נמוכה,בינונית,בינוניתמוגברתוגבוההע

במסגרתזאתולגביכלמסלולרישוי,הןלגבימסלולי
הרישויהקיימיםכיוםוהןלגבימסלוליהרישויהחדשים
שמוצעלהוסיפם,מוצעלבצעשינוייםולהסדיראתההליך
וזאתכדילפשטאתתהליךהרישוי,להגביראתהשקיפות
והוודאותלמבקשרישיוןאוהיתרלפיהחוק,ולקצראת

הזמניםהנדרשיםלצורךרישויהעסקע

בדבבד,וכדילהבטיחשמירהעלמטרותחוקרישוי
השאר בין הציבורי, באינטרס פגיעה ומניעת עסקים
המוצעות ההקלות של לרעה לניצול מחשש כתוצאה
לפעול החוק בהצעת מוצע המוצעים, הרישוי בהליכי
להגברתהפיקוחוהאכיפהשלהוראותחוקרישויעסקים,
ובכללזאתמוצעלקבועבחוקרישויעסקיםהסדריםאלה:

מתןסמכותלהטלתעיצוםכספיבשלהפרותכמפורט
השרים בידי שהוסמכו ממונים בידי המוצע, ב'2 בפרק
המוגדריםכ"נותניאישור"לענייןהפרקהאמור,מביןעובדי

משרדם;

מתןסמכותלמסירתדרישהלתיקוןליקוייםלבעל
של אי–קיומה הרישויע רשות או אישור נותן בידי עסק,
דרישהכאמורמהווהעבירהפליליתאשרניתןלקבעה
להטיל כעבירתקנסוכןניתן לחוק 14א1 סעיף בצולפי
בשלאי–קיומהעיצוםכספילפיהוראותפרקב'2המוצע;

לא פרטים מסירת שעניינה פלילית עבירה קביעת
נכוניםבתצהיראובמסמךכמפורטבסעיף14א2המוצע;

הנחיות לקבוע לממשלה המשפטי היועץ הסמכת
עסקים רישוי חוק לפי והפיקוח האכיפה אופן לעניין
והתיאוםביןנותניהאישורלרשותהרישויבנושאיםאשר
אישור לנותני ופיקוח אכיפה סמכויות נתונות לגביהם
וגםלרשותהרישויעהנחיותאלהיחייבוגםגופיםשאינם

המדינההמוסמכיםלבצעאכיפהאופיקוחלפיהחוקע

מהטעמיםהמפורטיםלעיללענייןהצורךבהגברת
הפיקוחוהאכיפהלאורקביעתמסלוליהרישויהמוצעים,
החקיקה תיקוני של תחילתם מועד כי לקבוע מוצע
האמורים,אשרעניינםברישויעסקיםדיפרנציאלי,יהיה
במועדכניסתולתוקףשלצועבירותקנסראשוןלפיסעיף
14א1לחוק,אובמועדכניסתהלתוקףשלהנחייתהיועץ

המשפטילממשלההאמורה,לפיהמאוחרע

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ז,עמ'501ע 77
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בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)ד(,פסקה)1(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)ג(,יהיהניתןלהגישלגביובקשה ")ד1(
לקבלתרישיוןאוהיתרזמנירקאםמצורףלבקשהתצהירכאמורבאותו
סעיףקטן,אלאאםכןמתקיימיםלגביהעסקהסייגיםלפיסעיף6א2,כפי

שהוחלולענייןאישורעליסודתצהירבסעיףקטן)ג()3()א(ע";

בסעיף6א- )3(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא")בסעיףזה-עסקיםטעונירישויבלאאישור("; )א(

בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)ד(,פסקה)1(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)ג(,יהיהניתןלהגישלגביובקשה ")ד1(
לקבלתרישיוןאוהיתרזמנירקאםמצורףלבקשהתצהירכאמורבאותו
סעיףקטן,אלאאםכןמתקיימיםלגביהעסקהסייגיםלפיסעיף6א2,כפי

שהוחלולענייןאישורעליסודתצהירבסעיףקטן)ג()3()א(ע";

בסעיף6א- )3(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא")בסעיףזה-עסקיםטעונירישויבלאאישור("; )א(

הסדרמרכזינוסףאשרמוצעלהוסיףלחוקבמסגרת
פרקזהעניינורישוישלעסקיםבעליחשיבותלאומיתע
סעיף5לחוקקובעכיככללרשותהרישוילעסקטעוןרישוי
בתחוםרשותמקומית,היאראשהרשותהמקומיתאומי
שהואהסמיכולכך,כאמורבסעיףקטן)א()1(עבהמשךלכך,
סעיףקטן)א()2(קובע,כימחוץלתחומהשלרשותמקומית,
רשותהרישויהיאשרהפניםאומישהואהסמיךלכךעעוד
קובעחוקרישויעסקיםבסעיף29גלחוקשבפרקב'שעניינו
רישוימפעליםביטחוניים,כיעלאףהאמורבסעיף5,מנהל
היחידהלרישוימפעליםביטחונייםשהוקמהלפיסעיף
29בהוארשותהרישוילמפעליםביטחונייםכמשמעותם

בפרקהאמורע

מוצעלהוסיףלחוקפרקב'1ובוהוראותלענייןרישוי
עסקיםאשרלגביהםהחליטההממשלהכיהםעסקיםבעלי
חשיבותלאומית,בהתאםלהוראותפרקזה,ורשותהרישוי
לגביהםתהיהמנהלהיחידהלרישוימפעליםביטחוניים
כרשות לתפקידו )בנוסף לחוק 29ב סעיף לפי שהוקמה

הרישוילמפעליםביטחוניים,כאמורבסעיף29ג(ע

לפסקאות )1( ו–)27(

לאורהמוצעבדברהוספתתוספותשנייה,שלישית
עיצום הטלת של בהקשר עסקים, רישוי לחוק ורביעית
29לד לסעיף ההסבר דברי )ר' להלן שיפורט כפי כספי
המוצעבפרקב'2(נדרשלתקןאתחוקרישויעסקיםביחס
לתוספתהקיימתבחוקכנוסחוהיום)אשרמקורהבסעיף
2)א1()2()א(לחוק(,כךשזותיקרא,בכלמקום,"תוספתראשונה"ע

לפסקה )2( 

סעיף6לחוקקובעבסעיףקטן)א(,אתהכללשלפיו
כעסק שקביעתו לעסק החוק לפי זמני היתר או רישיון
טעוןרישוינעשתהבהתייעצותעםשראחדאויותר,לשם
1)א(,לאיינתןאלאאם הבטחתהמטרותכאמורבסעיף

כןנתןאישורכלאחדמהשריםאומישהםהסמיכולכךע

עםזאת,סעיףקטן)ג(אשרנוסףלחוקבתיקוןמס'31
14לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני לחוקבמסגרתסעיף
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017
ו־2018(,התשע"ז-2016)ס"חהתשע"ז,עמ'79()בפרקזה
31(קובעכיעלאףהאמורבסעיףקטן)א(, -תיקוןמס'

שרהפנים,בהסכמתשרשקביעתושלעסקכטעוןרישוי
נעשתהבהתייעצותעמו,רשאילקבוע,בצו,סוגיעסקים
טעונירישוישרשותהרישויתראהאותםכמאושריםעל
ידינותןהאישורשנקבעבצו,עליסודתצהירמאומתכדין
שהגישבעלהעסקלרשותהרישוי,בהתאםלהוראותסעיף
קטן)ג(עעודנקבע,בסעיףקטן)ד()1(,כיאיןבהוראותסעיף
)ג(כדילגרועמהאפשרותלהגישלגביעסקהכלול קטן
בצוכאמורבסעיףקטן)ג(בקשהלקבלתרישיוןאוהיתר
זמנילפיחוקזה,שלאעליסודתצהיר,ובלבדשלאניתן
להגישלגביאותועסקבקשהעליסודתצהירלפיהוראות

סעיףזהע

כדילהבהירכיהאפשרותלקבלתאישורעליסוד
תצהיראינהוולונטרית,וכימקוםשבונקבעכאמורבצו,
איןבידיבעלהעסקלהגישבקשהרגילהשלאעלדרך
סעיף של )1( פסקה את למחוק מוצע זה, סעיף הוראות
)ד1( )ד(ובמקומהלקבועבאופןמפורש,בסעיףקטן קטן
המוצע,כיאםנכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)ג(,יהיה
ניתןלהגישלגביובקשהלקבלתרישיוןאוהיתרזמנירק
אםצורףלבקשהתצהירבהתאםלהוראותאותוסעיףקטןע
עםזאת,אםמתקיימיםלגביהמבקשהסייגיםלפיסעיף
יחולו )ג()3()א(, קטן בסעיף מוחל שהוא כפי לחוק, 6א2
לגביוהוראותסעיףקטן)א(המחייבותאישורפוזיטיבישל
נותןהאישורעכפישיפורטבהמשך,מוצעלקבועהוראות
דומותלהוראהזוגםבסעיף6א2לחוקביחסלהיתרמזורז,
ובסעיף6א3המוצעביחסלרישיוןעליסודתצהירעיצוין,
כיעלאףהעדראפשרותהבחירהבענייןזה,המבקשרשאי
לצייןבתצהירוכיבכלהנוגעלענייןפלונישאינובתחום
מאיש שקיבל לאישור בהתאם ניתן תצהירו מומחיותו
מקצוע,ובלבדשצירףלתצהירואישורזהעכמוכן,יודגשכי
לגביכללהעסקים,יהיהניתןלפנותבבקשהלקבלתחוות
דעתמקדמיתלפיסעיף6הלחוק)בהתאםלמצבהחוקי

הקייםכברהיום(ע

לפסקה )3( 

סעיף6אלחוקקובעבסעיףקטן)א(,כיעלאףהאמור
6,לענייןאישורמוקדםואישורעליסודתצהיר, בסעיף
רשאישרהפנים,בהסכמתכלאחדמןהשריםשקביעתו
שלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,לקבועבצו
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

רישוי")א1( כטעון עסק של שקביעתו שר בהסכמת הפנים, שר )1(
נעשתהבהתייעצותעמו,רשאילקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוי
בלאאישור,שרשותהרישויתראהאותםכעומדיםבתנאיםכאמור
בסעיף6)ג()1()א(שהתנהנותןהאישורשנקבעבצו,עליסודתצהיר
מאומתכדיןשהגישבעלהעסקלרשותהרישויובוהצהירכאמור
בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלסעיף6)ג()1(;בצוכאמורלאייקבעו
סוגיעסקיםשרישויםבלאאישורעלוללפגועבהשגתהמטרות

המפורטותבסעיף1)א(ע

הוראותסעיפים6)ג()2(,)ד(ו–)ד1(,6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(יחולו, )2(
בשינוייםהמחויבים,עלהגשתתצהירועלרישיוןאוהיתרזמנילפי

סעיףקטןזהע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(או)א1("; )ג(

בסעיף6א1- )4(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )א(

רשותהרישוירשאית,בהודעהלמבקש,להאריךאתהתקופהלמתן ")ד1(
)ד(,בתקופהנוספתשלאתעלהעלשבעה הודעההאמורהבסעיףקטן

ימיםע";

סוגיעסקיםטעונירישוישלגביהםמתןהרישיוןאוההיתר
הזמני,אוחידושם,אינםטעוניםאישורםשלנותניהאישור,
כולםאומקצתםעסעיףקטן)ב(קובעכיאיןבקביעהכאמור
בסעיףקטן)א(כדילגרועמסמכויותיוהאחרותשלנותן
האישורלפיחוקזהלגביאותועסק,ובכללזההסמכות
כאמור שניתן, הזמני להיתר או לרישיון תנאי להוסיף

בסעיף7)א(סיפהלחוקע

כאמורלעיל,במסגרתתיקוןמס'31תוקןסעיף6לחוק,
כךששרהפנים,בהסכמתשרשקביעתושלעסקכטעון
רישוינעשתהבהתייעצותעמו,יהיהרשאילקבוע,בצו,
אותם תראה הרישוי שרשות רישוי טעוני עסקים סוגי
יסוד על בצו, שנקבע האישור נותן ידי על כמאושרים
תצהירמאומתכדיןשהגישבעלהעסקלרשותהרישויעעל
רקעהאמור,מוצע,באופןדומה,ועלבסיסההסדראשר
נקבעביחסלאישורעליסודתצהירבסעיף6לחוק,לתקן
אתסעיף6אלחוק,כךשייווסףלוסעיףקטן)א1(,ובוייקבע
כישרהפנים,בהסכמתשרשקביעתושלעסקכטעוןרישוי
סוגי בצו, לקבוע, רשאי יהיה עמו, בהתייעצות נעשתה
אישור,שרשותהרישויתראה עסקיםטעונירישויבלא
אותםכעומדיםבתנאיםשהתנהנותןהאישורשנקבעבצו,
עליסודתצהירמאומתכדיןשהגישבעלהעסקלרשות
הרישויובוהצהירכאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(של

סעיף6)ג()1(לחוקע

עודמוצעבסעיףקטן)א1(,להחילהוראותסעיפים
שוניםהמנוייםבו,כךשיחולו,בשינוייםהמחויבים,על
הגשתתצהירועלרישיוןאוהיתרזמנילפיסעיףקטןזהע

המדוברבהוראותסעיף6)ג()2(לחוק,לענייןתצהיר
שיוגשלרשותהרישוי;סעיף6)ד(ו–)ד1(המוצע,אשרתואר
מדובר אין זה, סעיף לפי לתצהיר ביחס שאף כך לעיל,
בהסדרוולונטרי;סעיף6א2לחוק,לענייןסייגיםלמתןהיתר
מזורז,כךשסייגיםאלהיחולואףעלהאפשרותלהגשת
תצהירלפיסעיףקטןזה;והוראותסעיף7ב1)ה(ו־7ג)ד1(
לחוק,לענייןהגשתתצהירכוזבוביטולהיתרמזורז,כך
שיחולואףהםעלהגשתתצהירוביטולרישיוןאוהיתר

זמנישניתנועליסודתצהירלפיסעיףזהע

יצוין,כיהוראותסעיפים6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(לחוק
הוחלוזהמכבר,בשינוייםמחויבים,עלאישורעליסוד
לעיל, הוזכר אשר לחוק, 31 מס' תיקון במסגרת תצהיר,

בהתאםלסעיף6)ג()3(לחוקע

לפסקה )4( 

סעיף6א1לחוקקובעהוראותבדברקבלתהיתרמזורזע
בהתאםלזאת,סעיףקטן)א(קובעכישרהפנים,בהסכמת
כלאחדמהשריםשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה
רשאי )ב(, קטן סעיף להוראות ובכפוף עמו בהתייעצות
לקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוישרשותהרישויתיתן
היתרלעסוקבהם,בהליךמזורזבכפוףלהוראותלפיסעיף
ההסדר מזורז(ע היתר - זה )בפרק רישיון מתן לפני זה,
המוצעמאפשרקבלתהיתרמזורזעליסודתצהיר,בלא
מעורבותשלנותניהאישוראשרנקבעולגביאותוסוגעסק
עוברלנתינתוגםאםאישורםנדרשלצורךמתןרישיוןאו
היתרזמנילאותועסק,אותוךמתןאפשרותמוגבלתבזמן

לנותניהאישורלהתנגדלבקשהע
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במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )ב(

הגישהמבקשאתהתצהירואתהמסמכיםהאמוריםבסעיף")ז( )1(
קטן)ה(ככלשנדרשו,יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכעומד

בתנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוילצורךקבלתהיתרמזורזע

מתןהיתרמזורזלפיסעיףזהאינוטעוןאישורמאתנותני )2(
האישור,גםאםאישורםנדרשלצורךמתןרישיוןאוהיתרזמני
לאותועסק;ואולםאיןבאמורכדילגרועמסמכויותיהםהאחרותשל
נותניהאישורלפיחוקזה,לגביאותועסק,ובכללזהסמכויותיהם

לפיסעיפים6דו־7,והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע

עלאףהאמורבפסקה)2(,רשותהרישויתמסורלנותניהאישור )3(
העתקמהבקשה,עםכלצרופותיה,עםקבלתםמהמבקש,ונותני
האישוריהיורשאיםבתוך52ימיםמהמועדשבונשלחלהםהעתק
מהבקשה)בסעיףזה-תקופתהבדיקה(למסורלרשותהרישויאת
התנגדותםלמתןהיתרמזורז;רשותהרישויתצייןבהודעהלנותני

האישוראתמועדתחילתהומועדסיומהשלתקופתהבדיקהע

שלא בתקופה הבדיקה תקופת את לקצר רשאי הפנים שר )4(
תעלהעל7ימיםע

רשותהרישויתמסורלמבקש,בכתב,בתוךשבעהימיםממועד )5(
)1(,אישורעלקבלתם קבלתהתצהירוהמסמכיםכאמורבפסקה
)בסעיףזה-אישורקבלה(;באישורהקבלהתפרטרשותהרישוי

אתמועדסיומהשלתקופתהבדיקהע

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )ב(

הגישהמבקשאתהתצהירואתהמסמכיםהאמוריםבסעיף")ז( )1(
קטן)ה(ככלשנדרשו,יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכעומד

בתנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוילצורךקבלתהיתרמזורזע

מתןהיתרמזורזלפיסעיףזהאינוטעוןאישורמאתנותני )2(
האישור,גםאםאישורםנדרשלצורךמתןרישיוןאוהיתרזמני
לאותועסק;ואולםאיןבאמורכדילגרועמסמכויותיהםהאחרותשל
נותניהאישורלפיחוקזה,לגביאותועסק,ובכללזהסמכויותיהם

לפיסעיפים6דו־7,והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע

עלאףהאמורבפסקה)2(,רשותהרישויתמסורלנותניהאישור )3(
העתקמהבקשה,עםכלצרופותיה,עםקבלתםמהמבקש,ונותני
האישוריהיורשאיםבתוך52ימיםמהמועדשבונשלחלהםהעתק
מהבקשה)בסעיףזה-תקופתהבדיקה(למסורלרשותהרישויאת
התנגדותםלמתןהיתרמזורז;רשותהרישויתצייןבהודעהלנותני

האישוראתמועדתחילתהומועדסיומהשלתקופתהבדיקהע

שלא בתקופה הבדיקה תקופת את לקצר רשאי הפנים שר )4(
תעלהעל7ימיםע

רשותהרישויתמסורלמבקש,בכתב,בתוךשבעהימיםממועד )5(
)1(,אישורעלקבלתם קבלתהתצהירוהמסמכיםכאמורבפסקה
)בסעיףזה-אישורקבלה(;באישורהקבלהתפרטרשותהרישוי

אתמועדסיומהשלתקופתהבדיקהע

6א1לחוקשהוסףבחוקרישויעסקים)תיקון סעיף
מס'27(,התשס"א-2010)להלן-תיקוןמס'27(,חלרקעל
סוגיעסקיםאשרלגביהםפורסםמפרטאחידעלידיכלל
נותניהאישוראשרקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה
תיקון של התחילה לסעיף הסבר )ר' עמם בהתייעצות

מס'27בדבריההסברלסעיף109(ע

המזורז ההיתר קבלת הליך להתאמת הצורך בשל
דברי של הכללי בחלק כמפורט העסק, מורכבות פי על
לשני המזורז ההיתר מסלול את לפצל מוצע ההסבר,
מסלוליםאשרנבדליםברמתמורכבותםשלסוגיהעסקים
מסווגת מורכבותם רמת הרישוי, מסלולי ארבעת )מבין
הליך למוצע, בהתאם מוגברת"(ע ו"בינונית כ"בינונית"
הרישוילקבלתהיתרמזורזיותאםלעסקיםברמתמורכבות
"בינוניתמוגברת",בעודשהליךהרישוילקבלתהיתרמזורז
לעסקיםברמתמורכבות"בינונית"ייעשהעלפיהוראות

סעיףקטן)יב(המוצעע

להלןהשינוייםהעיקרייםשאותםמוצעלבצעבהליך
מורכבותם רמת אשר לעסקים ביחס מזורז היתר קבלת

מסווגתכ"בינוניתמוגברת":

רשות כי ייקבע, ובו )ד1(, קטן סעיף להוסיף מוצע
את להאריך למבקש, בהודעה רשאית, תהיה הרישוי
התקופהלמתןהודעההאמורהבסעיףקטן)ד()21ימים(,
בתקופהנוספתשלאתעלהעלשבעהימים)סךהכול28

ימים(עבהמשךלכךמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ז()1(המוצע,
כימשהגישהמבקשאתהתצהירואתהמסמכיםהאמורים
בסעיףקטן)ה(ככלשנדרשו,יראואתהעסקשלגביוהוגשה
הבקשהכעומדבתנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוי

לצורךקבלתהיתרמזורזע

הקבוע אף על כי )ז()2(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע
כיוםבחוק,שלפיוהיתרמזורזאינומותנהבהליכיםשל
אישורמוקדםמטעםנותניהאישור,אלאנסמךעלהצהרתו
שלמבקשההיתרולפיהמתקיימיםבעסקתנאיהרישוי
האישור לנותני תמסור הרישוי רשות לגביו, הקבועים
העתקמהבקשה,עםכלצרופותיה,עםקבלתםמהמבקש,
ונותניהאישוריהיורשאיםבתוך52ימיםמהמועדשבו
הבדיקה( תקופת - )להלן מהבקשה העתק להם נשלח
למסורלרשותהרישויאתהתנגדותםלמתןהיתרמזורזע
תקופתהבדיקהמורכבתמ־7ימיםלמשלוחהבקשהבדואר
ו־45ימיםלבדיקתהבקשהבידינותניהאישורעבהודעה
לנותניהאישור,תצייןרשותהרישויאתמועדתחילתה
ומועדסיומהשלתקופתהבדיקהעמוצעבהקשרזה,כי
שרהפניםיהיהרשאילקצראתתקופתהבדיקהבתקופה
שלאתעלהעל7ימים)דהיינו,כיתקופתהבדיקהתעמוד

לכלהפחותעל45ימים(ע

והמסמכים התצהיר קבלת ממועד ימים 7 בתוך
אישור בכתב, למבקש, תמסור הרישוי רשות האמורים,
עלקבלתם,ובותפרטרשותהרישויאתמועדסיומהשל

תקופתהבדיקה)סעיףקטן)ז()5(המוצע(ע
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מסרנותןאישורלרשותהרישויאתהתנגדותולבקשהלקבלת )6(
היתרמזורזבתוךתקופתהבדיקה,תודיערשותהרישוילמבקשעל

דחייתהבקשהע

חלפהתקופתהבדיקהולאמסרנותןאישורלרשותהרישויאת )7(
התנגדותולבקשהלקבלתהיתרמזורז,יראואתבעלהעסקשלגביו
הוגשההבקשה,בתוםתקופתהבדיקה,כמישקיבלהיתרמזורז,
ואישורהקבלהיהווהאסמכתאלכךעדלקבלתההיתרהמזורזלפי

הוראותפסקה)8(ע

התקייםהאמורבפסקה)7(,תיתןרשותהרישוילמבקש,בתוך )8(
חמישהימיםמתוםתקופתהבדיקה,היתרמזורז,ותודיעעלכך

לנותניהאישורע";

במקוםסעיףקטן)ט(יבוא: )ג(

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)א(,לאיהיהניתןלהגישלגביו ")ט(
בקשהלקבלתרישיוןאוהיתרזמנילפיחוקזהבמקוםבקשהלקבלתהיתר
מזורז,אלאאםכןמתקיימיםלגביהעסקהסייגיםלמתןהיתרמזורזלפי

סעיף6א2ע";

סעיףקטן)י(-בטל; )ד(

אחריסעיףקטן)יא(יבוא: )ה(

שרהפנים,בהסכמתכלאחדמהשריםשקביעתושלעסק")יב( )1(
כטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמוובכפוףלהוראותפסקה)2(,
רשאילקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוישלגביהםיחולוהוראות

סעיףזה,בשינויזה:במקוםסעיףקטן)ז(יקראו:

התנגדותו את הרישוי לרשות אישור נותן מסר
לבקשהלקבלתהיתרמזורזבתוךתקופתהבדיקה,תודיע
רשותהרישוילמבקשעלדחייתהבקשהעחלפהתקופת
הבדיקהולאמסרנותןאישורלרשותהרישויאתהתנגדותו
לבקשהלקבלתהיתרמזורז,יראואתבעלהעסקשלגביו
הוגשההבקשה,בתוםתקופתהבדיקה,כמישקיבלהיתר
לקבלת עד לכך אסמכתא יהווה הקבלה ואישור מזורז,
ההיתרהמזורזערשותהרישויתיתןלמבקש,בתוךחמישה
ימיםמתוםתקופתהבדיקה,היתרמזורז,ותודיעעלכך

לנותניהאישור)סעיפיםקטנים)ז()6(עד)8(המוצעים(ע

לאחרקבלתהיתרמזורז,רואיםבקשהלקבלתהיתר
מזורזלעסק,שהוגשהלפיהוראותסעיףזה,כבקשהלקבלת
רישיוןלפיחוקזהלאותועסק;ניתןהיתרמזורזלפיסעיף
זהלאותועסק,יימשכוההליכיםלבדיקתהבקשהלקבלת
כיום, הקיים המצב מן שינוי בלא זאת לגביוע הרישיון

כקבועבסעיףקטן)ח(ע

אףבהקשרזה,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ט(,כךשאם
נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)א(,לאיהיהניתןלהגיש
זה חוק לפי זמני היתר או רישיון לקבלת בקשה לגביו

במקוםבקשהלקבלתהיתרמזורז,אלאאםכןמתקיימים
לגביוהסייגיםלמתןהיתרמזורזלפיסעיף6א2ע

לעומתזאת,הליךקבלתהיתרמזורזאשריינתןלפי
)יב(לעסקיםבעלימורכבות"בינונית" הוראותסעיףקטן
לאיותנהבהליכיםשלאישורמוקדםמטעםנותניהאישורע
בהתאםלזאת,מוצעלקבועכילגביסוגיעסקיםשייקבעו
לפיסעיףזה,יחולוהוראותסעיף6א1בשינוייםהמפורטים
)ז(,אשרעניינםאי–התנייתמתןהיתרמזורז בסעיףקטן

בהליכיםמטעםנותניהאישורכאמורע

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ז(,)ט(ו–)י(בסעיף6א
שמוצעלהחליפם:

הגישהמבקשאתהתצהירוהמסמכיםהאמורים ")ז(
בסעיףקטן)ה(,תיתןלורשותהרישויהיתרמזורז,בתוך
פי שעל מצאה כן אם אלא הגשתם, מיום ימים שבעה
המידעשהגישהמבקשאועלפימידענוסףשבידיהלא
ניתןלתתהיתרמזורזלעסקלפיחוקזה;רשותהרישוי
21ימיםמיוםמתןההיתר תודיעלנותניהאישור,בתוך
המזורז,עלמתןההיתרועלהמסמכיםוהתנאיםשדרשה
לפיסעיףקטן)ד(,ותעביראליהםהעתקמהבקשהומההיתר

המזורז,עםכלצרופותיהםע
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המסמכים")ז( ואת התצהיר את המבקש הגיש )1(
האמוריםבסעיףקטן)ה(ככלשנדרשו,יראואתהעסק
כעומד מזורז היתר לקבלת הבקשה הוגשה שלגביו

בתנאיםהנדרשיםלצורךקבלתהיתרמזורזע

רשותהרישויתיתןלמבקש,בתוךחמישהימים )2(
ממועדקבלתהתצהירוהמסמכיםכאמורבפסקה)1(,
בצירוף האישור לנותני כך על ותודיע מזורז, היתר

העתקמהבקשה,עםכלצרופותיהע

מתןהיתרמזורזלפיסעיףזהאינוטעוןאישור )3(
מאתנותניהאישור,גםאםאישורםנדרשלצורךמתן
רישיוןאוהיתרזמנילאותועסק;ואולםאיןבכךכדי
לגרועמסמכויותיהםהאחרותשלנותניהאישורלפי
חוקזה,לגביאותועסק,ובכללזהסמכויותיהםלפי
סעיפים6דו־7,והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע";

קביעתעסקמסוגהעסקיםהמפורטיםבסעיפים2עד3כטעון )2(
רישויבצולפיפסקה)1(טעונהגםהסכמתכלאחדמהשריםשמתן
לפי סוגטעוןאישורמטעמו מאותו זמנילעסק רישיוןאוהיתר
סעיפיםאלה,ויחולולגביאותועסקהוראותהסעיפיםהאמורים

החליםלענייןאותוסוגעסק,בשינוייםהמחויביםע";

 בסעיף6א2)א(- )5(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"למעטהליךכמפורטלהלן: )א(

הליךבקשרלעבירתקנסאוקנסמינהליאשרלאהוגשבשלהכתב )א(
אישוםלפיסעיף15לחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-781985,אולפי

סעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי;

המסמכים")ז( ואת התצהיר את המבקש הגיש )1(
האמוריםבסעיףקטן)ה(ככלשנדרשו,יראואתהעסק
כעומד מזורז היתר לקבלת הבקשה הוגשה שלגביו

בתנאיםהנדרשיםלצורךקבלתהיתרמזורזע

רשותהרישויתיתןלמבקש,בתוךחמישהימים )2(
ממועדקבלתהתצהירוהמסמכיםכאמורבפסקה)1(,
בצירוף האישור לנותני כך על ותודיע מזורז, היתר

העתקמהבקשה,עםכלצרופותיהע

מתןהיתרמזורזלפיסעיףזהאינוטעוןאישור )3(
מאתנותניהאישור,גםאםאישורםנדרשלצורךמתן
רישיוןאוהיתרזמנילאותועסק;ואולםאיןבכךכדי
לגרועמסמכויותיהםהאחרותשלנותניהאישורלפי
חוקזה,לגביאותועסק,ובכללזהסמכויותיהםלפי
סעיפים6דו־7,והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע";

קביעתעסקמסוגהעסקיםהמפורטיםבסעיפים2עד3כטעון )2(
רישויבצולפיפסקה)1(טעונהגםהסכמתכלאחדמהשריםשמתן
לפי סוגטעוןאישורמטעמו מאותו זמנילעסק רישיוןאוהיתר
סעיפיםאלה,ויחולולגביאותועסקהוראותהסעיפיםהאמורים

החליםלענייןאותוסוגעסק,בשינוייםהמחויביםע";

 בסעיף6א2)א(- )5(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"למעטהליךכמפורטלהלן: )א(

הליךבקשרלעבירתקנסאוקנסמינהליאשרלאהוגשבשלהכתב )א(
אישוםלפיסעיף15לחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-781985,אולפי

סעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי;

לגרועמהאפשרות כדי סעיףזה בהוראות אין )ט(
להגישלגביעסקהכלולבצוכאמורבסעיףקטן)א(בקשה
לקבלתרישיוןאוהיתרזמנילפיחוקזה,במקוםבקשה

להיתרמזורזע

)י(מתןהיתרמזורזלפיסעיףזהאינוטעוןאישור
מתן לצורך נדרש אישורם אם גם האישור, נותני מאת
רישיוןאוהיתרזמנילאותועסק,ואולםאיןבכךכדילגרוע
מסמכויותיהםהאחרותשלנותניהאישורלפיחוקזה,לגבי
ו־7, 6ד סעיפים לפי סמכויותיהם זה ובכלל עסק, אותו

והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע"

לפסקה )5(

עניינושלסעיף6א2לחוקרישויעסקיםבסייגיםלמתן
היתרמזורזעסעיףזהבנוסחוהנוכחיקובע,כיעלאףהאמור
בסעיף6א1לחוק,לאיינתןהיתרמזורזלעסקאםהובא
בתחום מאלה, אחד מתקיים כי הרישוי רשות לידיעת

רשותהרישוי:

)1(בעתהגשתהבקשההמבקשאוהעסקפועלבלא
רישיוןאוהיתרזמניבניגודלהוראותסעיף4;

)2(היתרמזורזשניתןלעסק,למבקש,למיששולט
בעסקאובמבקשאולמישנשלטעלידימימהם,בוטללפי
סעיפים7ב1)ה(או7ג)ד1(,בשלושהשניםשקדמולהגשת

הבקשה;

)3(מתנהלנגדהעסקאוהמבקשהליךפליליאו
מינהלילפיחוקזה;

)4(העסק,המבקש,מיששולטבעסקאובמבקשאו
מישנשלטעלידימימהם,הורשעבעבירהלפיחוקזה,

בשלושהשניםשקדמולהגשתהבקשהע

יצויןכיהוראותסעיףזההוחלו,בשינוייםמחויבים,
עלההסדרבדברמתןאישורעליסודתצהיר,כקבועבסעיף
על מחויבים, בשינויים להחילו, מוצע וכן לחוק, 6)ג()3(
הסדריםמוצעיםנוספיםמבוססיאמון,אשרנשעניםעל
הגשתתצהירמאומתכדיןשלבעלעסק)עסקיםטעוני
כמפורט תצהיר, יסוד על ורישיון אישור בלא רישוי

בסעיפים6א)א1(ו־6א3המוצעים(ע

עלרקעהאמור,ובהינתןסמכויותהעומדותלרשות
הרישויולנותניהאישורלתתקנסבעדעבירהשנקבעה

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ע 78
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הליךלהטלתעיצוםכספילפיפרקב'2"; )ב(

בפסקה)4(,בסופהיבוא"ולענייןהרשעהבעבירתקנס-רקאםהוגשבשל )ב(
העבירהכתבאישוםלפיסעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי";

אחריפסקה)4(יבוא: )ג(

בשנתייםשקדמולהגשתהבקשה,התקייםלגביהעסק,המבקשמי )5("
ששולטבעסקאובמבקשאומישנשלטעלידימימהם,שלושפעמים
לפחות,האמורבפסקתמשנה)א(,האמורבפסקתמשנה)ב(,אוהאמור

בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(יחד:

תנאי להפרת בקשר כספי, עיצום לתשלום דרישה נמסרה )א(
מתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,אובקשרלהפרתהוראה

מההוראותלפיחוקזה;

הוטלקנסאוקנסמינהלי,בקשרלהפרתתנאימתנאירישיון, )ב(
היתרזמניאוהיתרמזורזאובקשרלהפרתהוראהמההוראותלפי

חוקזה,והתקייםאחדמאלה:

הקנסשולם; )1(

חלפוהמועדיםלהגשתבקשהלביטולהקנסאולהודעה )2(
עלבקשהלהישפטולאהוגשובקשותכאמוראושנדחתה

בקשהלביטולההודעהעלהטלתהקנסע";

כעבירתקנסאוקנסמינהלי)סמכותהנתונהלנותניאישור(,
עיצומים הטלת בדבר האישור נותני סמכות לאור וכן
כספיים,כמפורטבפרקב'2המוצעלחוק,מוצעלתקןאת
ביחס כיום בו הקבועים הסייגים את ולסייג 6א2 סעיף

לכליםאלהע

בהתאםלזאת,מוצעלתקןאתסעיף)א()3(,כךשהליך
בקשרלעבירתקנסאוקנסמינהליאשרלאהוגשבשלה
המינהליות, העבירות לחוק 15 סעיף לפי אישום כתב
התשמ"ו-1985אולפיסעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי,
וכןהליךלהטלתעיצוםכספילפיפרקב'2המוצע,לאיהוו
סייגלמתןהיתרמזורזעבאופןדומה,מוצעלתקןאתסעיף
קטן)א()4(,כךשהרשעהבעבירתקנסתהווהסייגלמתן
היתרמזורז,רקאםהוגשבשלהעבירהכתבאישוםלפי

סעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפליליע

לאחר שנוהל פלילי הליך בין המוצעת, זו הבחנה
המתבטאים אחרים אכיפה הליכי לבין אישום, כתב
אחד בקנה עולה כספיים, עיצומים או קנסות בהטלת
עםמאפייניהםהשוניםשלהליכיםאלה,ורמתהחומרה

השונההמתבטאתבהליכיםאלהע

עודמוצעלקבועסייגחדש,בסעיףקטן)א()5(המוצע,
שלפיואםבשנתייםשקדמולהגשתהבקשה,התקייםלגבי
העסק,המבקשמיששולטבעסקאובמבקשאומישנשלט
באחת האמור לפחות, פעמים שלוש מהם, מי ידי על
מהפסקאותכמפורטלהלן,אובשתיהןיחד,יהווההדבר

סייגלמתןהיתרמזורז:

נמסרהדרישהלתשלוםעיצוםכספי,בקשרלהפרת )1(
תנאימתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,אובקשר
להפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה)פסקתמשנה)א(

שלסעיף6א2)א()5(המוצע(;

הוטלקנסאוקנסמינהלי,בקשרלהפרתתנאימתנאי )2(
רישיון,היתרזמניאוהיתרמזורזאובקשרלהפרתהוראה
)1(הקנס מההוראותלפיחוקזה,והתקייםאחדמאלה:
שולם;)2(חלפוהמועדיםלהגשתבקשהלביטולהקנסאו
להודעהעלבקשהלהישפטולאהוגשובקשותכאמוראו
שנדחתהבקשהלביטולההודעהעלהטלתהקנס)פסקת
משנה)ב(שלסעיף6א2)א()5(המוצע(עיצויןכילאנכלל
עיצום לעניין המוצעת )א( משנה בפסקת דומה עיקרון
כספישהוטל,משוםשהמועדהקובעלענייןהטלתהעיצום
הכספי,לפיהאמורבסעיף,הואמסירת"דרישהלתשלום
עיצוםכספי",המהווהשלבסופישלהטלתהעיצום,לאחר

שהתקייםשימועלמקבלהעיצוםע

לרשות העומדים האכיפה שכלי מאחר כי יובהר 
נותניהאישוראינםמרוכזיםכולםבחוקרישויעסקים,אלא
מעוגניםגםבדבריחקיקהנוספים,הרישבמקרהשבוניתנה
דרישהלתשלוםעיצוםכספימכוחחוקאחר,אוהוטלקנס
אוקנסמינהלימכוחחוקאחר,בקשרלהפרתתנאימתנאי
רישיון,היתרזמניאוהיתרמזורזאובקשרלהפרתהוראה

מההוראותלפיחוקזה-גםאזיחולוהוראותסעיףזהע
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אחריסעיף6א2יבוא: )6(

"רישויעליסוד
תצהיר

שרהפנים,בהסכמתכלאחדמהשריםשקביעתושל6א3ע )א(
עסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,רשאילקבוע,בצו,
סוגיעסקיםטעונירישוישרשותהרישויתיתןלהםרישיוןאו
היתרזמנילפיהוראותסעיףזה)בסעיףזה-רישויעליסוד
תצהיר(;בצוכאמורלאייקבעוסוגיעסקיםשרישויםעליסוד
תצהירעלוללפגועבהשגתהמטרותהמפורטותבסעיף1)א(ע

2 בסעיפים המפורטים העסקים מסוג עסק קביעת )ב(
עד3כטעוןרישוי,בצולפיסעיףקטן)א(,טעונהגםהסכמת
כלאחדמהשריםשמתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקמאותו
סוגטעוןאישורמטעמולפיסעיפיםאלה,ויחולולגביאותו
עסקהוראותהסעיפיםהאמוריםהחליםלענייןאותוסוג

עסק,בשינוייםהמחויביםע

בקשהלקבלתרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיר )ג(
תוגשלרשותהרישויבצירוףכלהמסמכיםהדרושיםלגבי
אותועסק,שפורסמובמפרטהאחידאולצדהמפרטהאחיד
לפיהוראותסעיף7ג2,וכןמסמכיםנוספיםשקבעשרהפנים

המעידיםעלקיוםדיניהתכנוןוהבנייהבעסק,ככלשיקבעע

הוגשהבקשהלרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיר, )ד(
הזמני ההיתר או הרישיון למבקש הרישוי רשות תודיע
)בסעיףזה-המבקש(,בתוך21ימיםמיוםהגשתהבקשה,

עלאחדמאלה,לפיהעניין:

אחריסעיף6א2יבוא: )6(

"רישויעליסוד
תצהיר

שרהפנים,בהסכמתכלאחדמהשריםשקביעתושל6א3ע )א(
עסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,רשאילקבוע,בצו,
סוגיעסקיםטעונירישוישרשותהרישויתיתןלהםרישיוןאו
היתרזמנילפיהוראותסעיףזה)בסעיףזה-רישויעליסוד
תצהיר(;בצוכאמורלאייקבעוסוגיעסקיםשרישויםעליסוד
תצהירעלוללפגועבהשגתהמטרותהמפורטותבסעיף1)א(ע

2 בסעיפים המפורטים העסקים מסוג עסק קביעת )ב(
עד3כטעוןרישוי,בצולפיסעיףקטן)א(,טעונהגםהסכמת
כלאחדמהשריםשמתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקמאותו
סוגטעוןאישורמטעמולפיסעיפיםאלה,ויחולולגביאותו
עסקהוראותהסעיפיםהאמוריםהחליםלענייןאותוסוג

עסק,בשינוייםהמחויביםע

בקשהלקבלתרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיר )ג(
תוגשלרשותהרישויבצירוףכלהמסמכיםהדרושיםלגבי
אותועסק,שפורסמובמפרטהאחידאולצדהמפרטהאחיד
לפיהוראותסעיף7ג2,וכןמסמכיםנוספיםשקבעשרהפנים

המעידיםעלקיוםדיניהתכנוןוהבנייהבעסק,ככלשיקבעע

הוגשהבקשהלרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיר, )ד(
הזמני ההיתר או הרישיון למבקש הרישוי רשות תודיע
)בסעיףזה-המבקש(,בתוך21ימיםמיוםהגשתהבקשה,

עלאחדמאלה,לפיהעניין:

לפסקה )6( 

6א3 סעיף את עסקים רישוי לחוק להוסיף מוצע
ולקבועבמסגרתוהוראותשעניינןקבלתרישיוןעליסוד
תצהיר,לפיהוראותסעיףזהעבאופןדומהלמסלולההיתר
המזורז,עיקרושלהסדרזהבאפשרותלקבלתרישיוןאו
מוקדמת בדיקה בלא בלבד, תצהיר יסוד על זמני היתר
גם עסק, סוג אותו לגבי נקבעו אשר האישור נותני של
אםאישורםנדרשלצורךמתןרישיוןאוהיתרזמנילאותו
עסק)זאת,בהתאםלהוראתסעיףקטן)י(המוצע(עואולם
בשונהממסלולההיתרהמזורז,הגשתתצהירלפיהוראות
סעיףזה,סופהבקבלתרישיוןאוהיתרזמנירגילים,ומשכך
מסלולזהמיועדלעסקיםבעליסיכוןומורכבותנמוכים,אף
יותרמעסקיםאשרישבידםלקבלהיתרמזורזלפיהוראות

סעיף6א1לחוקע

בהתאםלזאת,מוצעלקבוע,בדומהלסעיףההיתר
המזורז,כישרהפנים,בהסכמתכלאחדמהשריםשקביעתו
שלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,יהיהרשאי
לקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוישרשותהרישויתיתן
להםרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהירלפיהוראות
סעיףזה)משכך,הליךקבלתרישיוןאוהיתרלפיסעיףזה
ייקרארישויעליסודתצהיר(עבדומהלקבועביחסלהיתר

מזורז,מוצעלקבועאףבסעיףזה,כיבצוכאמורלאייקבעו
סוגיעסקיםשרישויםעליסודתצהירעלוללפגועבהשגת

המטרותהמפורטותבסעיף1)א(לחוקע

)ג( קטנים בסעיפים לקבוע מוצע לכך, בהמשך
)ז(אתעיקריהליךהרישוילפיסעיףזה,אשרדומה, עד
6א2 בסעיף כמפורט מזורז, היתר קבלת להליך בעיקרו,
לחוקעבהתאםלמוצעבסעיףקטן)ח(,משהגישהמבקשאת
התצהירומסמכיםחסרים,ככלשנדרשו,יראואתהעסק
שלגביוהוגשההבקשהכעומדבתנאיםהנדרשיםלצורך
קבלתרישיוןאוהיתרזמני)הןשלנותניהאישורוהןשל
רשותהרישוי(,ורשותהרישויתיתןלמבקש,בתוך5ימים
רישיוןאו האמורים, התצהירוהמסמכים קבלת ממועד

היתרזמני,ותודיעעלכךלנותניהאישורע

מפאתחשיבותהדברים,ועלרקעהעובדהשמדובר
בהליךרישויעליסודתצהיר,אשרככזההואמבוססאמון,
6א2, סעיפים הוראות כי )ח(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע
7ב1)ה(ו־7ג)ד1(לחוקרישויעסקים,בענייןסייגיםלמתן
היתרמזורזובענייןהגשתתצהירכוזבוביטולהיתרמזורז,
בהתאמה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהגשתתצהיר

ועלרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיר,לפיסעיףזהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11 568

עלפיהמידעשהגישהמבקשאועלפימידע )1(
נוסףשבידירשותהרישוילאניתןלתתרישיוןלעסק

לפיחוקזה;

עלהמבקשלהשליםמסמכיםחסרים,הדרושים )2(
לגביאותועסק,שפורסמולפיהוראותסעיף7ג2;

עלהמבקשלהגישמסמכיםולמלאאחרתנאים )3(
הנדרשיםמטעםרשותהרישוילפיסעיפים6דו־7;לא
מסרהרשותהרישוילמבקשהודעהכאמורבפסקהזו
בתוךהתקופההאמורה,יראוהכאילולאדרשההגשת

מסמכיםומילויתנאיםמטעמהע

רשותהרישוירשאית,בהודעהלמבקש,להאריךאת )ה(
בתקופה )ד( קטן בסעיף האמורה ההודעה למתן התקופה

נוספתשלאתעלהעלשבעהימיםע

)ד()1(, לאנמסרהלמבקשהודעהכאמורבסעיףקטן )ו(
ימסורהמבקשלרשותהרישויאתהמסמכיםשנדרשוכאמור
)3(,ככלשנדרשו,וכןתצהירמאומת )ד()2(או בסעיףקטן
כדיןלפיהוראותסעיףקטן)ז(;המבקשימסוראתהמסמכים
והתצהירכאמורבתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן)ד(או
לאחרשרשותהרישויהודיעהלו,לפיהוראותאותוסעיף

קטן,עלהמסמכיםוהתנאיםהנדרשים,לפיהענייןע

תצהירכאמורבסעיףקטן)ו(יוגשבטופסשיקבע )1(
שרהפנים,ובויצהירהמבקש-

כימתקיימיםבעסקאובמבקש,לפיהעניין, )א(
לצד או האחיד במפרט שפורסמו התנאים
המפרטהאחידלפיהוראותסעיף7ג2,התנאים
שדרשהרשותהרישוילפיסעיףקטן)ד()3(,ככל
שדרשה,הוראותלפיחוקזהולפידיניהתכנון
והבנייה,וכןענייניםנוספיםשקבעשרהפנים

בטופסהתצהיר;

כילאמתקיימיםהסייגיםלמתןהיתרמזורז )ב(
לפיסעיף6א2ע

הנוגע בכל כי בתצהירו לציין רשאי המבקש )2(
ניתן תצהירו מומחיותו, בתחום שאינו פלוני לעניין
בהתאםלאישורשקיבלמאישמקצוע,ובלבדשצירף

לתצהירואישורזהע

הגישהמבקשאתהתצהירואתהמסמכיםהאמורים )ז(
בסעיףקטן)ו(ככלשנדרשו-

יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכעומד )1(
בתנאיםהנדרשיםלצורךקבלתרישיוןאוהיתרזמני;

רשותהרישויתיתןלמבקש,בתוךחמישהימים )2(
ממועדקבלתהתצהירוהמסמכיםהאמורים,רישיוןאו

היתרזמני,ותודיעעלכךלנותניהאישורע
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הוראותסעיפים6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(יחולו,בשינויים )ח(
המחויבים,עלהגשתתצהירועלרישיוןאוהיתרזמניעל

יסודתצהיר,לפיסעיףזהע

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)א(,לאיהיהניתן )ט(
שלא זמני היתר או רישיון לקבלת בקשה לגביו להגיש
לגביו מתקיימים כן אם אלא זה, סעיף להוראות בהתאם

הסייגיםלמתןהיתרמזורזלפיסעיף6א2ע

מתןרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיראינוטעון )י(
לצורך נדרש אישורם אם גם האישור, נותני מאת אישור
לגרוע כדי בכך אין ואולם עסק; לאותו זמני היתר מתן
מסמכויותיהםהאחרותשלנותניהאישורלפיחוקזה,לגבי
אותועסק,ובכללזהסמכויותיהםלפיסעיפים6דו־7,והכול

בכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע";

בסעיף6ב,בסופויבוא: )7(

שרהפניםרשאילקבועסוגיעסקיםטעונירישויאשרלאיידרשולצרף ")ד(
לבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתהמסמכיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,כולם

אוחלקםע";

בסעיף7ב- )8(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וקבלתרישיוןלאחריו"; )א(

בסעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"רשותהרישויתודיע"-תימחק; )ב(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

הוראותסעיפים6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(יחולו,בשינויים )ח(
המחויבים,עלהגשתתצהירועלרישיוןאוהיתרזמניעל

יסודתצהיר,לפיסעיףזהע

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)א(,לאיהיהניתן )ט(
שלא זמני היתר או רישיון לקבלת בקשה לגביו להגיש
לגביו מתקיימים כן אם אלא זה, סעיף להוראות בהתאם

הסייגיםלמתןהיתרמזורזלפיסעיף6א2ע

מתןרישיוןאוהיתרזמניעליסודתצהיראינוטעון )י(
לצורך נדרש אישורם אם גם האישור, נותני מאת אישור
לגרוע כדי בכך אין ואולם עסק; לאותו זמני היתר מתן
מסמכויותיהםהאחרותשלנותניהאישורלפיחוקזה,לגבי
אותועסק,ובכללזהסמכויותיהםלפיסעיפים6דו־7,והכול

בכפוףלהוראותלפיסעיף7ג1ע";

בסעיף6ב,בסופויבוא: )7(

שרהפניםרשאילקבועסוגיעסקיםטעונירישויאשרלאיידרשולצרף ")ד(
לבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתהמסמכיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,כולם

אוחלקםע";

בסעיף7ב- )8(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וקבלתרישיוןלאחריו"; )א(

בסעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"רשותהרישויתודיע"-תימחק; )ב(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

באופןדומהלשארמסלוליהרישוילפיחוקרישוי
עסקיםהמבוססיםעלאמוןוטעוניםהגשתתצהיר,מוצע
לקבוע,בסעיףקטן)ט(,כיאםנכללעסקבצוכאמורבסעיף
קטן)א(,לאיהיהניתןלהגישלגביובקשהלקבלתרישיון
אוהיתרזמנישלאבהתאםלהוראותסעיףזה,אלאאםכן
מתקיימיםלגביוהסייגיםלמתןהיתרמזורזלפיסעיף6א2
לחוקעיצוין,כיעלאףהעדראפשרותהבחירהבענייןזה,גם
לגביעסקיםבמסלולרישויעליסודתצהיררשאיהמבקש
לצייןבתצהירוכיבכלהנוגעלענייןפלונישאינובתחום
מאיש שקיבל לאישור בהתאם ניתן תצהירו מומחיותו
מקצוע,ובלבדשצירףלתצהירואישורזהעכמוכן,יודגשכי
לגביכללהעסקים,יהיהניתןלפנותבבקשהלקבלתחוות
דעתמקדמיתלפיסעיף6הלחוק)בהתאםלמצבהחוקי

הקייםכברהיום(ע

לפסקה )7( 

בדבר הוראות קובע עסקים רישוי לחוק 6ב סעיף
עסק ותכנית מצבית מפה סביבה, תרשים של צירופם
לבקשהלרישיון,היתרזמניאוהיתרמזורזעמוצעלקבוע
בסעיףקטן)ד(כישרהפניםרשאילקבועסוגיעסקיםטעוני
רישויאשרלאיידרשולצרףלבקשתםלרישיון,היתרזמני

אוהיתרמזורז,אתהמסמכיםהאמורים,כולםאוחלקםע

לפסקה )8( 

עניינושלסעיף7בלחוקרישויעסקיםבתוקפושל
היתרזמניעבתוךכך,סעיףקטן)א(לסעיףזהקובעבנוסחו
הנוכחי,כירשותהרישויתקבעתקופתתוקףלהיתרזמני
ורשאיתהיאלהאריכהמדיפעם,ובלבדשסךהתקופותלא

יעלהעלשנהאחתע

אף על כי שייקבע, כך 7ב, סעיף את לתקן מוצע
האמורבסעיףקטן)א(,אםלאהשיבנותןאישורלבקשה
לרישיוןאולהיתרהזמניבתוךתקופתהשנההראשונה,
רשותהרישויתהיהרשאיתלהאריךאתתקופתתוקפו
שלאיעלועלשנה הזמניבתקופותנוספות שלההיתר
נוספתעאםעשתהכן,תפרטרשותהרישויבהיתרהזמני
שתיתןלמבקשאתהאמורבסעיףקטן)א5(המוצע,אשר
קובעכיאםלאהשיבהרשותהרישוילבקשהלרישיוןעד
תוםשנתייםמהמועדשבוניתןלראשונהההיתרהזמני,
יראואתבעלהעסקשלגביוהוגשההבקשהכמישקיבל
רישיון,וההיתרהזמנייהווהאסמכתאלכךעדלקבלתוע
בהתאםלסעיףקטן)א6(המוצע,אםהתקייםהאמורבסעיף
קטן)א5(,תיתןרשותהרישוילמבקש,בתוך5ימיםמתום
מהמועד הוא תוקפו אשר רישיון האמורות, השנתיים
שבוניתןלראשונהההיתרהזמני,ותודיעעלכךלנותני
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאהשיבנותןאישורלבקשהלרישיוןאו ")א1(
להיתרזמניבתוךתקופתהשנההראשונה,רשאיתרשותהרישוילהאריךאת
תקופתתוקפושלההיתרהזמניבתקופותנוספותשלאיעלועלשנהנוספת;
האריכהרשותהרישויאתתוקפושלהיתרזמנילפיסעיףקטןזה,תפרטרשות

הרישויבהיתרהזמנישתיתןלמבקשאתהאמורבסעיףקטן)א5(ע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(,תקופתתוקפושלהיתר )א2(
זמנילאתעלהעלתקופתתוקפושלרישיוןלאותוסוגעסקע

רשותהרישויתודיעלנותניהאישורעלהארכתתוקפושלהיתר )א3(
זמנילפיסעיףזהע

האריכהרשותהרישויאתתוקפושלהיתרזמנילפיהוראותסעיף )א4(
קטן)א1(,ונותןאישורלאהשיבלבקשהלרישיוןבתוםתקופתהשנה
הנוספת,תראהרשותהרישויאתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכמאושר
עלידיאותונותןאישורלצורךמתןרישיון;לאיאוחרמ–90ימיםלפניתום

תקופתהשנההנוספת,תודיעעלכךרשותהרישוילנותןהאישורע

לאהשיבהרשותהרישוילבקשהלרישיוןעדתוםשנתייםמהמועד )א5(
שבוניתןלראשונהההיתרהזמני,יראואתבעלהעסקשלגביוהוגשה
עד לכך אסמכתא יהווה הזמני וההיתר רישיון, שקיבל כמי הבקשה

לקבלתוע

התקייםהאמורבסעיףקטן)א5(,תיתןרשותהרישוילמבקש,בתוך )א6(
חמישהימיםמתוםהשנתייםכאמורבאותוסעיףקטן,רישיון,שתוקפו
יהיהמהמועדשבוניתןלראשונהההיתרהזמני,ותודיעעלכךלנותני

האישורע";

בסעיף7ב1- )9(

בסעיףקטן)א(,במקום"שנה"יבוא"180ימים"; )א(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"עדתוםהשנההנוספתכאמורבסעיףקטן)ב("יבוא )ג(
"עדתוםתקופתתוקפושלההיתרהמזורז"ובמקום"ובלבדשחזרוהצהירכאמור
6א1)ו(בחודששלפניתוםהשנההנוספתכאמור"יבוא"ועדלקבלת בסעיף
הרישיוןכאמור,יראואתבעלההיתרהמזורזכמישקיבלרישיון,וההיתרהמזורז

יהווהאסמכתאלכךעדלקבלתו";

האישורעעודמוצעלקבוע,בסעיףקטן)א4(,כיאםהאריכה
רשותהרישויאתתוקפושלהיתרזמנילפיהוראותסעיף

קטן)א1(המוצע,ונותןאישורלאהשיבלבקשהלרישיון
את תראה הרישוי רשות הנוספת, השנה תקופת בתום
העסקשלגביוהוגשההבקשהכמאושרעלידיאותונותן

אישורלצורךמתןרישיוןע

האפשרותלהאריך עלפיהמוצעבסעיףקטן)א2(,
תקופת על תעלה לא זמני היתר של תוקפו תקופת את
תוקפושלרישיוןלאותוסוגעסק,וזאתכדילמנועמצב
שבותוקפושלהיתרזמניארוךיותרמתקופתתוקףמרבית
שנקבעהלאותוסוגעסק,בהתאםלהוראותסעיף7אלחוקע

לפסקה )9(  

מוצעלתקןאתסעיף7ב1לחוקרישויעסקים,אשר
קובעהוראותלענייןתוקפושלהיתרמזורז,קבלתרישיון
לאחריוובטלותהיתרמזורז,במספרהיבטיםאשרעיקרם

יפורטלהלןע

שהיתר שייקבע כך )א(, קטן סעיף את לתקן מוצע
מזורזיעמודבתוקפועדתום180ימים-ולאשנהכקבוע
כיום,ממועדנתינתההיתרהמזורזאועדלהחלטתרשות
הרישוילענייןמתןרישיוןלאותועסק,לפיהמוקדם,תוך
ביטולהאפשרותהקבועהבסעיףקטן)ב(להאריךאתתוקפו

שלההיתרהמזורזבשנהנוספתע
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)ד(,המילים"הארכתתקופתתוקפושלההיתרהמזורזולפי בסעיףקטן )ד(
סעיףקטן)ב(ועל"-יימחקו;

בסעיף7ג)ד(,אחרי"רשותהרישוי"יבוא"בתוךשבעהימיםממועדהביטול",אחרי )10(
"ההיתרהזמני"יבוא"וכןלנותניהאישור"ובמקום"60ימים"יבוא"30ימים";

בסעיף8ב- )11(

בסעיףקטן)א(,בהגדרות"מורשהלנגישותהשירות"ו"מורשהלנגישות )א(
מבנים,תשתיותוסביבה",בכלמקום,הסיפההחלבמילים"שהואעובדשל

רשות"-תימחק;

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"אלאאםכןמצאהרשות בסעיףקטן )ב(
הרישוי"יבוא"אלאאםכןהמציאמבקשהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתר
המזורז,לפיהעניין)בסעיףזה-המבקש(לידירשותהרישוי,חוותדעתשל
תשתיות מבנים, לנגישות מורשה של דעת וחוות השירות לנגישות מורשה
וסביבה,שלפיהןמתקיימותהוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות

לאנשיםעםמוגבלותע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהמבקשלבקשמרשותהרישוי ")ג(
שבדיקתקיומןשלהוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלותתיעשהעלסמךחוותדעתשלמורשהלנגישות
השירותומורשהלנגישותמבנים,תשתיותוסביבה,אשרהםעובדיםשל
רשותהרישויאושרשותהרישויהתקשרהעמםלענייןזה)בסעיףזה-

מורשיםמטעםרשותהרישוי(ע

)ד(,המילים"הארכתתקופתתוקפושלההיתרהמזורזולפי בסעיףקטן )ד(
סעיףקטן)ב(ועל"-יימחקו;

בסעיף7ג)ד(,אחרי"רשותהרישוי"יבוא"בתוךשבעהימיםממועדהביטול",אחרי )10(
"ההיתרהזמני"יבוא"וכןלנותניהאישור"ובמקום"60ימים"יבוא"30ימים";

בסעיף8ב- )11(

בסעיףקטן)א(,בהגדרות"מורשהלנגישותהשירות"ו"מורשהלנגישות )א(
מבנים,תשתיותוסביבה",בכלמקום,הסיפההחלבמילים"שהואעובדשל

רשות"-תימחק;

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"אלאאםכןמצאהרשות בסעיףקטן )ב(
הרישוי"יבוא"אלאאםכןהמציאמבקשהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתר
המזורז,לפיהעניין)בסעיףזה-המבקש(לידירשותהרישוי,חוותדעתשל
תשתיות מבנים, לנגישות מורשה של דעת וחוות השירות לנגישות מורשה
וסביבה,שלפיהןמתקיימותהוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות

לאנשיםעםמוגבלותע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהמבקשלבקשמרשותהרישוי ")ג(
שבדיקתקיומןשלהוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלותתיעשהעלסמךחוותדעתשלמורשהלנגישות
השירותומורשהלנגישותמבנים,תשתיותוסביבה,אשרהםעובדיםשל
רשותהרישויאושרשותהרישויהתקשרהעמםלענייןזה)בסעיףזה-

מורשיםמטעםרשותהרישוי(ע

עודמוצעלתקןאתסעיףקטן)ג(,כךשייקבעשאםלא
נמסרההודעהלענייןמתןרישיוןעדתוםתקופתההיתר
המזורז)שאותהמוצעלהעמיד,כאמור,על180ימיםממועד
בלי עסק, רישיון עסק לבעל יינתן המזורז(, ההיתר מתן
שיידרשלחזורולהצהירעלהמפורטבסעיף6א1)ו()1(לחוק,
וכיעדלקבלתהרישיוןכאמוריראואתבעלההיתרהמזורז
כמישקיבלרישיון,וההיתרהמזורזיהווהאסמכתאלכך

עדלקבלתוע

לפסקה )10( 

7ג)ד(לחוקרישויעסקים,כך מוצעלתקןאתסעיף
שייקבעשאםבוטלרישיוןאוהיתרזמנילפיסעיףזה,הרי
לשלוח נדרשת הרישוי רשות אשר ההודעה על שנוסף
לבעלהרישיוןאוההיתרהזמני,תישלחהודעהכאמורגם
לנותניהאישוראשרנקבעולגביאותוסוגעסק,וזאתבתוך
7ימיםעעודמוצעכיביטולהרישיוןאוההיתרהזמניייכנס
לתוקפובתום30ימים,במקום60ימים,מיוםההודעהעל

הביטולע

לפסקה )11( 

עלפיסעיף8בלחוקרישויעסקים,לאיינתןרישיון,
היתרזמניאוהיתרמזורזלעסקטעוןרישוישהואמקוםאו
שירותציבורי,כהגדרתובסעיףהאמור,אלאאםכןמצאה
רשותהרישויכיקוימוהוראותהנגישותלפיחוקשוויון

זכויותלאנשיםעםמוגבלותע

הנגישות, הוראות קוימו אכן האם קביעה לשם
נדרשתרשותהרישוי,עלפיהסעיףכנוסחוהיום,להתקשר
עםמורשהלנגישותהשירותועםמורשהלנגישותמבנים,
תשתיותוסביבה,ולקבלאתחוותדעתםלגביכלבקשה
המוגשת ציבורי, שירות או מקום שהוא עסק לרישיון

לרשותהרישויע

מוצעלתקןאתסעיף8בולקבועבוחובהעלמבקש
רישיוןעסקלהמציאלידירשותהרישויחוותדעתמאת

מורשינגישותבאשרלהתקיימותדרישותהנגישותע

למונחים ההגדרות את לתקן מוצע לכך, בהתאם
מבנים, לנגישות ו"מורשה השירות" לנגישות "מורשה
תשתיותוסביבה",שלפיהןייקבעכיחוותדעתמאתמורשי
נגישותתינתןבידימורשינגישותכמשמעותםבחוקשוויון
זכויותלאנשיםעםמוגבלות,ואיןעודצורךכיחוותהדעת
תינתןרקבידימורשינגישותשהםעובדיהרשותהמקומית
אומישרשותהרישויהתקשרהעמםעבהמשךלכך,מוצע
לקבועבסעיףקטן)ב(,כיבדיקתקיוםהוראותהנגישותלפי
פרקה'1לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותתיעשה
עליסודחוותדעתשהמציאמגישהבקשהלרישיון,היתר

זמניאוהיתרמזורזע

מבקש כי )ג(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע זאת, עם
הבקשהיהיהרשאילבקשמרשותהרישוישבדיקתקיומן
זכויות שוויון לחוק ה'1 פרק לפי הנגישות הוראות של
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ביקשהמבקשכאמורבסעיףקטן)ג(,תבדוקרשותהרישויאתקיומן )ד(
שלהוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
עלסמךחוותדעתשלמורשיםמטעמה,בתוךתקופהשיקבעשרהפנים,
והמבקשישלםלרשותהרישויאגרהבשיעורשיקבעשרהפנים,בעד

ביצועהבדיקהע

עלאףהוראותסעיףזה,רשאישרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים, )ה(
לקבוע,בצו,לגביסוגיעסקיםטעונירישוי,שהםמקוםציבוריאושירות
ציבורי,כיהמבקשיהיהרשאילהמציאלצורךמתןרישיון,היתרזמניאו

היתרמזורזכאמורבסעיףקטן)ב(-

רקאחתמחוותהדעתהמנויותבאותוסעיףקטן; )1(

במקוםכלאחתמחוותהדעתהמנויותבסעיףקטן)ב(,תצהיר )2(
מאומתכדיןובוהצהירהמבקשכיקוימוהוראותהנגישותלפי

פרקה'1לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותע";

אחריסעיף8גיבוא: )12(

"ביקורתבעסק
לשםבדיקת

עמידהבתנאים
למתןרישיוןאו

היתראולחידושו

ערכורשותהרישויאונותןאישור,אומישהםהסמיכו8דע )א(
לכךמביןעובדירשותהרישויאונותןהאישור,ביקורתבעסק
שלגביוהוגשהבקשהלקבלתרישיוןאוהיתרלפיחוקזה
אולחידושם,לשםבדיקתעמידתהעסקבתנאיםהנדרשים
לכך,ומצאוכילאמתקייםלגביהעסקתנאימהתנאיםכאמור,
ימסרולבעלהעסקהודעהבכתבלפיהוראותסעיףקטן)ד(
ימים 30 בתוך תנאים(, אי–קיום על הודעה - זה )בסעיף

ממועדעריכתהביקורתע

חוק - זה )בפרק התשנ"ח-1998 מוגבלות, עם לאנשים
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות(תיעשהעלסמךחוות
דעתשלמורשהלנגישותהשירותומורשהלנגישותמבנים,
תשתיותוסביבה,אשרהםעובדיםשלרשותהרישויאו
שרשותהרישויהתקשרהעמםלענייןזהעביקשכאמור
רשות כי )ד(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע הבקשה, מגיש
הנגישות הוראות של קיומן את שתבדוק היא הרישוי
לפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותעל
סמךחוותדעתשלמורשיםמטעמה,בתוךתקופהשיקבע
שרהפנים,והמבקשישלםלרשותהרישויאגרהבשיעור

שיקבעשרהפנים,בעדביצועהבדיקהע

עודמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ה(,כיעלאףהוראות
סעיףזה,שרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים,יהיהרשאי
שהםמקום רישוי, טעוני עסקים לגביסוגי לקבוע,בצו,
ציבוריאושירותציבורי,כימבקשיהיהרשאילהמציא
לצורךמתןרישיון,היתרזמניאוהיתרמזורזכאמורבסעיף
קטן)ב(,רקאחתמחוותהדעתהמנויותבאותוסעיףקטן,
בסעיף המנויות הדעת מחוות אחת כל במקום כי או

קטן)ב(,יגישהמבקשתצהירמאומתכדיןובוהצהירכי
קוימוהוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות

לאנשיםעםמוגבלותע

לפסקה )12( 

לסעיף8דהמוצעכדילהגביראתהשקיפותוהוודאות
למבקשהרישיון,ולקצראתהזמניםהנדרשיםלצורךרישוי
ובו עסקים רישוי לחוק 8ד סעיף להוסיף מוצע העסק,
הוראותבנושאביקורתבעסקלשםבדיקתעמידהבתנאים
למתןרישיוןאוהיתראולחידושועעלפיהמוצע,אםערכו
נותןאישוראורשותהרישויביקורתבעסקשלגביוהוגשה
בקשהלקבלתרישיוןאוהיתרלפיחוקזהאולחידושם,
לשםבדיקתעמידתהעסקבתנאיםהנדרשיםלכך,ומצאו
כילאמתקייםלגביהעסקתנאימהתנאיםכאמור,ימסרו
לוהודעהלפיהוראותסעיףקטן)ד(המוצע)בפרקזה-
הודעהעלאי–קיוםתנאים(,בתוך30ימיםממועדעריכת
לבקר הרישוי רשות או אישור נותן נדרשו הביקורתע
ימסרו כאמור, ביקורת עריכת לשם בעסק פעמים כמה
אתההודעהעלאי–קיוםתנאיםבתוך30ימיםמהמועד

הראשוןשבוביקרובעסקע

ו–)ב(המוצעים, )א( עלאףהאמורבסעיפיםקטנים
מוצעלקבועכישרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה
טעוני עסקים סוגי לקבוע רשאי, יהיה עמו בהתייעצות
רישוישבשלמורכבותםלאניתןלמסורלבעלעסקהודעה
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נדרשונותןאישוראורשותהרישוילבקרמספרפעמים )ב(
בעסקלשםעריכתביקורתכאמורבסעיףקטן)א(,ימסרואת
ההודעהעלאי–קיוםתנאיםבתוך30ימיםמהמועדהראשון

שבוביקרובעסקע

שר רשאי ו–)ב(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,
לקבועסוגיעסקיםטעונירישוישבשלמורכבותםלאניתן
למסורלבעלהעסקהודעהעלאי–קיוםתנאיםבתוךהתקופה
האמורהבסעיףקטן)ב(,ולגביהםיהיהניתןלמסורהודעה
כאמורבתוךתקופהארוכהיותראשרלאתעלהעלהתקופה
שיקבע;הודעהעלקביעהשלשרלפיסעיףקטןזהתפורסם
באינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל

"ממשלזמין"ע

בהודעהעלאי–קיוםתנאים,יפורטוכלאלה: )ד(

התנאיםשהעסקאינועומדבהם; )1(

המועדשעדאליועלבעלהעסקלבצעשינויים )2(
לשםעמידהבתנאיםהמפורטיםבהודעה)בסעיףזה-

שינויים(;

האופןשבועלבעלהעסקלהוכיחכיביצעאת )3(
השינוייםעדהמועדכאמורבפסקה)2(,ורשאיםהם
להורותכיהוכחהכאמורתיעשה,ביןהשאר,עליסוד

אחדמאלה:

הגשתהצהרהעלביצועהשינויים; )א(

ביצוע להוכחת  אחרים מסמכים הגשת )ב(
השינויים;

נותן שיערכו חוזרת ביקורת במסגרת )ג(
האישוראורשותהרישויבעסק,בתוך30ימים
מיוםשהודיעבעלהעסקעלביצועהשינויים;
לאערכונותןהאישוראורשותהרישויביקורת

נדרשונותןאישוראורשותהרישוילבקרמספרפעמים )ב(
בעסקלשםעריכתביקורתכאמורבסעיףקטן)א(,ימסרואת
ההודעהעלאי–קיוםתנאיםבתוך30ימיםמהמועדהראשון

שבוביקרובעסקע

שר רשאי ו–)ב(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,
לקבועסוגיעסקיםטעונירישוישבשלמורכבותםלאניתן
למסורלבעלהעסקהודעהעלאי–קיוםתנאיםבתוךהתקופה
האמורהבסעיףקטן)ב(,ולגביהםיהיהניתןלמסורהודעה
כאמורבתוךתקופהארוכהיותראשרלאתעלהעלהתקופה
שיקבע;הודעהעלקביעהשלשרלפיסעיףקטןזהתפורסם
באינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל

"ממשלזמין"ע



בהודעהעלאי–קיוםתנאים,יפורטוכלאלה: )ד(

התנאיםשהעסקאינועומדבהם; )1(

המועדשעדאליועלבעלהעסקלבצעשינויים )2(
לשםעמידהבתנאיםהמפורטיםבהודעה)בסעיףזה-

שינויים(;

האופןשבועלבעלהעסקלהוכיחכיביצעאת )3(
השינוייםעדהמועדכאמורבפסקה)2(,ורשאיםהם
להורותכיהוכחהכאמורתיעשה,ביןהשאר,עליסוד

אחדמאלה:

הגשתהצהרהעלביצועהשינויים; )א(

ביצוע להוכחת  אחרים מסמכים הגשת )ב(
השינויים;

נותן שיערכו חוזרת ביקורת במסגרת )ג(
האישוראורשותהרישויבעסק,בתוך30ימים
מיוםשהודיעבעלהעסקעלביצועהשינויים;
לאערכונותןהאישוראורשותהרישויביקורת

עלאי–קיוםתנאיםבתוךהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב(,
ולגביהםניתןלמסורהודעהכאמורבתוךתקופהארוכה
יותרובלבדשלאתעלהעלהתקופהשיקבע;הודעהעל
קביעהשלשרלפיסעיףקטןזהתפורסםגםבאינטרנט,
בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל"ממשל
נותני מול אל המועדים כלל את לרכז כדי זאת, זמין"ע

האישורהשונים,תחתקורתגגאחתע

בהודעהעלאי–קיוםתנאיםיפרטונותןהאישוראו
רשותהרישוי,לפיהעניין,אתהתנאיםשהעסקאינועומד
בהם,המועדשעדאליועלבעלהעסקלבצעשינוייםלשם
עמידהבתנאיםכאמורוהאופןשבועלבעלהעסקלהוכיח
כיביצעאתהשינוייםעדהמועדכאמורעלפיהמוצע,הם

רשאיםלהורותבהודעהכיהוכחהכאמורתיעשה,בין
השאר,עליסודאחדמאלה:

הגשתהצהרהעלביצועהשינויים; -

הגשתמסמכיםאחריםלהוכחתביצועהשינויים; -

במסגרתביקורתחוזרתשיערכונותןהאישוראורשות -
העסק בעל שהודיע מיום ימים 30 בתוך בעסק הרישוי
עלביצועהשינוייםהנדרשים;לאערכונותןהאישוראו
רשותהרישויביקורתחוזרתבתוךהתקופהכאמור,יגיש
בעלהעסקהצהרהכאמורבפסקתמשנה)א(עלביצוע
השינויים את שביצע כמי העסק את ויראו השינויים,
הנדרשיםלצורךקבלתאישור,רישיון,היתרזמניאוהיתר

מזורז,אוחידושם,לפיהענייןע
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חוזרתבתוךהתקופהכאמור,יגישבעלהעסק
ביצוע על )א( משנה בפסקת כאמור הצהרה
השינויים,ויראואתהעסקכמישבוצעולגביו
השינוייםהנדרשיםלצורךקבלתאישור,רישיון,
לפי חידושם, או מזורז, היתר או זמני היתר

הענייןע

מסרונותןאישוראורשותהרישויהודעהעלאי–קיום )ה(
תנאים,לאידרשומבעלהעסקלעמודבתנאיאולהוכיחאת
עמידתהעסקבתנאי,באופןשלאפורטבהודעה,אלאבאחד

מאלה:

עמידת הוכחת אופן או כאמור בתנאי עמידה )1(
העסקבתנאיכאמורנדרשיםבאופןמפורשבדיןאו

במפרטאחיד;

חלשינוימשמעותיבעסקהמצדיקאתהתניית )2(
הרישיוןאוההיתרבעמידהבתנאיכאמוראובשינוי

אופןהוכחתעמידתהעסקבתנאיכאמור;

ניתןאישורלכךמאתגורםמוסמךארציע )3(

איןבתקופותהקבועותבסעיףזהבקשרלהודעהעל )ו(
אי–קיוםתנאיםכדילהאריךתקופותשנקבעולפיחוקזה
לענייןמתןהחלטהבידינותןאישוראורשותהרישויבבקשה

לקבלתרישיוןאוהיתרע

דרישהלתיקון
ליקויים

שהם8הע למי או אישור, לנותן או הרישוי לרשות היה )א(
הסמיכולכךמביןעובדירשותהרישויאונותןהאישור,לפי
העניין,יסודסבירלהניחכילאמתקיימיםבעסקשניתןלגביו
רישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,הוראהמההוראותלפי
חוקזה,אותנאימתנאיהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתר
המזורז,רשאיםהםלמסורלבעלהעסקדרישהבכתבלתיקון
זה-דרישה )ב()בסעיף קטן סעיף הוראות הליקוייםלפי
שר למעט - אישור" "נותן זה, לעניין ליקויים(; לתיקון

העבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםע

בסעיףקטן)ה(מוצעלקבוע,כיאםמסרונותןאישור
אורשותהרישויהודעהעלאי–קיוםתנאים,לאידרשו
מבעלהעסקלקייםתנאיאולהוכיחאתעמידתובתנאי

באופןשלאפורטבהודעה,אלאבאחדמאלה:

העמידהבתנאיכאמוראוהאופןלהוכחתעמידת
העסקבתנאיכאמורנדרשיםבאופןמפורשבדיןאובמפרט

אחיד;

התניית את המצדיק בעסק משמעותי שינוי חל
הרישיוןאוההיתרבתנאיכאמוראואתשינויאופןהוכחת

עמידתהעסקבתנאיכאמור;

ניתןאישורלכךמאתגורםמוסמךארציכהגדרתו
בסעיף7)ה(לחוקע

למעןהסרספק,מוצעלקבוע,בסעיףקטן)ו(,כיאין
בתקופותהקבועותבסעיףזהבקשרלהודעהעלאי–קיום
תנאיםכדילהאריךמועדיםשנקבעולפיחוקזהלענייןמתן
החלטהבבקשהלקבלתהיתראורישיוןעלידינותןאישור

אורשותהרישוי,לפיהענייןע

לסעיף 8ה המוצע 

עניינושלסעיףזהבדרישהלתיקוןליקוייםהנמסרת
לבעלרישיוןאוהיתרעעלפיהמוצע,היהלרשותהרישויאו
לנותןאישור,אולמישהםהסמיכולכךמביןעובדירשות
הרישויאונותןהאישור,לפיהעניין,יסודסבירלהניחכי
לאמתקיימיםבעסקטעוןרישוישניתןלגביורישיון,היתר
זמניאוהיתרמזורזהוראהמההוראותלפיחוקזה,אותנאי
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בדרישהלתיקוןליקוייםיפורטוכלאלה: )ב(

הליקוייםשנמצאובעסקושאותםעלבעלהעסק )1(
לתקן;

את לתקן עסק בעל על אליו שעד המועד )2(
הליקויים,ובלבדשלאיהיהמוקדםמ–14ימיםממועד

מסירתההודעהע

בעלהעסקיתקןאתהליקוייםשפורטובדרישהלתיקון )ג(
ליקוייםבתוךהמועדשנקבעבדרישה,וידווחעלכךלרשות
הרישויאולנותןהאישור,לפיהעניין,כפישיפורטבדרישהע

רשאי לודרישהלתיקוןליקויים עסקשנמסרה בעל )ד(
להגישעליההשגהלפניגורםמוסמךארציכהגדרתובסעיף
7)ה(,בתוךשבעהימיםמהמועדשבונמסרהלוהדרישה,או
בתוךתקופהארוכהיותרכפישהורורשותהרישויאונותן

האישור,בדרישהכאמורע

בשינויים יחולו, ו–)ד( 7ג5)ב( סעיף לפי ההוראות )ה(
המחויבים,לענייןהשגהלפיסעיףקטן)ד(ע

החלטותנותן
אישורורשות

הרישוי

יינתנובכתב8וע החלטותנותןאישוראורשותהרישוי )א(
ויהיומנומקותע

עסק לבעל ייתנו לא הרישוי רשות או אישור נותן )ב(
החלטותהמשנותהחלטותקודמותשניתנועלידםלעניין
אי–עמידהבתנאיםלקבלתרישיוןאולהיתרלפיחוקזה,אלא
בנסיבותכאמורבפסקאות)1(עד)3(בסעיף8ד)ה(,בשינויים

המחויביםע";

בדרישהלתיקוןליקוייםיפורטוכלאלה: )ב(

הליקוייםשנמצאובעסקושאותםעלבעלהעסק )1(
לתקן;

את לתקן עסק בעל על אליו שעד המועד )2(
הליקויים,ובלבדשלאיהיהמוקדםמ–14ימיםממועד

מסירתההודעהע

בעלהעסקיתקןאתהליקוייםשפורטובדרישהלתיקון )ג(
ליקוייםבתוךהמועדשנקבעבדרישה,וידווחעלכךלרשות
הרישויאולנותןהאישור,לפיהעניין,כפישיפורטבדרישהע

רשאי לודרישהלתיקוןליקויים עסקשנמסרה בעל )ד(
להגישעליההשגהלפניגורםמוסמךארציכהגדרתובסעיף
7)ה(,בתוךשבעהימיםמהמועדשבונמסרהלוהדרישה,או
בתוךתקופהארוכהיותרכפישהורורשותהרישויאונותן

האישור,בדרישהכאמורע

בשינויים יחולו, ו–)ד( 7ג5)ב( סעיף לפי ההוראות )ה(
המחויבים,לענייןהשגהלפיסעיףקטן)ד(ע

החלטותנותן
אישורורשות

הרישוי

יינתנובכתב8וע החלטותנותןאישוראורשותהרישוי )א(
ויהיומנומקותע

עסק לבעל ייתנו לא הרישוי רשות או אישור נותן )ב(
החלטותהמשנותהחלטותקודמותשניתנועלידםלעניין
אי–עמידהבתנאיםלקבלתרישיוןאולהיתרלפיחוקזה,אלא
בנסיבותכאמורבפסקאות)1(עד)3(בסעיף8ד)ה(,בשינויים

המחויביםע";

מתנאיהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתרהמזורז,רשאיכל
אחדמהם,למסורלבעלהעסק,דרישהלתיקוןליקוייםלפי
הוראותסעיףזהעהמועדלתיקוןהליקוייםכאמורלאיפחת
מ–14ימיםעיצוין,כי"נותןאישור",לענייןזה,יוגדר"למעט
שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים"וזאתמשום
שמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםמוסמך
8אלחוקארגוןהפיקוחעל להוציאצושיפורלפיסעיף
העבודה,התשי"ד-1954,וכדילהימנעמיצירתסמכויות

מקבילותוסותרותבנושאזהע

את )ב(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע לכך, בהמשך
הענייניםשאותםנדרשיםנותןהאישוראורשותהרישוי,

לפיהעניין,לפרטבהודעהע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיבעלעסקשנמסרהלו
הודעהלתיקוןליקוייםיתקןאתהליקוייםשפורטובדרישה
בתוךהמועדשנקבעבדרישהוידווחעלכךלרשותהרישוי
אולנותןהאישור,לפיהעניין,בהתאםלאמורבדרישהעעל
פיהמוצעבסעיףקטן)ד(,בעלעסקשנמסרהלודרישה
לתיקוןליקוייםרשאילהגישעליההשגהלגורםמוסמך
ארצי,בתוךשבעהימיםמהמועדשבונמסרהלוהדרישה

אובתוךתקופהארוכהיותרכפישהורורשותהרישויאו
נותןהאישור,לפיהעניין,בדרישהלתיקוןליקויים,בהתאם
לתיקוניםהנדרשיםומורכבותםעכמוכןמוצעלקבוע,בסעיף
קטן)ד(,כיהוראותסעיף7ג5)ב()הקובעכיהגשתהשגהאינה
מתלהאתתוקפהשלההחלטהכלעודלאהחליטורשות
הרישויאונותןהאישור,לפיהעניין,אחרת(ו–)ד()המסמיך
אתשרהפנים,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהפנים
והגנתהסביבהשלהכנסתלקבעאגרותלענייןהגשתהשגה
לפיסעיףזה(יחולואףעלהגשתהשגהעלדרישהלתיקון

ליקוייםלפיהוראתסעיףקטן)ד(המוצעע

לסעיף 8ו המוצע

מוצעלהוסיףסעיף8והנוגעלהחלטותנותןאישור
ורשותהרישויעבתוךכךמוצעלקבוע,כיהחלטותנותן
אישוראורשותהרישוייינתנובכתבויהיומנומקות,וכןכי
נותןאישוראורשותהרישוילאייתנולבעלעסקהחלטות
המשנותהחלטותקודמותשניתנועלידםלענייןאי–עמידה
בתנאיםלקבלתרישיוןאולהיתרלפיחוקזה,אלאבנסיבות
כאמורבפסקאות)1(עד)3(בסעיף8ד)ה(המוצע,בשינויים

המחויביםע
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אחריסעיף12יבוא: )13(

"עידודהפעילות
הכלכלית

בבואולהתקיןתקנותאוצווים,לפרסםמפרטיםאחידיםאו12אע
לקבועהנחיות,שעניינםסיווגעסקיםלהליכירישוי,תנאים
לרישיוןאולהיתראוחובותלפיחוקזההחלותעלבעלעסק
טעוןרישוי,ישקולהגורםהמוסמךלכלאחדמאלה,נוסף
עלכלשיקולאחר,שיקוליםשלעידודהפעילותהכלכלית,
לרבותהעלויותהכרוכותביישוםהתקנות,הצווים,המפרטים

האחידיםאוההנחיות,לפיהענייןע";

בסעיף13- )14(

האמורבויסומן")א("ובו,אחרי"אושבוטלו"יבוא"לרבותחידושםעליסוד )א(
תצהירמאומתכדיןשיוגשעלידיבעלהעסק";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(,ניתןלקבועכימשחלפההתקופהשנקבעה ")ב(
לפיחוקזהלמתןהחלטהלגביחידושםשלרישיונות,היתריםזמנייםאו
היתריםמזורזיםשפקעתוקפם,יהיהניתןלראותאתבעלעסקכמישחודש
הרישיון,ההיתרזמניאוההיתרמזורזשלהעסקשבבעלותו,לפיחוקזהע";

בסעיף14- )15(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"אודרישהלתיקוןליקויים"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

אדםשלאקייםדרישהלתיקוןליקוייםשנמסרהלולפיסעיף8ה, ")א1(
דינו-הקנסהקבועבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןע";

לפסקה )13( 

מוצעלהוסיףסעיף12אבחוקרישויעסקיםולקבועבו
כיבבואולהתקיןתקנותאוצווים,לפרסםמפרטיםאחידים
אולקבועהנחיות,שעניינםסיווגעסקיםלהליכירישוי,
תנאיםלרישיוןאולהיתראוחובותלפיחוקזההחלות
עלבעלעסקטעוןרישוי,ישקולהגורםהמוסמךלכלאחד
מאלה,נוסףעלכלשיקולאחר,שיקוליםשלעידודהפעילות
התקנות, ביישום הכרוכות העלויות לרבות הכלכלית,

הצווים,המפרטיםהאחידיםאוההנחיות,לפיהענייןע

לפסקה )14( 

סעיף13לחוקרישויעסקיםקובע,כידרכיחידושם
שפקע מזורזים והיתרים זמניים היתרים רישיונות, של
בקשות בעד המשתלמות האגרות שבוטלו, או תוקפם
לרישיון,להיתרזמני,להיתרמזורזאולחידושם,וכןבעד
חוותדעתמקדמיתוהפטורמהןייקבעובתקנותעעודנקבע,
כיתקנותאלהיכולותלהיותכלליותאולסוגיםשלעסקיםע

מוצעלהוסיףולקבוע,כיבתקנותכאמורלענייןדרכי
חידושםשלרישיונות,היתריםזמנייםוהיתריםמזורזים
שפקעתוקפםאושבוטלו,יהיהניתןלקבועהוראותבדבר

חידושםעליסודתצהירמאומתכדיןשיוגשעלידיבעל
העסקעעודמוצע,לקבוע,כיבתקנותהאמורותיהיהניתן
לקבועכימשחלפההתקופהשנקבעהלפיחוקזהלמתן
החלטהלגביחידושםשלרישיונות,היתריםזמנייםאו
היתריםמזורזיםשפקעתוקפם,יהיהניתןלראותאתבעל
העסקכמישחודשהרישיון,ההיתרזמניאוההיתרמזורז

שלהעסקשבבעלותו,לפיחוקזהע

לפסקה )15( 

סעיף14לחוקרישויעסקיםקובעעונשיםעלעיסוק
בלארישיון,היתרזמניאוהיתרמזורזועלאי–קיוםתנאי
מתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורזאוהוראתתקנה
לפיסעיפים9עד11בעלאורהוספתהסמכות,למתןדרישה
לפי הרישוי רשות או אישור נותן בידי ליקויים לתיקון
8ההמוצע,מוצעלהחילגםעלאי–קיום הוראותסעיף
דרישהזואתסעיףהעונשין,ולקבועבסעיף14)א1(לחוק
כיאי–קיוםדרישהלתיקוןליקוייםשניתנהלבעלעסקהיא
עבירהפלילית,שדינה-הקנסהקבועבסעיף61)א()1(לחוק
העונשין,התשל"ז-1977)להלן-חוקהעונשין(עתיקוןזה
יאפשראףאתקביעתהעבירהכעבירתקנסלפיהוראת

סעיף14א1לחוקע
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בסעיף14א1- )16(

בסעיףקטן)א(,אחרי"כעלעבירתקנס"יבוא"הודיענותןאישורלשרהפנים )א(
כיאכיפתעבירהמסוימתהקבועהבצותיעשהבידינותןאישורבלבד,יקבעזאת

שרהפניםבצוכאמורע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צוכאמורבאותוסעיףקטןהנוגע ")א1(
לעבירהבענייןמהענייניםהמפורטיםבסעיף1)א(יהיהטעוןגםהסכמה
שלהשרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,לפי

סעיף1)ב(ע";

אחריסעיף14א1יבוא: )17(

"מסירתפרטים
לאנכונים

בעלעסקאומבקשרישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,שמסר14א2ע
פרטיםלאנכוניםבתצהיראובמסמךכמפורטלהלן,דינו-

מאסרשמונהעשרחודשים:

תצהירלפיסעיף6)ג()1(; )1(

תצהירלפיסעיף6א)א1()1(; )2(

תצהיראומסמךלפיסעיף6א1; )3(

בסעיף14א1- )16(

בסעיףקטן)א(,אחרי"כעלעבירתקנס"יבוא"הודיענותןאישורלשרהפנים )א(
כיאכיפתעבירהמסוימתהקבועהבצותיעשהבידינותןאישורבלבד,יקבעזאת

שרהפניםבצוכאמורע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צוכאמורבאותוסעיףקטןהנוגע ")א1(
לעבירהבענייןמהענייניםהמפורטיםבסעיף1)א(יהיהטעוןגםהסכמה
שלהשרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,לפי

סעיף1)ב(ע";

אחריסעיף14א1יבוא: )17(

"מסירתפרטים
לאנכונים

בעלעסקאומבקשרישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,שמסר14א2ע
פרטיםלאנכוניםבתצהיראובמסמךכמפורטלהלן,דינו-

מאסרשמונהעשרחודשים:

תצהירלפיסעיף6)ג()1(; )1(

תצהירלפיסעיף6א)א1()1(; )2(

תצהיראומסמךלפיסעיף6א1; )3(

לפסקה )16( 

14א1לחוקאשר 27נוסףסעיף במסגרתתיקוןמס'
ובאישור המשפטים שר בהסכמת הפנים, שר כי קובע,
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילהכריז,
בצושיפורסםברשומות,עלעבירהלפיחוקזהכעלעבירת
קנסעעדהיוםטרםהותקןצועבירותקנסלפיהוראותסעיף
זהעכפישיפורטבהמשך,בהתאםלמצבהמשפטיהנוכחי,
הוראותתיקוןמס'27,ובכללזה,סעיף18לתיקוןהאמור,
שבוהוסףסעיף14א1לחוק,חלרקעלסוגיעסקיםאשר
לגביהםפורסםמפרטאחידעלידיכללנותניהאישוראשר

קביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמםע

בסעיף14א1)ג(נקבע,כיבלילגרועמהאמורבסעיף
228)ב(לחוקסדרהדיןהפלילי,רשאישרשקביעתעסק
עובד להסמיך עמו, בהתייעצות נעשתה רישוי כטעון
לעניין האמור בסעיף הקבועה בסמכות משרדו מעובדי
עבירותשהוכרזוכעבירותקנסלפיסעיףקטן)א(עמשמעות
שלעבירהאשר קנסבעדהפרה כיסמכותלתת הדבר,
נקבעהכעבירתקנסלפיהוראותסעיףזה,נתונההןלרשות

הרישויוהןלנותניהאישורהנוגעיםבדברע

מוצעלאפשרלנותניהאישורלקבועעבירותמסוימות
שאותןיאכפובעצמםבלבדעלשםכךמוצעלתקןאתסעיף
קטן)א(כךשייקבעשאםהודיענותןאישורלשרהפנים
כיאכיפתעבירהמסוימתהקבועהבצותיעשהבידינותן
האישורבלבד,יקבעזאתשרהפניםבצוכאמורעבמקרה
זה,לאתעמודלרשותהרישויסמכותלאכוףאתההפרות
הרלוונטיותבאמצעותמתןקנסותענותןהאישוריאכוףאת
קנס עבירות באמצעות בלבד בעצמו האמורה העבירה
)כאשרמדוברבנותןאישורשפועלממילאבאמצעותכלי

זה(אובאמצעותכליםאחרים)כגוןעיצוםכספיאוקנס
מינהלי(עעודמוצעלקבוע,כילגביכלצוהכוללעבירה
בנושאשהואבתחוםהאחריותהמקצועיתשלנותןאישור
מסוים,תידרשגםהסכמתהשרהרלוונטי,וזאתנוסףעל
הגורמיםהמנוייםבסעיף14א1)א(לחוקעלצורךכך,מוצע
לתקןולהוסיףסעיףקטן)א1(,ובוייקבע,כיעלאףהאמור
בסעיףקטן)א(,צוכאמורבאותוסעיףקטןהנוגעלעבירה
1)א(יהיהטעוןגם בענייןמהענייניםהמפורטיםבסעיף
הסכמהשלהשרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה
בהתייעצותעמו,לפיסעיף1)ב(עדרישתההסכמהבהקשר
זהנועדההןלצורךאפיוןהעבירותשבתחומיהמומחיות
הספציפייםשלנותניהאישורהשוניםאשרמוצדקלקבוע
המתאימים הקנסות וקביעת קנס, עבירות צו לגביהם
לעבירותהשונות,והןכדישלאיותקנוצוויעבירותקנס
בנושאיםשלגביהםהודיענותןהאישורכיבכוונתולאכפם
בכוחותעצמו,כאשרהאכיפהנעשיתעלידושלאעלידי
הטלתקנסותאלאבדרךאחרת-כגוןעיצומיםכספייםאו

עבירותמינהליותע

לפסקה )17( 

סעיף239לחוקהעונשיןקובעעבירהכלליתבדבר
מסירתתצהירשקר,אשרסמכותהאכיפהלגביהמוקנית
ורשות האישור נותני בידי לתת כדי ישראלע למשטרת
הרישויסמכותלאכוףבעצמםמקריםשלמסירתפרטים
בקשה במסגרת שנמסר במסמך או בתצהיר נכונים לא
להיתרמזורזאולרישיוןעליסודתצהיר,מוצעלעגןעבירה
ספציפיתזובהוראותחוקרישויעסקיםעזאתבפרטמשום
בסיס על רישיון או היתר אישור מתן מאפשר שהחוק
מסירתתצהיריםומסמכים,וקבלתרישיוןעסקבאופןזה,
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תצהיראומסמךלפיסעיף6א3; )4(

מסמךלפיסעיף6ב)א(המצורףלבקשהלהיתרמזורזלפי )5(
סעיף6א1אולבקשהלרישיוןעליסודתצהירלפיסעיף6א3;

)ג(,המצורפים מסמכיםנוספיםלפיסעיף6ג)ב()1(או )6(
לבקשהלהיתרמזורזלפיסעיף6א1אולבקשהלרישויעל

יסודתצהירלפיסעיף6א3;

תצהירלפיסעיף8ב)ה()2(ע"; )7(

אחריסעיף14ביבוא: )18(

"קדימותלנותן
אישורבמתן

דרישהלתיקון
ליקוייםובהטלת

קנסבשלה

עלאףהוראותסעיפים8הו־14א1,רשותהרישוילאתמסור14גע
דרישהלתיקוןליקוייםולאתטילקנסבשלאי–קיוםדרישה
לתיקוןליקויים,בענייןשלגביושרשקביעתושלעסקכטעון
רישויטעונההתייעצותעמו,פרסםהודעהשלפיהאכיפת
ההוראההאמורהתיעשהרקבידינותןאישורשהואהסמיכו
לכך;הודעהכאמורתפורסםבדרךשיורהבהנחיותהיועץ

המשפטילממשלהלפיסעיף19אע";

אחריסעיף19יבוא: )19(

"הנחיותלעניין
אכיפהופיקוח

והתיאוםביןנותני
האישורלרשות

הרישוי

היועץהמשפטילממשלהיקבעהנחיותבענייניםאלה:19אע )א(

אופןהאכיפהוהפיקוחלפיחוקזהבידינותני )1(
האישור נותני בין והתיאום הרישוי, ורשות אישור
לרשותהרישויבנושאיםאשרלגביהםנתונותסמכויות

אכיפהופיקוחלנותניאישורוגםלרשותהרישוי;

אשראינוכוללבחינהמראששלעמידהבתנאיהרישיון
הצהרתו על הסתמכות מחייבת האישור, נותני ידי על
שלבעלהעסקבנושאיםאלהעלפיכך,היכולתלתתאמון
בהצהרתושלבעלהעסקבנוגעלעמידהבתנאיהרישיון
היאתנאיהכרחילהתאפשרותושלמסלולזה,וממילא
נדרשתגםאפשרותאכיפהמכוחהחוקכאשראמוןזה
מופרוהעסקנפתחעלסמךמידעלאנכוןשנמסרעלידי

בעלהעסקע

לפסקה )18( 

כמפורטלעיל,הסמכויותלמתןדרישהלתיקוןליקויים
לפיסעיף8ההמוצעוהטלתקנסבעדהפרתדרישהלתיקון
ליקויים,לפיסעיף14א1בכפוףלקביעתהעבירהכעבירת
קנסלפיאותוסעיף,נתונות,ככלל,הןלרשותהרישויוהן

לנותניהאישורע

מוצעלקבוע,בסעיף14גהמוצע,הוראהבדברמתן
קדימותלנותןאישורבמתןדרישהלתיקוןליקוייםובהטלת
קנסבשלהעבתוךכךייקבע,כיבנושאיםשלגביהםפרסמו
נותניהאישורהודעהשלפיהאכיפתםתיעשהעלידם
בלבד,לאתהיהרשותהרישוירשאיתלתתדרישהלתיקון
כאמורע הוראה אי–קיום בשל קנסות להטיל או ליקויים

זאת,במטרהלהבטיחמסלולברורועקבילאכיפהבנושאים
אלה,ולמנועמצבשבורשותהרישוינותנתדרישהלתיקון
ליקויים,כאשראיןהיאמוסמכתלהטילקנסבשלהפרת
מי בידי תינתן ליקויים לתיקון דרישה כך, כזוע הוראה
שמוסמךלאכוףאתהפרתהעהודעתנותניהאישורלגבי
הנושאיםשייאכפועלידםבלבדתפורסםכפישייקבע
וכן 19א, סעיף לפי לממשלה המשפטי היועץ בהנחיית
רשאיהיועץהמשפטילממשלה,בהתאםלאמורבסעיף

19א)א()2(,לקבועדרכיםנוספותליידועבנושאזהע

לפסקה )19( 

בכל ייחודית סיטואציה יוצר עסקים רישוי חוק
הנוגעלאכיפתההוראותהחלותעלעסקיםמכוחועזאת,
משוםשישגופיםרביםהשותפיםהןלקביעתההוראות
זאת אלהע הוראות של לאכיפתן והן העסק, על החלות
ועוד,כליהאכיפההעומדיםלרשותםשלנותניהאישור
מעוגנים אלא עסקים, רישוי בחוק כולם מרוכזים אינם
גםבדבריחקיקהנוספיםהמסדיריםתחומיםמקצועיים
שונים,שלגביהםנתונותלנותניהאישורסמכויותאכיפה
על החלות שונות הוראות שבו מצב נוצר כך מגוונותע
פליליות, עבירות באמצעות להיאכף עשויות העסק

ר ב ס ה י  ר ב ד



579 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

דרךפרסוםהודעהלפיסעיף14ג,ורשאיהוא )2(
להורותגםעלמסירתהודעהכאמורבדרכיםנוספות

כפישיורה;

כספי עיצום להטיל ניתן שבשלהם הטעמים )3(
לפיפרקב'1בשלהפרהכאמורבסעיף29יט,אףבלי
שנמסרהלגביאותההפרהדרישהלתיקוןליקוייםלפי

סעיף8הע

הנחיותהיועץהמשפטילממשלהלפיסעיףזהיחייבו )ב(
גםגופיםשאינםהמדינההמוסמכיםלבצעאכיפהאופיקוח

לפיחוקזהע

הנחיותהיועץהמשפטילממשלהלפיסעיףזהיפורסמו )ג(
באתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטיםע";

בסעיף20- )20(

האמורבויסומן")א("ובו- )א(

אחרי"לרופאמחוזי"יבוא"אולסגנו,למנהלהשירותיםהווטרינריים )1(
במשרדהחקלאותופיתוחהכפר,למפקחעבודהראשיכמשמעותובסעיף2
לחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-791954,במשרדהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים";

אחרי"שנעברהבעסק"יבוא"שניתןלגביורישיון,היתרזמניאוהיתר )2(
מזורז"ואחרי"סעיף14"יבוא"המקימהסכנהמיידיתאוחששמשמעותי

לפגיעהבציבור,בשיםלבלמטרותהמפורטותבסעיף1)א(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

דרךפרסוםהודעהלפיסעיף14ג,ורשאיהוא )2(
להורותגםעלמסירתהודעהכאמורבדרכיםנוספות

כפישיורה;

כספי עיצום להטיל ניתן שבשלהם הטעמים )3(
לפיפרקב'1בשלהפרהכאמורבסעיף29יט,אףבלי
שנמסרהלגביאותההפרהדרישהלתיקוןליקוייםלפי

סעיף8הע

הנחיותהיועץהמשפטילממשלהלפיסעיףזהיחייבו )ב(
גםגופיםשאינםהמדינההמוסמכיםלבצעאכיפהאופיקוח

לפיחוקזהע

הנחיותהיועץהמשפטילממשלהלפיסעיףזהיפורסמו )ג(
באתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטיםע";

בסעיף20- )20(

האמורבויסומן")א("ובו- )א(

אחרי"לרופאמחוזי"יבוא"אולסגנו,למנהלהשירותיםהווטרינריים )1(
במשרדהחקלאותופיתוחהכפר,למפקחעבודהראשיכמשמעותובסעיף2
לחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-791954,במשרדהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים";

אחרי"שנעברהבעסק"יבוא"שניתןלגביורישיון,היתרזמניאוהיתר )2(
מזורז"ואחרי"סעיף14"יבוא"המקימהסכנהמיידיתאוחששמשמעותי

לפגיעהבציבור,בשיםלבלמטרותהמפורטותבסעיף1)א(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

צוויעבירותקנס,עיצומיםכספיים,ולעתיםגםעבירות
מינהליותעזאת,כתלותבזהותושלנותןהאישורהנוגע
בדבר,ולחוקשבונקבעוההוראותבענייןזהעבנוסף,כדי
לאפשראכיפההדרגתיתומידתיתנגדהעסק,נוספהלפי
סעיף8ההמוצעהאפשרותלתתלגביעסקהוראהלתיקון
ההפרהע עיצוםכספיבשל קנסאו ליקויים,טרםהטלת
כדילוודאשכליהאכיפההשוניםמופעליםלפימדיניות
כפולה אכיפה של מצב ולמנוע וסדורה עקבית אכיפה
עלידיגורמיםשוניםבאותועניין,מוצעלקבוע,בסעיף
19אהמוצע,כיהיועץהמשפטילממשלהיקבעהנחיות
בענייןאופןהאכיפהוהפיקוחלפיחוקזהבידינותניאישור
ורשותהרישוי,והתיאוםביןנותניהאישורלרשותהרישוי
בנושאיםאשרלגביהםנתונותסמכויותאכיפהופיקוח
לנותניאישורוגםלרשותהרישויעבהנחיותכאמורתיקבע
14ג, אישורלפיסעיף נותן דרךפרסוםההודעהשל גם
ובכללזהיהיהניתןלקבועבהנחיותכיהודעהכאמור
כאמורע הודעה לפרסום פרט נוספות, בדרכים תימסר
הנחיותהיועץהמשפטילממשלהלפיסעיףזהיפורסמו

באתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטיםע

עודמוצעלקבועכיהנחיותהיועץהמשפטילממשלה
כאמור,יחייבואתכלהגורמיםהמוסמכיםלבצעאכיפה
מכוחחוקזה,קרי:נותניהאישורהשוניםוכןרשויותהרישויע

לפסקה )20(

הפסקה צו שעניינו עסקים רישוי לחוק 20 סעיף
למפקד המחוז, על לממונה היה אם כי קובע מינהלי,
משטרתהמחוז,למפקדכבאותמחוזי,לממונהעלאיכות
הסביבה,לרופאמחוזיאולראשהרשותהמקומיתיסוד
סבירלהניחשנעברהבעסקאולגביועבירהלפיסעיף14,
רשאיםהםלצוותבכתבעלהפסקהארעיתשלהעיסוק
בעסק,אםבסגירתהחצריםואםבכלדרךאחרתהנראית
לומתאימהבנסיבותהענייןכדילהביאלידיהפסקהשל

ממשבעיסוק)להלן-צוהפסקהמינהלי(ע

הסמכותלתתצוהפסקהמינהלילפיהוראותסעיף
זהאינהנתונהכיוםלשרהעבודההרווחהוהשירותים
החברתייםוכןאינהנתונהלשרהחקלאותופיתוחהכפר,
עלאףשמדוברבנותניאישורלפיהחוק,לענייןהמטרות
רקע על בהתאמהע ו–)4(, 1)א()3( בסעיפים המנויות
האמור,מוצעבפסקתמשנה)א(לתקןאתסעיף20לחוק,
כךשהסמכותלתתצוהפסקהמינהליתוקנה,נוסףעל
הגורמיםהמנוייםבוכיום,למנהלהשירותיםהווטרינריים
ראשי ולמפקחעבודה הכפר ופיתוח במשרדהחקלאות
לפיחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-1954עכמו
כן,מוצעלהקנותאתהסמכותלתתצוהפסקהמינהלילפי

הוראותסעיףזהגםלסגןהרופאהמחוזיע
ס"חהתשי"ד,עמ'202ע 79
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מצאמימהמנוייםבסעיףקטן)א(כיעסקטעוןרישוילפיחוקזהפועל ")ב(
בלארישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,רשאיהואלתתלגביוצוהפסקה

מינהליע";

בסעיף21,במקום"אםהוגשלביתהמשפטכתבאישוםעלעבירהששימשה )21(
עילהלהוצאתצו"יבוא"באישורביתמשפטהשלוםאוביתהמשפטלענייניםמקומיים

שבתחוםשיפוטונמצאהעסקשלגביוניתןהצו";

אחריסעיף29זיבוא: )22(

"דרישהלתיקון
ליקוייםבמפעל

ביטחוני

לתיקון29ז1ע דרישה לתת הסמכות 8ה, בסעיף האמור אף על
ליקוייםבמפעלביטחוניתהיהבידימנהלהיחידה;דרישה
כאמוריכולשתינתןביןביוזמתמנהלהיחידהוביןעלפי

דרישתנציגשרביחידהע";

אחריסעיף29יאיבוא: )23(

"פרק ב'1: רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית

החלטהעלעסק
בעלחשיבות

לאומית

שיש29יבע רישוי כיעסקטעון רשאיתלהחליט הממשלה )א(
בפעילותוחשיבותלאומיתושישהצדקהלכךשרישויולא
ייעשהבידירשותהרישויכמשמעותהבסעיף5-הואעסק
בעלחשיבותלאומית)בחוקזה-עסקבעלחשיבותלאומית(ע

עלפינוסחוהנוכחישלסעיף20לחוק,לשםהוצאת
סביר ליסוד המוסמך הגורם נדרש מינהלי, הפסקה צו

להניחשנעברהבעסקאולגביועבירהלפיסעיף14ע

מוצעליצוראבחנהלענייןהתנאיםלמתןצוהפסקה
מינהלי,ביןעסקשניתןלגביורישיוןעסקאוהיתרלפיחוק
זהאשרמפרעבירהלפיסעיף14)שאינהעיסוקבלארישיון
אוהיתר(,לביןעסקטעוןרישויהפועלבלארישיוןאוהיתרע
לגביעסקבעלרישיון,מוצעלתקןאתהסעיףהקייםולסמנו
כסעיףקטן)א(,כךשהאפשרותלתתצוהפסקהמינהלי
כאמורתוגבללמקרהשבונעברהבעסקאולגביועבירה
המקימהסכנהמיידיתאוחששמשמעותילפגיעהבציבור,
בשיםלבלמטרותהמפורטותבסעיף1)א(עלעומתומוצע
לקבוע,בסעיףקטן)ב(המוצע,כילגביעסקיםטעונירישוי
עסקהפועליםבלארישיוןאוהיתר,תהיהסמכותלהוציא
צוהפסקהמינהלימעצםהיותהעסקעוסקבלארישיוןאו

היתר,עלכלהכרוךבכךלשלוםהציבורע

לפסקה )21(

סעיף21לחוקקובעכיום,כיצוהפסקהמינהלייעמוד
בתוקפושלושיםימיםמיוםנתינתו,אםלאבוטללפניכן
עלידימישהוציאאותואועלידיביתהמשפטעעודנקבע,
כיבתוםהתקופההאמורהרשאימישנתןאתצוההפסקה
המינהלילהאריךאתתוקפולתקופהנוספתשל30ימים
אםהוגשלביתהמשפטכתבאישוםעלהעבירהששימשה
עילהלהוצאתהצועמוצעלתקןאתסעיף21,כךשהארכת
התוקףשלצוההפסקההמינהליב–30ימיםנוספים,לא
בית באישור אלא כאמור אישום כתב בהגשת תותנה
משפטהשלוםאוביתהמשפטלענייניםמקומייםשבתחום
שיפוטונמצאהעסקשלגביוניתןהצועהארכהשלהפסקת

פעילותהעסקמעברלמועדיםהאמורים,תהיהאפשרית
אגבהגשתכתבאישוםלפיסעיף17לחוקרישויעסקיםע

לפסקה )22(

רישויים את מסדיר עסקים רישוי לחוק ב'1 פרק
לחוק, 29א בסעיף כמשמעותם ביטחוניים, מפעלים של
עלידימנהלהיחידהלרישוימפעליםביטחוניים,אשר
מהווהלגביהםרשותהרישוי)סעיף29גלחוק(עבתוךכך
נקבעבסעיפים29זו־29חלחוק,לענייןמתןהתראהבקשר
לעבירהלפיסעיף14לחוקוצוהפסקהמינהלילפיסעיף
20לחוק,בהתאמה,כיעלאףהאמורבהוראותסעיפים
אלה,הסמכותלתתהתראהאוצוהפסקהמינהלילפיחוק
זה,לפיהעניין,תהיהבידימנהלהיחידהלרישוימפעלים
ביטחונייםבלבד,ביןביוזמתווביןעלפיבקשתנציגשלשר

ביחידהלרישוימפעליםביטחונייםע

עלרקעהאמור,ולאורהוספתהסדרבדברדרישה
בסעיף לקבוע מוצע המוצע, 8ה בסעיף ליקויים לתיקון
29ז1המוצע,כיהסמכותלתתדרישהלתיקוןליקוייםלפי
סעיף8הלחוקבמפעלביטחוניתהיהבידימנהלהיחידה,
וכיהוראהכאמוריכולשתינתןביןביוזמתמנהלהיחידה

וביןעלפידרישתנציגשרביחידהע

לפסקה )23( 

לפרק ב'1 המוצע: רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית

לסעיף29יבהמוצעבסעיףקטן)א(,מוצעלקבוע,כי
הממשלהתהיהרשאיתלהחליטכיעסקטעוןרישוילפי
כאמור החלטה לאומיתע חשיבות בעל עסק הוא החוק
תתאפשרבמקוםשבוהתמלאושניתנאיםמצטברים:)1(
ישחשיבותלאומיתבפעילותושלהעסק;)2(קיימתהצדקה
לכךשרישויולאיהיהבידירשותהרישוילפיסעיף5לחוקע
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קבלת לאחר תינתן )א( קטן בסעיף כאמור החלטה )ב(
עמדתושלהצוותהמייעץכמשמעותובסעיףקטן)ג(ע

לשםמתןעמדהכאמורבסעיףקטן)ב(יוקםצוותמייעץ )ג(
)בסעיףזה-הצוותהמייעץ(,שחבריוהם:

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלה,והוא )1(
יהיההיושבראש;

המנהלהכללישלמשרדהפנים; )2(

המנהלהכללישלמשרדהאוצרע )3(

למנהל המייעץ הצוות יפנה עמדתו, גיבוש לצורך )ד(
הכללישלכלמשרדשתחוםפעילותהעסקהיאבאחריותו,
לקבלתעמדתו;לאהתקבלהעמדתושלמנהלכלליכאמור
בתוך21ימיםממועדהפנייהאליו,יראובכךכקיוםחובת

קבלתעמדתולפיסעיףקטןזהע

הצוותהמייעץלאייתןאתעמדתולממשלהאלאאם )ה(
כןניתנהלראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהעסק,או
לנציגו,הזדמנותלהביעאתעמדתולפניהצוות;לאהתקבלה
עמדתושלראשהרשותהמקומית,אונציגו,בתוך21ימים
ממועדהפנייהאליו,יראובכךכקיוםחובתקבלתעמדתולפי

סעיףקטןזהע

הוראותסעיף29א)ב()1(,)ג(ו–)ד(יחולולענייןהחלטה )ו(
לפיסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיףקטן
)ב()1(,אחרי"אינהטעונהפרסוםברשומות"יבוא"ואולםהיא

תפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלה"ע

רשותהרישוי
לעסקיםבעלי

חשיבותלאומית

מפעלים29יגע לרישוי היחידה מנהל ,5 בסעיף האמור אף על
ביטחונייםשהוקמהלפיסעיף29בהוארשותהרישוילעסקים
בעליחשיבותלאומית)בפרקזה-רשותהרישוילעסקים

בעליחשיבותלאומית(ע

קבלת לאחר תינתן )א( קטן בסעיף כאמור החלטה )ב(
עמדתושלהצוותהמייעץכמשמעותובסעיףקטן)ג(ע

לשםמתןעמדהכאמורבסעיףקטן)ב(יוקםצוותמייעץ )ג(
)בסעיףזה-הצוותהמייעץ(,שחבריוהם:

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלה,והוא )1(
יהיההיושבראש;

המנהלהכללישלמשרדהפנים; )2(

המנהלהכללישלמשרדהאוצרע )3(

למנהל המייעץ הצוות יפנה עמדתו, גיבוש לצורך )ד(
הכללישלכלמשרדשתחוםפעילותהעסקהיאבאחריותו,
לקבלתעמדתו;לאהתקבלהעמדתושלמנהלכלליכאמור
בתוך21ימיםממועדהפנייהאליו,יראובכךכקיוםחובת

קבלתעמדתולפיסעיףקטןזהע



הצוותהמייעץלאייתןאתעמדתולממשלהאלאאם )ה(
כןניתנהלראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהעסק,או
לנציגו,הזדמנותלהביעאתעמדתולפניהצוות;לאהתקבלה
עמדתושלראשהרשותהמקומית,אונציגו,בתוך21ימים
ממועדהפנייהאליו,יראובכךכקיוםחובתקבלתעמדתולפי

סעיףקטןזהע

הוראותסעיף29א)ב()1(,)ג(ו–)ד(יחולולענייןהחלטה )ו(
לפיסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיףקטן
)ב()1(,אחרי"אינהטעונהפרסוםברשומות"יבוא"ואולםהיא

תפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלה"ע

רשותהרישוי
לעסקיםבעלי

חשיבותלאומית

מפעלים29יגע לרישוי היחידה מנהל ,5 בסעיף האמור אף על
ביטחונייםשהוקמהלפיסעיף29בהוארשותהרישוילעסקים
בעליחשיבותלאומית)בפרקזה-רשותהרישוילעסקים

בעליחשיבותלאומית(ע

בסעיפיםקטנים)ב(עד)ה(מוצעלקבועכיהחלטה
כאמורבסעיףקטן)א(תינתןלאחרקבלתעמדתושלצוות
מייעץ,שהרכבו:המנהלהכללישלמשרדראשהממשלה,
והואיהיהיושבהראש;המנהלהכללישלמשרדהפנים
עמידה יבחן הצוות האוצרע משרד של הכללי והמנהל
של עמדתו לקבלת שפנה לאחר לעיל שצוינו בתנאים
המנהלהכללישלכלמשרדשתחוםפעילותהעסקהוא
לאחר תינתן המייעץ הצוות החלטת אחריותוע בתחום
שניתנההזדמנותלראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצא
העסקלהביעאתעמדתו,בעלפהאובכתבכפישיורה
הצוותהמייעץעלאהתקבלהעמדתושלמנהלכלליאו
ראשרשותמקומית,אונציגו,בתוך21ימיםממועדהפנייה
אליו,יראובכךכקיוםחובתהצוותהמייעץלענייןקבלת

עמדתוע

יצויןכילגביעסקהמצוימחוץלתחומהשלרשות
רשות את לשמוע נדרש אינו המייעץ הצוות מקומית,

הרישויכמשמעותהבסעיף5)א()2()מיששרהפניםהסמיכו
לכך(,שכןבצוותהמייעץחברהמנהלהכללישלמשרד

הפניםע

בסעיףקטן)ו(מוצעלקבועכיהוראותסעיף29א)ב()1(,
)ג(ו–)ד(,שעוסקותבהכרזהעלמפעלביטחוני,יחולו,בשינויים
המחויבים,גםלענייןהחלטתממשלהכיעסקטעוןרישוי
הואעסקבעלחשיבותלאומיתעעםזאתמוצעכיהחלטת
הממשלהכיעסקהואבעלחשיבותלאומית,הגםשאינה
טעונהפרסוםברשומות,תפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד

ראשהממשלהע

לסעיף 29יג  המוצע

בסעיף האמור אף על כי לקבוע, מוצע זה בסעיף
מנהל הרישוי, רשות זהות לעניין עסקים רישוי לחוק 5
היחידהלרישוימפעליםביטחונייםשהוקמהלפיסעיף

29בהוארשותהרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומיתע
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הבעתעמדתו
שלראשהרשות

המקומית
שבתחומועסק

בעלחשיבות
לאומית

לאיינתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקבעלחשיבותלאומית,29ידע
אלאאםכןניתנהלראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצא
העסק,כולואומקצתו,אולנציגו,הזדמנותלהביעאתעמדתו
לפנירשותהרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומית,בתוך

תקופהשתורהע

כאמור29טועתוקףרישיון החלטה לגביו שניתנה לעסק שניתן רישיון )א(
29יב)א(,אשרהיהבתוקףערבכניסתהלתוקףשל בסעיף
ניתןבידירשות בתוקפוויראוהוכאילו ההחלטה,יעמוד

הרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומיתע

ביטלההממשלההחלטהכאמורבסעיף29יב)א(,ימשיך )ב(
לעמודבתוקפורישיוןשניתןלעסקשלגביובוטלהההחלטה
ויראוהו ההחלטה, ביטול של לתוקף כניסתו ערב כאמור

כאילוניתןבידירשותרישויכמשמעותהבסעיף5ע

תחולתהוראות
בשינויים

סעיפים20,14ו־28יחולולגביעסקבעלחשיבותלאומית29טזע
בשינוייםאלה:

בסעיף14)א(,בסיפה,במקום"רשותהרישויהמקומית" )1(
יקראו"רשותהרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומית";

בסעיף20- )2(

במקום"לראשהרשותהמקומית"יקראו"לרשות )א(
הרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומית";

הוצאתצוהפסקהמינהלילפיהוראותהסעיף )ב(
האמור,בידימימהמנוייםלהלןטעונהאישורשלגורם

מוסמךארציכמפורטלצדו:

ממונהעלאיכותהסביבה,רופאמחוזיאו )1(
מפקח או הווטרינריים השירותים מנהל סגנו,
כאמור ארצי מוסמך גורם - ראשי עבודה
בפסקה)2(להגדרה"גורםמוסמךארצי",לפיהעניין;

לסעיף 29יד המוצע

בסעיףזהמוצעלקבועכילאיינתןרישיוןאוהיתר
זמנילעסקבעלחשיבותלאומיתאלאאםכןניתנהלראש
הרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהעסק,כולואומקצתו,
אולנציגו,הזדמנותלהביעאתעמדתםלפנירשותהרישוי
לעסקיםבעליחשיבותלאומית,בתוךתקופהכפישתורה
הרשותהאמורהעהבעתעמדתםכאמורתיעשהבעלפה
אובכתב,כפישתורהרשותהרישוילעסקיםבעליחשיבות
לאומיתעלהבדילמקבלתעמדתראשהרשותהמקומיתעל
ידיהצוותהמייעץ,בשלבהמקדיםלהחלטהבדברהיותו
שלעסקכבעלחשיבותלאומית,קבלתעמדתראשהרשות

המקומיתבשלבזהעניינהבהליךהרישויעצמוע

לסעיף 29טו המוצע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבוע,שרישיוןשניתןלעסק
שהוחלטלגביוכיהואעסקבעלחשיבותלאומיתכאמור

של לתוקף כניסתה ערב בתוקף שהיה 29יב)א(, בסעיף
החלטהלפיהסעיףהאמור,יעמודבתוקפוויראוהוכאילו
ניתןבידירשותהרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומיתע
זאת,כדילאפשרלעסקשפעללפניכניסתהלתוקףשל
החלטהכאמורעלפירישיוןשניתןכדין,להמשיךולפעולע
)ב(,לגביעסקבעל מוצעלקבועהסדרדומהבסעיףקטן

חשיבותלאומיתשהחלטהלגביובוטלהע

לסעיף 29טז המוצע

בסעיףזהמוצעלקבועכיהוראותסעיפים20,14ו־28
לחוקרישויעסקיםלענייןהתראהבקשרלעבירהלפיסעיף
14,צוהפסקהמינהליוסמכותכניסה,בהתאמה,יחולולגבי
עסקבעלחשיבותלאומית,בשינוייםהמפורטיםבסעיף
האמורות הסמכויות העברת השינויים של עיקרם זהע
הנתונותלראשרשותמקומיתאולרשותרישוימקומית
אומישהסמיכולענייניםאלה,לרשותהרישוילעסקים
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מפקדכבאותמחוזי-גורםמוסמךארצי )2(
כאמורבפסקה)3(להגדרה"גורםמוסמךארצי";

מפקדמשטרתהמחוז-גורםמוסמךארצי )3(
כאמורבפסקה)4(להגדרה"גורםמוסמךארציע";

בסעיף28)א(,במקוםפסקה)3(יקראו: )ג(

רשותהרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומית )3("
אועובדהמדינהשהיאהסמיכהלענייןזה;"ע

פרק ב'2 : עיצום כספי

בפרקזה-29יחעהגדרות

"הממונה"-עובדבכירשהסמיךנותןאישורמביןעובדי
משרדו,לענייןפרקזה;

"נותןאישור"-כלאחדמאלה:

שרהבריאות; )1(

השרלהגנתהסביבה; )2(

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע )3(

מפקדכבאותמחוזי-גורםמוסמךארצי )2(
כאמורבפסקה)3(להגדרה"גורםמוסמךארצי";

מפקדמשטרתהמחוז-גורםמוסמךארצי )3(
כאמורבפסקה)4(להגדרה"גורםמוסמךארציע";

בסעיף28)א(,במקוםפסקה)3(יקראו: )ג(

רשותהרישוילעסקיםבעליחשיבותלאומית )3("
אועובדהמדינהשהיאהסמיכהלענייןזה;"ע

פרק ב'2 : עיצום כספי

בפרקזה-29יחעהגדרות

"הממונה"-עובדבכירשהסמיךנותןאישורמביןעובדי
משרדו,לענייןפרקזה;

"נותןאישור"-כלאחדמאלה:

שרהבריאות; )1(

השרלהגנתהסביבה; )2(

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע )3(

בעליחשיבותלאומית,וכןקביעהכיהוצאתצוהפסקה
מינהלילפיסעיף20בידימימהמנוייםבפסקה)2(לסעיף
קטן)ב(המוצע,תהיהטעונהאישורשלגורםמוסמךארצי,

כמפורטלצדוע

לפרק ב'2 המוצע: - כללי

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

חוקרגולטוריותע

האכיפה לעומת המינהלית, האכיפה של יתרונה
תגובה המאפשרת הפעלתה, ביעילות טמון הפלילית,
מהירהלהפרהומסייעתבכךלהחזיראתהמפוקחלמשטר
ציותעלכן,ההפרותשבשלהןמופעלתאכיפהמינהליתהןרק
הפרותשקל,פשוטוברורלהיווכחבקיומןנוכחמקצועיותו
שלהממונה,שהואהמאסדרשלהתחוםוהיכרותואת
ההוראותהמחייבותאתהפועליםבתחוםשעליוהואאמוןע
הפרותאלהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעלכן
-אינןדורשותבירורשליסודנפשישאינורלוונטיבהקשר

שלהוכחתהפרתההוראותהרגולטוריותע

לכן,מוצעלקבועכיהפרהשלחלקמהוראותלפיחוק
רישויעסקיםתגרורהפעלהשלהטלהשלעיצוםכספיע

את לתת נדרשים אשר כמהגורמים קובע זה חוק
מהם אחד לכל אשר זמני, היתר או לרישיון אישורם
מומחיותשונהוכןכליםשוניםלאכיפה,ביןאםבמסגרת
חוקזהוביןאםבמסגרתחקיקהאחרתעלאורמצבדברים
אישור נותני לגבי יחול הכספיים העיצומים מנגנון זה,
אשרכברכיוםמוסמכיםלהטילעיצומיםכספייםמכוח

חקיקהאחרתע

המדוברבמשרדהבריאות,משרדהעבודההרווחה
והשירותיםהחברתייםוהמשרדלהגנתהסביבה)לעניין
נותניהאישורהאחרים,אלהיוכלולהיעזרבכליאכיפה
אכיפה לרבות דין, כל לפי לרשותם העומדים אחרים

באמצעותצועבירותקנסלפיסעיף14א1לחוק(ע

לצורךהטלתעיצומיםכספייםלפיפרקב'1המוצע,
והשירותים הרווחה העבודה שר הבריאות, שר רשאי
בכיר עובד להסמיך הסביבה, להגנת והשר החברתיים
יהיה והוא זה, פרק לצורך כממונה משרדו עובדי מבין
מוסמךלהטילעיצומיםכספייםלפיסעיפים29יטו־29כ,
בנושאיםאשרבמומחיותוע)למשל:ממונהאשרמונהבידי
שרהבריאותיוכללהטילעיצומיםכספייםלענייןהפרות

שעניינןבתחוםבריאותהציבור(ע

יובהרכיכלסמכותהניתנתלממונהבפרקזה,ניתנת
לכלאחדמהממוניםשהוסמכובידיהשריםלפיסעיף29יח,

לענייןהפרותשבתחוםמומחיותם,למעטאםצויןאחרתע
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עיצוםכספיבשל
הפרתתנאיאו

הוראההמנויים
בתוספות

בעלעסקטעוןרישויהמנויבטורב'בתוספתהשנייה,29יטע )א(
שנקבעה הוראה או היתר או רישיון מתנאי תנאי שהפר
בתקנותלפיחוקזה,המנוייםבטורא'בתוספתהאמורה,
רשאיהממונהשמונהבידישרהבריאותלהטילעליועיצום
ג'באותה בטור הנקוב בסכום זה, הוראותפרק לפי כספי

תוספתע

בעלעסקטעוןרישויהמנויבטורב'בתוספתהשלישית, )ב(
שנקבעה הוראה או היתר או רישיון מתנאי תנאי שהפר
בתקנותלפיחוקזה,המנוייםבטורא'בתוספתהאמורה,
הסביבה,להטיל להגנת בידיהשר שמונה הממונה רשאי
עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקובבטורג'

באותהתוספתע

בעלעסקטעוןרישויהמנויבטורב'בתוספתהרביעית, )ג(
שנקבעה הוראה או היתר או רישיון מתנאי תנאי שהפר
בתקנותלפיחוקזה,המנוייםבטורא'בתוספתהאמורה,
רשאיהממונהשמונהבידישרהעבודההרווחהוהשירותים
החברתיים,להטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,

בסכוםהנקובבטורג'בתוספתהאמורהע

לאיוטלעיצוםכספיבשלהפרהכאמורבסעיףזה,אלא )ד(
לאחרשנמסרהלבעלהעסקלגביאותההפרה,דרישהלתיקון
8ה,למעטבהתקייםטעמיםהמצדיקים ליקוייםלפיסעיף
הטלתעיצוםכספילפיהוראותסעיףזהאףבלישנמסרה
המשפטי היועץ בהנחיות שייקבע כפי כאמור דרישה

לממשלהלפיהוראותסעיף19אע

עיצוםכספיבשל
אי–קיוםדרישה

לתיקוןליקויים

בעלעסקטעוןרישוישלאקייםדרישהלתיקוןליקויים29כע )א(
שנתןנותןאישורכאמורבפסקאות)1(או)2(להגדרה"נותן
אישור"אומישהואהסמיכולכך,לפיהוראותסעיף8ה,רשאי
הממונהשמונהבידיאותונותןאישור,להטילעליועיצום
כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל1,000שקליםחדשיםע

לסעיף 29יט המוצע 

בסעיפיםקטנים)א(עד)ג(מוצעכיכלממונהיהיה
מוסמךלהטילעיצוםכספיבשלהפרתהוראותהמנויות
אחת בכל מומחיותוע תחום לפי הרלוונטית בתוספת
מהתוספותיפורטובטורא'ההפרותהספציפיותאשריחולו
עלעסקיםטעונירישויהמנוייםבטורב',וכןסכוםהעיצום

הכספיהמפורטבטורג'שיוטלבשלכלאחתמהןע

עיצום יוטל לא כי לקבוע מוצע )ד( קטן בסעיף
לתיקון דרישה שניתנה לאחר אלא זה סעיף לפי כספי
בהתקיים למעט מסוימת, הפרה אותה בעניין ליקויים
טעמיםהמצדיקיםזאתשנקבעובהנחייתהיועץהמשפטי

לממשלהלפיסעיף19אע

לסעיף 29כ המוצע

מוצעלקבועכיאי–קיוםהוראהלתיקוןליקוייםלפי
חוקזהתהווההפרהשבשלהיוטלעיצוםכספיבגובה1,000
שקליםחדשיםעכלממונהיהיהמוסמךלהטילעיצוםכספי
בשלאי–קיוםהוראהלתיקוןליקוייםבתחוםמומחיותו,
שניתנהעלידואועלידימישהוסמךעלידולפיסעיף8הע
כדילמנועכפילות,מוצעלקבועכיבנסיבותשבהןניתנה
דרישהלתיקוןליקוייםבשלהפרההמנויהבאחתהתוספות
כאמורבסעיף29יטוהדרישהלתיקוןליקוייםלאקוימה,
יוטלעיצוםכספיבשלההפרההפרטניתשבתוספת,ולא
בשלאי–קיוםהדרישהלתיקוןליקוייםלפיסעיףזהעבאופן
דומה,במקריםשבהםהדרישהלתיקוןליקוייםניתנהבשל
אי–קיוםהוראהאשרבעניינהמוסמךאותונותןאישורלתת
עיצוםכספימכוחחקיקהאחרת,לאיוטלעיצוםכספילפי
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לאקוימהדרישהלתיקון )ב(
ליקוייםשניתנהבשלהפרהאשרבשלהניתןלהטילעיצום
כספיגםלפיסעיף29יטאולפידיןאחר,יוטלהעיצוםהכספי

בהתאםלהוראותהסעיףהאמוראוהדיןהאחרע

הודעהעלכוונת
חיוב

טעון29כאע עסק בעל כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
רישויהפרתנאיאוהוראהכאמורבסעיף29יטאולאקיים
דרישהלתיקוןליקוייםכאמורבסעיף29כ)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשה(, -  זה )בפרק המחדל או המעשה )1(
המהווהאתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף29כב;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף29כדע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף29כבעזכותטיעון
29כארשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי29כגע )א(
סעיף29כב,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף29כהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לאקוימהדרישהלתיקון )ב(
ליקוייםשניתנהבשלהפרהאשרבשלהניתןלהטילעיצום
כספיגםלפיסעיף29יטאולפידיןאחר,יוטלהעיצוםהכספי

בהתאםלהוראותהסעיףהאמוראוהדיןהאחרע

הודעהעלכוונת
חיוב

טעון29כאע עסק בעל כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
רישויהפרתנאיאוהוראהכאמורבסעיף29יטאולאקיים
דרישהלתיקוןליקוייםכאמורבסעיף29כ)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשה(, -  זה )בפרק המחדל או המעשה )1(
המהווהאתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף29כב;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף29כדע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף29כבעזכותטיעון
29כארשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי29כגע )א(
סעיף29כב,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף29כהע

סעיףזהבשלאי–קיוםההוראהלתיקוןליקויים,אלאיוטל
העיצוםהכספילפיהחקיקההאחרתע

כאמורבסעיף8ה,משרדהעבודההרווחהוהשירותים
החברתייםלאייתןהוראהלתיקוןליקוייםמאחרשהוא
מוסמךלתתצושיפורלפיסעיף8אלחוקארגוןהפיקוח
עלהעבודה,התשי"ד-1954,וכדילהימנעמיצירתסמכויות
יובהר זהע לענייןסעיף הואמוחרגגם מקבילותעלפיכך,
כיאיןבכךכדילגרועמסמכותולהטילעיצוםכספיעל
הפרתצושיפורלפיחוקהגברתהאכיפהבדיניעבודה,

התשע"ב-2012ע

לסעיפים 29כא עד 29כג המוצעים

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאופןהפעלתהסמכות
ההוראות הן המוצעות ההוראות כספיע עיצום להטיל
המקובלותבהסדריהחקיקההכולליםכברהיוםסמכות
זועהוראותמפורטותאלהנועדולהבטיחזכויותבסיסיות

שלמפרבמסגרתהליךמינהליראוי,הפעלהשיוויוניתשל
הסמכותביחסלמפריםושקיפותשלפעולתהרשותע

השלבהראשוןבהפעלתהסמכותכלפימפוקחשיש
להניח סביר יסוד על המעידה ראייתית תשתית לגביו
כיבוצעהעלידוהפרהשלהוראותהחוקהואמשלוח
הודעה - )להלן כספי עיצום להטיל כוונה על הודעה
עלכוונתחיוב(עהודעהזומבהירהלמפרכילממונהיש
תשתיתראייתיתמבוססתהמעידהעלביצועהפרהעלידוע
עודמבהירהההודעהמהוסכוםהעיצוםהכספיהצפוי
להיותמוטלעלהמפרבשלביצועההפרההאמורה,כפי

שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשבפניהממונהע

בסעיף29כבהמוצעמעוגנתזכותהטיעוןשלהמפר
לפניהרשות,כמקובלבהליךמינהליעמוצעכימפריוכל
מיום ימים 30 בתוך הממונה לפני טענותיו את לטעון
שנמסרהלוהודעהעלכוונתחיוב,והממונהרשאילהאריך
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החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
הממונהאתנימוקיהחלטתוע

29כב, לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף )ד(
בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעל
כוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע29כדע הכספי העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה )א(
לאותההפרההחלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכת

ההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתתנאיאוהוראהכאמורבסעיף29יטבתוך
שנתייםמהפרהקודמתשלאותותנאיאוהוראהשבשלה
הורשעאושבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספי,אואי–קיום
שנתיים בתוך 29כ בסעיף כאמור ליקויים לתיקון דרישה
מהפרהקודמתשלדרישהכאמורשניתנהבידיאותונותן
אישור,ושבשלההורשעאושבשלההוטלעלהמפרעיצום

כספיע

אתהתקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30
ימיםעלמפרזכותלטעוןאתטענותיובכתב,ואולםלממונה
שמורההזכותלהיענותלבקשתמפרלטעוןאתטענותיו

בעלפהלפניהממונהע

בסעיף29כגמוצעלקבועכירקלאחרששקלהממונה
אתטענותהמפריחליטאםישלהטילעיצוםכספיומה
גובהועככלשהממונהיחליטכילאהתגלועובדותחדשות
הסותרותאומשנותאתהתשתיתהראשוניתשעליהנסמך
כיאכןבוצעההפרה,יטילעלהמפרעיצוםכספיעסכום
העיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעלכוונתחיוב,
אובסכוםמופחת,ככלשהמפרהביאלפניהממונהעדות
לקיוםנסיבותשבשלהןיכולהממונהלהפעילאתסמכותו

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיע

ככלשהמפרבחרשלאלטעוןאתטענותיו,תהפוך
ההודעההראשוניתעלכוונתהחיובלסופית)קרי:ל"דרישת
תשלום"(,בחלוף30ימיםמהמסירהלמפרויהיהעלהמפר

לשלםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהע

לסעיף 29כד המוצע 

חלקמההפרותהרגולטוריותהןהפרותנמשכותלפי
טבעןעמוצעלקבועכיעלההפרההנמשכתייווסףסכוםשל
1/50לכליוםשבונמשכתההפרהעבהפרהחוזרת,מוצע
ההפרה הכספיע העיצום כפל המפר על יוטל כי לקבוע
החוזרתמבטאתאתהסלמתהאמצעיהננקטביחסלמפר
לתיקוןליקוייםלפי לענייןאי–קיוםדרישה רצידיביסטע
סעיף29כ,מוצעלקבועכיהפרהחוזרתתהיהרקבמקרה
שבוניתנושתיהוראותלתיקוןליקוייםעלידיאותוגורם,
אומישהוסמךעלידועכךלמשל,במקרהשבועסקלא
קייםהוראהלתיקוןליקוייםשניתנהבידימשרדהבריאות,
ובתוךשנתייםלאקייםהוראהלתיקוןליקוייםשניתנה
בידיהמשרדלהגנתהסביבה-איןלראותבכךכהפרה
חוזרתעבמקרהשעסקקיבלשתידרישותלתיקוןליקויים
עלידיאותונותןאישור,במהלךשנתיים,גםאםלאבעבור
אותההוראהספציפית,יהיהניתןלהטילעלהעסקעיצום

כספילפיסעיףזהע
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הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך29כהעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבטורג'בתוספותהשנייה,השלישיתאו
הרביעית,לפיהעניין)בפרקזה-התוספות(אובסעיף29כ,

אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

ועדת נותןאישור,בהסכמתשרהמשפטיםובאישור )ב(
מקרים, לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
או בתוספות ג' בטור הקבועים מהסכומים הנמוך בסכום

בסעיף29כ,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת29כוע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף29כג)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף29לא,ועוכב
תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט
-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורע

בתוספות ג' בטור הקבועים הכספי העיצום סכומי )ב(
שנה בכל בינואר ב־1 יתעדכנו ו־29לד)ד( 29כ ובסעיפים
)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדד
הידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשל
השנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מדד - "מדד" זה, לעניין חדשים; שקלים 10 של מכפלה
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך29כהעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבטורג'בתוספותהשנייה,השלישיתאו
הרביעית,לפיהעניין)בפרקזה-התוספות(אובסעיף29כ,

אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

ועדת נותןאישור,בהסכמתשרהמשפטיםובאישור )ב(
מקרים, לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
או בתוספות ג' בטור הקבועים מהסכומים הנמוך בסכום

בסעיף29כ,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת29כוע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף29כג)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף29לא,ועוכב
תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט
-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורע

בתוספות ג' בטור הקבועים הכספי העיצום סכומי )ב(
שנה בכל בינואר ב־1 יתעדכנו ו־29לד)ד( 29כ ובסעיפים
)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדד
הידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשל
השנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מדד - "מדד" זה, לעניין חדשים; שקלים 10 של מכפלה
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

לסעיף 29כה המוצע

מאחרשההסדרהמוצעמסמיךאתהממונהלהטיל
עיצוםכספיבסכוםקבוע,נדרשתהסמכהשלכלממונה
להטילעיצוםכספיבסכוםנמוךמזההקבועבחוקעהסמכה
כזוקבועהבצורהמפורשתבסעיףזהעמוצעלקבועסמכות
ובאישור המשפטים שר זה,בהסכמת שרלפיפרק לכל
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,לקבועבתקנות
הממונה יפחית שבהתקיימם ושיקולים נסיבות מקרים,
הקבועים בשיעורים הכספי העיצום את לעניין הנוגע
זה,כלשר לעניין לצדם)בפרקזה-תקנותההפחתה(ע
יקבעתקנותהפחתהלגביהפרותשבסעיפים29יטו־29כ

שבתחוםאחריותוע

בחשבון, להביא שר כל רשאי ההפחתה בתקנות
מקרים,נסיבותושיקוליםהמעידיםעלכךשמדוברבמפוקח
המצייתבדרךכלללהוראותהחוקאובמפוקחהמשתף
פעולהעםהממונהאשרנכוןלנקוטלגביואמצעיםלמניעת
הישנותההפרהאולתקןאתהנזקיםשנגרמובשלהעכמו
כן,במסגרתתקנותההפחתהראויאףלהתחשבבמחזור
עסקאותיושלהמפרולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספי

הכלכלית פעילותו להמשך חשש קיים שבהם במקרים
שלהמפוקחעזאת,מאחרשמטרתהעיצוםהכספי,כאמור
להלן,היאלהשיבאתהמפוקחלמשטרציותולאלסכןאת

פעילותוהכלכליתע

לסעיף 29כו המוצע

מוצעלקבועהוראותעדכוןבנוגעלסכומיהעיצום
ובתוספות 29לד)ד( וסעיף 29כו בסעיף הקבועים הכספי
השנייה,השלישיתוהרביעיתלחוק,שיבהירומהוהסכום
שישלשלםבשלפערזמניםביןההודעהעלכוונתחיוב
וביןדרישתהתשלום,אובמקרהשלערעורלביתהמשפטע
העיצוםהכספייהיהלפיהסכוםהמעודכןבמועדמסירת
דרישתהתשלום,ולגבימפרשבחרשלאלטעוןאתטענותיו
לפניהממונה-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעל
כוונתהחיובעכמוכן,במקריםשבהםהוגשערעורלבית
המשפט,וביתהמשפטהורהעלעיכובתשלומושלהעיצום
הכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביום
ההחלטהבערעורעכלממונהיפרסםברשומותהודעהעל

סכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםע
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המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת29כזע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף29כגע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום29כחע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-801961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוק29כטעגבייה
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995ע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלתנאיאוהוראהכאמור29לע
בסעיף29יטאושלדרישהכאמורבסעיף29כ,ושלהוראה

מהוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער29לאעערעור )א(
לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום;
למפר שנמסרה מיום ימים 30 בתוך יוגש כאמור ערעור

הודעהעלההחלטהע

)א(כדילעכבאת איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךע

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה
והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם
אועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומו,עדיוםהחזרתוע

לסעיפים 29כז עד 29כט המוצעים

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספיישולםבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםעאםלאשולםעיצוםכספי
במועד,ייווספועליולתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריבית
כהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,עד
לתשלומועעודמוצעלקבועכיעיצוםכספיייגבהלאוצר
המדינהועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות

והוצאות,התשנ"ה-1995ע

לסעיף 29ל המוצע

לעתיםמעשהאחדשלהמפריכוללהוותהפרהשל
כמההוראותבחוקיםמאסדריםשוניםשגםבשלהפרתם
ניתןלהטילעיצוםכספיעלכן,מוצעלקבועכיעלמעשה
אחדשמהווההפרההןלפיהוראותחוקזהוהןלפיהוראות
חוקאחר,ניתןלהטילרקעיצוםכספיאחדעהוראהזומגלמת
אתהמחויבותשלהרשותהמינהליתשלאלהטילסנקציות

במידההעולהעלהנדרשעכך,אםהמפרקיבלמהממונה
כבר שילם שבשלו מעשה לגבי חיוב כוונת על הודעה
עיצוםכספי,יוכללטעוןבמסגרתזכותהטיעוןכיאיןלהטיל

עליועיצוםכספינוסףמכוחהוראהזוע

לסעיף 29לא המוצע

מוצעלקבועכיעלכלהחלטהסופיתשלהממונה
יהיהניתןלהגישערעורלביתמשפטהשלוםשבויושב
עיכוב כי להבהיר מוצע עוד שלוםע משפט בית נשיא
נתונה ערעור, הגשת של במקרה הממונה של החלטה
שאליו המשפט בית של או הממונה של דעתו לשיקול
הוגשהערעורעעודמוצעלקבועכיאםהתקבלהערעור,
סכוםהכסףשיוחזרלמפריהיהבתוספתהפרשיהצמדה
וריבית,כדילמנועפגיעהכלכליתבמפרשטענותיונמצאו

מוצדקותע
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הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר29לבעפרסום )א(
האינטרנטשלמשרדנותןהאישורהנוגעבדבר,אתהפרטים
שלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתו

בקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף29לא,יפרסםהממונה,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

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

אזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
הוא רשאי וכן התשנ"ח-811998, המידע, חופש לחוק 9)א(
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר29לבעפרסום )א(
האינטרנטשלמשרדנותןהאישורהנוגעבדבר,אתהפרטים
שלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתו

בקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף29לא,יפרסםהממונה,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

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

אזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
הוא רשאי וכן התשנ"ח-811998, המידע, חופש לחוק 9)א(
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

לסעיף 29לב המוצע

מוצעלחייבאתהממונהלפרסםאתהחלטותיובדבר
הבטחת כספיעתכליתחובתהפרסוםהיא הטלתעיצום
שקיפותביחסלהפעלתשיקולדעתושלהממונה,אשר
הפרסום באמצעות עוצמהע רבת סמכות מסורה בידיו
מובטחתבקרהציבוריתעלכךשהשימושבסמכותלהטיל
חלה לפרסם החובה וענייניע שוויוני הוא כספי עיצום
סכומי הכספיים, העיצומים הטלת בדבר ההחלטות על
העיצומיםהכספייםשהוטלווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתועמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכלתשל
הטלתהעיצומיםהכספייםויאפשרלמפרלדעתכיהעיצום
הכספיהמוטלבמקרהשלותואםאתהמדיניותהכללית

הנוגעתלהפעלתהסמכותהאמורהע

ככלשמדוברבמפוקחיםשהםיחידים,לאיפורסמו
וככל בפרטיות, פגיעה מהווה השם פרסום שמותיהםע
שניתןלהשיגאתהפרסוםבלאפגיעהבפרטיות-ראוי
שכךייעשהעעםזאת,ככלשנדרשלהזהיראתהציבורמפני
התנהלותשלמפרמסוים,עלאףשמדוברביחיד,יהיהניתן

לפרסםאתשמוע

למגבלות כפופה הפרסום חובת כי להבהיר מוצע
המנויותבסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998ע
עודמוצעלהבהירכיהממונהרשאישלאלפרסםפרטים
למסור חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם
לפיסעיף9)ב(לחוקחופשהמידע,כדוגמתמידעשהוא

סודמסחריע

לסעיף 29 לג המוצע

מוצעלקבועכיתשלוםעיצוםכספילפיחוקזה,לא
יגרעמאחריותוהפליליתשלאדם,אםשהפרתההוראה
בחוקמהווהגםעבירהפליליתלפיכלדיןעואולםמוצע
מינהלית אכיפה במקביל לנקוט ניתן לא כי להבהיר
ואכיפהפלילית,כךשעלהממונהלהחליטבאיזהמסלול
הואבוחרעעלכן,אםהוגשנגדהמפוקחכתבאישוםבשל
מעשההמהווהגםהפרה,לאינקוטנגדוהממונההליכי
אכיפהמינהליתעבאופןדומה,אםהחלהליךמנהליכנגד
המפוקח,לאיוגשנגדוכתבאישוםאלאאםכןהתגלו
אם כי להבהיר, מוצע זאתע המצדיקות חדשות עובדות
המפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששילםכעיצום
כספי,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועד

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

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי אישור נותן )ו(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזה,לאיגרעמאחריותו29לגע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתתנאיאוהוראהכאמורבסעיף

29יטאוהוראהכאמורבסעיף29כ,המהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיוב,בשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,
יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית
מיוםתשלוםהסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

שינויהתוספת
השנייה,התוספת

השלישית
והתוספתהרביעית

בצו,29לדע רשאי, המשפטים, שר בהסכמת הבריאות, שר )א(
לשנותאתהתוספתהשנייהע

השרלהגנתהסביבה,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי, )ב(
בצו,לשנותאתהתוספתהשלישיתע

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמת )ג(
שרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעיתע

מהשרים אחד כל שיקבעו הכספי העיצום סכום )ד(
בתוספותלפיסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,לאיעלהעל17,690
35,380 על - תאגיד שהוא עסק ולעניין חדשים, שקלים

שקליםחדשיםע

לסעיף 29לד המוצע 

מוצעלקבועכינותניהאישורלצורךפרקזה)שר
החברתיים והשירותים הרווחה העבודה שר הבריאות,
והשרלהגנתהסביבה(רשאים,כלאחדבתחומימשרדו,
לשנותאתהתוספותהשנייה,השלישיתאוהרביעיתלחוק,
לפיהענייןעמוצעלקבועשסכוםהעיצוםהכספישיקבעו
שקלים 17,690 על יעלה לא כאמור בתוספות השרים
35,380 על - תאגיד שהוא עסק ולעניין ליחיד, חדשים
שקליםחדשיםעככלל,תכליתהשלהסנקציההמינהלית
היאתכליתהרתעתית-מניעתיתעהיאמניחהכיביצוע
הפרותשלעבירותהסדרנעשהמתוךשיקוליםתועלתניים
שלהמפר,שסבור,למשל,שאי–קיוםההוראהעשוילחסוך
של הסכום גובה כי להבטיח יש זו מסיבה הוצאותע לו
העיצוםהכספייפגעבתמריץהכלכלילהפראתהחוק,
ובכךימנעאתביצועהשל"ההפרההיעילה"עעםזאת,
גובההסכוםשלהעיצוםהכספיצריךלהיותמידתיולא

לסכןאתהמשךפעילותוהכלכליתשלהמפר,שכןמטרת
הסנקציההמינהליתהיאהחזרתהמפוקחלמשטרציות,

ולאלגרוםבפועללהפסקתפעילותוע

נוסףלכךובהתאםלעקרונותהכללייםשלקביעת
גובההעיצוםהכספיכמפורטלעיל,מוצעלקבועכיבבואם
שלהשריםלתקןאתהתוספותולקבועבהןאתההפרות
בין לשקול עליהם בשלהן, שיוטלו העיצום סכומי ואת
השאראתחומרתההפרה,אופיהעסקיםשההפרהתחול
עליהםוכןהרווחשהעסקהיהיכוללהשיגמאי–קיוםתנאי
הרישיוןאוההוראותהאחרותהחלותעליולפיחוקזה,או
לחלופיןהחיסכוןהכספישנבעמכךעבהתאםלשיקולים
אלה,סכוםהעיצוםהמרביהקבועבחוקייקבערקלעניין
הפרותאשרמפאתחומרתןהמיוחדת,וכןבשיםלבלגובה
החיסכוןאוהרווחשהמפרעתידהיהלהרוויחמןההפרה,
ישהצדקהלקבועאתגובההעיצוםבסכוםהעולהכדי

הסכוםהמרביהקבועבסעיףע
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בקביעתסכומיהעיצוםהכספיבכלאחתמהתוספות, )ה(
יתחשבוהשרים,ביןהשאר,בחומרתההפרה,בעסקיםטעוני
רישוישהיאחלהלגביהםוברווחאוהחיסכוןשהמפריכול

היהלהשיגבאמצעותההפרהע";

בסעיף38ב,במקום"מתןהיתרזמני"יבוא"מתןרישיון"; )24(

אחריסעיף41יבוא: )25(

בחוקזה,"יום",לענייןמועדיםהנוגעיםלבדיקתבקשות41אע"הגדרתיום )א(
לרישיוןאולהיתר-למעטמועדממועדיישראלהמפורטים
התש"ח- והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 18א)א( בסעיף
821948,ולמעטימיחולהמועדוימישבתוןשנקבעובחיקוקע

שרהפניםרשאילמעטמההגדרה"יום"שבסעיףקטן )ב(
)א(,ימיםנוספים,ביןדרךכללוביןלסוגיםשלרשויותרישוי

אולרשותרישוימסוימתע";

אחריסעיף44יבוא: )26(

"פרסוםראשון
שלדרישותרשות

הרישויהמקומית

עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט)30באפריל2019(,תפרסםרשות45ע
הרישויהמקומיתכמשמעותהבסעיף5)א()1(,אתהמסמכים,
התנאים,ההחלטותוההוראותמטעמה,כאמורבסעיף7ג3)א(,

באתרהאינטרנטשלרשותהרישויהמקומיתע";

בתוספת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"; )27(

בקביעתסכומיהעיצוםהכספיבכלאחתמהתוספות, )ה(
יתחשבוהשרים,ביןהשאר,בחומרתההפרה,בעסקיםטעוני
רישוישהיאחלהלגביהםוברווחאוהחיסכוןשהמפריכול

היהלהשיגבאמצעותההפרהע";

בסעיף38ב,במקום"מתןהיתרזמני"יבוא"מתןרישיון"; )24(

אחריסעיף41יבוא: )25(

בחוקזה,"יום",לענייןמועדיםהנוגעיםלבדיקתבקשות41אע"הגדרתיום )א(
לרישיוןאולהיתר-למעטמועדממועדיישראלהמפורטים
התש"ח- והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 18א)א( בסעיף
821948,ולמעטימיחולהמועדוימישבתוןשנקבעובחיקוקע

שרהפניםרשאילמעטמההגדרה"יום"שבסעיףקטן )ב(
)א(,ימיםנוספים,ביןדרךכללוביןלסוגיםשלרשויותרישוי

אולרשותרישוימסוימתע";

אחריסעיף44יבוא: )26(

"פרסוםראשון
שלדרישותרשות

הרישויהמקומית

עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט)30באפריל2019(,תפרסםרשות45ע
הרישויהמקומיתכמשמעותהבסעיף5)א()1(,אתהמסמכים,
התנאים,ההחלטותוההוראותמטעמה,כאמורבסעיף7ג3)א(,

באתרהאינטרנטשלרשותהרישויהמקומיתע";

בתוספת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"; )27(

לפסקה )24( 

סעיף38בלחוקרישויעסקיםקובעכיבתקנותלפי
סעיףזה,רשאישרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנת
הסביבהשלהכנסת,אףלקבועכימשעברהמועדשקבע,
יראואתהאישורלפיסעיף6כאילוניתןלצורךמתןהיתר
זמני,אואתהבקשהלרישיוןאולהיתרזמני,כאילואושר
מתןהיתרזמניעמוצע,לתקןאתסיפתהסעיף,כךששר
הפניםיהיהרשאילקבועכימשעברהמועדשקבע,יראו
6כאילוניתןלצורךמתןרישיון, אתהאישורלפיסעיף
אואתהבקשהלרישיוןאולהיתרזמני,כאילואושרמתן

רישיוןע

לפסקה )25( 

למונח הגדרה בו ולקבוע 41א סעיף להוסיף מוצע
"יום",אשרתחוללענייןמועדיםהנוגעיםלבדיקתבקשות
לרישיוןאולהיתרלפיחוקרישויעסקיםעבתוךכךמוצע,
לענייןהאמור,למעטמההגדרה"יום"מועדממועדיישראל
המפורטיםבסעיף18א)א(לפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,
התש"ח-1948)שניימיראשהשנה,יוםהכיפורים,ראשון
וחג פסח של ושביעי ראשון סוכות, של עצרת ושמיני

השבועות(וימיחולהמועדוימישבתוןשנקבעובחיקוקע
עודמוצעלקבוע,כישרהפניםיהיהרשאילמעטמההגדרה
של לסוגים  ובין כלל בדרך בין נוספים, ימים האמורה

רשויותרישויאולרשותרישוימסוימתע

לפסקה )26( 

סעיף7ג3לחוק,אשרנוסףבתיקוןמס'27,קובעכי
המסמכיםהנדרשיםמטעםרשותרישוילפיסעיף6דלחוק,
התנאיםהנדרשיםמטעמהלפיסעיף7לחוקוכלהחלטה
אוהוראהאחרתמטעמהלפיחוקזהלענייןסוגמסוים
שלעסקים,לרבותהחלטותלפיסעיפים2א,8ו־8אלחוק,
וחוקיעזרלפיסעיף11גלחוק,בכלהנוגעלעסקיםהכלולים
במפרטהאחיד,יפורסמובאתרהאינטרנטשלרשותהרישויע
עודנקבע,בסעיףקטן)ב(לסעיףהאמור,כירשותהרישוי
לאתדרושמסמכיםותנאיםכאמורבסעיףקטן)א(שאין
פרסוםלגביהםבאתרהאינטרנטעמוצעלקבועכיעדיום
כ"הבניסןהתשע"ט)30באפריל2019(תפרסםרשותהרישוי
המקומית,אתהמסמכים,התנאים,ההחלטותוההוראות
מטעמה,כאמורבסעיף7ג3)א(,באתרהאינטרנטשלרשות

הרישויהמקומיתע

ע"ר2,תוס'א',עמ'1ע 82
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אחריהתוספתהראשונהיבוא: )28(

"תוספת שנייה  
)סעיף29יט)א((

תוספת שלישית
)סעיף29יט)ב((

תוספת רביעית
)סעיף29יט)ג((ע"

תחילתושלפרקזהבמועדכניסתולתוקףשלהמאוחרמביןאלה)בפרקזה-יום109עפרקי"ב-תחילה )א(
התחילה(:

צוראשוןלפיסעיף14א1לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף108)16(לחוק )1(
זה;

הנחיותהיועץהמשפטילממשלהלפיסעיף19אלחוקרישויעסקים,כנוסחו )2(
בסעיף108)19(לחוקזהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

תחילתםשלסעיפים6א,6ב,12א,19א,20)א()1(ו־45לחוקרישויעסקים, )1(
כנוסחםבפסקאות)1(,)7(,)13(,)19(,)20()א()1(,)23(ו–)26(שלסעיף108לחוקזה,
בהתאמה,ותחילתושלפרקב'1לחוקרישויעסקיםכנוסחובפסקה)23(שלסעיף

108לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה;

כנוסחם עסקים, רישוי לחוק ו־21 ו–)ב( 20)א()2( סעיפים של תחילתם )2(
בפסקאות)20()א()2(ו–)ב(ו–)21(שלסעיף108לחוקזה,בהתאמה,18חודשים

מיוםהתחילהע

רישוי חוק מטרות על שמירה להבטיח כדי  סעיף 109
עסקיםומניעתפגיעהבאינטרסהציבורי,ביןהשארכתוצאה
מחששלניצוללרעהשלההקלותהמוצעותבהליכיהרישוי
המוצעים,מוצעלקבוע,בסעיףקטן)א(,כיתחילתושלפרק
זהתהיהבמועדכניסתולתוקףשלהמאוחרמביןאלה
)בפרקזה-יוםהתחילה(-צוראשוןלפיסעיף14א1לחוק
רישויעסקים,כנוסחובסעיף108)16(לחוקזה,אוהנחיות
היועץהמשפטילממשלהלפיסעיף19אהמוצעלחוקרישוי

עסקים,כנוסחובסעיף108)19(לחוקזהע

עםזאת,מוצעלקבועבסעיףקטן)ב(כיתחילתםשל
תיקוניםשוניםבפרקזהשנדרשיםלצורךיישוםההסדרים
המוצעיםאושאיןהצדקהלעיכובמועדתחילתםעדליום
התחילה,תהיהביוםפרסומושלהחוקהמוצעעהמדובר
בסעיפים6א)רישויללאאישור(,6ב)מסמכיהבקשה(,12א
)עידודהפעילותהכלכלית(,19א)הסמכהלקביעתהנחיות
הגורמים הוספת )לעניין 20 לממשלה(, המשפטי היועץ
המוסמכיםלתתצוהפסקהמינהלי(ו־45)הגדרת"יום"(,וכן

שלפרקב'1)רישויעסקיםבעליחשיבותלאומית(ע

של תחילתם כי לקבוע )ב( קטן בסעיף מוצע, עוד
מינהלי הפסקה צו למתן )עילות ו–)ב( 20)א()1( סעיפים

והאבחנהביןמתןצולגביעסקהפועלברישיוןאובהיתר
לביןעסקהפועלבלארישיוןאוהיתר(ו־21)תקופתתוקף
18 תהיה עסקים, רישוי לחוק מינהלי( הפסקה צו של

חודשיםמיוםהתחילהע

לתיקונים תחילה הוראת מוצעת )ג( קטן בסעיף
המוצעיםבפרקזהשלסעיפיםשמקורםבתיקוןמס'27ע

עסקים סוגי לגבי הקיים, המשפטי למצב בהתאם
שטרםפורסםלהםמפרטאחידעלידיכללנותניהאישור
הנוגעיםבדבר,מועדתחילתםשלהוראותתיקוןמס'27
יהיהביוםשבויפרסםשרהפניםהודעהברשומותבדבר
השלמתפרסוםהמפרטהאחידכאמורלגביאותוסוגעסקע

הדברנובעמהוראותסעיף27לתיקוןמס'27,שקובעת
אתתחילתושלהתיקוןהאמור,כלהלן:

"תחילה

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומואו 27ע
ביוםכניסתןלתוקףשלתקנותשהותקנולפיסעיף7ג1)ב(
לפיהמאוחר זה, 12לחוק העיקרי,כנוסחובסעיף לחוק

)להלן-יוםהתחילה("ע
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עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לענייןסוגיעסקיםשלגביהםלאפורסם )ג(
עדיוםהתחילהמפרטאחידלפיסעיף7ג1לחוקרישויעסקיםעלידיכלנותניהאישור
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמם)בסעיףזה-עסקיםבלא
מפרטאחיד(,תהיהתחילתםשלסעיפים6א6,1א6,2א7,3ב1ו–14א1לחוקרישויעסקים,
כנוסחםבפסקאות)4(עד)6(,)9(ו–)16(שלסעיף108לחוקזה,בהתאמה,ושלפרקב'2
לחוקרישויעסקים,כנוסחובפסקה)23(שלסעיף108לחוקזה,ביוםתחילתושלחוק

רישויעסקים)תיקוןמס'27(,התשע"א-832010)בפרקזה-תיקוןמס'27(ע

פרקי"ב-הוראת
שעה

עלאףהוראותסעיף27לתיקוןמס'27,תקנה36)ב(לתקנותרישויעסקים)הוראות110ע
18 תום עד 109,בתקופהשמיוםהתחילה כלליות()תיקון(,התשע"ג-842012וסעיף
חודשיםמהמועדהאמוריחולוהוראותתיקוןמס'27וכןהוראותסעיף6א3ופרק
ב'2לחוקרישויעסקיםכנוסחםבפסקאות)6(ו–)23(שלסעיף108לחוקזה,בהתאמה,
בשינוייםהמפורטיםלהלן,גםלגביעסקיםבלאמפרטאחיד,כלעודלאפורסםלגביהם
מפרטאחיד,ובלבדשכלנותניהאישוראשרקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה
בהתייעצותעמם,פרסמובאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל
"ממשלזמין",אתהתנאיםוהמסמכיםשלנותניהאישורלגביסוגיהעסקיםהאמורים:

בסעיף6א1לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף3לתיקוןמס'27- )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"שפורסמובמפרטהאחיד,אולצדהמפרטהאחיד, )א(
לפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"שפורסמובאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידע

שלממשלתישראל"ממשלזמין")בסעיףזה-אתרממשלזמין(";

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"שפורסמולפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"ואםלא )ב(
פורסםמפרטאחיד-שפורסמובאתרממשלזמין";

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לענייןסוגיעסקיםשלגביהםלאפורסם )ג(
עדיוםהתחילהמפרטאחידלפיסעיף7ג1לחוקרישויעסקיםעלידיכלנותניהאישור
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמם)בסעיףזה-עסקיםבלא
מפרטאחיד(,תהיהתחילתםשלסעיפים6א6,1א6,2א7,3ב1ו–14א1לחוקרישויעסקים,
כנוסחםבפסקאות)4(עד)6(,)9(ו–)16(שלסעיף108לחוקזה,בהתאמה,ושלפרקב'2
לחוקרישויעסקים,כנוסחובפסקה)23(שלסעיף108לחוקזה,ביוםתחילתושלחוק

רישויעסקים)תיקוןמס'27(,התשע"א-832010)בפרקזה-תיקוןמס'27(ע

עלאףהוראותסעיף27לתיקוןמס'27,תקנה36)ב(לתקנותרישויעסקים)הוראות110ע
18 תום עד 109,בתקופהשמיוםהתחילה כלליות()תיקון(,התשע"ג-842012וסעיף
חודשיםמהמועדהאמוריחולוהוראותתיקוןמס'27וכןהוראותסעיף6א3ופרק
ב'2לחוקרישויעסקיםכנוסחםבפסקאות)6(ו–)23(שלסעיף108לחוקזה,בהתאמה,
בשינוייםהמפורטיםלהלן,גםלגביעסקיםבלאמפרטאחיד,כלעודלאפורסםלגביהם
מפרטאחיד,ובלבדשכלנותניהאישוראשרקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה
בהתייעצותעמם,פרסמובאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל
"ממשלזמין",אתהתנאיםוהמסמכיםשלנותניהאישורלגביסוגיהעסקיםהאמורים:

פרקי"ב-הוראת
שעה

בסעיף6א1לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף3לתיקוןמס'27- )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"שפורסמובמפרטהאחיד,אולצדהמפרטהאחיד, )א(
לפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"שפורסמובאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידע

שלממשלתישראל"ממשלזמין")בסעיףזה-אתרממשלזמין(";

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"שפורסמולפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"ואםלא )ב(
פורסםמפרטאחיד-שפורסמובאתרממשלזמין";

לאחר הפנים, שר כי קובע, האמור, 7ג1)ב( סעיף
התייעצותעםנותניהאישורובאישורועדתהפניםוהגנת
הכנתו אופן לעניין הוראות יקבע הכנסת, של הסביבה
שלהמפרטהאחיד,לרבותלענייןאופןהשינוי,ההוספה

והגריעהשלהמסמכיםוהתנאיםהכלוליםבוע

)תיקון(, כלליות( )הוראות עסקים רישוי תקנות
התשע"ג-2012)להלן-תיקוןלתקנותרישויעסקים(,אשר
הותקנו,ביןהשאר,מכוחסעיף7ג1)ב(לחוק,קובעותבתקנה

36כלהלן:

"תחילה

)א(תחילתןשלתקנותאלה12חודשיםמיוםפרסומן 36ע
)בתקנותאלה-יוםהתחילה(ע

)א(,לענייןסוגי עלאףהאמורבתקנהמשנה )ב(
עסקיםשלגביהםלאפורסםעדיוםהתחילהמפרטאחיד
עלידיכלנותניהאישורשקביעתושלעסקכאמורכטעון
רישוינעשתהבהתייעצותעמם,תחילתןשלתקנותאלה
תהיהביוםשבויפרסםשרהפניםהודעהברשומותבדבר
השלמתפרסוםהמפרטהאחידכאמורלגביאותוסוגעסקע

שרהפניםיפרסםהודעהברשומותובהפירוט )ג(
סוגיהעסקיםשתקנתמשנה)ב(חלהלגביהםע"

11סוגי נכוןלהיום,פורסמומפרטיםאחידיםלגבי
)י"פ עסקיםבלבד,כמפורטבהודעהשפורסמהלענייןזה

התשע"ו,עמ'570(ע

עלרקעהאמור,נדרשלקבועכילענייןעסקיםבלא
מפרטאחיד,התיקוניםהמוצעיםבפרקזהלהוראותחוק
27,יחולואףהם רישויעסקיםאשרמקורםבתיקוןמס'
27עמעברלסעיפיםאלה, במועדתחילתושלתיקוןמס'
המוצע 6א3 סעיף של תחילתו את גם להתנות מוצע
שעניינורישויעליסודתצהיר,בפרסוםמפרטיםאחידים,
וזאתבשלהיותומסלולמבוססתצהיר,בדומהלמסלולי
ההיתרהמזורזעכךמוצעגםלגביפרקב'2המוצעשעניינו
עיצוםכספי,בדומהלהתניהאשרנקבעהבמסגרתתיקון

מס'27ביחסלעבירותקנסלפיסעיף14א1לחוקע

בסעיףזהמוצעלקבועהוראתשעהלתקופהשל  סעיף 110 
18חודשיםמיוםהתחילהולפיהעלאףהוראות 
סעיף27לתיקוןמס'27ותקנה36)ב(לתיקוןלתקנותרישוי
עסקיםוסעיף109)ג(המוצעבתקופתהוראתהשעהיחולו
הוראותמסוימותמתוךתיקוןמס'27,בשינוייםהמפורטים
בסעיף,כמוגםהוראותבחוקמוצעזה,המותנותבפרסום
מפרטיםאחידים,גםלגביעסקיםבלאמפרטאחיד,כלעוד
לאפורסםלגביהםמפרטאחיד,ובלבדשכלנותניהאישור
אשרקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצות
עמם,פרסמובאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשל

ס"חהתשע"א,עמ'40ע 83

ק"תהתשע"ג,עמ'118ע 84
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המפרט לצד או האחיד במפרט "שפורסמו במקום )ו()1()א(, קטן בסעיף )ג(
האחידלפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"שהתנואותםכלנותניהאישורשקביעתו

שלעסקנעשתהבהתייעצותעמם,אשרפורסמובאתרממשלזמין";

בסעיף6דלחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף6לתיקוןמס'27,הסיפההחלבמילים )2(
"והכולבכפוף"-לאתיקרא;

בסעיף7לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף7לתיקוןמס'27- )3(

סעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"ובכפוףלהוראות"-לאתיקרא; )א(

סעיפיםקטנים)א1(עד)ב(-לאייקראו; )ב(

בסעיףקטן)ד(,הסיפההחלבמילים"למעטלתנאיהמפרטהאחיד"-לא )ג(
תיקרא;

בסעיף7ב1)ג(לחוקרישויעסקים,כנוסחובסעיף10לתיקוןמס'27,הסיפההחל )4(
במילים"והכולבכפוף"-לאתיקרא;

סעיפים7ג1עד7ג4לחוקרישויעסקים,כנוסחםבסעיף12לתיקוןמס'27,לא )5(
ייקראו;

בסעיף6א3לחוקרישויעסקים,כנוסחובפסקה)6(שלסעיף108לחוקזה- )6(

בסעיףקטן)ג(,במקום"שפורסמובמפרטהאחיד,אולצדהמפרטהאחיד, )א(
לפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"שפורסמובאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידע

שלממשלתישראל"ממשלזמין")בסעיףזה-אתרממשלזמין(";

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"שפורסמולפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"שפורסמו )ב(
באתרממשלזמין";

המפרט לצד או האחיד במפרט "שפורסמו במקום )ז()1()א(, קטן בסעיף )ג(
האחידלפיהוראותסעיף7ג2"יקראו"שהתנואותםכלנותניהאישורשקביעתו

שלעסקנעשתהבהתייעצותעמם,אשרפורסמובאתרממשלזמין"ע

פרקי"ב-הוראות
מעבר

בתקופהשלשלוששניםמיוםהתחילה-111ע

הוראותפסקה)1(שבסעיף6א2)א(לחוקרישויעסקים,כפישהוחלועלעסקים )1(
בלאאישורבסעיף6א)א1()2(ועלרישויעליסודתצהירבסעיף6א3)ו()3(לחוקהאמור,

כנוסחובחוקזה,לאיחולו;

הוראותפסקה)4(שבסעיף6א2)א(לחוקרישויעסקים,כפישהוחלועלעסקיםבלא )2(
אישורבסעיף6א)א1()2(ועלרישויעליסודתצהירבסעיף6א3)ו()3(לחוקהאמור,כנוסחו

בחוקזה,יחולורקעלהרשעהבשלעיסוקבלארישיוןאוהיתרזמניבעסקטעוןרישויע

והמסמכים התנאים את זמין", "ממשל ישראל ממשלת
שלנותניהאישורלגביסוגיהעסקיםהאמוריםעיודגשכי
לתנאיםמטעםנותניהאישוראשריפורטובאתרהאינטרנט
לאיהיהתוקףמחייבכלפיהמחזיקבהיתראוברישיון

מכוחהחוק,ככלשאלהלאנקבעוכתנאיםברישיוןע

יסוד על חדשים הסדרים של קביעתם לאור  סעיף 111 
ולפיה מעבר הוראת לקבוע מוצע תצהירים, 
יחול לא זה, חוק של תחילתו שמיום השנים בשלוש
כקבוע זמני, היתר בלארישיוןאו לעיסוק הסייגהנוגע
)1(שבסעיף6א2)א(,כפישהוחלעלעסקיםבלא בפסקה

אישורבסעיף6א)א1()2(ועלרישויעליסודתצהירבסעיף
)4( 6א3)ו()3(לחוקהאמור,כמוגםהסייגהקבועבפסקה
שבסעיף6א2)א(לחוקרישויעסקים,כפישהוחלעלעסקים
בלאאישורבסעיף6א)א1()2(ועלרישויעליסודתצהירבסעיף

המבקש, העסק, של הרשעה לעניין המוצע, 6א3)ו()3(
מי ידי על שנשלט מי או במבקש או בעסק ששולט מי
מהם,בעבירהלפיחוקזה,בשלושהשניםשקדמולהגשת
הבקשהעזאתבדומהלהוראותמעברדומותאשרנקבעו
15 27,לענייןהיתרמזורז,ובסעיף 29לתיקוןמס' בסעיף

לתיקוןמס'31,לענייןאישורעליסודתצהירע
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פרק י"ג: שונות
תיקוןחוקהחברות

הממשלתיות
בחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-851975)בפרקזה-חוקהחברותהממשלתיות(,112ע

אחריסעיף34יבוא:

חברהממשלתיתתפרסםלציבור-34אע"פרסוםלציבור )א(

דוחותכאמורבסעיף33)א(ו–)א1(שעלהחברהאו )1(
נושאמשרהבהלהגישלרשותלפיהחוק;

כלמסמךאחרשעלהחברהאונושאמשרהבה )2(
להגישלרשותלפיהחוק,אשרשרהאוצרקבע,בצו,

שישלפרסמולציבורע

פרסוםכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהעםהגשתהמסמך )ב(
לרשותאובסמוךלאחרמכןע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,קבעההרשות )ג(
הוראותלענייןפרסוםלציבור,באמצעותהרשות,שלמסמכים
כאמורבסעיףקטן)א(,ובכללזההוראותלענייןהדרךוהמועד
להגשתםשלמסמכיםכאמורלרשותלצורךפרסומםלציבור
כאמור,תגישחברהממשלתיתלרשותאתהמסמכיםשעליה
לפרסםלפיסעיףזהלפיאותןהוראות,לשםפרסומםלציבור

באמצעותהע

הוראותלפיסעיףקטן)ג(אינןטעונותפרסוםברשומות, )ד(
ואולםמנהלהרשותיפרסםברשומותהודעהעלמתןהוראות
כאמורועלמועדתחילתן;ההוראותוכלשינויבהןיתפרסמו

באתרהאינטרנטשלהרשותע

פרק י"ג: שונות

בחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-851975)בפרקזה-חוקהחברותהממשלתיות(,112ע
אחריסעיף34יבוא:

תיקוןחוקהחברות
הממשלתיות

חברהממשלתיתתפרסםלציבור-34אע"פרסוםלציבור )א(

דוחותכאמורבסעיף33)א(ו–)א1(שעלהחברהאו )1(
נושאמשרהבהלהגישלרשותלפיהחוק;

כלמסמךאחרשעלהחברהאונושאמשרהבה )2(
להגישלרשותלפיהחוק,אשרשרהאוצרקבע,בצו,

שישלפרסמולציבורע

פרסוםכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהעםהגשתהמסמך )ב(
לרשותאובסמוךלאחרמכןע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,קבעההרשות )ג(
הוראותלענייןפרסוםלציבור,באמצעותהרשות,שלמסמכים
כאמורבסעיףקטן)א(,ובכללזההוראותלענייןהדרךוהמועד
להגשתםשלמסמכיםכאמורלרשותלצורךפרסומםלציבור
כאמור,תגישחברהממשלתיתלרשותאתהמסמכיםשעליה
לפרסםלפיסעיףזהלפיאותןהוראות,לשםפרסומםלציבור

באמצעותהע

הוראותלפיסעיףקטן)ג(אינןטעונותפרסוםברשומות, )ד(
ואולםמנהלהרשותיפרסםברשומותהודעהעלמתןהוראות
כאמורועלמועדתחילתן;ההוראותוכלשינויבהןיתפרסמו

באתרהאינטרנטשלהרשותע

החברות בחוק זה בסעיף המוצע התיקון  סעיף 112
- זה )בפרק התשל"ה-1975 הממשלתיות, 
חוקהחברותהממשלתיות(,נועדלהגביראתהשקיפות
שלחברותממשלתיותכהגדרתןבאותוחוק,ואתיכולת

הבקרהוהפיקוחעלפעילותןע

חוקהחברותהממשלתיותקובעשורהשלדיווחים
החברות לרשות להגיש הממשלתיות החברות שעל
הממשלתיות)בפרקזה-הרשות(עמוצע,במטרהלהגביר
אתהשקיפותלגביפעילותןשלהחברותולשפראתיכולת
הבקרהוהפיקוחשלהציבורעלהתנהלותן,להוסיףלחוק
האמוראתסעיף34אכנוסחוהמוצע,ולקבועבוהוראה
שתחייבחברותממשלתיותלפרסםלציבורדוחותכאמור
בסעיף33)א(ו–)א1(לאותוחוק,שהןמגישותלרשותעכמו
מסמכים בצו, לקבוע, האוצר שר את להסמיך מוצע כן
חוק לפי לרשות להגיש ממשלתית חברה שעל נוספים
הפרסום חובת לגביהם שתחול הממשלתיות, החברות

לציבורכאמורע

מוצעלקבועכיפרסוםהדוחותכאמורייעשהעם
הגשתהמסמךלרשותאובסמוךלאחרמכןע

כמוכןמוצעלקבועכיאםהרשותתקבעהוראות
מסמכים של הרשות, באמצעות לציבור, פרסום לעניין
הדרך לעניין הוראות זה ובכלל )א(, קטן בסעיף כאמור
לצורך לרשות, כאמור מסמכים של להגשתם והמועד
פרסומםלציבורכאמור,תידרשחברהממשלתיתלהגיש
לרשותאתהמסמכיםשעליהלפרסםלפיסעיףזהלפיאותן

הוראות,לשםפרסומםלציבורבאמצעותהע

יובהרכילצדהמסמכיםשחברהממשלתיתנדרשת
לפרסםלציבורלפיההסדרהמוצע,ייתכןשיהיומסמכים
אחריםשישלציבורענייןבהםושראוילפרסמםבנסיבות
לגרוע כדי המוצע הסעיף בהוראות שאין מובן הענייןע
לפרסם המתאימים, במקרים החברה, של מסמכותה
מסמכיםנוספים,ונכוןיהיהאםהחברהתשקולפרסומם

שלמסמכיםכאמורבהתאםלנסיבותהענייןע

מוצעלהבהירכיחובתהפרסוםלציבורכאמורלא
תחולעלחברהממשלתיתשהיאתאגידמדווחכהגדרתו
בחוקניירותערך,התשכ"ח-1968,לגבידוחותשהגישה

בהתאםלחוקהאמורע
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חברהממשלתיתשהיאתאגידמדווחכהגדרתובחוק )ה(
ניירותערך,לאתידרשלפרסםלציבור,לפיסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב(או)ג(,מסמכיםשהגישהלרשותניירותערךלפיהחוק

האמורע

חברהממשלתיתלאתפרסםלציבורלפיסעיפיםקטנים )ו(
)א(ו–)ב(או)ג(פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-861998
וכןרשאיתהיאשלאלפרסםכאמורפרטיםשהםבגדרמידע
שרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

ראתההרשותכיחברהממשלתיתלאפרסמהמידע )ז(
כנדרשלפיהוראותסעיףזה,רשאיתהיאלפרסםאתהמידע
כאמורבעצמה,לאחרשנתנהלחברהאפשרותלטעוןאת

טענותיהבענייןע"

תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב113ע
2017ו־2018(,התשע"ז-872016,בסעיף18-

ברישה,במקום"שנתיים"יבוא"ארבעשנים"; )1(

בפסקה)11(המובאתבו- )2(

במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

המיתקןהפוטו־וולטאימותקןעלגגבנייןוהואמיועדלייצור")א( )1(
המשתמשים של עצמי לשימוש כולה המיועדת בכמות חשמל
בבניין,ובכללזהשימושבדרךשלקיזוזמולמחלקחשמל,בעל

רישיוןהספקהאובעלרישיוןהולכהע

תכלול לא ממשלתית חברה כי לקבוע מוצע עוד
- המוצע ההסדר לפי לציבור מפרסמת שהיא במידע
בעצמהאובאמצעותהרשות-פרטיםשהםבגדרמידע
שרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופש
המידע,התשנ"ח-1998)בפרקזה-חוקחופשהמידע(עכמו
כן,חברהממשלתיותתהיהרשאיתשלאלפרסםלציבור
חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם פרטים
הפרטים אי־מסירת האמורע לחוק 9)ב( סעיף לפי למסור
כאמוריכולשתיעשהבדרךשלהשמטהאוהשחרהשל

פרטיםמסוימיםבמסמךשיפורסםלציבורע

יובהר,כיחובתהשלהחברהלפרסםלציבורמידע
כמפורטבסעיףהמוצעאינהגורעתמכךשעליהלבחון
ולשקול שלישי בצד לפגוע כדי האמור במידע יש אם
דרכיםלצמצוםהפגיעהכאמור,למשלבדרךשלהשחרה
אוהשמטה,ככלשהדבראפשרי,וכןלשמועאתעמדתו
חובה עליה שמוטלת ככל פרסומו, על ההחלטה בטרם
שבדיןלעשותכןבנסיבותהענייןעכמוכןיובהרכיככל
שיתבקשמידעמסוגזהמהחברהלפיחוקחופשהמידע,
ממילאיחולועלבקשהכאמורהוראותחוקחופשהמידע,

ובכללןסעיף13לאותוחוקשעניינוהגנהעלצדשלישיע

לבסוף,מוצעכיהרשותתהיהרשאיתלפרסםמידע
הרשות ושלדעת החברה בידי לציבור פורסם לא אשר
פרסומונדרשבהתאםלהוראותהסעיףהמוצע,וזאתלאחר
שהרשותנתנהלחברהאפשרותלטעוןאתטענותיהבענייןע

לפסקה )1(  סעיף 113

סעיף18לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה 
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018(,
התשע"ז-2016)בפרקזה-חוקהתכניתהכלכלית2016(,
מוסיףלסעיף19לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,
את השבחה, מהיטל פטור שעניינו התשכ"ה-1965,

פסקה)11(שלסעיףקטן)ב(ובהקובעפטורמהיטלהשבחה
בשלהשבחההנוצרתמהקמתמיתקןפוטו־וולטאיהעומד

באחתמשתיהחלופותהקבועותבאותהפסקהע

הוראתסעיף19)ב()11(האמורנקבעהכהוראתשעה
החלהבתקופהשלשנתייםמיוםתחילתושלחוקהתכנית
הכלכלית,קריעדיום1בינואר2019עמוצעלהאריךהוראת

שעהזובשנתייםנוספות,קריעדיום1בינואר2021ע

לפסקה )2()א(

קובעת האמור, 19ב)11( סעיף של )א( משנה פסקת
פטורמהיטלהשבחהאם"המיתקןהפוטו-וולטאימיועד
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בפסקתמשנהזו- )2(

"חוקמשקהחשמל"-חוקמשקהחשמל,התשנ"ו-881996;

"שימושבדרךשלקיזוז"-הזרמהשלכמותהחשמלשיוצרהעל
ידיהמיתקןואשרלאנדרשהלשימושםהעצמישלמשתמשי
הבניין,לרשתהחשמל,בתמורה,ביןהשאר,לקיזוזמחירכמות
חשמלזועםמחירכמותהחשמלהמוזרמתמרשתהחשמל
משתמשי של העצמי לשימושם שבהנדרשת לבנייןבעת
הבניין,כמותחשמלגדולהיותרמזוהמיוצרתעלידיהמיתקן
והתעריפים המידה לאמות בהתאם והכול עת, באותה

הנקבעיםעלידירשותהחשמללפיחוקמשקהחשמל;

"רישיוןהספקה","רישיוןהולכה"ו"רשתחשמל"-כהגדרתםבחוק
משקהחשמלע";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"200"יבוא"6,000"ובמקוםהסיפההחלבמילים )ב(
"המיועדלמגורים"יבוא"ובלבדשאותובנייןאינומיועדלייצוראנרגיה"ע

תחילתושלפרקזהביוםפרסומוע114עפרקי"ג-תחילה

בפסקתמשנהזו- )2(

"חוקמשקהחשמל"-חוקמשקהחשמל,התשנ"ו-881996;

"שימושבדרךשלקיזוז"-הזרמהשלכמותהחשמלשיוצרהעל
ידיהמיתקןואשרלאנדרשהלשימושםהעצמישלמשתמשי
הבניין,לרשתהחשמל,בתמורה,ביןהשאר,לקיזוזמחירכמות
חשמלזועםמחירכמותהחשמלהמוזרמתמרשתהחשמל
משתמשי העצמישל לשימושם שבהנדרשת לבנייןבעת
הבניין,כמותחשמלגדולהיותרמזוהמיוצרתעלידיהמיתקן
והתעריפים המידה לאמות בהתאם והכול עת, באותה

הנקבעיםעלידירשותהחשמללפיחוקמשקהחשמל;

"רישיוןהספקה","רישיוןהולכה"ו"רשתחשמל"-כהגדרתםבחוק
משקהחשמלע";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"200"יבוא"6,000"ובמקוםהסיפההחלבמילים )ב(
"המיועדלמגורים"יבוא"ובלבדשאותובנייןאינומיועדלייצוראנרגיה"ע

פרקי"ג-תחילהתחילתושלפרקזהביוםפרסומוע114ע

לייצורחשמלבכמותהמיועדתכולהלשימושעצמישל
המשתמשיםבבנייןוהואמותקןעלגגבניין"עמוצעלתקן
זוכךשיובהרשהשימושהעצמיבמיתקןפוטו- חלופה

וולטאי,כוללגםהזרמהלרשתהחשמלשלהחשמלהמיוצר
עלידיהמיתקןואינונצרךבאותהעתעלידיהבנייןשעליו
מותקןהמיתקן,והתקזזותמולמחלקחשמל,בעלרישיון
הספקהאובעלרישיוןהולכה,בהתאםלתעריפיםואמות
המדינההנקבעיםעלידירשותהחשמלעיוסברשזהותיקון
בעת בכנסת הוועדה בדיוני האמור לאור בלבד, מבהיר

תיקוןהחוקע

לפסקה )2()ב(

פסקתמשנה)ב(שלסעיף19ב)11(האמורקובעתפטור
מהיטלהשבחהאם"שטחהמיתקןהפוטו־וולטאילאעולה
על200מטריםרבועים,והואמותקןעלגגבנייןהמיועד
למגוריםאולמטרתעסק,ובלבדשהמיתקןכאמורנלווה
לאותועסק"עמוצעלתקןחלופהזוולהרחיבאתהפטורכך
שיחולגםלגבימיתקניםבעלישטחגדוליותר,עד6,000

תחת שיחסו הבניינים סוגי את להרחיב מוצע וכן מ"ר
הפטור-כלבנייןובלבדשהבנייןאינומיועדלצורךשל
ייצוראנרגיהעהרחבתהפטורשבחלופהזונועדהלעודד
התקנתמיתקניםשכאלה,במטרהלהגביראתהשימוש
באנרגיותמתחדשות,כחלקמהמהלךהממשלתילהפחתת
של החשמל ייצור ביעדי ולעמידה חממה גזי פליטות
10%מסך 2020העומדיםעל אנרגיותמתחדשותבשנת

הייצורע

מכיווןשמוצעשתחילתושלהחוקהמוצע-חוק  סעיף 114
התכניתהכלכליתלשנת2019)תיקוניחקיקה 
להשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018
-תהיהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,מוצע
לקבועתאריךתחילהמוקדםיותרלסעיפים112ו־113לחוק,
כךשאלהייכנסולתוקףביוםפרסומוברשומות,ולעניין
גזי פליטות את להפחית לאפשר כדי - לחוק 113 סעיף

החממהמוקדםככלהאפשרע
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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנת התקציב 2019(, התשע"ח-2018

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1עמטרה

אחראית,לעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתיתולהגדילאתהכנסות
העדיפויות סדרי שינוי במשק, הצמיחה חיזוק תוך זאת תקבוליה, ואת המדינה
הכלכלית והמדיניות התקציב ליעדי בהתאם והכול הפערים, וצמצום הלאומיים

לשנתהתקציב2019ע

פרק ב': רשות שדות התעופה
תיקוןחוקרשות

שדותהתעופה
בחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-2-11977ע

בסעיף19- )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"ובסופויבוא )א(
"אולפיסעיף38ב)ז(";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

החלטותהמועצהיובאולידיעתשרהתחבורהושרהאוצרבלאדיחויע"; ")ד(

בסעיף38- )2(

שדות ברשות נצברו 2017 שנת לסוף נכון  פרק ב'
התעופה)בפרקזה-הרשות(עודפיהכנסותבסך  כללי
שלכ־6ע2מיליארדשקליםחדשים)להלן-ש"ח(ע 

העודפיםהאמוריםנובעיםמהכנסותהרשותמביצוע
אלה שעודפים ראוי ומכיווןשכך הציבוריים, תפקידיה
ישמשולטובתהציבורבאמצעותהעברתםלקופתהמדינהע
נוכחהאמורובשיםלבלשמירהעליכולתהפיתוחשל
התעופה, שדות רשות חוק את לתקן מוצע הרשות,
התעופה(, שדות רשות חוק - זה )בפרק התשל"ז-1977
ולקבועבוכיהרשותתעבירלאוצרהמדינהסךכוללשל

1,200מיליוניש"חבשנת2019ע

העברת את קבוע באופן להסדיר כדי ועוד, זאת
התשלומיםמהרשותלאוצרהמדינה,מוצעלקבועהסדר
המדינה לאוצר שנה מדי תעביר הרשות שלפיו קבוע
שלה, הנקי השנתי מהרווח 50% של בשיעור תמלוגים
וזאתבעבורכלשנההחלבשנת2020עלצורךיישוםהסדר
זה,מוצעלהסדיראתהבקרההחשבונאיתלגביהרשות
וכןלהסמיךאתשרהתחבורהושרהאוצרלדרושמהרשות

דוחותעלפעילותהע

כמוכן,מוצעלעגןבחקיקהפטורקבועלנמלהתעופה
בןגוריוןבלבדמתשלוםארנונהותשלומיםמוניציפליים
אחרים,ובכךלקבעאתהמצבהקייםשבונמלהתעופה
אינומשלםתשלומיםכאמורמאחרשהואמצויבשטח

גלילישאינומשויךלרשותמקומיתע

לפסקאות )1( עד )4( סעיף 2

מתוך התמלוגים העברת הסדר יישום לצורך כללי

הרווחהשנתיהנקישלהרשותכפישיפורטבהמשך,מוצע
להסדיראתהבקרההחשבונאיתלגביהרשותכפישיפורט

להלןע

לפסקה )1(

כי קובע התעופה שדות רשות לחוק 19)א( סעיף
יתקיימו המועצה( - זה )בפרק הרשות מועצת ישיבות
אחתלשישהשבועותלפחותאולפידרישתשרהתחבורה
אושלושהמחבריהמועצהעמוצעלקבועכיישיבהכאמור

תתקייםגםלפידרישתשרהאוצרע

כי קובע התעופה שדות רשות לחוק 19)ד( סעיף
דרישת פי על שהתקיימה בישיבה המועצה "החלטת
שרהתחבורהתובאלידיעתובלאדיחוי"ענוכחהתיקון
19)א(לחוקהאמורוכדילהבטיחשיוצגו המוצעלסעיף
המועצה החלטות כלל האוצר ושר התחבורה שר לפני
ולארקהחלטותהמועצהבישיבהשהתקיימהלפידרישה
שלאחדמהשרים,מוצעלקבועכיכללהחלטותהמועצה

יובאולידיעתשרהתחבורהושרהאוצרבלאדיחויע

לפסקה )2(

סעיף38לחוקרשותשדותהתעופה,שעניינודוחות
שנתיים,קובעאתחובתהרשותלהגישלשרהתחבורהדין
וחשבוןשכוללכמהמרכיביםכמפורטבאותוסעיףעכדי
למנועכפילותביןהדרישותלפיסעיף38האמורלביןהחובה

ס"חהתשל"ז,עמ'182;התשע"ז,עמ'315ע 1
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בפסקה)1(,המילים"מאזןשנתילרבות"-יימחקו; )א(

בפסקה)2(,במקום"הכנסותוהוצאות,כולל"יבוא"בעניין"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

דוחותכספייםכאמורבסעיף38א;"; ")2א(

אחריסעיף38יבוא: )3(

המועצהאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםהמפורטים38אע"דוחותכספיים )א(
בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות ולאישורם; הרשות של

לנדרשלפיכלליחשבונאותמקובליםע

171ו־172לחוקהחברות,התשנ"ט- הוראותסעיפים )ב(
21999)להלן-חוקהחברות(,לענייןעריכתדוחותכספיים,
בשינויים יחולו מדווח, תאגיד שאינה חברה על החלות

המחויביםעלהרשות,בכפוףלהוראותחוקזהע

הדוחותהכספייםשלהרשותיאושרובידיהמועצה, )ג(
ייחתמובשמהויוגשולשרהתחבורהולשרהאוצר,לאיאוחר

מהמועדהקבועבסעיף38ע

שרהתחבורהושרהאוצרימנולרשותרואהחשבוןמבקר38בערואהחשבוןמבקר )א(
)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצתהוועדהשמונתה
לפיסעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-31975
)להלן-חוקהחברותהממשלתיות(,ככלשתמליץ,שיבקראת

בפסקה)1(,המילים"מאזןשנתילרבות"-יימחקו; )א(

בפסקה)2(,במקום"הכנסותוהוצאות,כולל"יבוא"בעניין"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

דוחותכספייםכאמורבסעיף38א;"; ")2א(

אחריסעיף38יבוא: )3(

המועצהאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםהמפורטים38אע"דוחותכספיים )א(
בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות ולאישורם; הרשות של

לנדרשלפיכלליחשבונאותמקובליםע

171ו־172לחוקהחברות,התשנ"ט- הוראותסעיפים )ב(
21999)להלן-חוקהחברות(,לענייןעריכתדוחותכספיים,
בשינויים יחולו מדווח, תאגיד שאינה חברה על החלות

המחויביםעלהרשות,בכפוףלהוראותחוקזהע

הדוחותהכספייםשלהרשותיאושרובידיהמועצה, )ג(
ייחתמובשמהויוגשולשרהתחבורהולשרהאוצר,לאיאוחר

מהמועדהקבועבסעיף38ע

שרהתחבורהושרהאוצרימנולרשותרואהחשבוןמבקר38בערואהחשבוןמבקר )א(
)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצתהוועדהשמונתה
לפיסעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-31975
)להלן-חוקהחברותהממשלתיות(,ככלשתמליץ,שיבקראת

המוצעתשלהרשותלערוךדוחותכספייםלפיסעיף38א
המוצע,כפישיפורטבהמשך,מוצעלבצעהתאמותשונות
בסעיף38לחוקרשותשדותהתעופהכךשסעיףזהלא
יכלולדרישהנוספתלגביפרטיםשייכללוממילאבדוחות
הכספייםשעלהרשותלערוךלפיסעיף38אהמוצעעכמו
כןמוצעלתקןאתסעיף38האמורכךשבמסגרתהדוחות
השנתייםשהרשותתערוךותגישלשרהתחבורהבמועד
הקבועבאותוסעיף,ייכללוגםדוחותכספייםכאמורבסעיף

38אהמוצעלחוקרשותשדותהתעופהע

לפסקה )3(

לסעיף 38א המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ג( המוצעים

לעריכת אחראית תהיה המועצה כי לקבוע מוצע
הדוחותהכספייםהמפורטיםשלהרשותולאישורם,וכי
דוחותאלהייערכובהתאםלנדרשלפיכלליחשבונאות
הכספיים הדוחות כי לקבוע מוצע כן כמו מקובליםע
התחבורה לשר ויוגשו המועצה בידי יאושרו האמורים
ולשרהאוצר,בכלשנה,לאיאוחרמשישהחודשיםמתום

השנהשלגביהמתייחסהדוחהכספיע

לסעיף קטן )ב( המוצע

התשנ"ט-1999 החברות, לחוק ו־172 171 סעיפים
השאר,הוראות בין -חוקהחברות(,קובעים, )בפרקזה

שונותלגבידוחותכספייםשלחברהשאינהתאגידמדווח,
כלומרחברהשניירותהערךשלהאינםנסחריםבבורסה
שלה הערך שניירות חברה או למסחר בה רשומים או
הוצעולציבורעלפיתשקיףעמוצעלהחילהוראותאלה
חוק להוראות ובכפוף המחויבים בשינויים הרשות, על
מועד לעניין ההוראות כך ובכלל התעופה שדות רשות
זו, הגשתהדוחותכאמורבסעיף38א)ג(המוצעעבמסגרת
מוצע,ביןהשאר,להחילאתסמכותשרהמשפטיםכאמור
בסעיף171)ד(לחוקהחברותלקבועהוראותשונותלעניין
הליךאישורהדוחות,זהותהחותמיםעלהדוחותומספרם

ופרטיםשישלכלולבדוחותע

לסעיף 38ב המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

של הכספיים הדוחות את לבקר ניתן שיהיה כדי
הרשות,כמפורטבסעיף38אהמוצע,מוצעששרהתחבורה
ושרהאוצרימנולרשותרואהחשבוןמבקר)בפרקזה-רואה
החשבוןהמבקר(ערואההחשבוןהמבקרימונהלפיהמלצת
הוועדהשמונתהבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף44)ג(
לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1975)בפרקזה-
נתנה שהוועדה ככל וזאת הממשלתיות(, החברות חוק
אתהמלצתהלענייןזהעכמוכן,מוצעלקבועכיעלמינוי
רואההחשבוןהמבקרועלשכרויחולוהכלליםלפיסעיף
בשינוייםהמחויבים, הממשלתיות, החברות לחוק 44)ג(

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 2

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 3
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דעתו את ויחווה 38א בסעיף כאמור הכספיים הדוחות
עליהם)בסעיףזה-פעולותביקורת(;עלמינוירואההחשבון
המבקרועלשכרויחולוכלליםלפיסעיף44)ג(לחוקהחברות
בעלות תישא הרשות המחויבים; בשינויים הממשלתיות,

שכרושלרואההחשבוןהמבקרע

במסמכי רשאילעייןבכלעת רואההחשבוןהמבקר )ב(
הסברים ולקבל תפקידו מילוי לשם לו הדרושים הרשות

לגביהםע

ישיבת בכל להשתתף רשאי המבקר החשבון רואה )ג(
מועצהאוועדהמוועדותיההדנהבדוחותהכספייםשלגביהם
ביצעפעולותביקורתאובישיבתמועצההמתכנסתלפיסעיף

קטן)ז(ע

עלרואההחשבוןהמבקריחולו,בשינוייםהמחויבים, )ד(
ההוראותלפיסעיפים160ו־161לחוקהחברותע

רואההחשבוןהמבקרחייב,עלאףכלדיןאחר,למסור )ה(
למועצה,לשרהתחבורהאולשרהאוצר,לפידרישתם,ידיעות
עלענייניהרשות,לערוךברשותביקורתמיוחדתולמסורלהם

דוחעלתוצאותיהע

נודעלרואההחשבוןהמבקראגבפעולתביקורת,על )ו(
ליקוייםמהותייםבבקרההחשבונאיתשלהרשות,ידווחעל

כךלשרהתחבורה,לשרהאוצרולמועצהע

הודיערואההחשבוןהמבקרעלליקוייםכאמורבסעיף )ז(
קטן)ו(,יזמןיושבראשהמועצה,בלאדיחוי,ישיבתמועצה

לדיוןבנושאיםשהובאולידיעתוע

ובכללכךכלליםלענייןדרךהמינויוביטולהמינוי,תנאים
וכשירותלמינויומשךהזמןשרואההחשבוןיכוללשמש
כרואהחשבוןמבקרעעודמוצעלהבהירכיהרשותתישא

בעלותשכרושלרואההחשבוןהמבקרע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( המוצעים

כדילאפשרלרואההחשבוןהמבקרלמלאאתתפקידו
באופןיעיל,מוצעלקבועכירואההחשבוןהמבקריהיה
רשאילעייןבכלעתבמסמכיהרשותהדרושיםלולשם
מילויתפקידוולקבלהסבריםלגביהם,וכןמוצעלקבועכי
רואההחשבוןהמבקריהיהרשאילהשתתףבכלישיבת
הכספיים בדוחות הדנה מוועדותיה ועדה או מועצה
מועצה בישיבת או ביקורת פעולות ביצע שלגביהם
כפי המוצע, 38ב סעיף של )ז( קטן סעיף לפי המתכנסת

שיפורטלהלןע

לסעיף קטן )ד( המוצע

יחולו המבקר החשבון רואה על כי לקבוע מוצע
הוראותלפיסעיפים160ו–161לחוקהחברות,שעניינם,
ו"חובת המבקר" החשבון הרואה תלות "אי בהתאמה,
ביצועביקורתנוספת"עבכללכך,מוצעלהחיללענייןזה

אתההוראהשלפיהרואההחשבוןהמבקריהיהבלתיתלוי
ברשות,ביןבמישריןוביןבעקיפיןע

לסעיף קטן )ה( המוצע

כדישהגורמיםהרלוונטייםהאמוניםעלהפיקוחעל
מוצע כך, לשם הנדרש המידע את לקבל יוכלו הרשות
לקבועכירואההחשבוןהמבקריהיהחייב,עלאףכלדין
אחר,למסורלמועצה,לשרהתחבורהאולשרהאוצר,לפי
דרישתם,ידיעותעלענייניהרשות,לערוךברשותביקורת
הביקורת של תוצאותיה על דוח להם ולמסור מיוחדת

המיוחדתע

לסעיפים קטנים )ו( ו–)ז( המוצעים

סעיף של )ה( קטן סעיף לעניין לאמור בהמשך
החשבון לרואה נודע אם כי לקבוע מוצע המוצע, 38ב
המבקראגבפעולתביקורת,עלליקוייםמהותייםבבקרה
החשבון רואה כך על ידווח הרשות, של החשבונאית
המבקרלשרהתחבורה,לשרהאוצרולמועצה,ויושבראש
המועצהיזמן,בעקבותהדיווחובלאדיחוי,ישיבתמועצה

בנושאיםשהובאולידיעתוע
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רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישר )ח(
הדוחות לגבי דעתו בחוות לאמור האוצר ושר התחבורה
הכספיים;איןבאמורכדילמנועאתקיומהשלאחריותשל

רואההחשבוןהמבקרלפיכלדיןע";

בסעיף39- )4(

בכותרתהשוליים,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"; )א(

במקום"שרהתחבורהרשאי"יבוא"שרהתחבורהאושרהאוצררשאים"; )ב(

אחריסעיף40איבוא: )5(

"תמלוגיםמהרווח
הנקי

הרשות40א1ע תשלם 40א)ב(, סעיף לפי התשלום על נוסף )א(
למדינה,בעבורכלשנההחלבשנת2020,תמלוגיםבשיעור
של50%מהרווחהשנתיהנקי,ובלבדשסכוםהתמלוגיםלא

יעלהעלסכוםההכנסההחייבתהשנתיתע

תמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(יועברועדיום31ביולי )ב(
שלכלשנה,בעדהשנההקודמתע

סביר חשש קיים כי מסוימת, בשנה המועצה סברה )ג(
שתשלוםהתמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(ימנעמהרשותלעמוד
בהתחייבויותיההקיימותאוהצפויות,תפנההמועצהלשר
התחבורהולשרהאוצר,עדיום30ביונישלאותהשנה,בבקשה
להפחיתאתשיעורהתמלוגיםהקבועבסעיףקטן)א(;פנתה
המועצהכאמור,רשאיםשרהתחבורהושרהאוצרלהורותעל
הפחתתשיעורהתמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכיקייםחשש
כאמור;ניתנההוראהכאמור,יפרסמושרהתחבורהושרהאוצר

הודעהברשומותבדברשיעורהתמלוגיםהמופחתע

רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישר )ח(
הדוחות לגבי דעתו בחוות לאמור האוצר ושר התחבורה
הכספיים;איןבאמורכדילמנועאתקיומהשלאחריותשל

רואההחשבוןהמבקרלפיכלדיןע";

בסעיף39- )4(

בכותרתהשוליים,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"; )א(

במקום"שרהתחבורהרשאי"יבוא"שרהתחבורהאושרהאוצררשאים"; )ב(

אחריסעיף40איבוא: )5(

"תמלוגיםמהרווח
הנקי

הרשות40א1ע תשלם 40א)ב(, סעיף לפי התשלום על נוסף )א(
למדינה,בעבורכלשנההחלבשנת2020,תמלוגיםבשיעור
של50%מהרווחהשנתיהנקי,ובלבדשסכוםהתמלוגיםלא

יעלהעלסכוםההכנסההחייבתהשנתיתע

תמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(יועברועדיום31ביולי )ב(
שלכלשנה,בעדהשנההקודמתע

סביר חשש קיים כי מסוימת, בשנה המועצה סברה )ג(
שתשלוםהתמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(ימנעמהרשותלעמוד
בהתחייבויותיההקיימותאוהצפויות,תפנההמועצהלשר
התחבורהולשרהאוצר,עדיום30ביונישלאותהשנה,בבקשה
להפחיתאתשיעורהתמלוגיםהקבועבסעיףקטן)א(;פנתה
המועצהכאמור,רשאיםשרהתחבורהושרהאוצרלהורותעל
הפחתתשיעורהתמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכיקייםחשש
כאמור;ניתנההוראהכאמור,יפרסמושרהתחבורהושרהאוצר

הודעהברשומותבדברשיעורהתמלוגיםהמופחתע

לסעיף קטן )ח( המוצע

מאחרשרואההחשבוןהמבקרפועלבעבורהרשות
ובעבורשרהתחבורהושרהאוצר,מוצעלקבועכירואה
החשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישרהתחבורה
ושרהאוצרלאמורבחוותדעתולגביהדוחותהכספיים,
וזאתבלילגרועמקיומהשלאחריותשלרואההחשבון

המבקרלפיכלדיןע

לפסקה )4(

סעיף39לחוקרשותשדותהתעופה,שעניינו"דיווח
לפידרישתשרהתחבורה",קובעכי"שרהתחבורהרשאי
לדרושמהרשות,בכלעת,דיןוחשבוןוכןמידעשוטףאו
חד־פעמי,עלכלעניןשהואבגדרתפקידיהוסמכויותיה"ע
מוצעלתקןאתסעיף39האמורולקבועכיגםשרהאוצר

יהיהרשאילדרושדיווחלפיוע

לפסקאות )5( ו–)6(

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםומשרדהאוצר,
בסיועמשרדרואיחשבון,ערכובדיקהמעמיקהשלתזרים
המזומניםוהדוחותהכספייםשלהרשותעהבדיקההעלתה
כיברשותצפוייםלהצטברעודפיכספיםמשמעותייםוכן

מאשר יותר גבוהות להיות צפויות הרשות הכנסות כי
ו–2017ע 2016 בשנים התממשה אשר תחזית הוצאותיה,
נכוןלסוףשנת2017נצברוברשותעודפיהכנסותבסךשל

כ־6ע2מיליארדש"חע

מביצוע הרשות מהכנסות נובעים הכספים עודפי
תפקידיההציבוריים,ומשכךראוישעודפיםאלהישמשו
לטובתהציבורבאמצעותהעברתםלקופתהמדינהענוכח
האמורובשיםלבלשמירהעליכולתהפיתוחשלהרשות,
התעופה, שדות רשות לחוק 40ג סעיף את לתקן מוצע
שעניינוחובתהרשותלהעבירלמדינהתשלומיםנוספים
בשניםמסוימותכמפורטבסעיף,ולקבועכיהרשותתשלם
לאוצרהמדינהסךכוללשל1,200מיליוניש"חבשנת2019,
וזאתנוסףעלהסכוםשל1,190מיליוןש"חשעלהרשות
לשלםלאוצרהמדינהבשנת2018ולסכוםשל740מיליון
ש"חשהרשותשילמהלאוצרהמדינהבשנת2017,והכול
בהתאםלהוראותהסעיףהאמורעבהתאםלקבועבסעיף40ג
האמורלענייןהתשלוםהנוסףבשנים2017ו־2018,מוצע
כיגםסכוםהתשלוםהנוסףשישולםבשנת2019,ישולם
בשנימועדים,באמצעהשנהובסופה,בשניחלקיםשוויםע
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בסעיףזה- )ד(

"ההכנסההחייבתהשנתית"-סךכלההכנסותהשנתיותשל
הרשות,ובכללזההכנסותמהשכרתשטחיםלצרכים
מסחריים,ולמעטהכנסהמאגרותושירותיםלמטוסים

ומאגרותושירותיםלנוסעים;

"הרווחהשנתיהנקי"-הרווחאחרימסיםעלההכנסה,כפי
שנקבעבדוחותהכספייםכאמורבסעיף38אע";

בסעיף40ג- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"בשנים2017ו־2018"יבוא"בשנים2017עד2019"; )א(

ברישה,במקום"בשנים2017ו־2018"יבוא"בשנים2017עד2019"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

בשנת2019-סכוםשל1,200מיליוןשקליםחדשיםאשרישולם )3("
באופןהזה:

עדיוםכ"זבסיווןהתשע"ט)30ביוני2019(-סכוםשל600 )א(
מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-סכוםשל600 )ב(
מיליוןשקליםחדשיםע";

אחריסעיף47יבוא: )7(

בהתאם לעיל, המתואר ההסדר על נוסף כי יצוין
להוראותסעיף40בלחוקרשותשדותהתעופה,עלהרשות
2016עד לשלםלאוצרהמדינהתמלוגיםבעבורהשנים
2018כמפורטבאותוסעיף,ובהתאםלהוראותסעיף40א
לחוקרשותשדותהתעופה,עליהלשלםלמדינהתשלום

שנתיקבועכמפורטבאותוסעיףע

עודיצויןכיהוצאותיהשלהרשותמדישנהעולות
עלהכנסותיהמאגרות,ועלכןהיאעושהשימושבחלק
מהכנסותיההמסחריותלמימוןהוצאותאלהעבהתאםלכך,
העודפיםאשרהצטברובקופתהשלרשותשדותהתעופה

נובעיםמהכנסותיההמסחריותע

חשש אין ברשות, שהצטברו הכספים עודפי בשל
ממשיכיהמהלךהמוצעיפגעביכולתהשלרשותשדות

התעופהלמלאאתתפקידיהבאיכותראויהוביעילותע

תמלוגים של העברה קבוע באופן להסדיר כדי
מהרשותלאוצרהמדינה,מוצעלהוסיףלחוקרשותשדות
התעופהאתסעיף40א1המוצע,שעניינו"תמלוגיםמהרווח
הרשות הנקי"עבסעיףהאמורייקבעהסדרקבועשלפיו
,2020 בשנת כלשנההחל תעבירלאוצרהמדינה,בעד
שלה, הנקי השנתי מהרווח 50% של בשיעור תמלוגים
ובלבדשסכוםהתמלוגיםלאיעלהעלסךכלההכנסות
השנתיותשלהרשות,ובכללזההכנסותמהשכרתשטחים
ושירותים מאגרות הכנסה ולמעט מסחריים, לצרכים

למטוסיםומאגרותושירותיםלנוסעיםע

בשנה המועצה סברה אם כי לקבוע מוצע עוד
מסוימת,כיקייםחששסבירשתשלוםהתמלוגיםכאמור
או הקיימות בהתחייבויותיה לעמוד מהרשות ימנע
האוצר, ולשר התחבורה לשר המועצה תפנה הצפויות,
את להפחית בבקשה שנה, אותה של ביוני 30 יום עד
שיעורהתמלוגיםהאמורעפנתההמועצהכאמור,רשאים
שיעור הפחתת על להורות האוצר ושר התחבורה שר
התמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכיקייםחששכאמורעניתנה
יפרסמו האוצר, ושר התחבורה שר בידי כאמור הוראה
השריםהודעהברשומותבדברשיעורהתמלוגיםהמופחתע

נוכחכךשסכוםהתמלוגיםנגזרמהרווחהשנתיהנקי
רקבמקרה תחול לשלםאותה החובה ולכן הרשות של
מסוימת, בשנה נקי שנתי מרווח הרשות נהנתה שבו
ובשיםלבלכךשלמועצהנתונהכאמורהסמכותלפנות
לשרהתחבורהולשרהאוצרבבקשהלהפחיתאתשיעור
התמלוגים,הרישמדוברבהסדרמאוזןאשרייצרוודאות
את לממש ביכולתה פגיעה ייצור ולא לרשות ויציבות

תפקידיהלפידיןע

לפסקה )7(

מוצעלעגןבמסגרתחוקרשותשדותהתעופהפטור
ארנונה מתשלום בלבד גוריון בן התעופה לנמל קבוע
המצב את לקבע ובכך אחרים, מוניציפליים ותשלומים
הקייםשבונמלהתעופהאינומשלםתשלומיםכאמור
לרשות משויך שאינו גלילי בשטח מצוי והוא מאחר

מקומיתע
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"פטורממסים
המשתלמים

לרשותמקומית

כלנכסיהרשותבנמלהתעופהבןגוריוןיהיופטוריםמכל47אע
לרשות המשתלמים אחר, חובה תשלום או ארנונה אגרה,

מקומיתע"

פרק ג': מסים
תיקוןחוקשירות

המילואים
בחוקשירותהמילואים,התשס"ח-3-42008ע

בסעיף18)ג(,פסקאות)2(עד)5(-יימחקו; )1(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

מקבלהתגמולהנוסףחייבבמסהכנסהבשיעורשל25%)בסעיף")ה( )1(
זה-המסהמיוחד(,בלאזכותלניכוי,לקיזוז,לפטוראולהפחתהכלשהםע

המשלםינכהמתשלוםהתגמולהנוסף,אתהמסהמיוחדוישלמו )2(
לפקידהשומה,כהגדרתובפקודתמסהכנסה,בצירוףדיןוחשבוןשיגיש

באותומועדע

יראואתהמסהמיוחדכמסהכנסהלענייןשומה,גבייהועונשיןלפי )3(
פקודתמסהכנסה;עלניכויהמסהמיוחדיחולוהוראותלפיסעיף164

לפקודה,כאילוהיהניכוימסשהמשלםחייבבוע

"פטורממסים
המשתלמים

לרשותמקומית

כלנכסיהרשותבנמלהתעופהבןגוריוןיהיופטוריםמכל47אע
לרשות המשתלמים אחר, חובה תשלום או ארנונה אגרה,

מקומיתע"

פרק ג': מסים

תיקוןחוקשירותבחוקשירותהמילואים,התשס"ח-3-42008ע
המילואים

בסעיף18)ג(,פסקאות)2(עד)5(-יימחקו; )1(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

מקבלהתגמולהנוסףחייבבמסהכנסהבשיעורשל25%)בסעיף")ה( )1(
זה-המסהמיוחד(,בלאזכותלניכוי,לקיזוז,לפטוראולהפחתהכלשהםע

המשלםינכהמתשלוםהתגמולהנוסף,אתהמסהמיוחדוישלמו )2(
לפקידהשומה,כהגדרתובפקודתמסהכנסה,בצירוףדיןוחשבוןשיגיש

באותומועדע

יראואתהמסהמיוחדכמסהכנסהלענייןשומה,גבייהועונשיןלפי )3(
פקודתמסהכנסה;עלניכויהמסהמיוחדיחולוהוראותלפיסעיף164

לפקודה,כאילוהיהניכוימסשהמשלםחייבבוע

גוריון בן התעופה נמל הפעלת על אמונה הרשות
והיאמספקתבפועלאתכלהשירותיםשאליהםנזקקנמל
התעופה,שאינומקבלשירותיםכלשהםמרשויותמקומיותע
מצבזהמובנהבאופיוהייחודישלנמלהתעופהבןגוריון
וצרכיהביטחוןוהבטיחותהכרוכיםבהפעלתו,שמחייבים
כיכללהפעולותבשטחויבוצעועלידיגורםאחדהנושא
ומקצועיות מומחיות בעל שהוא ובאחריות, בסמכות
הרגולטורים מול בעבודה זה ובכלל התעופה, בתחום
הבין־לאומייםוהלאומיים,כגוןרשותהתעופההאזרחיתע
מעברלכך,גםעבודהמולגופיםכדוגמתהמשרדלהגנת
הסביבהומשרדהביטחוןנעשיתבאופןובהיקףהייחודי
לנמלהתעופהבןגוריוןבהשוואהלרשויותמקומיות,גופי

תשתיתאחריםושדותתעופהאחריםע

לפסקה )1(  סעיף 3

המילואים, שירות לחוק 18)א( סעיף 
התשס"ח-2008)בפרקזה-חוקשירותמילואים(,קובע
כיחיילמילואיםיהיהזכאילתגמולמיוחדבשלשירות
על נוסף מיוחד(, תגמול - זה )בפרק שביצע המילואים
תנאי דיןע כל פי על זכאי הוא שלהם אחרים תגמולים
שירות תקופת משך לרבות המיוחד, לתגמול הזכאות
התשלום, ביצוע ודרכי שיעוריו וכן המזכה, המילואים
נקבעובפקודותהצבא,כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,
התשט"ו-1955)בפרקזה-חוקהשיפוטהצבאי(עבהתאם
האוכלוסיות המכסות, 0209ע35, מס' מטכ"ל לפקודת
והסכומים,לענייןהתגמולהמיוחד,ייקבעועלידיהגורמים
הנוכחי, במצב לישראלע ההגנה בצבא לכך המוסמכים
מבצעי הם המיוחד העיקרייםמקבלתהתגמול הנהנים
שירותמילואיםבמשך32ימיםבשנה,אויותר,הזכאים
לסכוםשל100שקליםחדשיםלכליוםשירות,החלמהיום

ה־32ועדהיוםה־60ע

סעיף18)ג()1(לחוקשירותמילואיםקובעכיעלאף
המיוחד התגמול תשלום את יראו לא דין, כל הוראות
הביטוח חוק לעניין הכנסה, מס פקודת לעניין כהכנסה
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,ולענייןחוקביטוח

בריאותממלכתי,התשנ"ד-1994ע

עםזאת,בסעיף18)ג()2(לחוקשירותמילואיםנקבע
הסדרמיוחדלמיסויהתגמולהמיוחדולפיויחויבמקבל
התגמולהמיוחדבמסהכנסהבשיעורשל25%,בלאזכות

לניכוי,לקיזוז,לפטוראולהפחתהכלשהםע

בנוסף,נקבעוהוראותמיוחדותבסעיף18)ג()3(ו–)4(
לחוקשירותמילואים,לצורךיישוםהסדרהמסהמיוחד
שחלעלתשלוםהתגמולהמיוחד,ובכללזההוראותלעניין

חובתהניכויבמקורבידימשלםהתגמולהמיוחדע

על להקל הרצון המילואים, שירות חשיבות עקב
ימי של משמעותי מספר המבצעים מילואים משרתי
מילואיםולסייעבמהלךהכוללשלהגברתהמוטיבציה
מילואים שירות חוק את לתקן מוצע מילואים, לשירות
כךשמשרתיהמילואיםהזכאיםלתגמולהמיוחדבהתאם
לחוק,לאיהיוחייביםבתשלוםמסהכנסהבשלהתגמול

המיוחדע

עקבביטולהמסכאמור,ניתןלבטלגםאתההוראות
הקבועותלגביאופןתשלוםהמסוגבייתובפסקאות)2(עד

)5(שלסעיף18)ג(לחוקשירותמילואיםע

לפסקה )2(

19לחוקשירותמילואיםמשולםתגמול לפיסעיף
נוסףלחיילמילואיםלפיתנאיזכאותשנקבעיםבהוראות
השיפוט לחוק 2א בסעיף כמשמעותן העליון, הפיקוד
הצבאי)בפרקזה-תגמולנוסף(עהתגמולהנוסףמשולם

ס"חהתשס"ח,עמ'502;התשע"א,עמ'949ע 4
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שרהאוצררשאי,בהסכמתהשר,להתקיןתקנותבכלהנוגעלביצוע )4(
סעיףקטןזהע"

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו־2014(

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים42013ע
ו־2014(,התשע"ג-52013,בסעיף40)2(,במקום"כ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018("

יבוא"י"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025("ע

תיקוןחוקמס
הכנסה)הגדלת

נקודותזיכוי
להורים-הוראת

שעה(

בחוקמסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים-הוראתשעה(,התשע"ז-5-62017ע

בשםהחוק,במקום"מסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים-הוראתשעה(" )1(
יבוא"לתיקוןפקודתמסהכנסה)תיקוןמס'246(7";

בסעיף1- )2(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןלפקודתמסהכנסה-הגדלתנקודות )א(
זיכוילהורים";

במקוםהרישהיבוא"בפקודתמסהכנסה-"; )ב(

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"יקראו"יבוא"יבוא"; )ג(

עלידירשותהמסיםבישראללפינתוניםשצבאההגנה
שירות לחוק 19)ד( סעיף היום, לרשותע מוסר לישראל
מילואיםמחילאתסעיף18)ג(לחוקהאמורגםעלהמענק
הנוסף,כךשמשולםהמסהמיוחדגםעלהתגמולהנוסףע
בשלהביטולהמוצעשלפסקאות)2(עד)5(שלסעיף18
לחוקשירותמילואיםכמתוארלעיל,נדרשלערוךתיקון
טכניבסעיף19לחוקשירותמילואים,כךשיובהרשהמס
המיוחדייגבהעלהתגמולהנוסף,גםלאחרהתיקוןהמוצע
על המיוחד המס יבוטל שלפיו האמור לחוק 18 לסעיף

התגמולהמיוחדע

הכנסה, מס לפקודת ו־40ד 40ג סעיפים לפי  סעיף 4
בחישובהמסשליחידתושבישראלשלמדתואר 
אקדמיאולימודימקצוע,תובאבחשבוןנקודתזיכויבמספר
שנותמסכמספרשנותלימודיהתואראוהמקצועעבהוראת
שעהשנחקקהבסעיף40)2(לחוקלשינויסדריעדיפויות
לאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013
ו־2014(,התשע"ג-2013,במסגרתתיקוןמס'197לפקודתמס
הכנסה,החלהלגבימישסייםאתלימודיובשנת2014או
2015,נקבעכינקודתזיכויכאמורתינתןרקבמשךשנהאחת
לאחרסיוםהתוארעהוראתשעהזוהוארכהבמסגרתחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
בשנותהתקציב2015-2016(,התשע"ו-2015,גםלגבימי

שסייםלימודיובשנותהמס2016עד2018ע

נקודותזיכוילמישסייםתוארהיאהטבהרגרסיבית
במהותה,הניתנתבאופןאחידלבעלימקצועאשרנמנים
עםשכבתמקבלישכרגבוהעאפקטיביותההטבהמוגבלת,

אינה והיא הלימודים בתום ליחיד מוענקת היא שכן
משפיעהעלמצבוהכלכליבזמןהלימודים,כאשרצרכיו

גדוליםיותרע

לפיכך,מוצעלהאריךאתהוראתהשעהלגביסעיפים
40גו־40דלפקודתמסהכנסה,כךשגםלגבימישסייםאת
)1בינואר לימודיובתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט
2019(עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(,יקראו
אתהסעיפיםהאמוריםכךשנקודותהזיכויהניתנותלפיהם
יחולובמשךשנתמסאחת,בדומהלהוראותהחלותכיום

לגבימישסייםלימודיובשנים2016עד2018ע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 5

בקרב הפנויה ההכנסה את להגדיל כדי 
משפחותהמצויותבמעגלהעבודה,מוצעלתקןאתפקודת
מסהכנסה,כךשהטבותהמסהניתנותלשנים2017ו־2018
בחוקמסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים()הוראת
שעה(,התשע"ז-2017)בפרקזה-הוראתהשעהלעניין
נקודותהזיכוי(,ייכללובפקודתמסהכנסה,באופןקבוע

לשנים2019ואילךע

להלןיפורטוהטבותהמס,אשרמוצעלהאריךאת
תוקפן:

נקודותזיכוילאישה,לפיסעיף66)ג()4(לפקודתמס
הילדים שכלכלת חד–הורית במשפחה ולהורה הכנסה,
עליו,לפיסעיף40)ב()1(לפקודתמסהכנסה,בעדכלאחד

מילדיהםשטרםמלאולהםשששניםבשנתהמס:

ס"חהתשע"ג,עמ'140;התשע"ו,עמ'243ע 5

ס"חהתשע"ז,עמ'954ע 6

המספרהסופישלהתיקוןייקבעבעתאישורהחוקבכנסתבקריאהשנייהובקריאהשלישיתע 7
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סעיף3-בטלע )3(

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק6ע
עבודה(,התשס"ח-82007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(,במקוםסעיף8יבוא:

הסכומיםהנקוביםבחוקזה,יתעדכנוב־1בינוארשל8ע"עדכוןסכומים )א(
כלשנהלפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומים
המעודכניםכאמוריעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל

10שקליםחדשיםע

הסכומים את ברשומות בהודעה יפרסם המנהל )ב(
המעודכניםלפיסעיףקטן)א(ע"

סעיף3-בטלע )3(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק6ע
עבודה(,התשס"ח-82007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(,במקוםסעיף8יבוא:

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(

הסכומיםהנקוביםבחוקזה,יתעדכנוב־1בינוארשל8ע"עדכוןסכומים )א(
כלשנהלפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומים
המעודכניםכאמוריעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל

10שקליםחדשיםע

הסכומים את ברשומות בהודעה יפרסם המנהל )ב(
המעודכניםלפיסעיףקטן)א(ע"

גילבשנתהמס

נקודותזיכוי
לשנת2019ואילך
טרםקבלתהתיקון

המוצע
נקודותזיכויעלפי

התיקוןהמוצע

½1½לידה

½22שנהעדחמש

מס לפקודת 66)ג()5( סעיף לפי לגבר, זיכוי נקודות
הילדים שכלכלת חד–הורית במשפחה ולהורה הכנסה,
אינהעליו,לפיסעיף40)ב()1א(לפקודתמסהכנסה,בעד
כלאחדמילדיהםשטרםמלאולהםשששניםבשנתהמס:

גילבשנתהמס

נקודותזיכוי
לשנת2019ואילך
טרםקבלתהתיקון

המוצע
נקודותזיכויעלפי

התיקוןהמוצע

½11לידה

½22שנה

½22שנתיים

½12שלוש

½2-ארבע

½2-חמש

לעניין השעה הוראת של החקיקה הליכי במהלך
נקודותהזיכוי,התווסףסעיףאשרקובעשאםהיתהשנת
לידתושלילדבאחתמהשנים2017או2018,תהיהזכאית
הזיכוי נקודות מתוך אחת זיכוי נקודת אם לבחור אמו
שלהןהיאזכאיתבשלהילדבשנתהלידה,תובאבחשבון
שלאחריה המס בשנת או הילד נולד שבה המס בשנת
)בפרקזה-אפשרותהבחירה(עעםזאת,נקודותזיכויאינן
תחליפיותלמענקישירומטרתןלעצבאת"סףהמס",קרי,
חייבנישוםבתשלום סכוםההכנסהאשרממנוומעלה
מסעאםנצמחההכנסהבסכוםהנמוךיותרמסףהמס,אין

באי–ניצולה איןלראות ולכן זיכוי למתןנקודת הצדקה
כעיוותע זה במקרה מסוימת מס בשנת זיכוי נקודת של
בהקשרזהישלציין,כיניודנקודתזיכוימשנתהלידה
לשנההעוקבתמיטיבבעיקרעםבעליהכנסותגבוהותע
מסיבותאלהובשלשיקוליםתקציבייםותפעוליים,מוצע
שאפשרותהבחירהתיוותרלאםבשלילדששנתלידתו
שנולד ילד בשל לא אך ,2018 או 2017 מהשנים באחת

בשניםמאוחרותיותרע

לפסקה )3(

בסעיף3בהוראתהשעהלענייןנקודותהזיכוי,נקבע
ששרהאוצרידווחלכנסתעדיוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1
בנובמבר2018(עליישוםהוראתהשעהוכןאםהממשלה
מתכוונתלהאריךאתההטבותהקבועותבהוראתהשעהע
מאחרשמועדהדיווחטרםהגיעבמועדהגשתהצעתחוק
ההטבות את להאריך מוצע זו, חוק שבהצעת והיות זו
שבהוראתהשעהולהפוךאותןלקבועות,איןעודצורך

בדיווחולכןמוצעלבטלאתסעיף3האמורע

8לחוקלהגדלתשיעור מוצעלתקןאתסעיף  סעיף 6
פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות 
חברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-2007)בפרקזה-חוק
מענקעבודה(עלפיסעיף8לחוקמענקעבודה,הסכומים
הנקוביםבחוקמתעדכניםמדישנהב־1ביוני,ומפורסמים
שהסכומים העובדה בשל באוגוסטע 31 עד ברשומות
מתעדכניםרקבאמצעהשנה,עובדיםשמגישיםבקשה
לקבלתמענקלאיכוליםלדעתבזמןהגשתהבקשהלמענק
אםהםזכאיםלמענקומהוגובההמענק,מכיווןשהסכומים
המזכיםוסכוםהמענקישתנובהמשךהשנהלפיהשינויים
של השנתי שהעדכון לקבוע מוצע האמור, נוכח במדדע
הסכומיםבחוקמענקעבודהיתבצעבתחילתכלשנה,ב־1

בינואר,כךשיהיהידועבמועדהגשתהבקשהע

שר )ולא עודמוצעלקבועכימנהלרשותהמסים
האוצר(יפרסםבהודעהברשומותאתהסכומיםהמעודכנים

לפיסעיף8)א(המוצעלחוקמענקעבודהע

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשע"ו,עמ'1156ע 8
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חוקלהגדלת
שיעורההשתתפות

בכוחהעבודה
ולצמצוםפערים
חברתיים)מענק

עבודה(-הוראת
שעהלענייןהגדלת

מענקעבודה
המשתלםבעד

הכנסהשהופקה
בשנתהמס2018

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר7ע
2019(,יקראואתחוקמענקעבודה,לגבימענקעבודההמשתלםבעדהכנסהשהופקה

בשנתהמס2018,כך:

בסעיף1,לפניההגדרה"הכנסהחודשיתממוצעת"יקראו: )1(

""בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסנשויאוידועבציבור,ובלבדשהוא
מנהלמשקביתמשותףעםבןזוגו;";

בסעיף2- )2(

בכלמקום,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )א(

בפסקה)1()ג(,המילים"ואינהעולהעל6,210שקליםחדשים"-יימחקו; )ב(

בפסקה)2()ג(,המילים"ואינהעולהעל6,810שקליםחדשים"-יימחקו; )ג(

בסעיף4,בכלמקום,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )3(

בסעיף5)ב()2(- )4(

ברישה,במקום"11,940"יקראו"12,380"; )א(

בפסקתמשנה)א(,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )ב(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )ג(

בסעיף6,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )5(

בחוק הניתנים המענקים את להגדיל מוצע  סעיף 7
מגבלות בשל להלןע כמפורט עבודה, מענק 
תקציביותמוצעלהחילאתההגדלההמוצעתכהוראת
שעה)בפרקזה-הוראתהשעהלענייןמענקהעבודה(,
בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עד
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019()בפרקזה-תקופת
הוראתהשעהלענייןמענקהעבודה(,קרי,רקבהתייחס
למענקעבודההמשתלםבעדהכנסהמעבודהאוהכנסה

מעסקאומשלחידשהופקהבשנתהמס2018ע

לפסקה )1(

מוצעלקבועכיבתקופתהוראתהשעהלענייןמענק
העבודה,יקראואתסעיףההגדרותבחוקמענקעבודהכך
שתיווסףבוהגדרהלמונח"בןזוג",באופןשיבהירשרקמי
שישלובןזוגבמשךכלשנתהמס,יראואותוכאילוישלו
בןזוגלצורךחוקמענקעבודהעכך,מישמצבוהמשפחתי
אותו יראו המענק, נתבע שלגביה המס בשנת השתנה
באותההשנה,כלהשנה,כיחידעכמוכןמוצעלקבועכי
בתקופתהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,אםזכאי
הוכיחשהיהידועבציבורבמשךכלשנתהמס,יתייחסו
אלבןזוגוהידועבציבורכבןזוגולצורךחוקמענקעבודה,
לרבותלצורךקבלתהמענקהנוסףלמשפחהעובדתאשר
מענק לחוק המוצע 6א)א1( בסעיף אותו להוסיף מוצע

עבודה,כפישיפורטבהמשךע

לפסקאות )2( עד )5(

היום,עובדשאינוהורהיחידשמשתכרשכרחודשי
לפי המלא למענק זכאי ש"ח, 4,780 עד ש"ח 3,580 של
חוקמענקעבודהעסכוםהמענקהמלאהיוםלאבלשני
ילדיםאופחותעומדעלסךשל330ש"ח,ולאבלשלושה
ילדיםאויותרעומדסכוםהמענקהמלאעלסךשל480
ש"ח,ואילוגובההמענקהמלאלאםעומדעלשיעורשל
50%נוספיםמעברלסכומיםאלהעמוצעלהגדילאתטווח
ההכנסההמזכהבמענקהמלא,כךשבהתאםלתיקוןלפי
הוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,מישמשתכרשכר
של3,580ש"חעד5,000ש"חיהיהזכאילמענקהמלאע
כתוצאהמהתיקוןהמוצע,גםיגדלטווחההכנסותהמזכה
במענקחלקיעהיוםעובדכאמורשמשתכריותרמ־4,780
ש"חלחודש,זכאילמענקחלקי,כאשרהמענקקטןככל
שההכנסההחודשיתגבוההיותר,עדלאיפוסועבהתאם
לתיקוןהמוצעבהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,זכאי
שישלושניילדיםאופחות,שמשתכרשכרחודשישל
עד6,350ש"חיהיהזכאילמענקכלשהו,וכןזכאישישלו
שלושהילדיםאויותר,שמשתכרשכרחודשישלעד6,960
ש"חיהיהזכאילמענקחלקי)היוםסכומיהשכרהחודשי

הרלוונטייםהם6,210ש"חו־6,810ש"ח,בהתאמה(ע

כמוכןמוצע,במסגרתהוראתהשעהלענייןמענק
5לחוקמענקעבודהאשר העבודה,להתאיםאתסעיף
קובעהפחתהמהמענקלעובדבמשפחהשישלההכנסות
יכולה שמשפחה הסכום הגדלת באמצעות גבוהות,

להשתכרבלאשמופחתהמענקע
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בסעיף6א- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לאםעובדת"יקראו"להורהעובד"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"עובדתשהיאאםלילדאחדאויותר,הזכאיתלמענק )ב(
לפיהסעיפיםהאמורים,תהיהזכאית"יקראו"עובדשלוילדאחדאויותרבשנת

המס,הזכאילמענקלפיהסעיפיםהאמורים,יהיהזכאי";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ג(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עובדכאמורבאותוסעיףקטן")א1( )1(
שישלובןזוגעובד,יהיהזכאילתוספתמענקבעדכלחודשעבודה
בפועלבשנתהמסשלאקיבלבוהכנסתעבודהמאתקרובו,בסכום

המתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדכלחודשבמקדםע

בסעיףקטןזה- )2(

"בןזוגעובד"-בןזוג,שהואעובדאועצמאי,שהכנסתוהחודשית
הממוצעתבשנתהמסאינהנמוכהמסכוםההכנסההחודשית

הממוצעתהנמוכהביותרהמזכהבמענקלפיסעיף2)1()ב(;

"מקדם"-התוצאההמתקבלתמהכפלתשיעורהעבודההמשפחתית
ב־30%;

בפועל העבודה חודשי מספר - המשפחתית" העבודה "חודשי
בשנתהמס,שבהםמקבלהמענקלאקיבלהכנסתעבודה
מאתקרובו,אושבהםהבןזוגהעובדשלמבקשהמענקלא

קיבלהכנסתעבודהמאתקרובו,לפיהנמוך;

"שיעורהעבודההמשפחתית"-התוצאההמתקבלתמחלוקתמספר
חודשיהעבודההמשפחתיתב־12ע";

בסעיף6א- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לאםעובדת"יקראו"להורהעובד"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"עובדתשהיאאםלילדאחדאויותר,הזכאיתלמענק )ב(
לפיהסעיפיםהאמורים,תהיהזכאית"יקראו"עובדשלוילדאחדאויותרבשנת

המס,הזכאילמענקלפיהסעיפיםהאמורים,יהיהזכאי";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ג(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עובדכאמורבאותוסעיףקטן")א1( )1(
שישלובןזוגעובד,יהיהזכאילתוספתמענקבעדכלחודשעבודה
בפועלבשנתהמסשלאקיבלבוהכנסתעבודהמאתקרובו,בסכום

המתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדכלחודשבמקדםע

בסעיףקטןזה- )2(

"בןזוגעובד"-בןזוג,שהואעובדאועצמאי,שהכנסתוהחודשית
הממוצעתבשנתהמסאינהנמוכהמסכוםההכנסההחודשית

הממוצעתהנמוכהביותרהמזכהבמענקלפיסעיף2)1()ב(;

"מקדם"-התוצאההמתקבלתמהכפלתשיעורהעבודההמשפחתית
ב־30%;

בפועל העבודה חודשי מספר - המשפחתית" העבודה "חודשי
בשנתהמס,שבהםמקבלהמענקלאקיבלהכנסתעבודה
מאתקרובו,אושבהםהבןזוגהעובדשלמבקשהמענקלא

קיבלהכנסתעבודהמאתקרובו,לפיהנמוך;

"שיעורהעבודההמשפחתית"-התוצאההמתקבלתמחלוקתמספר
חודשיהעבודההמשפחתיתב־12ע";

לפסקאות )6()א(, )ב( ו–)ד(, )7( ו–)8(

מוצע,במסגרתהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,
להשוותאתהמענקלאבעובדהקבועבחוקמענקעבודה,
שקבוע כפי עובדת, לאם הניתן המוגדל המענק לסכום

בסעיף6אלחוקמענקעבודהע

למענק זכאי יחיד הורה שאינו עובד הורה כיום,
עבודהמכוחחוקמענקעבודה,ככלשהואמשתכרשכר
חודשיבסךשלכ־2,060ש"חעדלסךשלכ־6,738ש"חע
או ילדים לשני לאב המלא המענק גובה לעיל, כאמור
פחותעומדעלסךשל330ש"ח,ולאבלשלושהילדיםאו
יותרעומדהמענקהמלאעלסךשל480ש"ח,ואילוגובה
המענקהמלאלאםעומדעלשיעורשל50%נוספיםמעבר
לסכומיםאלהעמוצעלהגדילאתסכוםהמענקשניתןלאב
עובד,כךשיהיהשווהלסכוםהמענקשניתןלאםעובדתע
יובהר,כיהאמורלענייןזהרלוונטירקלהורהשאינוהורה
יחיד,מכיווןשהורהיחידזכאילמענקבטווחישכרגבוהים

יותר,ובסכומיםגבוהיםיותרע

בהתאםלתיקוןהמוצעבהוראתהשעהלענייןמענק
העבודה,גובההמענקהחודשילאבלשניילדיםאופחות

לאב המענק וסכום ש"ח, 495 עד של סכום על יעמוד
לשלושהילדיםאויותריעמודעלסכוםשלעד720ש"חע

לפסקה )6()ג(

מענק לעניין השעה הוראת בתקופת כי מוצע
העבודה,יקראואתחוקמענקהעבודהכךשייווסףבסעיף
6אשבו,סעיףקטן)א1(,שלפיובמצבשבושניבניהזוג
עובדים,ובןהזוגשלמישזכאילמענקמשתכרשכרשלא
פוחתמסכוםהמזכהבמענקחודשימלא)3,580ש"ח(,יגדל
30%נוספיםע סכוםהמענקהמשולםלזכאיבשיעורשל
לפיהמוצע,המענקהנוסףהמלא,בגובה30%מעלסכום
המענקהבסיסי,יינתןרקכאשרשניבניהזוגהעובדים
רק עובד הזוג מבני אחד אם השנהע כל במשך עובדים
בחלקמהשנה,תוספתמענקיחושבבאופןיחסילפימספר
החודשיםהנמוךמביןחודשיהעבודהשלמבקשהמענק
אובןזוגו)להלן-שיעורהעבודההמשפחתית(עכךשככל
ששיעורהעבודההמשפחתיתגבוהיותר,התוספתלמענק
תהיהקרובהיותרל־30%מעלסכוםהמענקהבסיסיעמוצע
כיהתוספתתינתןלפיסכוםהמענקהסופי,לאחרשמוכפל

ב־150%לפיסעיף6אלחוקמענקעבודהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11 608

בסעיףקטן)ב(,במקום"עובדתשהיא"יקראו"עובדשהוא"; )ד(

בסעיף6ב)א(,ברישה,במקום"בסעיף2"יקראו"בסעיפים2ו־6א"; )7(

בסעיף17)ב()1(,במקום"גםלגביעצמאיתשהיאאםלילדאחדאויותר"יבוא"גם )8(
לגביעצמאישהואהורהלילדאחדאויותר"ע

פרקג'-תחילה
והוראתמעבר



תחילתםשלסעיפים3עד5לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהע8ע )א(

עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף6לחוקזה,ביוםכ"ד )ב(
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019(יעודכנוהסכומיםהנקוביםבחוקמענקעבודהלפי
שיעורשינויהמדדהידועבמועדהאמורלעומתהמדדשהיהידועב־1ביונישלהשנה

הקודמתע

פרק ד': ספורט
תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-91967)בפרקזה-החוקלהסדרההימורים9ע
בספורט(-

בסעיף1א- )1(

אם היום, כנוסחו עבודה מענק חוק שלפי יובהר
הכנסתהמשפחהגבוההמאוד,גובההמענקשלהעובד
הזכאיקטןעדשמתאפס,כךשגםבהתאםלתיקוןהמוצע
במסגרתהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,ההטבהלא
תינתןלעובדיםזכאיםשבןזוגםמרוויחשכרגבוהמאודע

לסעיף קטן )א( סעיף 8

עד 3 סעיפים של תחילתם את לקבוע מוצע 
שירות חוק את בהתאמה, המתקנים, זו, חוק להצעת 5
)תיקוני לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי חוק מילואים,
ו־2014(, 2013 לשנים התקציב יעדי להשגת חקיקה
זיכוי נקודות )הגדלת הכנסה מס וחוק התשע"ג-2013
להורים-הוראתשעה(,התשע"ז-2017,ליוםפרסוםחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנת2019(,התשע"ח-2018עמוצעכיתחילתםשלשאר
זו,יהיהביוםכ"דבטבת הסעיפיםבפרקג'להצעתחוק
התשע"ט)1בינואר2019(,בהתאםלסעיףהתחילההכללי

שלהצעתחוקזוע

לסעיף קטן )ב(

8המוצעלחוקמענק כאמורלעיל,בהתאםלסעיף
הסכומים זו, חוק להצעת 6 בסעיף כנוסחו עבודה,
בכל בינואר ב־1 יתעדכנו עבודה מענק בחוק הקבועים
כ"ד ביום יהיה האמור התיקון תחילת כי ומוצע שנה,
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019()בפרקזה-יוםהעדכון
הראשון(עמכיווןשבשנת2018יתעדכנוהסכומיםהנקובים
בחוקמענקעבודהב־1ביוניבהתאםלנוסחהחוקלפני
תיקונוהמוצע,וכדישייווצררצףלענייןמנגנוןהעדכון,
מוצעלקבועהוראתמעברשלפיהביוםהעדכוןהראשון
יעודכנוהסכומיםהאמוריםלפישיעורשינויהמדדהידוע
ביוםהעדכוןהראשוןלעומתהמדדשהיהידועב־1ביוני

שלהשנההקודמתע

התשכ"ז- בספורט, ההימורים להסדר החוק  פרק ד' 
ההימורים להסדר החוק - זה )בפרק 1967  כללי

בספורט(,הקיםאתהמועצהלהסדרההימורים 
בספורט)בפרקזה-המועצה(והסמיךאותהלארגןולערוך
הימוריםעלתוצאותשלמשחקיספורטותחרויותספורט
ולהקצותכספיםלחלוקהכתמיכהבתחוםהספורט,למטרות
לאמות ובהתאם האמור לחוק 9)ב1( בסעיף המפורטות
מידהשנקבעועלידיהמועצההלאומיתלספורט,מכוח
חוקהספורט,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוקהספורט(,
כהגדרתה הלאומית המיתקנים תכנית במסגרת לרבות
בחוקהספורט)בפרקזה-תכניתהמיתקניםהלאומית(,
ושאושרועלידישרהתרבותוהספורט,אושרהתרבות

והספורטושרהאוצר,לפיהענייןע

כך,בהתאםלמצבהחוקיהיום,הקצאהשלכספים
ציבורייםלתחוםהספורטנעשיתבאמצעותשניתהליכי
השנתי, המדינה תקציב באמצעות נבדלים: הקצאה
מיליון כ־100 מקצה והספורט התרבות משרד כאשר
לספורט, הציבורית ההקצאה מסך כ־15% שהם ש"ח,
ובאמצעותהמועצהשמקצהמיתרתההכנסותהשנתיות
שלהמהימוריםסךשלכ־540מיליוןש"ח,שהםכ־85%
מסךההקצאההציבוריתלספורטעמכאןשתחוםהספורט
המועצה וברווחי בהכנסות רבה במידה תלוי בישראל
מארגוןועריכתהימוריםעלתחרויותומשחקיספורט,ולכן
ירידהבהכנסותהמועצה,עלולהלהביאלירידהבכספים
שיועברולתמיכהשוטפתבספורטולפיתוחתשתיותספורט

ומיתקניספורטע

במצבזה,שבולממשלההשפעהמוגבלתבלבדעל
ההקצאהשנעשיתעלידיהמועצה,עולההחשששהקצאת
הכספיםלתחוםהספורטנעשיתבאופןשאינומיטביושלא
בהכרחמשקףאתסדרהעדיפויותהכוללשלהממשלהע
המדינה ידי על מופעלים אשר ביקורת מנגנוני בנוסף,

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ח,עמ'88ע 9
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בהגדרה"הסכמיםעםגופיספורט",הסיפההחלבמילים"ולמעטהסכמים" )א(
-תימחק;

ההגדרה"המועצההלאומיתלספורט"-תימחק; )ב(

בסעיף4)א(- )2(

ברישה,במקום"11חברים"יבוא"7חברים"; )א(

פסקאות)4(עד)7(-יימחקו; )ב(

בסעיף5א- )3(

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"יהיהנציגציבורשימונה בסעיףקטן )א(
בהתייעצות"יבוא"יהיהנציגציבור;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדת

הביקורתע";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף7- )4(

בסעיףקטן)ד(- )א(

בהגדרה"הסכמיםעםגופיספורט",הסיפההחלבמילים"ולמעטהסכמים" )א(
-תימחק;

ההגדרה"המועצההלאומיתלספורט"-תימחק; )ב(

בסעיף4)א(- )2(

ברישה,במקום"11חברים"יבוא"7חברים"; )א(

פסקאות)4(עד)7(-יימחקו; )ב(

בסעיף5א- )3(

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"יהיהנציגציבורשימונה בסעיףקטן )א(
בהתייעצות"יבוא"יהיהנציגציבור;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדת

הביקורתע";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף7- )4(

בסעיףקטן)ד(- )א(

לבחינהשלהקצאתכספיםציבורייםכתמיכותוהשימוש
בהם,אינםמופעליםעלהקצאתכספיםכאמורע

נוכחהאמור,מוצעלנתקאתהתלותשלתחוםהספורט
תהיה המועצה כי ולקבוע בספורט ההימורים ברווחי
מוסמכתלארגןולערוךהימוריםעלתוצאותשלמשחקי
רווחי כי מוצע בהתאם, בלבדע ספורט ותחרויות ספורט
המועצהלאיממנועודאתתחוםהספורטויועברולאוצר
המדינה;זאת,כאשרחלוקתהתמיכותלספורטתיעשה
עלידיהמדינה,וכללתקציבהתמיכהבתחוםהספורט
ייקבעבתקציבמשרדהתרבותוהספורט,במסגרתתקציב
המדינההשנתיעכך,כללהתמיכותבתחוםהספורטירוכזו
בידיגוףאחד,האמוןעלקביעתהמדיניותהכוללתוארוכת
הטווחבתחוםהספורט,באופןשיביאלהקצאהמיטבית
שלהתמיכות,מתוךראייהרוחביתשלהתחוםושלצורכי
הגופיםהשוניםשפועליםבועכפועליוצא,תוקנהודאות
תקציביתלגופיהספורטהנתמכיםויוקלהנטלהבירוקרטי
עלגופיהספורטהנתמכים,אשרייתמכוכולםלפיאותה
מדיניות,בהתאםלאותםנהליםועלידיאותוגורםעכך
מטרותיהם להגשמת לפעול האמורים לגופים יתאפשר
המקצועיותוכפועליוצאלתרוםלקידוםהספורטהישראליע

לפסקה )1( סעיף 9

הקצאת שלפיה לעיל, כמתואר ההצעה נוכח 
הכספיםלתמיכהבתחוםהספורטלאתוסדרעודלפיהחוק
להסדרההימוריםבספורט,ישצורךלערוךתיקוניםבמספר

הגדרותהמנויותבסעיף1אלחוקהאמורע

הלאומית "המועצה ההגדרה את למחוק מוצע
לספורט",משוםשבמצבהחוקיהקיים,המועצההלאומית
לספורטקובעתאתהסכומיםשיחולקוכתמיכהלהיבטים
שוניםבתחוםהספורט,ואולםבהתאםלשינויהמוצעבפרק
זה,שלפיוחלוקתהתמיכותתיעשהמתקציבהמדינה,אין

עודצורךלהתייחסלמועצההלאומיתלספורטבמסגרת
החוקלהסדרההימוריםבספורטע

עודמוצעלהתאיםאתההגדרהשלהמונח"הסכמים
עםגופיספורט"כךשתשקףאתהשינויהאמור,הואיל
והמועצהלהסדרההימוריםבספורטתחויבבהעברתיתרת
1אלחוקלהסדרההימורים ההכנסות,כהגדרתהבסעיף
בספורט,לתקציבהמדינה,אשרממנוייתמךתחוםהספורט
בישראל,ולכןלאתוכלעודלערוךהסכמיםעםגופיספורט

שקשוריםלקבלתכספיםמתוךיתרתההכנסותע

לפסקאות )2(, )3()א( ו–)6(

תהיה בספורט ההימורים להסדר שהמועצה מעת
מוסמכתלארגןולערוךהימוריםעלתוצאותשלמשחקי
ההקצאה כלל בעוד בלבד, ספורט ותחרויות ספורט
הציבוריתלתמיכהבתחוםהספורטתיקבעבתקציבמשרד
התרבותוהספורט,באופןשינותקהקשרביןרווחיהמועצה
לביןתמיכהבתחוםהספורט,הרישייצוגתחוםהספורט
במועצהלהסדרההימוריםבספורט,עלידיחבריםמגופי
ספורטשיהיוחבריםבה,אינומתאיםעודעבהתאםלאמור,
מוצעלתקןאתסעיף4)א(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,
שעניינוהרכבהמועצה,וכןאתסעיף5א)ב(לחוקהאמור,
שעניינוהרכבועדתהביקורתשלהמועצהעכמוכן,מוצע
8ג)ג()2(לחוקלהסדרההימוריםבספורט לתקןאתסעיף
ולקבועכילאיהיהצורךבקיוםהתייעצותעםהמועצה
הלאומיתלספורט,לשםהעברתסכומיםמיתרתההכנסות
או תקציב הצעת במסגרת ולהיפך, לזוכים, לתשלומים

במהלךשנתכספיםע

לפסקאות )3()ב(, )4(, )7( ו–)9( - כללי

חוקהספורטהקיםאתהמועצההלאומיתלספורט
לחלוקת מידה אמות לקבוע השאר, בין אותה, והסמיך
רווחיהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלתמיכותבתחום
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בפסקה)1(,בסופהיבוא"בתוםשלושהחודשיםמתוםכלשנתכספים )1(
)להלן-דוחותכספייםשנתיים(";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ליתרתהכנסות סקוריםותחזית דוחותכספייםתקופתיים )2("
אחד 30ימיםמתוםכל מעודכנתעדתוםשנתהכספים,בתום
משלושתהרבעוניםהראשוניםשלשנתהכספים)להלן-דוחות
כספייםרבעוניים(;לענייןזה,"רבעון"-תקופהשלשלושהחודשים
רצופים,שתחילתהב־1בינואר,ב־1באפריל,וב־1ביולישלכל

שנה;";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

הודעות,דיווחיםודוחותשנתיים,תקופתייםומיידיים,כפי )3("
שקבעוהשריםבתקנותע";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"הדוחותהכספייםהשנתיים"יבוא"ועלהדוחות )ב(
הכספייםהרבעוניים";

בסעיף8,במקום"ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת"יבוא"ולאחרשניתןלשר )5(
21ימיםלהעבירלשריםאת העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,פרקזמןשל

עמדתובענייןהתכניתהמוצעת";

הספורט,וזאת,באישורשרהתרבותוהספורט,אובאישור
שרהתרבותוהספורטושרהאוצר)בפרקזה-השרים(,
לפיהענייןעכאמורלעיל,החלקהארישלמימוןהספורט
ההימורים להסדר המועצה רווחי על נשען בישראל,

בספורט,מהימוריםשלהציבורעלתחרויותספורטע

מוצעלנתקאתהתלותשלתחוםהספורטבישראל
הספורט, לתקציב חדש הסדר ולקבוע הימורים, ברווחי
ידי על תיעשה לספורט הציבורית ההקצאה כל שלפיו
המדינה,בהתאםלנהליםהמקובליםבמשרדיהממשלהע
קביעתההסדרהחדש,מחייבתשורהשלתיקוניםבחוק

להסדרההימוריםלספורט,כפישיפורטלהלןע

לפסקה )3()ב(

5אלחוקלהסדרההימוריםבספורט,שעניינו סעיף
ועדתהביקורתשלהמועצה,קובעשורהשלהוראותבנוגע
לחובתהמועצהלמנותמביןחבריהועדתביקורת,הרכב
ועדתהביקורתותפקידיהשלועדתהביקורתעתפקידיה
שלועדתהביקורתכוללים,ביןהשאר,אתהחובההמנויה
לדון בספורט, ההימורים להסדר לחוק 5א)ג()5( בסעיף
מיתרת סכומים המקבלים גורמים על ביקורת "בדוחות
בהיבטים ,9 סעיף לפי לחלוקה המיועדות ההכנסות
הנוגעיםלתמיכתהמועצהבפעילותם"ענוכחההצעהלנתק
אתהתלותשלתחוםהספורטבישראלברווחיהימורים,
ולייחדאתפעילותהמועצהלארגוןועריכהשלהימורים
בלבד, ספורט ותחרויות ספורט משחקי של תוצאות על
מתייתרהתפקידהאמורשלועדתהביקורת,ועלכןמוצע

לבטלאותוע

לפסקאות )4(, )7( ו–)9(

סעיף7לחוקלהסדרההימוריםבספורטקובעשורה
שלהוראותבענייןתקציבהמועצה,וחובתהלהגישלשרים
יישום לשם בסעיףע כמפורט ודוחות דיווחים הודעות,
ההסדרהמוצע,שלפיורווחיהמועצהלאיממנועודאת
להסדיר מוצע המדינה, לאוצר ויועברו הספורט תחום
אתהבקרההחשבונאיתשהמועצהתידרשלהעכך,מוצע
לתקןאתסעיף7)ד(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,באופן
שהמועדיםשבהםמחויבתהמועצהלהגישלשריםדוחות
תקופתיים כספיים ודוחות מבוקרים, שנתיים כספיים
סקוריםיחדעםתחזיתליתרתהכנסותמעודכנת,ייקבעו

בחוקע

סעיף7)ה(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,קובעכי
מנהלהמועצה,סגןהמנהלהכללילענייניכספים,יושב
ראשהמועצהוחברמועצהנוסףשהמועצהתסמיךלכך,
יחתמועלהדוחותהכספייםהשנתייםשלהמועצהויצרפו
להםטופסהצהרהחתוםעלידם,בנוסחההצהרההקבוע
בתוספתהראשונהלחוקהאמורעמוצעלתקןאתהסעיף
האמורואתנוסחההצהרההאמורה,כדילהחילגםלגבי
הדוחותהרבעונייםסקורים,כלליםדומיםלאלושחלים
לגביהדוחותהכספייםהשנתיים,זאת,כדילהגביראת

נאותותהדיווחויעילותהבקרההחשבונאיתע

בנוסחו בספורט, ההימורים להסדר לחוק 9 סעיף
הקיים,קובעכיהמועצה,באישורהשריםובאישורועדת
הכספיםשלהכנסת,תקבעבכלשנהלמיתשולםיתרת
שקבעה לסכומים בכפוף חלוקה, איזו ולפי ההכנסות
המועצההלאומיתלספורטשיחולקוכתמיכהלתשתיות
ספורט לאגודות ואיגודים, להתאחדויות בספורט, יסוד
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)2(,הסיפההחלבמילים"אישורהשריםלפיפסקהזו"- בסעיף8ג)ג(,בפסקה )6(
תימחק;

בסעיף9- )7(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"יתרתההכנסות"; )א(

- ולפיתוחם" לקידומם "ותשמש במילים החל הסיפה )א(, קטן בסעיף )ב(
תימחק;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

המועצהתעבירלמדינהאתיתרתההכנסותהחיוביתשנצברה, ")א1(
כמפורטלהלן:

במועדהקבועבסעיף7)ד()1(להגשתכלדוחכספישנתי-את )1(
יתרתההכנסותלפיהדוחהכספיהשנתי,בניכויהסכומיםששולמו

לפיפסקה)2(באותהשנתכספים;

במועדיםהקבועיםבסעיף7)ד()2(להגשתכלדוחכספירבעוני )2(
-אתיתרתההכנסותשנצברוברבעוןלפיאותודוח;";

סעיפיםקטנים)ב(עד)ב1א(-בטלים; )ד(

יבוא היתרות" וחלוקת ההוצאות "ההכנסות, במקום )ג(, קטן בסעיף )ה(
"ההכנסותוההוצאות";

סעיפיםקטנים)ג1(ו–)ד(-בטלים; )ו(

)2(,הסיפההחלבמילים"אישורהשריםלפיפסקהזו"- בסעיף8ג)ג(,בפסקה )6(
תימחק;

בסעיף9- )7(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"יתרתההכנסות"; )א(

- ולפיתוחם" לקידומם "ותשמש במילים החל הסיפה )א(, קטן בסעיף )ב(
תימחק;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

המועצהתעבירלמדינהאתיתרתההכנסותהחיוביתשנצברה, ")א1(
כמפורטלהלן:

במועדהקבועבסעיף7)ד()1(להגשתכלדוחכספישנתי-את )1(
יתרתההכנסותלפיהדוחהכספיהשנתי,בניכויהסכומיםששולמו

לפיפסקה)2(באותהשנתכספים;

במועדיםהקבועיםבסעיף7)ד()2(להגשתכלדוחכספירבעוני )2(
-אתיתרתההכנסותשנצברוברבעוןלפיאותודוח;";

סעיפיםקטנים)ב(עד)ב1א(-בטלים; )ד(

יבוא היתרות" וחלוקת ההוצאות "ההכנסות, במקום )ג(, קטן בסעיף )ה(
"ההכנסותוההוצאות";

סעיפיםקטנים)ג1(ו–)ד(-בטלים; )ו(

ספורט מיתקני של ולשדרוג להקמה ספורט, ומועדוני
בספורטע וגזענות אלימות מניעת שמטרתן ולפעילויות
הספורט תחום ניתוק בדבר המוצע לשינוי בהתאם
את לתקן מוצע המדינה, ידי על בו ותמיכה מהימורים

9לחוקלהסדרהימוריםבספורט,ולהוסיףבואת סעיף
סעיףקטן)א1(,שלפיותעבירהמועצהלמדינהאתיתרת
ההכנסותהחיוביתשנצברהאצלה,באותםמועדיםשבהם
השנתיים הכספיים הדוחות את להגיש נדרשת היא

המבוקריםואתהדוחותהכספייםהתקופתייםהסקוריםע

בהתאם,מוצעלבטלאתסעיפיםקטנים)ב(,)ב1(ו–)ג1(
שקובעים בספורט, ההימורים להסדר לחוק 9 סעיף של
הוראותבאשרלאופןהקצאתהכספיםעלידיהמועצה,
ידי על עוד תיעשה לא שההקצאה מעת ומתייתרים
המועצהעכמוכן,גםסעיףקטן)ב1א(שלהסעיףהאמור,
שמחייבאתהמועצהלהעבירלמועצההלאומיתלספורט
אתהצעתהתקציבואתהתקציבהמאושרשלהמועצה,
מתקציב עוד ייתמך לא הספורט שתחום מעת מתייתר
לספורט הלאומית שהמועצה צורך אין ולכן המועצה,
תידרשלו;אשרעלכן,מוצעלבטלגםאתהסעיףהקטן
האמורעעודמוצעלבטלאתסעיףקטן)ד(שלסעיף9לחוק
להסדרההימוריםבספורט,שמגדירמונחיםשמתייתרים

נוכחההסדרהחדשהמוצעע

עודמוצעלתקןאתסעיף9)ג(לחוקלהסדרההימורים
תפרסם "המועצה כי היום, בנוסחו שקובע, בספורט,
שלושה תוך המועצה, של האינטרנט ובאתר ברשומות
על וחשבון דין כספים, שנת כל תום לאחר חודשים

ההכנסות,ההוצאותוחלוקתהיתרותבאותהשנה",כך
להכנסות רק יתייחס המועצה שתפרסם וחשבון שהדין
ולהוצאותהמועצה,מעתשבהתאםלשינויהמוצע,חלוקת

היתרותלאייעשהעלידהע

לפסקה )5(

לערוך חוק לפי הרשאים גופים שני פועלים כיום
חוק מכוח הפיס, מפעל בישראל: והגרלות הימורים
העונשין,התשל"ז-1977,ולפיהיתרמשרהאוצראומי
והמועצהלהסדרההימורים סמכותו, לו האציל שהשר
בספורט,מכוחהחוקלהסדרההימוריםבספורטעכלגוף
מוסמכת המועצה כך, לו; הקצה שהריבון בתחום פועל
ספורט משחקי של תוצאות על הימורים ולערוך לארגן
ותחרויותספורט,ומפעלהפיסמוסמךלארגןולערוךאת

שארההימוריםוההגרלותע

זוביןשניהגופים,נכוןכיבמקומות נוכחהקבלה
שבהםהדבראפשרי,תהיהזהותביןההוראותהרגולטוריות
שחלותעליהםעמכיווןשאישורתכניותהימוריםלמפעל
הפיסניתןעלידישרהאוצר,אומישהסמיכולכך,מוצע
לתקןאתסעיף8לחוקלהסדרההימוריםבספורטכךשגם
חדשות הימורים תכניות שיאשר מי המועצה, לעניין
שתבקשלערוך,יהיושרהתרבותוהספורטושרהאוצר,
בלישיידרשנוסףעלאישורםגםאישורשלועדתהכספים
שלהכנסתעתחתזאת,מוצעכיבמסגרתההליךשלפיו
תובאתכניתהימוריםלאישורהשריםהאמורים,יינתןאף
לשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםפרקזמןלתת

אתעמדתולגביהע
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בסעיף9א,סעיףקטן)ב(-בטל; )8(

בתוספתהראשונה,בפסקה)1(,במקום"הדוחהכספיהשנתי"יבוא"הדוחהכספי )9(
השנתי/הדוחהכספיהרבעוני)מחקאתהמיותר("ובמקום"לשנת"יבוא"לתקופה"ע

תיקוןהחוק
להסדרההימורים
בספורט-תחילה

והוראתמעבר

עלאףסעיף38לחוקזה,שרהתרבותוהספורטושרהאוצררשאיםלדחות,בצו,10ע )א(
אתמועדביטולןשלפסקאות)1(עד)5(ו–)7(שלסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימורים
בספורט,כנוסחובסעיף9)7()ד(לחוקזה,כולןאוחלקן,לתקופהשלאתעלהעלשלושה

חודשיםע

נדחה,בצו,מועדביטולןשלהוראותסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט, )ב(
כולןאוחלקן,לפיסעיףקטן)א(,בתקופתהדחייהיקראואתסעיף9)ב1(לחוקלהסדר

ההימוריםבספורטכך:

היא 7)ג(, סעיף לפי למועצה שיועברו "מהכספים יבוא הרישה במקום )1(
תקצה";

בפסקאות)1(,)2(,)3(ו–)7(,בכלמקום,במקום"שתקבעהמועצההלאומית )2(
לספורט"יבוא"שיקבעוהשרים"ע

כספיםשהוקצוכדיןעלידיהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף9)ב1( )ג(
לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,וטרםשולמועד
יוםתחילתושלחוקזה,ישולמועלידימשרדהתרבותוהספורט,כאילוהוקצועל

לפסקה )8(

סעיף9א)ב(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,בנוסחו
הנוכחי,קובעכי"ככלשיתרותהמזומניםיפחתומ־250
מיליוןשקליםחדשים)בסעיףקטןזה-הסכוםהמזערי(,
תעבירהמדינהלמועצהלאיאוחרמ־60ימיםמהמועדשבו
יפחתויתרותהמזומניםכאמור,אתההפרששביןיתרות
המזומניםלסכוםהמזערי,ולאיותרמהסכוםשהעבירה
המועצהלמדינהבפועללפיסעיףקטן)א(ו–)א1(",זאתכדי
למנועאתהחשששבמצבשבויפחתויתרותהמזומנים
ידי על הניתנות התמיכות ייפגעו כאמור, המועצה של
המועצהלתחוםהספורטעאשרעלכן,נקבעהברירתמחדל
ולפיהבמצבכזה,תעבירהמדינהלמועצהאתההפרש
שביןיתרותהמזומניםלסכוםהמזערי,כאמורשםעבהתאם
לשינויהמוצע,ולפיוהמועצהלאתשמשעודכגורםתומך
בתחוםהספורט,הרישאיןחששכיבמקרהשיפחתויתרות
המזומניםייפגעוגופיהספורטהנתמכים,הואילוהמדינה
תיכנסבנעליהמועצהלענייןהקצאותכדיןשנעשולפי
סעיף9)ב1(לחוקוטרםשולמובפועל,ולכןאיןעודצורך

בהוראהזוומוצעלבטלאותהע

לסעיף קטן )א( סעיף 10 

מוצעכיההסדרהחדשכמתוארלעיל,ייכנס 
זאת ,)2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת כ"ד ביום לתוקף
ההתייעלות חוק של הכללי התחילה לסעיף בהתאם
לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
התקציב2019(,התשע"ח-2018)בפרקזה-חוקההתייעלות
הכלכלית2019(ענוסףעלכךכדילאפשרגמישותמסוימת
בכלהנוגעלמשךפרקהזמןשיידרשלגופיהספורטהנתמכים
לשםהיערכותלקראתההסדרהחדשוחרףתקופתהמעבר

שניתנהעדכניסתהשינוילתוקף,מוצעלהסמיךאתשר
במקרה בצו, לקבוע, האוצר שר ואת והספורט התרבות
הצורך,דחייהשלמועדביטולןשלפסקאות)1(עד)5(ו–)7(
שלסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כולןאו

חלקן,וזאתלתקופהאחתשלשלושהחודשיםבלבדע

לסעיף קטן )ב(

בהתאםלכך,מוצעלקבועכיבתקופתהדחייהכאמור
מתקציב לה שיועברו מהכספים המועצה, תקצה לעיל,
לתמיכה כספים האוצר, שר לאישור בהתאם המדינה,
בתשתיותיסודבספורט,בהתאחדויותובאיגודים,באגודות
ספורטובמועדוניספורט,בספורטבאזוריעדיפותלאומית
וספורטנשים,בארגוניהספורטהנתמכים,אובפעילויות
שמטרתןמניעתאלימותוגזענותבספורט,בהתאםלפסקאות
9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורטשמועד שלסעיף
ביטולןיידחהעכפישיפורטבהמשך,בהתאםלסעיף12)6()ה(
לתיקוןהמוצע,תבוטלסמכותהמועצההלאומיתלספורט
17י)5(לחוקהספורט,לקבועאתחלוקתיתרת לפיסעיף
ההכנסותבהתאםלנושאיםהשוניםכמפורטבסעיף9)ב1(
לחוקלהסדרההימוריםבספורט,וזאת,כמוצעבסעיף13)א(
חוקההתייעלות של פרסומו ביום החל המוצע, לתיקון
הכלכלית2019עלפיכך,מוצעכיבתקופתהדחייהימלאו
השריםתפקידזהויקבעואתהסכומיםלתמיכהבמטרות

ובנושאיםכמפורטלעילע

לסעיפים קטנים )ג( עד )ה(

לעניין נוספות מעבר הוראות כמה לקבוע מוצע
ההסדרהחדשעכך,מוצעלקבועכיהמדינה,באמצעות
משרדהתרבותוהספורט,תיכנסבנעליהמועצהלעניין
ההתחייבויותהכספיותשלהבנוגעלכספיםשהוקצוכדין
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ידובהתאםלמבחניםלתמיכה;נדחה,בצו,מועדביטולןשלהוראותסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,כולןאוחלקן,לפיסעיףקטן)א(,יראולענייןסעיףקטןזה,

אתהמועדהנדחהכאמורכיוםתחילתושלחוקזהע

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,ביוםתחילתושלחוקזה,כלהזכויותוטובות )ד(
ההנאהשלהמועצהעקבכספיםשהוקצוכדיןעלידהלפיסעיף9)ב1()6(לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יועברולמדינהויראואותןכזכויות

וטובותהנאהשלהמדינהע

מישמונהכחברהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף4)א()4(עד)7(לחוק )ה(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יחדללכהןבתפקידוביום

תחילתושלחוקזהע

החוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותשעה

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,תעבירהמועצהלמדינהאתיתרות11ע )א(
המזומנים,וכןאתכלהכנסותהמימוןשהתקבלובמועצהמהשקעתיתרותהמזומניםע

את שילווה חשבון רואה ימנה והספורט התרבות משרד של הכללי המנהל )ב(
פעילותהמועצה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדהמועדשבותעבירהמועצה
להסדרההימוריםבספורטלמדינהאתיתרותהמזומניםוהכנסותהמימוןכאמורבסעיף

קטן)א(,ולענייןזהיחולוהוראותאלה:

לשימוש הנוגעות הפעולות כל את לבצע מוסמך יהיה החשבון רואה )1(
ביתרותהמזומניםאוביתרתההכנסות,אולהתחייבויותהכספיותשלהמועצה,

ולקבלכלמידעהנוגעלהן;

ניהול של המידע למערכות גישה החשבון לרואה תיתן המועצה )2(
ההתחייבויותהכספיותוהנכסים;

התחייבותכספיתמטעםהמועצהלאתחייבאותה,אלאאםכןחתםעליה )3(
גםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;

עלכלהתחייבותכספיתמטעםהמועצהיצויןבכתבכימונהלמועצהרואה )4(
חשבוןלפיסעיףזהוכיהיאתחייבאתהמועצהרקאםנחתמהעלידוכאמור;

ידובהתאםלמבחניםלתמיכה;נדחה,בצו,מועדביטולןשלהוראותסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,כולןאוחלקן,לפיסעיףקטן)א(,יראולענייןסעיףקטןזה,

אתהמועדהנדחהכאמורכיוםתחילתושלחוקזהע

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,ביוםתחילתושלחוקזה,כלהזכויותוטובות )ד(
ההנאהשלהמועצהעקבכספיםשהוקצוכדיןעלידהלפיסעיף9)ב1()6(לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יועברולמדינהויראואותןכזכויות

וטובותהנאהשלהמדינהע

מישמונהכחברהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף4)א()4(עד)7(לחוק )ה(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יחדללכהןבתפקידוביום

תחילתושלחוקזהע

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,תעבירהמועצהלמדינהאתיתרות11ע )א(
המזומנים,וכןאתכלהכנסותהמימוןשהתקבלובמועצהמהשקעתיתרותהמזומניםע

החוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותשעה

את שילווה חשבון רואה ימנה והספורט התרבות משרד של הכללי המנהל )ב(
פעילותהמועצה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדהמועדשבותעבירהמועצה
להסדרההימוריםבספורטלמדינהאתיתרותהמזומניםוהכנסותהמימוןכאמורבסעיף

קטן)א(,ולענייןזהיחולוהוראותאלה:

לשימוש הנוגעות הפעולות כל את לבצע מוסמך יהיה החשבון רואה )1(
ביתרותהמזומניםאוביתרתההכנסות,אולהתחייבויותהכספיותשלהמועצה,

ולקבלכלמידעהנוגעלהן;

ניהול של המידע למערכות גישה החשבון לרואה תיתן המועצה )2(
ההתחייבויותהכספיותוהנכסים;

התחייבותכספיתמטעםהמועצהלאתחייבאותה,אלאאםכןחתםעליה )3(
גםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;

עלכלהתחייבותכספיתמטעםהמועצהיצויןבכתבכימונהלמועצהרואה )4(
חשבוןלפיסעיףזהוכיהיאתחייבאתהמועצהרקאםנחתמהעלידוכאמור;

וטרם בספורט ההימורים להסדר לחוק 9)ב1( סעיף לפי
מוצע זה, ולעניין המוצע, החוק תחילת יום עד שולמו
כימשרדהתרבותוהספורטישלםאתהכספיםשהוקצו

כאמורכאילוהוקצועלידובהתאםלמבחניםלתמיכהע

כמוכןמוצע,בהתאםלשינויהמוצעלניתוקתחום
הספורטמרווחיהימורים,לקבועכיכלהזכויותוטובות
ההנאהשעמדולזכותהמועצהעקבכספיםשהוקצוכדין
עלידהלפיסעיף9)ב1()6(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,
כנוסחוערבתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2019,
יועברולמדינהביוםתחילתושלהחוקהאמור,ויראואותן

כזכויותוטובותהנאהשלהמדינהע

להסדר לחוק 4 לסעיף המוצע לתיקון בהתאם
ההימוריםבספורט,בענייןהרכבהמועצה,כמתוארלעיל,
מוצעלקבועכימישמונולמועצהכנציגיהוועדהאולימפי,
ההתאחדותלכדורגל,איגודהכדורסלואיל"ת-התאחדות
ישראליתלספורטתחרותילאאולימפי,לפיסעיף4)א()4(

לכהן יחדלו בספורט, ההימורים להסדר לחוק )7( עד

חוק של תחילתו ביום במועצה כנציגים בתפקידם
נוכח לעיל, כאמור וזאת, ,2019 הכלכלית ההתייעלות

הניתוקהמוצעביןתחוםהספורטלביןרווחיהימוריםע

כאמורלעיל,בהתאםלהסדרהמוצע,החלביום  סעיף 11 
רווחי ,)2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת כ"ד 
המועצהלאיממנועודאתתחוםהספורטויועברולהכנסות
המדינהענוכחהשינויהאמור,מוצעלקבועהוראתשעה
ולפיהתיעשההעברהחד–פעמיתשליתרותהמזומנים,
כהגדרתןבסעיף11)ג(לתיקוןהמוצע,וכןשלכלהכנסות
המימוןשהתקבלומהשקעתן,ושנצברובמועצהעדלמועד
האמורעעודמוצע,כדילאפשרמעבריעילומיטבישליתרת
ההכנסות,יתרותהמזומניםוההתחייבויותהכספיותשל
המועצה,כאמורלעיל,כיימונהרואהחשבוןשילווהאת
שלרשות לכך ויביא המעבר בתקופת המועצה פעילות
ההתחייבויות צבר אודות על המידע יעמוד המדינה
הנכסים לגביהן, המועצה בנעלי תיכנס שהמדינה

וההקצאותשלהמועצה,הרלוונטייםלענייןע
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התחייבויותכספיותשניתנואוסכומיםמיתרותהמזומנים,לאישולמואו )5(
יועברו,אלאאםכןנחתמועלידירואההחשבוןע

בסעיףזה- )ג(

"המועצה"-המועצהלהסדרההימוריםבספורטכמשמעותהבחוקלהסדר
ההימוריםבספורט;

"התחייבותכספית"-התחייבותכספית,הקשורהלהקצאהלפיסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,לרבותבחוזה,
בכתבהתחייבות,במסמכיתשלוםאובהסדרפשרההמוגשלביתמשפט

אולביתדיןכדילקבלתוקףשלפסקדין;

"יתרתההכנסות"-כהגדרתהבחוקלהסדרההימוריםבספורט;

"יתרותהמזומנים"-סךהסכומיםשהמועצההקצתהלחלוקהכתמיכה,לפי
סעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוק

זה,אךטרםהועברובפועללמקבליהתמיכהע

בחוקהספורט,התשמ"ח-101988)בפרקזה-חוקהספורט(-12עתיקוןחוקהספורט

בסעיף1,ההגדרות"המועצהלהסדרההימוריםבספורט","הוועדההציבורית", )1(
"חוקלהסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"-יימחקו;

בסעיף9ב,המילים"אולפיחוקלהסדרההימוריםבספורט"-יימחקו; )2(

בסעיף17א)ב(- )3(

ברישה,במקום"19חברים"יבוא"20חברים"; )א(

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"אונבחריהן"יבוא"שהואמנהלמחלקתספורטברשות )ג(
המקומית";

לפסקה )1( סעיף 12

מוצעלמחוקאתההגדרות"המועצהלהסדר 
בספורט", ההימורים להסדר "חוק בספורט", ההימורים
ו"יתרתההכנסות",אשרבהתאםלשינויהמוצעלאיהיה
אזכורשלהןבחוקהספורט,נוכחהניתוקהמוצעביןתחום
הספורטלביןרווחיהימורים,וכפועליוצאניתוקביןחוק
הספורטלביןחוקלהסדרההימוריםבספורט,וביןהמועצה
הלאומיתלספורטלביןהמועצהלהסדרההימוריםבספורטע
עודמוצעלמחוקאתההגדרה"הוועדההציבורית",הואיל
ומוצעלבטלאתהוועדההאמורה;זאת,משוםשהוועדה
הלאומית למועצה מייעץ גוף מהווה כיום הציבורית
לקבוע מוצע המוצע, החדש להסדר ובהתאם לספורט,
לשרים מייעץ גוף תהווה לספורט הלאומית שהמועצה
בענייניספורט,ולכןהוועדההציבוריתתהווהגורםמייעץ

שני,באופןשייצורבירוקרטיהמיותרתע

לפסקה )2(

סעיף9בלחוקהספורטקובעכיהתאחדותאואיגוד
המקבליםתמיכהלפיחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,
אולפיהחוקלהסדרההימוריםבספורט,ומחזורהעסקים

השנתישלהםעולהעלמיליוןוחצישקליםחדשים,יהוו
רשותציבוריתלענייןחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,
למעטלגבימידעמסוים,כמפורטבסעיףעבהתאםלשינוי
מרווחי הספורט בתחום התמיכה ניתוק בדבר המוצע
הימורים,הרישלאייתמכועודהתאחדויותאואיגודים
לפיהחוקלהסדרההימוריםבספורט,ולכןמוצעלמחוק
בסעיףהאמוראתההתייחסותלתמיכהלפיחוקלהסדר

ההימוריםבספורטע

לפסקאות )3( ו–)4(

של הקמתה את מסדיר הספורט לחוק 17א סעיף
המועצההלאומיתלספורטואתהרכבהעמעתשהמועצה
להסדרההימוריםבספורטתהיהמוסמכתלארגןולערוך
הימוריםעלתוצאותשלמשחקיותחרויותספורטבלבד,
בעודכללההקצאההציבוריתלתמיכהבתחוםהספורט
תיקבעבתקציבמשרדהתרבותוהספורט,באופןשינותק
הקשרביןרווחיהימוריםלביןתמיכהבתחוםהספורט,
הרישייצוגתחוםההימוריםבמועצההלאומיתלספורט
עלידינציגהמועצהלהסדרההימוריםבספורטשיהיה
חברבהאונציגמפעלהפיסשיהיהמשקיףבה,אינועולה

ס"חהתשמ"ח,עמ'122;התשע"ז,עמ'548ע 10
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אחריפסקה)13(יבוא: )ד(

שנינציגיםשלהתאחדויותאואיגודים,שאינםמיוצגיםעלידי )14("
נציגיםאחריםבמועצהע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

)ב(,לאימונהמי )14(שבסעיףקטן )4(עד במינוילפיפסקאות ")ג1(
שעוסקבתחוםההימוריםוההגרלותע";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ו(

בסעיף17ז,במקום"עשרהמבין"יבוא"רוב"; )4(

בכותרתסימןב'לפרקג',המילים"והוועדההציבורית"-יימחקו; )5(

בסעיף17י- )6(

)1(,בסופהיבוא"לשםקידומםופיתוחםשלהפעילותהגופנית בפסקה )א(
והספורטבישראל";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

לייעץלשרבענייןקביעתאמותהמידהלתמיכהבתחוםהספורט;"; )3("

בפסקה)4(,במקום"לקבוע,באישורהשרים,את"יבוא"לייעץלשריםבעניין )ג(
קביעת";

אחריפסקה)4(יבוא: )ד(

לגבשהמלצותבנושאיםבתחוםהספורטשהשראושרהאוצר, ")4א(
ביקשושתדוןבהם,וההמלצותיובאולעיוןהשריםע";

פסקה)5(-תימחק; )ה(

סעיפים17יאעד17יג-בטלים; )7(

אחריפסקה)13(יבוא: )ד(

שנינציגיםשלהתאחדויותאואיגודים,שאינםמיוצגיםעלידי )14("
נציגיםאחריםבמועצהע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

)ב(,לאימונהמי )14(שבסעיףקטן )4(עד במינוילפיפסקאות ")ג1(
שעוסקבתחוםההימוריםוההגרלותע";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ו(

בסעיף17ז,במקום"עשרהמבין"יבוא"רוב"; )4(

בכותרתסימןב'לפרקג',המילים"והוועדההציבורית"-יימחקו; )5(

בסעיף17י- )6(

)1(,בסופהיבוא"לשםקידומםופיתוחםשלהפעילותהגופנית בפסקה )א(
והספורטבישראל";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

לייעץלשרבענייןקביעתאמותהמידהלתמיכהבתחוםהספורט;"; )3("

בפסקה)4(,במקום"לקבוע,באישורהשרים,את"יבוא"לייעץלשריםבעניין )ג(
קביעת";

אחריפסקה)4(יבוא: )ד(

לגבשהמלצותבנושאיםבתחוםהספורטשהשראושרהאוצר, ")4א(
ביקשושתדוןבהם,וההמלצותיובאולעיוןהשריםע";

פסקה)5(-תימחק; )ה(

סעיפים17יאעד17יג-בטלים; )7(

בקנהאחדעםמטרותהמועצהותפקידיה,ומוצעלתקן
בהתאםאתסעיף17אלחוקהספורטעכמוכן,מוצעלהגדיל
אתהייצוגבמועצההלאומיתלספורטשלנציגיםמתחום
הספורטולקבועשייווספושנינציגיםשלהתאחדויותאו
איגודיםשאינםמיוצגיםעלידינציגיםאחריםבמועצה,
וכינציגהרשויותהמקומיותהאמורבסעיף17א)ב()6(לחוק
המקומיתע ברשות ספורט מחלקת מנהל יהיה הספורט
בהתאםלכךמוצעלהגדילאתמספרהחבריםבמועצה
הלאומיתלספורטמ־19ל־20עעודמוצעלתקןאתסעיף17ז
לחוקהספורטכךשהמנייןהחוקילקיוםישיבותהמועצה
הלאומיתלספורטיהיהרובמביןחבריה,במקוםעשרה

חבריםכפישקבועכיוםבסעיףהאמורע

לפסקאות )5( עד )7( 

סעיף17ילחוקהספורטקובעאתתפקידיהמועצה
בין כוללים, אלה תפקידים כיום, לספורטע הלאומית
השאר,קביעהשלאמותהמידהושלהסכומיםלחלוקה
להסדר לחוק 9)ב1( סעיף לפי הספורט בתחום כתמיכה
להקצאה התקציב שכלל מעת בספורטע ההימורים
הציבוריתלתחוםהספורטבישראליעוגןבתקציבהמדינה,

והתמיכותבתחוםהספורטייעשובהתאםלחוקיסודות
התקציב,התשמ"ה-1985,אולהוראותתקנוןכספיםומשק
המפורסמותעלידיהחשבהכללי,הרישהממונהעלסעיף

התקציביקבעאתאמותהמידהשלפיהןהואיחולקע

כך הספורט לחוק 17י סעיף את לתקן מוצע לכן,
שהמועצההלאומיתלספורט,כגוףשישבוייצוגלגופי
הספורטהעיקרייםבישראלוהואבעלהידעוהמומחיות
לשר המייעץ המקצועי הגורם תהיה הספורט, בתחום
התרבותוהספורטלענייןקביעתאמותהמידהלתמיכה,
לענייןקביעתמדיניותכוללתוארוכתטווחבתחוםהספורט
והספורט הפעילותהגופנית של לשםקידומםופיתוחם
האוצר ולשר והספורט התרבות ולשרת ועוד, בישראל

לענייןקביעתתכניתהמיתקניםהלאומיתע

לספורט הלאומית שהמועצה מעת כי מוצע עוד
עצמההפכהלגוףמייעץלשרים,תבוטלהוועדההציבורית,
שהוקמהכגוףמייעץלמועצההלאומיתלספורטלעניין
אמותהמידהלתמיכה,מכיווןשהיוועצותכפולהתיצור
את תסרבל ובהכרח הצדקה לה שאין בירוקרטיה עודף

תהליךקביעתןשלאמותהמידהלתמיכהע
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בסעיף17יד- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"המועצה"יבוא"השרים",במקום"ובאישורהשרים, )א(
תקבע"יבוא"יקבעו"ובמקום"ותפרסמה"יבוא"ויפרסמואותה";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)2(,המילים"ואמותהמידה"-יימחקו; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

סכומיהכספיםשייועדולהקצאהבעבורהקמתםאושדרוגם )4("
שלתשתיותספורטאומיתקניספורט)בפסקהזו-תשתיותאו
מיתקנים(,ולענייןזהרשאיםהשריםלהביאבחשבון,ביןהשאר,

אתהענייניםהאלה:

סוגיהםומספרםשלהתשתיותאוהמיתקנים; )א(

מיקומםשלהתשתיותאוהמיתקנים,בשיםלבלפריסה )ב(
גאוגרפית,לצורכיהפיתוחשלהספורטבישראלאולמצב
הכלכלישלהיישובשבוהםנמצאיםבהתאםלמדדהחברתי-

כלכלישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאומדד
אחרשייראהלשריםהולם;

סוגיהגופיםאשריהיוזכאיםלהקצאתכספיםלשם )ג(
הקמתםאושדרוגםשלתשתיותאומיתקנים)בפסקהזו-

הגופיםהזכאים(;

לוחותהזמניםלביצועההקמהאוהשדרוגשלהתשתיות )ד(
אוהמיתקנים,שבהםיידרשולעמודהגופיםהזכאים;

לפסקה )8(

סעיף17יד)א(לחוקהספורט,בנוסחוהנוכחי,קובעכי
המועצההלאומיתלספורט,לאחרהתייעצותעםהשרים
הממוניםעלמשרדיהממשלההמקציםמשאביםלהקמה
ולשדרוגשלמיתקניספורטובאישורשרהתרבותוהספורט
הלאומית, המיתקנים תכנית את תקבע האוצר, ושר
כך האמור הסעיף את מוצעלתקן ברשומותע ותפרסמה
תכנית את יקבעו האוצר ושר והספורט התרבות ששר
המיתקניםהלאומית,והמועצההלאומיתלספורטתייעץ

להםלגביהע

מוצעלתקןאתסעיף17יד)ב(לחוקהספורטולהוסיףבו
אתפסקה)4(,שבהיפורטוההיבטיםהשוניםשהשריםיהיו
רשאיםלהביאבחשבוןלענייןהועדתכספיםלהקמתםאו
לשדרוגםשלתשתיותספורטאומיתקניספורטעכךלמשל,
מוצעכיהשריםיביאובחשבון,לענייןזה,אתאלה:סוגיהם
ומספרםשלתשתיותהספורטאומיתקניהספורט;מיקומם
שלתשתיותהספורטאומיתקניהספורט,בשיםלבלפריסה
גאוגרפית,לצורכיהפיתוחשלהספורטבישראלאולמצב

הכלכלישלהיישובהרלוונטי;סוגיהגופים,לרבותרשויות
מקומיות,שיהיוזכאיםלהקצאתכספיםלצורךהקמהאו
שדרוגשלתשתיתספורטאומיתקןספורט,ועודעיובהר
כיההיבטיםהשוניםהמנוייםבפסקה)4(המוצעתלסעיף
17יד)ב(לחוקהספורטאינםממצים,כךשהשריםיוכלו
להתחשבבהיבטיםנוספיםשייראולהםרלוונטייםלעניין
זהעמבחניהתמיכהאוהקריטריוניםהרלוונטייםלהקצאת
כספיםמסוגאחר,שייקבעועלידימשרדיהממשלהשיקצו
משאביםלהקמהולשדרוגשלתשתיותספורטאומיתקני

ספורט,יתבססועלהוראותתכניתהמיתקניםהלאומיתע

בהתאםלאמורלעיל,מוצעלתקןאתסעיף17יד)ב()2(
לחוקהספורט,שבנוסחוהיוםקובעכיתכניתהמיתקנים
הלאומיתתכלול,ביןהשאר,סדריעדיפויותואמותמידה
להקצאתמשאביםלהקמהולשדרוגשלמיתקניספורט,
ולמחוקאתהמילים"אמותמידה",כדישיהיהברורכי
כלליים, עקרונות קובעת הלאומית המיתקנים תכנית
כאמורלעיל,אשרבהתאםלהםייקבעומבחניהתמיכה
שלמשרדיהממשלהאשריקצומשאביםלהקמהולשדרוג

שלתשתיותומיתקניספורטע
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הנתמכים, המשליםשיידרשמהגופים סכוםהמימון )ה(
והוראותלענייןהמרתהזכאותשלהגופיםהזכאיםלתשתית

אולמיתקןאחריםע";

)ג(,במקום"המועצה,מיוזמתהאולפיפנייתהשרים,תבחן" בסעיףקטן )ג(
יבוא"השריםיבחנו"והסיפההחלבמילים"החליטההמועצה"-תימחק;

בסעיףקטן)ד(,פסקה)2(-תימחק; )ד(

בסעיףקטן)ו(,במקום"למועצה"יבוא"לשריםולמועצה"ע )ה(

תיקוןחוקהספורט
-תחילהוהוראות

מעבר

תחילתושלחוקהספורטכנוסחובסעיף12לחוקזה,למעטמחיקתןשלההגדרות13ע )א(
"חוקלהסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"שבסעיף1לחוקהספורט,כנוסחו
בסעיף12)1(לחוקזה,ומחיקתהשלפסקה)2(שלסעיף17יד)ד(לחוקהספורט,כנוסחו

בסעיף12)8()ד(לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

אמותמידהשנקבעולפידיןלענייןחלוקתיתרתההכנסות,לפיסעיף9)ב1(לחוק )ב(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערביוםהתחילה,ועמדובתוקפןערביוםהתחילה,
ימשיכולחולעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,לענייןתמיכהבתחוםהספורט,

כלעודלאשונואובוטלולפיכלדיןע

מישמונהכחברהמועצההלאומיתלספורטלפיסעיף17א)ב()5(לחוקהספורט, )ג(
כנוסחוערביוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

מישמונהכחברהוועדההציבוריתלפיסעיף17יאלחוקהספורט,כנוסחוערב )ד(
יוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

הנתמכים, המשליםשיידרשמהגופים סכוםהמימון )ה(
והוראותלענייןהמרתהזכאותשלהגופיםהזכאיםלתשתית

אולמיתקןאחריםע";

)ג(,במקום"המועצה,מיוזמתהאולפיפנייתהשרים,תבחן" בסעיףקטן )ג(
יבוא"השריםיבחנו"והסיפההחלבמילים"החליטההמועצה"-תימחק;

בסעיףקטן)ד(,פסקה)2(-תימחק; )ד(

בסעיףקטן)ו(,במקום"למועצה"יבוא"לשריםולמועצה"ע )ה(

תחילתושלחוקהספורטכנוסחובסעיף12לחוקזה,למעטמחיקתןשלההגדרות13ע )א(
"חוקלהסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"שבסעיף1לחוקהספורט,כנוסחו
בסעיף12)1(לחוקזה,ומחיקתהשלפסקה)2(שלסעיף17יד)ד(לחוקהספורט,כנוסחו

בסעיף12)8()ד(לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

תיקוןחוקהספורט
-תחילהוהוראות

מעבר

אמותמידהשנקבעולפידיןלענייןחלוקתיתרתההכנסות,לפיסעיף9)ב1(לחוק )ב(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערביוםהתחילה,ועמדובתוקפןערביוםהתחילה,
ימשיכולחולעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,לענייןתמיכהבתחוםהספורט,

כלעודלאשונואובוטלולפיכלדיןע

מישמונהכחברהמועצההלאומיתלספורטלפיסעיף17א)ב()5(לחוקהספורט, )ג(
כנוסחוערביוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

מישמונהכחברהוועדההציבוריתלפיסעיף17יאלחוקהספורט,כנוסחוערב )ד(
יוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

לסעיפים קטנים )א(, )ב( ו–)ה( סעיף 13

כדילאפשרלמשרדהתרבותוהספורטלהיערך 
התמיכה מבחני הכנת להכנת הנוגע בכל בהקדם
שיידרשולצורךיישוםההסדרהמוצע,מוצעלקבועכי
מועדתחילתושלהתיקוןהמוצעלחוקהספורט,כנוסחו

חוק של פרסומו ביום יהיה המוצע, לתיקון 12 בסעיף
עניינים כמה למעט זאת, ;2019 הכלכלית ההתייעלות
ביום יהיה התחילה מועד שלגביהם להלן, שיפורטו
תחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2019,קרי,יוםכ"ד
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019()בפרקזה-יוםהתחילה

שלחוקההתייעלותהכלכלית2019(ע

הספורט לגופי התמיכה כי להבטיח כדי ואולם
הנתמכיםהיוםתמשיךלהשתלםכסדרה,מוצעלקבועכי
אמותמידהשנקבעוכדיןלחלוקתכספיהמועצהלהסדר
ההימוריםבספורטועמדובתוקפןערביוםהתחילהימשיכו
לחולעדסוףשנת2019,כלעודלאשונואובוטלולפיכל

דיןלפנימועדזהע

עלאףהאמורלעיללענייןמועדתחילתושלהתיקון
המוצעלחוקהספורט,ביוםפרסומושלחוקההתייעלות
מחיקת של תחילתה מועד כי מוצע ,2019 הכלכלית

פסקה)2(שלסעיף17יד)ד(לחוקהספורט,כנוסחובסעיף
12)8()ד(לתיקוןהמוצע,יהיהבמועדמאוחריותר,קריביום
התחילהשלחוקההתייעלותהכלכלית2019,וזאתבהתאם
מועד מוצע האמורע החוק של הכללי התחילה לסעיף
תחילהכאמורלענייןזה,שכןרקמיוםזהתפסיקהמועצה

להקצותכספיםכחלוקהלתמיכותלפיסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,ואולםכאמורלעיל,התיקון
המוצעלחוקהספורט,רובוככולו,נכנסלתוקףביוםפרסום
חוקההתייעלותהכלכלית2019,ולכן,ככלשהשריםישנו
אתתכניתהמיתקניםהלאומיתבתקופהשמיוםפרסומו
שלחוקההתייעלותהכלכלית2019עדיוםתחילתו,נדרש

שהיאתחייבגםאתהמועצהע

חוק פרסום שמיום בתקופה כי מוצע במקביל,
את יקראו תחילתו, יום עד 2019 הכלכלית ההתייעלות
שר שיקבע מידה שאמות כך הספורט, לחוק 17יג סעיף
התרבותוהספורטיחייבואתהמועצהלענייןחלוקתיתרת
ההכנסות,גםזאתכדילהבטיחרציפות,באופןשכלעוד
הקצאתהכספיםכחלוקהלתמיכותנעשיתעלידיהמועצה,
בהתאם, אותהע יחייבו והספורט התרבות שר קביעות
"חוק ההגדרות מחיקת של התחילה מועד גם כי מוצע
להסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"שבסעיף1
לחוקהספורט,כנוסחובסעיף12)1(לתיקוןהמוצע,אשר
רלוונטיותלהוראותמעבראלה,יהיהביוםהתחילהשל

חוקההתייעלותהכלכלית2019ע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

בהתאםלתיקוניםהמוצעיםלסעיפים17א)ב()5(ו־17יא
לחוקהספורט,כמתוארלעיל,מוצעלקבועכהוראתמעבר,
כימישמונהלפיהסעיפיםהאמורים,כנוסחםערבפרסומו
שלחוקההתייעלותהכלכלית2019,בהתאמה,למועצה
ההימורים להסדר המועצה כנציג לספורט הלאומית
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בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,יקראו )ה(
אתחוקהספורטכךשלפניסעיף17ידיבוא:

"אמותמידה
לתמיכהותחולתן

השררשאילקבועאמותמידהלתמיכה;קבעהשראמות17יגע )א(
מידהלתמיכה,יפרסמןברשומותע

להסדר המועצה את יחייבו לתמיכה המידה אמות )ב(
ההימורים להסדר בחוק כמשמעותה בספורט, ההימורים

בספורט,לענייןחלוקתיתרתההכנסותע

בסעיףזה,"אמותמידהלתמיכה"-אמותמידהלתמיכה )ג(
לפיסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,בתשתיות
יסודובמטרותאחרותבספורט,באגודותספורט,בהתאחדויות,
באיגודיםובמועדוניספורטוכןלתמיכהבפעילויותשמטרתן

מניעתאלימותוגזענותבספורטע"

תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט

בחוקאיסוראלימותבספורט,התשס"ח-112008)בפרקזה-חוקאיסוראלימותבספורט(,14ע
בסעיף22)א(,פסקה)10(-תימחקע

תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט

-תחילהוהוראת
מעבר

תחילתושלסעיף22)א(לחוקאיסורהאלימותבספורט,כנוסחובסעיף14לחוק15ע )א(
זה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

מישמונהלחברהמועצהלמניעתאלימותבספורטלפיסעיף22)א()10(לחוקאיסור )ב(
האלימותבספורט,כנוסחוערביוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

פרק ה': ביטוח לאומי
תיקוןחוקהביטוח

הלאומי
הביטוח16ע חוק - זה )בפרק התשנ"ה-121995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק

הלאומי(-

בסעיף223,לפניההגדרה"גמלתסיעוד"יבוא: )1(

בספורטאוכנציגהוועדההציבורית,יחדללכהןבתפקידו
2019,וזאת ביוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
נוכחהניתוקהמוצעביןתחוםהספורטלרווחיהימורים

ונוכחביטולהוועדההציבוריתע

בספורט, אלימות איסור לחוק 22 סעיף  סעיפים
התשס"ח-2008,קובעאתהרכבהשלהמועצה  14 ו־15

שהמועצה מעת בספורטע אלימות למניעת 
להסדרההימוריםבספורטתהיהמוסמכתלארגןולערוך
הימוריםעלתוצאותשלמשחקיספורטותחרויותספורט
בתחום לתמיכה הציבורית ההקצאה כלל בעוד בלבד,
הספורטתיקבעבתקציבמשרדהתרבותוהספורט,באופן
שינותקהקשרביןרווחיהימוריםלביןהתמיכהבתחום
הספורט,הרישייצוגתחוםההימוריםבמועצהלמניעת
להסדר המועצה ראש יושב ידי על בספורט אלימות
מינה שהוא במועצה אחר חבר או בספורט ההימורים
לענייןזה,אינונדרשעודעלכן,מוצעלתקןאתסעיף22)א(

לחוקהאמור,ולמחוקאתפסקה)10(שבוע

מי כי מעבר, כהוראת לקבוע מוצע לכך, בהתאם
שמונהלמועצהלמניעתאלימותבספורטכנציגהמועצה

כנציג בתפקידו לכהן יחדל בספורט, ההימורים להסדר
במועצהביוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית2019ע

פסקאות )1(, )2( ו–)7( סעיף 16 

המוסדלביטוחלאומי)להלן-המוסד(משלם 
שנה מדי אלףזכאים כיוםכ־1ע6מיליארדש"חלכ־170

לגמלתסיעוד,לשםמימוןהטיפולהסיעודיהניתןלהםע

גמלתהסיעודמשתלמתמכוחסעיף224לחוקהביטוח
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוק
מליקוי שכתוצאה מבוטח כי הקובע הלאומי(, הביטוח
מתקייםבוהאמורבאחתמפסקאות)1(,)1א(,או)2(שלהלן
זכאילגמלתסיעודחודשית,בהיקףכמפורטבאותןפסקאות

ואלוהן:

הואתלויבמידהרבהבעזרתהזולתלביצוערוב )1("
פעולותהיום־יום,אוזקוקלהשגחה-75ע9יחידותשירות

לשבוע;

הזולת בעזרת מאוד רבה במידה תלוי הוא )1א(
לביצוערובפעולותהיום־יום,ברובשעותהיממה-16

ס"חהתשס"ח,עמ'878;התשע"ח,עמ'125ע 11

ס"חהתשנ"ה,עמ'201;התשע"ח,עמ'85ע 12
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""בדיקתתלות"-בדיקתמידתהתלותבעזרתהזולת,בביצועפעולותהיום–יום
אולענייןהצורךבהשגחה;";

בסעיף224- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום")1(,)1א(,או)2("יבוא")1(עד)6("; )1(

במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(יבוא: )2(

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000 )1("
שקליםחדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעל

ידיהמוסדלפיסעיףקטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10 )2(
יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-14 )3(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-17יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-18 )4(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-21יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-22 )5(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-26יחידותשירותלשבוע;

""בדיקתתלות"-בדיקתמידתהתלותבעזרתהזולת,בביצועפעולותהיום–יום
אולענייןהצורךבהשגחה;";

בסעיף224- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום")1(,)1א(,או)2("יבוא")1(עד)6("; )1(

במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(יבוא: )2(

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000 )1("
שקליםחדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעל

ידיהמוסדלפיסעיףקטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10 )2(
יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-14 )3(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-17יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-18 )4(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-21יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-22 )5(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-26יחידותשירותלשבוע;

יחידותשירותלשבוע,ואםאיןבידוהיתראושההיתר
19 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק אינו והוא הותלה

יחידותשירותלשבוע;

כל לביצוע הזולת בעזרת לחלוטין תלוי הוא )2(
פעולותהיום־יוםבכלשעותהיממה,אוזקוקלהשגחה
מתמדת-18יחידותשירותלשבוע,ואםביןבידוהיתראו
שההיתרהותלהוהואאינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד

-22יחידותשירותלשבועע"

מכוחהוראותפסקאותאלהגמלתהסיעודמשתלמת
כיוםבשלושרמותשונות,עלפימידתהתלותשלהזכאי
לגמלהבעזרתהזולת-במידהרבה,רבהמאודאולחלוטיןע
זונקבעתבאמצעותמבחןתפקודי,המבוצע מידתתלות
עלידימעריכיםמקצועיים,והיאבאהלידיביטויבמספר
נקודות ל־11 5ע2 בין כיום הנע הזכאי שמקבל הנקודות

תלותע

הסיעודהנוכחיהמבוססעלהחלוקה מבנהגמלת
לשלושרמותגמלהאינונותןמענההולםלצורכיהקשיש,
וזאתנוכחהקושילהתאיםאתמידתהסיועלמידתהתלות

שלהזכאיבאמצעותחלוקהלשלושרמותגמלהע

של ו–)2( )1א( ,)1( שפסקאות מוצע לכך בהתאם
סעיף224לחוקהביטוחהלאומייתוקנועלידייצירתשש
רמותתלות,שייקבעועלפימספרהנקודותשיקבלהזכאי

בביצוע שלו התלות מידת את הבודקת תלות בבדיקת
פעולותהיום–יוםאולענייןהצורךבהשגחהערמתהתלות
בהיימצאהזכאיתקבעאתגובההגמלהותאפשרמתן

מענההולםלצרכיםהסיעודייםשלוע

כיוםמשתלמתגמלתהסיעוד,ככלל,באמצעותשירותים
בעיןהכולליםטיפולסיעודיבבית,טיפולבמרכזיום,אספקת
מוצריספיגהוכיוצאבאלה)להלן-יחידותשירות(עעלפי
התיקוןהמוצערמותהתלותהשונות,למעטרמתהתלות
הראשונהיקבעואתשווייחידותהשירותלויהיהזכאימקבל
הגמלהעברמתהתלותהראשונה,לגביהמידתהתלותשל
הזכאינמוכהבהשוואהלרמותהתלותהגבוהות,מוצעלקבוע
כיהזכאייקבלחלףהגמלהבעיןסכוםשל1,000ש"חעלהלן
יפורטסךיחידותהשירותלהםיהיהזכאימקבלהגמלה

שנמצאברמותהתלותהשנייהעדהשישית:

זכאיהמבוטחלגמלת יהיה השנייה התלות ברמת 1ע
סיעודבשיעורהשווהל־75ע9יחידותשירות;

ברמתהתלותהשלישיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 2ע
סיעודבשיעורהשווהל־12יחידותשירות;

ברמתהתלותהרביעיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 3ע
סיעודבשיעורהשווהל־16יחידותשירות;

ברמתהתלותהחמישיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 4ע
סיעודבשיעורהשווהל־21יחידותשירות;
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מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-26 )6(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-30יחידותשירותלשבועע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"225)ג("יבוא")ה(ו–)ו("ובמקום"בסעיףקטן)א()1(, )ב(
)1א(או)2("יבוא"בסעיפיםקטנים)א()1(עד)6(";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

")1א(השררשאילקבועטופסשימלאמישאיתוהתקשרהמוסדלשם
ביצועבדיקתהתלותשלהמבוטח";

בסעיף225- )3(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"306"יבוא"ובכפוףלאמורבסעיףקטן)ה("; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"רק"יבוא"גם"; )ב(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

)6(יקבללידיו מבוטחשחלותעליוהוראותסעיפים224)א()2(עד ")ה(
בכסףאתשווייןשל4יחידותשירותמתוךסךהיחידותשהואזכאילהןע

עלאףהוראותסעיףקטן)ה(,מבוטחיהיהרשאילבחורלקבלאת )ו(
זולמוסד; גמלתהסיעודביחידותשירותבלבדאםהודיעעלבחירתו

המוסדרשאילקבועאתדרךמתןההודעהע

ההתייעלות חוק של תחילתו ערב לגמלה זכאי שהיה מבוטח )ז(
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנת2019(,התשע"ח-

2018,ולאמסרהודעהלמוסד,יקבללידיואתשווייןשל4יחידותהשירות
כאמורבסעיףקטן)ה(,ומגמלתויופחתובהתאמה4יחידותשירותשל
טיפולאישיבמבוטחבביתו,כמשמעןבפרט)1(בלוחח'2;לאהיולמבוטח

האישי הטיפול שעות מתוך היתרה תופחת כאמור, שירות יחידות 4
במבוטחבמרכזיוםכמשמעןבפרט)2(בלוחח'2";

בסעיף225א- )4(

בסעיףקטן)א(,פסקה)3(-תימחק; )א(

ברמתהתלותהשישיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 5ע
סיעודבשיעורהשווהל־26יחידותשירות;

שברמת כך כיום הקיים המצב את לשמר מוצע
התלותהשלישיתואילךתינתןתוספתשל3עד4יחידות
שירותלמישמקבלאתהטיפולבאמצעותמטפלישראלי,

והכולכמפורטבאותוסעיףע

עקבהשינוייםהמוצעיםלעילברמותהגמלותיקון
סעיף224לחוק,מוצעלתקןבהתאםאתלוחח'2,כאמור

בפסקהע

פסקאות )3( ו–)4( 

מוצעלקבועכיזכאילגמלהשחלותעליוהוראות
)2()א()2(בסעיף )6(,כנוסחןבפסקה סעיפים224)א()2(עד
16,יקבללידיובכסףאתשווייןשל4יחידותשירותמתוך
סךהיחידותשהואזכאילהןעזאת,מתוךהנחהכיגמלה

בכסףתאפשרלוגמישותרבהיותרבשימושבגמלהלשם
קבלתמענהמיטבילצרכיוהשונים,אשראינםנכללים
במסגרתהשירותיםבעיןשלהםהואזכאיעבמטרהלאפשר
למבוטחלהמשיךולקבלאתכלגמלתהסיעודבעיןמוצע
להותירבידיואתהבחירהולהודיעעלבחירתוזולמוסדע
מבוטחשלאבחרלהמשיךולקבלגמלהבעין,יקבלןבכסף
כאמורויופחתומגמלתו4יחידותשירותבעיןתחילהמתוך
שעותהטיפולבבית,ולאחרמכן,אםלאהיומספיקיחידות

להפחתה,מתוךשעותהטיפולבמרכזיוםע

בהמשךלאמורמוצעלתקןאתסעיף225א,הקובע
תשלוםגמלתסיעודבכסףלמישמקבלשירותיסיעודבידי
מטפלמקצועישאינוקרובמשפחתושלהזכאילגמלה,
ברובשעותהיממה,שישהימיםבשבועלפחותכךשגם
הואיהיהרשאילבחורלקבלאתהגמלהביחידותשירות

וכןלשנותאתבחירתומעתלעתע
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בסעיףקטן)ג(,במקוםהאמורבויבוא"מישזכאילגמלהבכסףלפיסעיף )ב(
זה,רשאילבחורלקבלאתהגמלהביחידותשירות,ורשאילשנותאתבחירתו

מעתלעתע";

בסעיף225ג- )5(

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )א(

העבירהמוסדניכויכאמורבסעיףזהלחשבוןהבנק,יחולולגבי ")ה(
הסכומיםשהועברוהוראותלפיפסקאות)א(עד)ה(ו–)ז(עד)ט(לסעיף

1יאלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991ע";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

הוראותסעיףזהייכנסולתוקףביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר ")ז(
2019(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםזהואילךע";

אחריסעיף328יבוא: )6(

"העברתסכום
שנתיממבטח

למוסדבעד
תאונותדרכים

היההמקרהשחייבאתהמוסדלשלםגמלהלפיחוק328אע )א(
זהמשמשעילהגםלחייבמבטחלפיחוקהפיצוייםורשאי
עתיד שהוא או ששילם גמלה על פיצוי לתבוע המוסד

לשלמהלפיסעיף328)א(,יחולוהוראותאלה:

לאתוגשתובענהכאמורבסעיף328)א(אודרישה )1(
כאמורבסעיף328)א2(נגדמבטח,ולאתחולעלמבטח

חובתדיווחלפיסעיף328)א1(ו–)א2(;

בסעיףקטן)ג(,במקוםהאמורבויבוא"מישזכאילגמלהבכסףלפיסעיף )ב(
זה,רשאילבחורלקבלאתהגמלהביחידותשירות,ורשאילשנותאתבחירתו

מעתלעתע";

בסעיף225ג- )5(

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )א(

העבירהמוסדניכויכאמורבסעיףזהלחשבוןהבנק,יחולולגבי ")ה(
הסכומיםשהועברוהוראותלפיפסקאות)א(עד)ה(ו–)ז(עד)ט(לסעיף

1יאלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991ע";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

הוראותסעיףזהייכנסולתוקףביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר ")ז(
2019(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםזהואילךע";

אחריסעיף328יבוא: )6(

"העברתסכום
שנתיממבטח

למוסדבעד
תאונותדרכים

היההמקרהשחייבאתהמוסדלשלםגמלהלפיחוק328אע )א(
זהמשמשעילהגםלחייבמבטחלפיחוקהפיצוייםורשאי
עתיד שהוא או ששילם גמלה על פיצוי לתבוע המוסד

לשלמהלפיסעיף328)א(,יחולוהוראותאלה:

לאתוגשתובענהכאמורבסעיף328)א(אודרישה )1(
כאמורבסעיף328)א2(נגדמבטח,ולאתחולעלמבטח

חובתדיווחלפיסעיף328)א1(ו–)א2(;

פסקה )5( וסעיף 21 

סעיף225ג)ב(לחוקהביטוחהלאומימאפשרלמבוטח
סיעודבכסףלבקש המעסיקשלעובדזרהמקבלגמלת
מהמוסדלהעבירבשמותשלומיםבגובההקבועבסעיף
לחשבוןהבנקאוהפיקדוןשלהעובדהזר,לפיסעיף1יא
לחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991)בפרקזה-חוקעובדים
זרים(;עלפיסעיף225ג)ד(,אםיעשהכןהמבוטחיבואו
התשלומיםשיועברובמקוםהתשלומיםשנדרשמעסיק
הרחבה צו או קיבוצי הסכם לפי פנסיה, לקרן לשלם

לתשלוםלקופתגמללקצבהע

מועדהתחילהשלההוראההאמורהנקבעבסעיף
7)ב(לחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-2015
)בפרקזה-תיקוןמס'162לחוקהביטוחהלאומי(עבאותו
סעיףנקבעכיההוראהתיכנסלתוקףביוםתחילתןשל
תקנותלפיסעיף1יאלחוקעובדיםזרים,לענייןהפקדת
פיקדוןעלידייחידהמעסיקעובדזרבענףהסיעודשלא
במסגרתעסקואומשלחידו,והואיחולעלגמלתסיעוד
המשתלמתבעדהתקופהשמאותויוםואילךעכיווןשלא
נקבעובתקנותעלפיסעיף1יאלחוקעובדיםזריםהוראות
בעניין,איןכיוםאפשרותלמבוטחיחידלבקשמהמוסד

להפקידכספיםבעבורהעובדהזרהמועסקאצלוע

עובדים המעסיקים ליחידים לאפשר שנכון מאחר
זריםבענףהסיעודלהפרישלפיקדון,הןכדילהקלעליהם,
אםהםמעונייניםבכך,והןכדילקדםאתמטרותהפיקדון
ובכללןהבטחתזכויותיושלהעובדהזרועידודיציאתו

לתוקףביוםכ"ד תיכנס שההוראה מוצע מארץבמועד,
גמלה על תחול והיא )2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת
המשתלמתמיוםזהואילךעבמקבילמוצעלבטלאתסעיף
162לחוקהביטוחהלאומישזההיה 7)ב(שלתיקוןמס'

נוסחו:

"תחילתושלסעיף225גלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף
3לחוקזה,ביוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף1יאלחוק
עובדיםזרים,לענייןהפקדתפיקדוןעלידייחידהמעסיק
עובדזרבענףהסיעודשלאבמסגרתעסקואומשלחידו,
התקופה בעד המשתלמת סיעוד גמלת על יחול והוא

שמאותויוםואילךע"

עודמוצעלהבהירבחוקאלוהוראותלפיסעיף1יא
לחוקעובדיםזריםשיחולועלההפרשהלפיחוקהביטוח

הלאומיע

פסקה )6(  

סעיף328לחוקהביטוחהלאומימקנהלמוסדזכות
על פיצוי )המזיק(, מעביד שאינו שלישי מצד לתבוע
הגמלאותששילם-ושעתידלשלמןלמבוטחשנפגע)בפרק
זה-הניזוק(עזכותזוהוכרהבפסיקהכזכותהשיבוב)קרי-

המוסדנכנסבנעליהניזוקותובעאתהמזיק(ע

הסעיףהאמורוהפסיקה,העניקלצדהשלישיזכות
לנכותאתהגמלאותהמשתלמותואתהגמלאותשעתידות
להשתלםעלידיהמוסדלניזוקבתאונתדרכיםאובאירוע
נזיקיאחר,מקוםשבועולהכיישתלמומאוחריותר,מתוך
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מבטחיעבירלמוסדאתהסכוםהשנתישנקבע )2(
הפיצוי בשל )3( פסקה לפי לתקנות בהתאם לגביו
כאמור)בסעיףזה-הסכוםהקובע(;ואולםלענייןהקרן
לפיצוינפגעיתאונותדרכים,יקבעשרהאוצר,בתקנות
לפיפסקה)3()ה(,הוראותלענייןאופןהעברתהסכום

הקובע;

שרהאוצריקבעבתקנותאתכלאלה: )3(

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסד )א(
ואופן הכולל( הסכום - זה )בסעיף שנה מדי

חישובו;

אופןעדכונושלהסכוםהכולל,לרבותבשל )ב(
שינוייםשיחולומעתלעתבשיעוריהגמלאות

לפיחוקזה;

בין הכולל הסכום לחלוקת כללים )ג(
הסכום יחושב שלפיהם השונים, המבטחים

הקובעלכלמבטח;

המועדיםלהעברתהסכוםהקובע; )ד(

הוראותלענייןאופןהעברתהסכוםהקובע )ה(
עלידיהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים;

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסד )ו(
שמיום בתקופה שאירעו דרכים תאונות בעד
כ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עדיוםכ"ג
בטבתהתשע"ט)31דצמבר2018(ואשרהמוסד
לאהגישתביעהאודרישהלפיצוילגביהןלפי
סעיף328)א(או)א2(,אופןחלוקתוביןהמבטחים

והמועדיםלתשלוםאותוסכום;

הפיצוייםהמשתלמיםלניזוקעלידיהצדהשלישי,וזאת
ביןאםהגמלאותכברמשתלמותבפועלבאותומועדובין

אםלאו)"ניכוירעיוני"(ע

הביטוח, חברות באמצעות השלישי, הצד משכך,
מנכהכיוםמסכומיהפיצוייםהמגיעיםלניזוקאתסכומי
הגמלאותששולמואושעתידותלהשתלםעלידיהמוסד,
ובמקרהשבוהניזוקטרםפנהלמוסד-הואמקפיאחלקמן
הפיצוישעליולשלםלניזוקבגובההמשוערשלהגמלאות
שהיהמקבלהניזוקלוהיהפונהלמוסד,וזאתעדשיושלמו

ההליכיםמולהמוסדע

סעיף328)א2()4(לחוקהביטוחהלאומימאפשרלמוסד
לקבוע,חלףהאפשרותלהעבירדרישותתשלוםפרטניות

למבטחים,הסדראחרבהסכםבינולביןמבטחע

חלק עם הסכמים על המוסד חתם 1979 בשנת
שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתם מהמבטחים,
זכות למימוש ביחס התשמ"א-1981, )ביטוח(, פיננסיים

השיבובבתביעותלפיחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975)בפרקזה-חוקהפיצויים(,שמטרתםהיתה
לממשאתזכותהשיבובהעומדתלמוסדבלאצורךבניהול
הליכיםמשפטיים,בתמורהלתנאיםמיטיביםלמבטחיםע
בשנים2008עד2010ביטלהמוסדאתההסכמיםהאמורים
עםהמבטחים,ביןהשאר,מןהטעםשההסכמיםלאהשיגו
אתמטרתםהעיקריתשהיתה,כאמור,מניעתהתדיינויות
2014נחתמוהסכמיםחדשיםשאימצו משפטיותעבשנת
אתעקרונותההסכמיםהקודמים,לרבותבדברהתנאים
ההסכמים ואולם למבטחיםע מכוחם שניתנו המיטיבים
בשל למוסד הולם סכום להעברת הביאו לא החדשים

זכותולשיבובע

כדילמצותאתפוטנציאלזכותהשיבובשלהמוסד
בצורההטובהביותר,לשפראתהשירותלאזרח,להפחית
אתהנטלהבירוקרטיואתהעומסעלבתיהמשפטולפשט
אתהליכיההתחשבנותביןהמוסדלביןהמבטחיםבכל
הנוגעלתשלוםפיצוייםלפיחוקהפיצויים,מוצעלקבוע
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תקנותלפיפסקה)3(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר, )4(
באלה:

סךהפיצוייםעלגמלאותשהמוסדשילם )א(
אושהואעתידלשלםלפיחוקהפיצויים,בעד
ו־2011 2010 בשנים שאירעו דרכים תאונות
סעיף לפי ממבטח אותם לתבוע זכאי ושהוא

328)א(;

לוחותוריביתשנקבעובתקנותלפיסעיפים )ב(
113)א(,333ו־369,לענייןהיווןקצבאות;

עלותהסיכוןהטהור,כהגדרתהבסעיף7א )ג(
לפקודתביטוחרכבמנועי;

דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכבחובה )ד(
כמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי,שנגבו
בפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמורמשנת
ההון, שוק רשות לנתוני בהתאם ואילך, 2010

ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר;

שיעוריהגמלאותשנקבעולפיחוקזהע )ה(

בסעיףזה- )ב(

"הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים"-כמשמעותה
בחוקהפיצויים;

"חוקהפיצויים"-חוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975;

תקנותלפיפסקה)3(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר, )4(
באלה:

סךהפיצוייםעלגמלאותשהמוסדשילם )א(
אושהואעתידלשלםלפיחוקהפיצויים,בעד
ו־2011 2010 בשנים שאירעו דרכים תאונות
סעיף לפי ממבטח אותם לתבוע זכאי ושהוא

328)א(;

לוחותוריביתשנקבעובתקנותלפיסעיפים )ב(
113)א(,333ו־369,לענייןהיווןקצבאות;

עלותהסיכוןהטהור,כהגדרתהבסעיף7א )ג(
לפקודתביטוחרכבמנועי;

דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכבחובה )ד(
כמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי,שנגבו
בפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמורמשנת
ההון, שוק רשות לנתוני בהתאם ואילך, 2010

ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר;

שיעוריהגמלאותשנקבעולפיחוקזהע )ה(

בסעיףזה- )ב(

"הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים"-כמשמעותה
בחוקהפיצויים;

"חוקהפיצויים"-חוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975;

כיבכלהקשורלתביעותלפיחוקהפיצויים,חלףהאפשרות
שלהמוסדלהגישתובענהבענייןזהכאמורבסעיף328)א(
כולל התחשבנות הסדר יחול הלאומי, הביטוח לחוק
שבמסגרתומבטחיעבירלמוסדאתהסכוםהשנתישייקבע

לגביובהתאםלתקנות,והכולכמתוארלהלןע

אתסעיף הלאומי לחוקהביטוח להוסיף כך,מוצע
ידי על שיותקנו בתקנות כי ייקבע שבמסגרתו 328א,
על למוסד שיועבר הכולל הסכום ייקבעו האוצר, שר
ידיהמבטחיםמדישנהבעדפיצויעלתשלוםגמלאות
לפי פיצויים לתשלום עילה גם קיימת שבהם במקרים
חוקהפיצויים,אופןחלוקתושלהסכוםהכוללביןכלל
המבטחים,אופןעדכונווהמועדיםלהעברתהסכוםמכל
האוצר שר כי מוצע כאמור, התקנות בקביעת מבטחע
יתחשב,ביןהשאר,בסךהתקבוליםשהמוסדזכאילהם
בעדתאונותדרכיםשהתרחשובשנים2010ו־2011עשנים
אלהנבחרוכיווןשמדוברבשניםהמאוחרותביותרשבהם
מרביתהתיקיםמולהמבטחיםטופלוונסגרו,וכיווןשמדובר
הנוגעים הנתונים של בדיקה נעשתה שלגביהן בשנים
לתיקיםהאמורים;אשרעלכן,מדוברבתקופהשלגביה
עוד עליהםע להסתמך שניתן אמינים נתונים קיימים

מוצע,כיבקביעתהתקנותלענייןזה,יתחשבשרהאוצר
גםבאלה:לוחותוריביתשנקבעולפיסעיפים113)א(,333
ו־369לחוקהביטוחהלאומי,לענייןהיווןקצבאות)כיום,
עלות התשל"ח-1978(; )היוון(, הלאומי הביטוח תקנות
הסיכוןהטהור,כהגדרתהבפקודתביטוחרכבמנועי]נוסח
חדש[,התש"ל-1970;דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכב
חובה,שנגבובפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמור
משנת2010ואילך,בהתאםלנתונירשותשוקההון,ביטוח
וחיסכוןבמשרדהאוצר;ושיעוריהגמלאותשנקבעולפי

חוקהביטוחהלאומיע

לענייןהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,כמשמעותה
בחוקהפיצויים)בפרקזה-הקרן(,מוצעלקבועכישר
האוצריקבעבתקנותהוראותלענייןאופןהעברתהסכום
הקובעעלידיהקרן,למוסדעהוראהזונדרשתלאורהעובדה
שהקרןאינהגובהדמיביטוחועלכןנדרשלקבועלגביה
הוראותמיוחדותבדברהאופןשבויועברוכספיםממנה
למוסדעכךלדוגמה,יכולשייקבעבמסגרתהוראותאלה
כיהסכוםשנקבעכיעלהקרןלשלםלמוסד,ישולםעלידי
מבטח,וזאתלאורהעובדהשהקרןממומנתעלידיציבור

הנהגיםבאמצעותמבטחיםע
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שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו - "מבטח"
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981,לרבותהקרן

לפיצוינפגעיתאונותדרכים;

"פקודתביטוחרכבמנועי"-פקודתביטוחרכבמנועי
]נוסחחדש[,התש"ל-131970;

"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוקהפיצוייםע";

224)א()1("יבוא )א(,במקום"סעיף )2(,בטורב',בפרטמשנה בלוחח'2,בפרט )7(
)2("יבוא 224)א()1א(או )ב(,במקום"סעיף )3("ובפרטמשנה 224)א()1(עד "סעיפים

"סעיפים224)א()4(עד)6("ע

חוקהביטוח
הלאומי-תקנות

ראשונות

תקנותראשונותלפיסעיף328א)א()3(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוק17ע
זה,יותקנובתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזהע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתםשלהסעיפיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד)6(,ביוםי"זבתמוזהתשע"ח18ע )א(
)1ביולי2018()בפרקזה-יוםהתחילה(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםהתחילה

ואילך:

223כנוסחובסעיף16)1(; )1(

224)א(,)ב(ו–)ג(כנוסחובסעיף16)2()א()1(,)ב(ו–)ג(; )2(

225כנוסחובסעיף16)3(; )3(

225אכנוסחובסעיף16)4(; )4(

225גכנוסחובסעיף16)5(; )5(

לוחח'2כנוסחובסעיף16)7(ע )6(

328א)3( סעיף לפי שיותקנו בתקנות כי מוצע עוד
המוצעלחוקהביטוחהלאומי,ייקבעגםסכוםכוללחד־

דרכים תאונות בגין למוסד יעבירו שהמבטחים פעמי
)1בינואר שאירעובתקופהשמיוםכ"טבטבתהתשע"ד
2014(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31דצמבר2018(ואשר
טרםהוגשהלגביהןתביעהאודרישהלמוסדעזאת,כיוון
שהמוסדטרםהחללטפלעדייןבתיקיםמשניםאלועאשר
לתחום יהיה ניתן ,2018 עד 2014 השנים לעניין כן, על
אתההתנהלותבענייןפיצוייםמכוחחוקהפיצוייםלאור

ההסדרהחדשבלבדע

מספר המוצע, 328א בסעיף לקבוע מוצע כן, כמו
הגדרותהנדרשותלענייןהסעיף,ובכללזההגדרהלמונח
"מבטח";כיווןשלמוסדקיימתזכותשיבובגםכנגדהקרן,
מוצעלהוסיףלהסדרשהוצעלעילמולהמבטחיםגםאת

הקרן,באמצעותהוספתהלהגדרה"מבטח"ע

לאורחשיבותןשלהתקנותשייקבעולפיסעיף  סעיף 17 
328א)א()3(המוצעלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחו 
זו,לשםיישוםההסדרהחדש 16)6(להצעתחוק בסעיף
המוצעלענייןשיבובוההיערכותלקראתיישומו,כמתואר
לעיל,מוצעלקבועסדרזמניםשל30ימיםלהתקנתתקנות

ראשונותלפיסעיף328א)3(המוצעלחוקהביטוחהלאומיע

י"ז מיום יחולו המוצעים התיקונים כי מוצע  סעיף 18 
בתמוזהתשע"ח)1ביולי2018()בפרקזה-יום 
התחילה(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםהתחילה
ואילךעזאת,למעטמספריחידותהשירותהאמוריםבתיקון
אשר בתקופה בהדרגה, יינתנו אלה לחוק; 224 לסעיף
תחילתהביוםהתחילהוסופהביוםט"זבטבתהתשפ"א
)31בדצמבר2020(,ולאחריהתיכנסלתוקפההוראתהקבע
בענייןיחידותהשירותשיינתנובכלאחתמרמותהתלותע

הביטוח לחוק המוצע 328א סעיף הוספת לעניין
הלאומי,כנוסחובסעיף16)6(להצעתחוקזו,מוצעכימועד
תחילתושלתיקוןזהיחולביוםתחילתוהמוצעשלחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנת2019(,התשע"ח-2018,קריביוםכ"דבטבתהתשע"ט
תקנות של לתוקף כניסתן במועד או ,)2019 בינואר 1(
ראשונותלפיסעיף328)א()3(המוצעלחוקהביטוחהלאומי
כאמורבסעיף17להצעתחוקזו,לפיהמאוחר)בפרקזה-
יוםהתחילההמאוחר(;זאת,לאורחשיבותןשלהתקנות
המוצע 328א סעיף לפי החדש ההסדר ליישום כאמור,
לחוקהביטוחהלאומיעעודמוצעלקבועכיהשינויהמוצע

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320ע 13
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תחילתןשלפסקאות)1(עד)6(בסעיף224)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחןבסעיף )ב(
16)2()א()2(ביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ע

תחילתושלסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,ביום )ג(
תחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותכאמורבסעיף17לחוק

זה,לפיהמאוחר)בפרקזה-יוםהתחילההמאוחר(ע

סעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,יחוללגביתאונות )ד(
דרכיםשאירעומיוםהתחילההמאוחרואילך,וכןלגביתאונותדרכיםשאירעובתקופה
שמיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עדערביוםהתחילההמאוחרואשרהמוסד
לאהגישתביעהאודרישהלפיצוילגביהןלפיסעיף328)א(או)א2(לחוקהביטוח
הלאומיעדערביוםהתחילההמאוחר;לענייןזה,"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוק

פיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה-141975ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

מעבר

מבוטחשערביוםהתחילהחלותעליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחוערביום19ע )א(
התחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחובסעיפים
20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,יוסיףלקבלגמלהביחידותשירות,
בהיקףשניתןלוערביוםהתחילה,אלאאםכןהודיעלמוסדכיבחרלקבלאתהגמלה

בכסףע

224)א()1(, קטנים סעיפים הוראות עליו חלות התחילה יום שערב מבוטח )ב(
224)א()1א(ו־224)א()2(,כנוסחםערביוםהתחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליו
הוראותסעיפיםקטנים224)א()2(עד224)א()6(,כנוסחםבסעיפים20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף

16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,ייקבעמספריחידותהשירותשלוהואזכאיעלפי
הגבוהמביןאלה:

מספריחידותהשירותשלוהיהזכאיערביוםהתחילה; )1(

מספריחידותהשירותשלוהואזכאילאחריוםהתחילהע )2(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

שעה

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(יחולו20ע )א(
הוראותאלה:

תחילתןשלפסקאות)1(עד)6(בסעיף224)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחןבסעיף )ב(
16)2()א()2(ביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ע

תחילתושלסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,ביום )ג(
תחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותכאמורבסעיף17לחוק

זה,לפיהמאוחר)בפרקזה-יוםהתחילההמאוחר(ע

סעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,יחוללגביתאונות )ד(
דרכיםשאירעומיוםהתחילההמאוחרואילך,וכןלגביתאונותדרכיםשאירעובתקופה
שמיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עדערביוםהתחילההמאוחרואשרהמוסד
לאהגישתביעהאודרישהלפיצוילגביהןלפיסעיף328)א(או)א2(לחוקהביטוח
הלאומיעדערביוםהתחילההמאוחר;לענייןזה,"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוק

פיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה-141975ע

מבוטחשערביוםהתחילהחלותעליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחוערביום19ע )א(
התחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחובסעיפים
20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,יוסיףלקבלגמלהביחידותשירות,
בהיקףשניתןלוערביוםהתחילה,אלאאםכןהודיעלמוסדכיבחרלקבלאתהגמלה

בכסףע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

מעבר

224)א()1(, קטנים סעיפים הוראות עליו חלות התחילה יום שערב מבוטח )ב(
224)א()1א(ו־224)א()2(,כנוסחםערביוםהתחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליו
הוראותסעיפיםקטנים224)א()2(עד224)א()6(,כנוסחםבסעיפים20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף

16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,ייקבעמספריחידותהשירותשלוהואזכאיעלפי
הגבוהמביןאלה:

מספריחידותהשירותשלוהיהזכאיערביוםהתחילה; )1(

מספריחידותהשירותשלוהואזכאילאחריוםהתחילהע )2(

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(יחולו20ע )א(
הוראותאלה:

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

שעה

לענייןהסדרהשיבוביחולעלתאונותדרכיםשאירעומיום
התחילההמאוחרואילך,וכןעלתאונותדרכיםשאירעו
בתקופהשמיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עד
ערביוםהתחילההמאוחרואשרהמוסדלאהגישתביעה

אודרישהלפיצוילגביהןעדהמועדהאחרוןהאמורע

כדילמנועפגיעהפוטנציאליתלרעהבמבוטחים,  סעיף 19 
מוצעלקבועהוראותמעברלמישהיומבוטחים 
מבוטחים, סוגי לשני מתייחסות והן התחילה יום ערב

כמפורטלהלן:

מבוטחים,שערביוםהתחילהחלותעליהםהוראות
סעיףקטן224)א()1(,כנוסחוערביוםהתחילה,דהיינוהם
זכאיםערביוםהתחילהלגמלהלפירמתהתלותהראשונה
בהגדרתההנוכחית,יוסיפולקבלגמלהביחידותשירות,
בהיקףשניתןלהםערביוםהתחילה,אלאאםכןהודיעו

למוסדכיבחרולקבלאתהגמלהבכסףע

מבוטחיםהזכאיםלגמלהלפירמותהתלותהאחרות,
ייקבעמספריחידותהשירותשלוהםזכאיםעלפיהגבוה
יום ערב זכאים הם שלו השירות יחידות מספר מבין
התחילה,ומספריחידותהשירותשלויהיוזכאיםהחל

מיוםהתחילהואילךע

באופן ייעשה הסיעוד בגמלת השינוי כאמור  סעיף 20 
התקציבית התוספת לכך בהתאמה הדרגתיע 
250 חדשים, שקלים מיליון בכ־100 2018 בשנת תגדל
שקלים מיליון 350 ,2019 בשנת חדשים שקלים מיליון
2020,ו־500מיליוןשקליםחדשיםלשנת חדשיםלשנת
2021עבהתאםלכך,תוגדלכמותיחידותהשירותלכלרמת
תלותבמתווההדרגתישיחולבארבעפעימות,המתוארת
ועד התחילה מיום החל זה, בסעיף השעה בהוראות
כניסתהלתוקףשלהוראתהקבעבסעיף16)2()א()2(בשנת

2021ע

ס"חהתשל"ה,עמ'234ע 14
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בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(במקום )ב(
פסקאות)1(,)1א(ו–)2(שלסעיף224)א(יקראו-

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-16יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-19יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-18יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-22יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-20יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-24יחידותשירותלשבועע"

)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט )ג(
)31בדצמבר2019(במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(שלסעיף224)א(יקראו-

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-16יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-19יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-19יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-23יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-24יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-28יחידותשירותלשבועע"

)1בינואר2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף )ד(
)31בדצמבר2020(במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(שלסעיף224)א(יקראו-
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מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-17יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-20יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-21יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-25יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-26יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-30יחידותשירותלשבועע"

תיקוןחוק
הביטוחהלאומי
)תיקוןמס'162(,

התשע"ו-2015

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-152015,סעיף7)ב(-בטלע21ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכליתתיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(

בחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב222015ע
ו־2016(,התשע"ו-16,2015בסעיף32-

בסעיףקטן)ב1(,במקום"94ע50אחוזים"יבוא"96ע51אחוזים"; )1(

בסעיףקטן)ב2(במקום"57ע53"יבוא"55ע51"ע )2(

אחריסעיףקטן)ב2(יבוא: )3(

בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א ")ב3(
)31בדצמבר2020(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקוםהקטע
החלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווהל–31ע51

אחוזים"ע"

חוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוני

חקיקהליישום
המדיניותהכלכלית

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(-
תחילהותחולה

תחילתושלסעיף32לחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב23ע
לשנותהתקציב2015ו־2016(,התשע"ו-2015,כנוסחובסעיף22לחוקזה,ביוםי"דבטבת

התשע"ח)1בינואר2018(ע

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-17יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-20יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-21יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-25יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-26יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-30יחידותשירותלשבועע"

תיקוןחוקבחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-152015,סעיף7)ב(-בטלע21ע
הביטוחהלאומי
)תיקוןמס'162(,

התשע"ו-2015

בחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב222015ע
ו־2016(,התשע"ו-16,2015בסעיף32-

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכליתתיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"94ע50אחוזים"יבוא"96ע51אחוזים"; )1(

בסעיףקטן)ב2(במקום"57ע53"יבוא"55ע51"ע )2(

אחריסעיףקטן)ב2(יבוא: )3(

בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א ")ב3(
)31בדצמבר2020(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקוםהקטע
החלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווהל–31ע51

אחוזים"ע"

סעיפים 22 ו־24)1( ו–)2()א( 

שיעור את קובע הלאומי הביטוח לחוק 32 סעיף
כאחוז וזאת למוסד, המדינה אוצר שיקציב השיפוי
לאור המוסד, שיפוי לצורך המוסדע שגבה מהתקבולים

עלותוהניכרתשלתיקוןהחוק,מוצעלהגדילאתשיעור
לחוק עקיפים תיקונים באמצעות וזאת האמור, השיפוי
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לחוק וכן התשע"ז-2016, ו־2018(, 2017 הכספים לשנות

ס"חהתשע"ו,עמ'2ע 15

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ז,עמ'315,התשע"ז,עמ'574ע 16
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

המדיניות
הכלכליתיעדי

התקציבלשנות
התקציב2017

ו־2018(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתיעדיהתקציב24ע
לשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-172016-

בסעיף103)1(,במקום"סכוםהשווהל־94ע51אחוזים"יבוא"סכוםהשווהל–61ע51 )1(
אחוזים";

בסעיף104- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"ד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020("יבוא"י"זבטבת )א(
התשפ"א)1בינואר2021(";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020("יבוא"כ"ד )ב(
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019(";

בסעיף106- )3(

בסעיףקטן)ב(במקום"'משמונה'"יבוא"'מארבע'"; )א(

סעיףקטן)ג(-יימחקע )ב(

חוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוני

חקיקהליישום
המדיניות

הכלכליתיעדי
התקציבלשנות

התקציב2017
ו־2018(-תחילה

ותחולה

104ו־106לחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקה25ע ,)1(103 תחילתםשלסעיפים
להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016,כנוסחםבסעיף24

לחוקזה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנותהתקציב2015ו־2016,התשע"ו-2015ע

לסעיפים 24)2()ב( ו–)3(

סעיף248לחוקהביטוחהלאומיקובעכיהחלמיום
2018(ועדיוםכ"גבטבת )1בינואר י"דבטבתהתשע"ח
התשע"ט)31בדצמבר2018(מישהיהמבוטחיותרמשמונה
שניםלפניהמועדשבוהחלהלהשתלםלוקצבתזקנה
זכאילתוספתותקלקצבתזקנהבשיעורשל2%בעדכל
שנתביטוחשלמעלהמשמונהשנותהביטוחהראשונות
התוספת כי קובע הסעיף ביטוחע דמי שולמו שבעדה
257קובעהוראהדומה 50%עסעיף המרביתתעמודעל
ביחסלתשלוםתוספתותקלשאיריםשלאדםשהיהזכאי

לתוספתהאמורהע

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(
ועדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(תשתלםתוספת
הוותקלמישהיהמבוטחיותרמארבעשניםלפניהמועד
שבוהחלהלהשתלםלוקצבתזקנהזכאילתוספתותק

לקצבתזקנהבשיעורשל2%בעדכלשנתביטוחשלמעלה
דמי שולמו שבעדה הראשונות הביטוח שנות משמונה

ביטוחע

בשנת2020ואילךתשתלםתוספתהוותקהחלמשנת
הביטוחהראשונהע

הקשישים של הכלכלי מצבם את לשפר במטרה
בישראל,מוצעלקבועכיתשלוםתוספתהוותקהחלמיום
2018(ועדיוםכ"גבטבת )1בינואר י"דבטבתהתשע"ח
התשע"ט)31בדצמבר2018(תיעשהכברמשנתהביטוח
הרביעיתוזאתבמקוםהשנההשמינית;בשנת2019ואילך,
החלמשנת הוותק תוספת תשתלם ,2020 בשנת במקום

הביטוחהראשונהע

22 התיקוניםבסעיפים של מוצעכיתחילתם  סעיפים 
ו־24לענייןתוספתהוותקולענייןשיפויהמוסד  23 ו־25 
תהיהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע 

ס"חהתשע"ז,עמ'217,התשע"ז,עמ'574ע 17
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פרק ו': צמצום פגיעות בעבודה
בפרקזה-26עהגדרות

"גמלה"-דמיפגיעה,מענקאוקצבה;

"דמיפגיעה"-כמשמעותםבסימןד'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומי;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-181995;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;191981

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"המוסד"-כהגדרתובחוקהביטוחהלאומי;

"מחלתמקצוע"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותמחלהשנגרמה
בעקבותפגיעותזעירותחוזרותונשנותולאבעקבותאירועפגיעהבודד;

"מענק"-מענקלנכהעבודההמשולםלפיסעיף107לחוקהביטוחהלאומי;

"מעסיק"-מישמעסיקאדםבמסגרתיחסיעבודה,למעטיחידהמעסיקעובדשלא
במסגרתעסקואומשלחידו;

לאותו 75)א( בסעיף כאמור הלאומי, הביטוח לחוק ה' פרק לפי מבוטח - "עובד"
האמור לחוק 295א)ב( בסעיף כהגדרתו הביטחון כוחות משרת למעט חוק,
שהוראותפרקי"ג1לאותוחוקחלותעליו,ולמעטעובדעצמאיכמשמעותולפי

סעיף75)א()2(לאותוחוק;

"פגיעהבעבודה"-תאונתעבודהאומחלתמקצוע;

"קצבה"-קצבהלפיסימןה'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומיאוגמלהלפיסימןח'
לפרקה'לחוקהאמור;

"השר"-שרהאוצר;

"תאונתעבודה"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותתאונהשרואים
אותה,לפיסעיף80)2(עד)7(לחוקהאמור,כתאונתעבודהע

פרק ו': צמצום פגיעות בעבודה

הגדרותבפרקזה-26ע

"גמלה"-דמיפגיעה,מענקאוקצבה;

"דמיפגיעה"-כמשמעותםבסימןד'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומי;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-181995;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;191981

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"המוסד"-כהגדרתובחוקהביטוחהלאומי;

"מחלתמקצוע"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותמחלהשנגרמה
בעקבותפגיעותזעירותחוזרותונשנותולאבעקבותאירועפגיעהבודד;

"מענק"-מענקלנכהעבודההמשולםלפיסעיף107לחוקהביטוחהלאומי;

"מעסיק"-מישמעסיקאדםבמסגרתיחסיעבודה,למעטיחידהמעסיקעובדשלא
במסגרתעסקואומשלחידו;

לאותו 75)א( בסעיף כאמור הלאומי, הביטוח לחוק ה' פרק לפי מבוטח - "עובד"
האמור לחוק 295א)ב( בסעיף כהגדרתו הביטחון כוחות משרת למעט חוק,
שהוראותפרקי"ג1לאותוחוקחלותעליו,ולמעטעובדעצמאיכמשמעותולפי

סעיף75)א()2(לאותוחוק;

"פגיעהבעבודה"-תאונתעבודהאומחלתמקצוע;

"קצבה"-קצבהלפיסימןה'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומיאוגמלהלפיסימןח'
לפרקה'לחוקהאמור;

"השר"-שרהאוצר;

"תאונתעבודה"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותתאונהשרואים
אותה,לפיסעיף80)2(עד)7(לחוקהאמור,כתאונתעבודהע

לצמצם היא זה בפרק המוצע ההסדר מטרת  פרק ו'  
במצב במשקע בעבודה הפגיעות מספר את  כללי

החוקיהיום,משלמיםכללהמעסיקיםבמשק 
- זה )בפרק לאומי לביטוח במוסד עבודה נפגעי לענף
המוסד(,דמיביטוחבשיעוראחיד,באופןשמביאלהחצנה
שלעלויותהפגיעהבעבודהשנגרמותאצלמעסיקמסוים,
עלשארהמעסיקים,ושאינומתמרץמעסיקיםלהשקיע
יותרבבטיחותבמקוםהעבודהשבאחריותםעלאורהאמור,
מוצעלהטילעלמעסיקיםחובתביטוחבעדהעסקתכל
עובד,כךשהפרמיהשיידרשהמעסיקלשלםלמבטחתשקף
אתהסיכוןהממשישנובעממנו,בהתאםלענףהעבודה

שבוהואפועלולהיסטוריההפרטניתשלוע

המנגנוןהמוצענועדלצמצםאתהפערביןהאחריות
שנובעת האמיתית העלות לבין המעסיק על שמוטלת
ולהוביל שבאחריותו, העבודה במקום הבטיחות מרמת

ליצירתתמריץכלכלילמעסיקלשמורעלבטיחותעובדיוע
תמריץכאמורייווצרבשלכךשתמחורהפרמיותשידרשו
העסקת בעד ביטוח רכישת בעבור ממעסיקים מבטחים
עובדים,ישקףאתהסיכוןהממשישטמוןבעבודהבמקום
העבודהשבאחריותםעכלומר,הפרמיותשיידרשהמעסיק
לשלם,יתמרצואותולפעוללשמירהעלבטיחותעובדיו
במקום העבודה תאונות של וחומרתן מספרן ולהקטנת

העבודהשבאחריותוע

פגיעות על זה בפרק המוצע המנגנון יחול ככלל,
הלאומי, הביטוח לחוק 79 בסעיף כהגדרתן בעבודה,
התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,כלומר
הןעלתאונותעבודהכהגדרתןבאותוסעיף)בפרקזה-
תאונותעבודה(והןעלמחלותמקצוע,כהגדרתןבאותו
סעיף)בפרקזה-מחלותמקצוע(עואולםכדילהתאימו
פגיעות עקב שנגרמות מחלות לרבות מקצוע, למחלות

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 18

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 19
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תשלוםלמוסד
וביטוח

מעסיקישלםלמוסד,בעדכלעובד,מיוםתחילתהעסקתו,סכוםאחידשקבעהשר,27ע )א(
בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

ביטוח לעובדו, בקשר ממבטח, מעסיק רכש )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
כאמור למוסד מתשלום פטור המעסיק יהיה לפחות, אלה, שני שמתקיימיםלגביו
באותוסעיףקטן,בעדאותועובד,כלעודהביטוחכאמורבתוקף,ובלבדשהציגלמוסד

אסמכתהלרכישתביטוחכאמור:

מקרההביטוחהואפגיעהשאירעהלעובדבעתשהועסקאצלהמעסיק, )1(
ושהמוסדהכירבהכפגיעהבעבודהוקבעכיהעובדזכאיבשלהלגמלה;

תגמוליהביטוחישולמולמוסדויהיוכמפורטלהלן,לפיהעניין: )2(

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילדמיפגיעהבלבד-סכוםבשיעור )א(
של65%מדמיהפגיעה;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילמענקבלבד-סכוםבשיעורשל )ב(
65%מהמענק;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילדמיפגיעהולמענק-הסכום )ג(
המתקבלמצירוףהסכומיםהאמוריםבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילקצבהבלבד-שיעורשל65% )ד(
מהקצבהששילםהמוסדבשלאותועובדבעדתקופהשלחמששניםמיום

תחילתזכאותולקצבה)בפרקזה-התקופההקובעת(;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילדמיפגיעהולקצבה-הסכום )ה(
המתקבלמצירוףהסכומיםהאמוריםבפסקאותמשנה)א(ו–)ד(ע

לאתישמע,בקשרלמקרהביטוח,טענהמצדהמבטחלענייןקביעתהמוסדבדבר )ג(
ההכרהבפגיעהכפגיעהבעבודה,הזכאותלגמלה,סכוםהגמלהאוכלהוראהאחרת

שקבעהמוסדבקשרלאותהפגיעהע

זעירותחוזרותונשנותולאעקבאירועפגיעהבודד,מוצע
הרווחה העבודה שר בהסכמת האוצר, לשר להקנות
בתקנותהוראות לקבוע סמכות החברתיים, והשירותים
לענייןתחולתועלמחלותכאמור,בשינוייםהמחויבים,

הכולכמפורטלהלןע

כך מעסיקים, על ביטוח חובת להטיל מוצע  סעיף 27
שכלמעסיקיחויבלרכושבעדכלעובדהמועסק 
ביטוח בחברת ביטוח להעסקתו, הראשון מהיום אצלו,
פרטיתעזאת,כאמור,כדיליצורקשרביןהשקעתהמעסיק
בבטיחותבמקוםהעבודהוביןהפרמיהלביטוחתאונות
המעסיק את לתמרץ וכך לשלם, יידרש שהוא עבודה
להשקיעבבטיחותעובדיו,בטרםהתרחשהפגיעהבעבודה

וככלילמניעתהתרחשותשלפגיעותעתידיותכאמורע

ביטוח ירכשו אכן שמעסיקים להבטיח במטרה
כאמור,מוצעלקבועכימעסיקיחויבלשלםלמוסדסכום
בשיעוראחידשייקבעבתקנותעסכוםזהנועדלשקףאת
הסיכוןהממוצעהנובעמאותםמעסיקיםשחברותהביטוח
המעסיק שבו במצב רק לבטחםע הסכימו לא הפרטיות
ביטחאתעובדיובחברתביטוחפרטית,בהתאםלדרישות
כמפורטלהלן,והביטוח כאמור, המוצעותלענייןביטוח

כאמורעומדבתוקפו,לאיידרשהמעסיקלשלםאתהסכום
האמורלמוסדע

עלפיהמוצע,נדרששהביטוחאשררכישתותחליף
שני יכלול לאומי, לביטוח למוסד התשלום חובת את
מרכיביםלפחות:האחד-מקרההביטוחיוגדרכפגיעה
שאירעהלעובדבעתהעסקתואצלהמעסיק,הוכרהבידי
זכאי שהעובד קבע והמוסד בעבודה כפגיעה המוסד
בשלהלגמלה,קרילדמיפגיעה,מענקאוקצבהכהגדרתם
המוצעתבסעיף26להצעתהחוק)בפרקזה-גמלה(,ויובהר
בעין גמלאות כוללת אינה כאמור גמלה כי זה בהקשר
הניתנותלפיסימןג'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומי;השני
-תגמוליהביטוחהמשולמיםעםקרותמקרההביטוח,
65%מתשלומי ישולמוישירותלמוסדויהיובסכוםשל
הגמלאותששולמולעובדשהוכרכמישנפגעבעבודהעכך,
לענייןעובדכאמורששולמולודמיפגיעהבלבד,תישא
חברתהביטוחבשיעורשל65%מהסכוםששולם,לעניין
עובדששולםלומענקלפיסעיף107לחוקהביטוחהלאומי,
תישאחברתהביטוחבשיעורשל65%מהסכום,נוסףעל
אם לו, ששולמו הפגיעה מדמי 65% של בשיעור סכום
שולמו,ולענייןעובדששולמהלוקצבה,זמניתאוקבועה,

ר ב ס ה י  ר ב ד



631 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמתהשר,רשאילשנותבצואת )ד(
השיעורשלפיויחושבותגמוליהביטוחכאמורבסעיףקטן)ב()2(ואתהתקופההקובעת

כאמורבפסקתמשנה)ד(שלאותוסעיףקטןע

תקנותלעניין
תשלוםתגמולי

הביטוחלמוסד

שרהאוצר,יחדעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעוהוראות28ע )א(
לענייןהאופןשבוישלםהמבטחלמוסדאתתגמוליהביטוחכאמורבסעיף27)ב()2(,
ורשאיםהםלקבועהוראותלענייןאופןהתשלוםכאמורלרבותהגורםהחייבבתשלום,
בקרותמקרהביטוחלגביעובדאשרהגיש,בקשרלגמלהנושאמקרההביטוח,תביעה

להתחשבותבנכותקודמת,לרבותלפיסעיף121לחוקהביטוחהלאומיע

תקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(רישהיותקנועדיוםי"אבתשריהתשע"ט )ב(
)1באוקטובר2018(ע

המוסדיקים,יחדעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מאגרהכולל29עמאגרמידע )א(
מידעעלמעסיקים,אשרישמשלהערכתעלותהסיכוןהכרוךבפעילותושלכלמעסיק

)בסעיףזה-מאגרמידע(;המוסדינהלאתמאגרהמידעע

במאגרהמידעייכללופרטימידעהנדרשיםלשםהערכתהסיכוןכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,כמפורטלהלן:

שםהמעסיק; )1(

לענייןמעסיקשהואתאגיד-מספרהרישוםשלו,מענו,מספרהטלפוןשלו )2(
וכתובתולהמצאתהודעותומסמכים,ולענייןמעסיקשהואעוסקמורשה-מספר

העוסקהמורשה;

השנים 10 במהלך מעסיק כל אצל שאירעו בעבודה הפגיעות מספר )3(
האחרונות,ואםהמעסיקהואקבלןמשנה-מספרהפגיעותבעבודהשאירעו
בתקופההאמורהאצלמישהמעסיקביצעאצלועבודהאוסיפקלושירות,

באמצעותעובדיו,והגורמיםלהן;

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמתהשר,רשאילשנותבצואת )ד(
השיעורשלפיויחושבותגמוליהביטוחכאמורבסעיףקטן)ב()2(ואתהתקופההקובעת

כאמורבפסקתמשנה)ד(שלאותוסעיףקטןע

שרהאוצר,יחדעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעוהוראות28ע )א(
לענייןהאופןשבוישלםהמבטחלמוסדאתתגמוליהביטוחכאמורבסעיף27)ב()2(,
ורשאיםהםלקבועהוראותלענייןאופןהתשלוםכאמורלרבותהגורםהחייבבתשלום,
בקרותמקרהביטוחלגביעובדאשרהגיש,בקשרלגמלהנושאמקרההביטוח,תביעה

להתחשבותבנכותקודמת,לרבותלפיסעיף121לחוקהביטוחהלאומיע

תקנותלעניין
תשלוםתגמולי

הביטוחלמוסד

תקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(רישהיותקנועדיוםי"אבתשריהתשע"ט )ב(
)1באוקטובר2018(ע

המוסדיקים,יחדעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מאגרהכולל29ע )א(
מידעעלמעסיקים,אשרישמשלהערכתעלותהסיכוןהכרוךבפעילותושלכלמעסיק

)בסעיףזה-מאגרמידע(;המוסדינהלאתמאגרהמידעע

מאגרמידע

במאגרהמידעייכללופרטימידעהנדרשיםלשםהערכתהסיכוןכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,כמפורטלהלן:

שםהמעסיק; )1(

לענייןמעסיקשהואתאגיד-מספרהרישוםשלו,מענו,מספרהטלפוןשלו )2(
וכתובתולהמצאתהודעותומסמכים,ולענייןמעסיקשהואעוסקמורשה-מספר

העוסקהמורשה;

השנים 10 במהלך מעסיק כל אצל שאירעו בעבודה הפגיעות מספר )3(
האחרונות,ואםהמעסיקהואקבלןמשנה-מספרהפגיעותבעבודהשאירעו
בתקופההאמורהאצלמישהמעסיקביצעאצלועבודהאוסיפקלושירות,

באמצעותעובדיו,והגורמיםלהן;

תישאחברתהביטוחבשיעורשל65%מהקצבהששולמה
לובעדתקופהשלחמששניםמיוםתחילתזכאותולקצבה,
בנוסףלשיעורשל65%מדמיהפגיעהששולמובעדו,אם

שולמוע

הרווחה העבודה שר את להסמיך מוצע עוד
והשירותיםהחברתייםלשנות,בהסכמתשרהאוצר,את
תגמולי יחושבו שלפיה התקופה ואת האמור השיעור
השתנו שאם מובן קצבהע תשלום של במקרה הביטוח
בהתאם ישתנה בתקנות, כאמור התקופה או השיעור

הביטוחהנדרשחלףחובתהתשלוםלמוסדע

מוצעלהבהירכיהמבטחלאיוכללהעלותטענות
כפגיעה בפגיעה המוסד של ההכרה לעצם הנוגעות
בעבודה,זכאותהעובדלגמלה,סכוםהגמלהוכלהוראה
טענות כגון פגיעה, לאותה בקשר המוסד שקבע אחרת
בדברקיומהשלרשלנותמצדהעובדאובדברזדוןמצד
גורםשלישי,וזאתכדילהבטיחמנגנוןבהיר,ודאיויעיל

לתפעולע

כדילהבטיחכיפרטיהמנגנוןלביצועתשלום  סעיף 28
הביטוח חברות בידי למוסד הביטוח תגמולי 
)קרי, לתוקף הביטוח חובת כניסת במועד ברורים יהיו
התשע"ט בטבת כ"ד - המוצע החוק של תחילתו ביום

)1בינואר2019((,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע,יחד
עםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,הוראות
לביטוח למוסד המבטח בין ההתחשבנות אופן בדבר
לכל יותקנו כאמור ראשונות תקנות כי ולקבוע לאומי,
המאוחרעדיוםי"אבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(ע
קביעתהתקנותבמועדזהתאפשרלמבטחיםזמןהיערכות
להתאמתהמוצרהביטוחישיציעו,ככלשיציעו,למנגנון
ההתחשבנותשייקבע,בטרםתיכנסלתוקפהחובתהביטוח

כאמורע

במסגרתהתקנותהאמורותיוכלוהשריםהאמורים
שבו במקרה התשלום אופן לעניין הוראות לקבוע
עובדהגיש,בקשרלגמלהנושאמקרההביטוח,תביעה
לחוק 121 סעיף לפי לרבות קודמת, בנכות להתחשבות
הביטוחהלאומי,ובכללזההוראותלענייןזהותהגורמים

שיהיוחייביםבתשלוםתגמוליהביטוחבמקרהכאמורע

במטרהלאפשרתמחורמיטבישלהסיכוןשנשקף  סעיף 29
מכלמעסיק,מוצעכייוקםמאגר,אשריכלול 
אתהמידעשקייםהיום,אושייאסףבעתיד,במוסדלביטוח
לאומיובמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,
בקשרלפגיעותבעבודה,וביןהשאריכלולפרטיםשלפיהם
ניתןלזהותאתהמעסיק,מספרהפגיעותבעבודהשאירעו
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מידעבדברמספרהפגיעותבעבודהשאירעובמשק,בחלוקהלפיענפי )4(
העבודההשונים,סוגיהעבודותבענפיםכאמורוסוגיהפגיעות;

פרטימידעאחריםשקבעהשר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםע )5(

מאגרהמידעיכלולרקפרטימידעהנדרשיםלצורךהגשמתהתכליתשלשמה )ג(
הוקםהמאגר,כאמורבסעיףקטן)א(,בשיםלבלצורךלהגןעלפרטיותושלאדםע

המוסדיעדכןאתהמידעשבמאגרארבעפעמיםבשנהע )ד(

המאגריהיהפתוחלעיונםשלאלה,בלבד,בהתאםלהוראותשלהלן: )ה(

מבטח-לפיפנייתולצורךהערכתעלותהסיכון,לענייןרכישתביטוח )1(
כאמורבסעיף27בידימעסיק;

הממונהכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח)בפסקהזו-הממונה(אועובד )2(
רשותשוקההון,ביטוחוחיסכוןשהממונההסמיכולכך-לשםביצועתפקידי
הממונהלפיאותוחוקבקשרלביטוחכאמורבסעיף27,ואולםלאיתאפשרלפי
הוראותפסקהזועיוןבמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-

201981)בסעיףזה-חוקהגנתהפרטיות(,לגביאדם,אוידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדם,אףאםאינהבגדרמידעכאמורע

מישהגיעאליומידעלפיפרקזהישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשה )ו(
בוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזהאולפיצושלביתמשפט,אואםגילויונדרש

עלפיכלדיןע

בסעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,לגבי )ז(
עובד,אוידיעהעלענייניוהפרטייםשלעובד,אףאםאינהבגדרמידעכאמורע

אצלובעשרהשניםהאחרונותוסוגיהן,מידעבדברמספר
הפגיעותבעבודהשאירעובענפיהעבודהובתתי־הענפים
השוניםבמשקוסוגהפגיעותשנגרמובהם)בפרקזה-

מאגרמידע(ע

עודמוצעכיהמידעשיימצאבמאגרהמידעבקשר
למעסיק,יכלולגםאתמספרהפגיעותבעבודהשאירעו
במקוםהעבודהשבאחריותו,גםאםהואאינוהמעסיק
שלהעובדיםשנפגעו)דוגמתקבלן(,ככלשהעבודהבוצעה
אצלואושהשירותסופקלו,בידיהמעסיקשלהעובדים,
זאתמאחרשהאחריותלבטיחותבמקוםהעבודהשבונפגע

העובדרובצתגםעליו,ולעתיםבעיקרעליוע

לאחר לקבוע, האוצר שר את להסמיך מוצע עוד
פרטי יכלול המאגר כי המשפטים, שרת עם התייעצות
מידענוספיםעהסמכהזונועדהלאפשרגמישותולהבטיח
שלמבטחיםיעמודהמידעהדרושלהםלתמחוריעילונכון
שלהפרמיהשידרשומהמעסיקיםלשלםבעבורהביטוחים,

וזאתכדילהגשיםאתתכליתהחקיקהע

מאגרהמידעלאיכלולמידעאוידיעהעלענייניו
הפרטייםשלעובד,וככלהאפשר,בשיםלבלתכליתהמאגר

מידעאוידיעהעלענייניו לאיכלול ותכליתהחקיקה,
הפרטייםשלאדםע

עלפיהמוצע,המוסדהואשינהלאתמאגרהמידע
והמידעשייכללבויתייחסלכללהמעסיקיםבמשק,ויונגש
למבטחים,כדישיוכלולתמחראתהפרמיהשיידרשכל
מעסיקלשלםבאופןמיטבי,שיביאלצמצוםהתרחשותן
שלפגיעותעבודהעתידיות,ולבצעתהליךחיתוםמול

המעסיקע

גם יונגש במאגר שייכלל שהמידע מוצע עוד
הממונה באמצעות וחיסכון, ביטוח ההון, שוק לרשות
הרשות עובד או הביטוח על הפיקוח בחוק כהגדרתו
לבצע לרשות לאפשר כדי וזאת לכך, הסמיך שהממונה
הנוגע בכל הביטוח על הפיקוח חוק לפי תפקידיה את
לא כי להבהיר מוצע זה בהקשר המבטחיםע על לפיקוח
עוסק מספר - במאגר הקיים פרטי מידע לרשות יונגש
מורשהשהואלמעשהמספרהזהותשלהעוסק,וכןכל
לפי בו, ייכלל אם במאגר, בעתיד שייכלל פרטי מידע
)ב()5((, קטן סעיף הוראות )לפי בצו האוצר שר קביעת

בהתאםלתכליותהחוקהמוצעע

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 20
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המוסדרשאילדרושממעסיקלמסורלומידעבדברקיומושלביטוחכאמורבסעיף30,27עדרישתמידע
לגביאחדאויותרמעובדיו,ואםקייםביטוחכאמור-אתפרטיוע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןחובתביטוחאותשלוםהחלים31עשמירתדינים
עלמעסיקבקשרלעובדוע

תקנותלעניין
תחולהעלמחלות

מקצוע

ההוראותלפיפרקזהיחולולענייןמחלתמקצוע,בשינוייםשיקבעהשר,בהסכמתשר32ע
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

פרק ז': שונות 
תיקוןחוקיום

חינוךארוך
ולימודיהעשרה

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-211997,בסעיף4)א(,במקום"התש"ף"33ע
יבוא"התשפ"ד"ע

המוסדרשאילדרושממעסיקלמסורלומידעבדברקיומושלביטוחכאמורבסעיף30,27ע
לגביאחדאויותרמעובדיו,ואםקייםביטוחכאמור-אתפרטיוע

דרישתמידע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןחובתביטוחאותשלוםהחלים31ע
עלמעסיקבקשרלעובדוע

שמירתדינים

ההוראותלפיפרקזהיחולולענייןמחלתמקצוע,בשינוייםשיקבעהשר,בהסכמתשר32ע
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

תקנותלעניין
תחולהעלמחלות

מקצוע

פרק ז': שונות 

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-211997,בסעיף4)א(,במקום"התש"ף"33ע
יבוא"התשפ"ד"ע

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה

במטרהלהבטיחשבפניהמוסדיעמודהמידע  סעיף 30
הנדרשבענייןרכישתביטוח,כאמורבסעיף27)ב( 
לחוקבידימעסיקים,מוצעלהטילחובהעלהמעסיקים
להעבירלמוסד,אםדרשזאת,כלמידעהנוגעלקיומושל

ביטוחלגביעובדאחדאויותרמעובדיוע

בין הכולל המוצע, ההסדר כי להבהיר מוצע  סעיף 31
השארחובתתשלוםלמוסד,איןבוכדילגרוע 
תשלום או ביטוח חובת שעניינן אחר דין כל מהוראות
שמעסיקיםחייביםבהםלגביעובדיהם,כגוןחוקהביטוח

הלאומיע

ההסדרהמוצענועדלצמצםפגיעותבעבודה  סעיף 32
מקצוע שמחלות מאחר וואולם כללי, באופן 
אירוע בעיקרן הן אשר עבודה, מתאונות מטבען שונות
פרטי שהחלת הרי מוגדר, זמן בפרק ומסתיים שמתחיל

ההסדרעלמחלותמקצועתחייבהתאמותשונותע

שר בהסכמת האוצר, שר כי לקבוע מוצע כן, על
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעאתפרטי
ההסדרשיחולעלמחלותמקצועבתקנותעיצויןכילאור
ההגדרההמוצעתלמונח"מחלתמקצוע",בסעיף26להצעת
החוק,אותןהתאמותשיקבעשרהאוצרכאמור,יחולוגם
עלפגיעותבעבודהכתוצאהממחלה,שנגרמועקבפגיעות
זעירותחוזרותולאעקבאירועפגיעהבודד,הגםשאינן
בגדרמחלותמקצועכהגדרתןלפיחוקהביטוחהלאומי,
הואילוגםהןבמהותןפגיעותנמשכות,להבדילמתאונות
עבודה,והכללתןבהסדרעולהבקנהאחדעםתכליתהחוק

המוצעע

חוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-  סעיף 33 
ארוך(, חינוך יום חוק - זה )בפרק 1997  כללי

באלהוסיףשעותלימודיםוחינוךעלהשעות 
הקיימותבמוסדותהחינוךע

"החלה שכותרתו ארוך 4)א(לחוקיוםחינוך סעיף
בהדרגה",קובעכיהוראותהחוקיחולובהדרגההחלבשנת
הלימודיםהתשנ"חביישובים,בשכונות,במוסדותחינוך

אובשכבותגילשיקבעשרהחינוךבצו,תוךמתןעדיפות
ליישובים,לשכונות,למוסדותחינוךאולשכבותגילאשר
לדעתהשרזקוקיםלסיוענוסףבחינוך,ובלבדשהחלתו

תושלםלאיאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתש"ףע

עדהיוםהוחלבהדרגהיישומושלחוקיוםחינוך
ארוךבבתיספרב־106יישוביםושכונות,ובגניילדיםב־92
יישובים,בהתאםלצוויםשפרסמושריהחינוךמכוחושל

חוקיוםחינוךארוךע

עםזאת,לנוכחקיומןשלתכניותאשרהאריכובפועל
אתשעותהלימודבמוסדותהחינוךובייחודרפורמת"אופק
חדש",נדחתהבמהלךהשנים,החלתושלהחוקביישובים

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
התקציביתהכלולהבתכניתהתקציבהתלת־שנתיתלשנים
2020עד2022מוצעלדחותאתהשלמתהחלתושלחוק
יוםחינוךארוךבארבעשנותלימודכךשהשלמתהחלתו

תיעשהלאיאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשפ"דע

ליום מוצעלדחותאתזכאותםשלתלמידים  סעיף 33 
התש"ף הלימודים שנת מתחילת ארוך חינוך 
לתחילתשנתהלימודיםהתשפ"דעכפישהוזכרלעיל,עד
היוםהוחלבהדרגהיישומושלחוקיוםחינוךארוךבבתי
ספרב־106יישוביםושכונות,ובגניילדיםב־92יישובים
ארוך, חינוך יום חוק מכוח בצווים החינוך שר שקבע
בהתאםלמדדיםסוציו-אקונומייםעבמקומותשבהםהוחל
יוםחינוךארוך,ימשיךלהיותמונהגהסדרזה,והחלתיום
חינוךארוךביישוביםנוספיםובשכונותנוספותתותאם

למועדהחדשע
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תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-34-221998ע

בסעיף19ז,לפניההגדרה"מקוםציבורי"יבוא: )1(

""בנייןקיים"-מקוםציבוריכאמורבפסקה)1(להגדרה"מקוםציבוריקיים";";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,רשותציבוריתהמנויהבטורא'לתוספת ")ג2(
בבניינים הנדרשות הנגישות התאמות ביצוע את תשלים א' שלישית
קיימיםבהתאםלתקנותלפיסעיףזה,בשיעוריםכמפורטבטורב'לצדה,
עדהמועדיםכמפורטבטורג'לצדה;חובתהנגישותתחולבמלואהעל
רשותציבוריתכאמור,לענייןבנייניםקיימים,ביוםכ"ובחשווןהתשפ"ב

)1בנובמבר2021(ע";

עם לאנשים זכויות שוויון לחוק בהתאם  סעיף 34  
מוגבלות,התשנ"ח-1998)להלןבדבריההסבר  כללי

לפרקזה-חוקשוויוןזכויות(,מחויביםמשרדי 
הממשלהלהנגישאתכללהמבנים,התשתיותוהסביבה
)להלן-מתו"ס(,שהםמחויביםבהנגשתםבהתאםלהוראות
החוקוהתקנותשנקבעולפיועלאורקשייםוחסמיםשונים,
קשיים וכן קניינים, תכנוניים, משפטיים, קשיים לרבות
הנדסייםהעוליםבמהלךביצועעבודותהנגישות,קיימת
נכוןלהיוםמניעהאובייקטיביתאשרבשלהלאיהיהניתן
להנגישאתכללמבניהממשלהכנדרשבחוקשוויוןזכויות
עדליוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר2018(עכלזאת,על
אףשמינהלהדיורהממשלתי,שאמוןעלביצועהנגישות
במבניהממשלה,משקיעמאמציםומשאביםרביםבהנגשת
מבניהממשלה,ובמסגרתזואמורמינהלהדיורהממשלתי
להשליםאתהנגשתםשלחלקניכרמהמבניםהממשלתיים
במועדשקבועכיוםבחוקשוויוןזכויותעבהתאםלכך,מוצע
של המבנים כלל להנגשת האחרון המועד את לדחות
משרדיהממשלהמיוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר
2018(,ליוםכ"ובחשווןהתשפ"ב)1בנובמבר2021(וזאת

בהדרגהכפישמוצעבהצעתהחוקע

נוסףעלשינויהמועדים,מוצעלקבועכימקוםציבורי
שמשרדיהממשלהמחויביםבהנגשתובהתאםלהוראות
חוקשוויוןזכויות,ועתידלהתפנותעדסוףשנת2023,לא
תהיהחובהלהנגישועזאת,מאחרשישמבניממשלהרבים
שעתידיםלעבורעדשנת2023למיקוםקבעחדש,ובנסיבות
אלהקטנהההצדקהלהשקיעהשקעהכספיתמשמעותית
שעתידיםלהתפנותבשנתייםהעוקבותלמועד במבנים

הנדחההמוצעכאמורע

לפסקה )1(

בסעיף19זלחוקשוויוןזכויותמופיעהההגדרהשל
"מקוםציבוריקיים"עמוצעבתיקוןזהלהוסיףאתההגדרה
האמור בו שמתקיים ציבורי מקום בנייןקיים",שהוא "

בפסקה)1(להגדרהשל"מקוםציבוריקיים",ושלגביויחולו
הוראותפסקאות)2(ו–)4(כמפורטלהלןע

לפסקאות )2( ו–)3(

לסעיף 19ט)ג2( המוצע 

19טלחוקשוויוןזכויותקובעכיוםכילעניין סעיף
שאינם ציבוריים ומקומות קיימים ציבוריים מקומות
התאמות בדבר הוראות המשפטים שר יקבע בניינים,
שוויון לחוק 19ט)ג( סעיף בתקנותע הנדרשות הנגישות
זכויותקובעכיבתקנותלפיסעיףזהייקבעוהוראותלעניין
החלהבהדרגהשלהוראותהנגישותעעודקובעסעיףזה
כיאםלאנקבעההחלההדרגתית,תחולחובתהנגישות
במלואהלאיאוחרמיוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר
2018(לענייןרשותציבורית,למעטרשותציבוריתהמנויה
בטורא'בתוספתהשלישית,שלגביהתחלחובתביצוע
הנקוב מהמועד יאוחר לא במלואה הנגישות התאמות
בטורב'בתוספתהשלישיתלענייןאותהרשותציבוריתע

כמפורטלעילבחלקהכללי,נכוןלהיוםישמניעה
אובייקטיביתאשרבשלהלאיהיהניתןלהנגישאתכלל
מבניהממשלהכנדרשבחוקשוויוןזכויותעדלמועדהקבועע
בהתאםלכך,מוצעלדחותאתהמועדהאחרוןלהנגשתכלל
המבניםשלמשרדיהממשלהמיוםכ"גבחשווןהתשע"ט
)1בנובמבר2018(ליוםכ"ובחשווןהתשפ"ב)1בנובמבר
2021(,וזאתבהדרגהכפישמוצעבהצעתהחוקעבהתאם
לכך,מוצעלתקןאתסעיף19טכךשרשותציבוריתהמנויה
לתוספתשלישיתא'המוצעתתשליםאתביצועהתאמות
הנגישותהנדרשותבבנייניםקיימיםבהתאםלתקנותלפי
סעיףזה,בשיעוריםכמפורטבטורב'לצדה,עדלמועדים
כמפורטבטורג'לצדה;חובתהנגישותלענייןבנייניםקיימים
תחולבמלואהעלרשותציבוריתכאמורביוםכ"ובחשוון

התשפ"ב)1בנובמבר2021(ע

בהתאמהלכך,מוצעלהוסיףלחוקשוויוןזכויותאת
תוספתשלישיתא'עטורא'לתוספתזושכותרתו"הרשות
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אחריסעיףקטן)י(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףזה,גוףהמנויבפסקאות)1(או)4(להגדרה"גוף ")יא(
ציבורי",לאיהיהחייבבביצועהתאמותהנגישותהנדרשותבהתאםלתקנות
לפיסעיףזהבבנייןקייםשבכוונתולפנותעדיוםי"זבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2023(;החשבהכללישלמשרדהאוצריפרסםברשומותאתרשימת
הבנייניםהקיימיםשישכוונהלפנותםכאמור;רשימהכאמורתפורסם

לראשונהעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ע";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )3(

"תוספת שלישית א'

)סעיף19)ט()ג((

טורא'
הרשותהציבורית

טורב'
אחוזהבנייניםהקיימים

שבהםיושלמוכלהתאמות
הנגישותהנדרשות

טורג'
המועדלהשלמתביצוע

התאמותהנגישות
הנדרשות

)1(כלמשרדיהממשלה,
לרבותיחידותיהם

ויחידותהסמךשלהם,
וכןמשטרתישראל
ושירותבתיהסוהר

כ"גבטבתהתשע"ט70%
)31בדצמבר2018(

ג'בטבתהתש"ף81%
)31בדצמבר2019(

ט"זבטבתהתשפ"א91%
)31בדצמבר2020(

כ"ובחשווןהתשפ"ב100%
)1בנובמבר2021("

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-תחילה

תחילתושלסעיף34לחוקזהביוםפרסומוע35ע

אחריסעיףקטן)י(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףזה,גוףהמנויבפסקאות)1(או)4(להגדרה"גוף ")יא(
ציבורי",לאיהיהחייבבביצועהתאמותהנגישותהנדרשותבהתאםלתקנות
לפיסעיףזהבבנייןקייםשבכוונתולפנותעדיוםי"זבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2023(;החשבהכללישלמשרדהאוצריפרסםברשומותאתרשימת
הבנייניםהקיימיםשישכוונהלפנותםכאמור;רשימהכאמורתפורסם

לראשונהעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ע";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )3(

"תוספת שלישית א'

)סעיף19)ט()ג((

טורא'
הרשותהציבורית

טורב'
אחוזהבנייניםהקיימים

שבהםיושלמוכלהתאמות
הנגישותהנדרשות

טורג'
המועדלהשלמתביצוע

התאמותהנגישות
הנדרשות

)1(כלמשרדיהממשלה,
לרבותיחידותיהם

ויחידותהסמךשלהם,
וכןמשטרתישראל
ושירותבתיהסוהר

כ"גבטבתהתשע"ט70%
)31בדצמבר2018(

ג'בטבתהתש"ף81%
)31בדצמבר2019(

ט"זבטבתהתשפ"א91%
)31בדצמבר2020(

כ"ובחשווןהתשפ"ב100%
)1בנובמבר2021("

תיקוןחוקשוויוןתחילתושלסעיף34לחוקזהביוםפרסומוע35ע
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-תחילה

הציבורית"ימנהבפרט)1(המוצעאתכלמשרדיהממשלה
לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם,וכןאתמשטרת
ישראלושירותבתיהסוהרעטורב'יקבעאתאחוזהבניינים
הקיימיםשבהםיושלמוכלהתאמותהנגישותהנדרשות,
כל יושלמו אליהם שעד המועדים את יקבע ג' וטור
התאמותהנגישותהנדרשותביחסלאחוזהמנויבטורב'ע
יובהרכילענייןזה,כללהגופיםבפרט)1(בטורא'לתוספת
קיימים בניינים של אחד מכלול מהווים א' שלישית
לשםמדידתאחוזהשלמתהתאמותהנגישותהנדרשות

בבנייניםהקיימיםבמכלולזהע

לסעיף 19ט)יא( המוצע

כיום,איןהתייחסותבחוקשוויוןזכויותלמצבשבו
מקוםציבורישהואבנייןעתידלהתפנותבשניםהעוקבות
למועדשבותחולחובתהנגישותבמלואהעבמבניםכאמור

שעתידיםלהתפנותבשנתייםהעוקבותלמועדהמוצעשבו
תחולחובתהנגישותבמלואה,קטנהההצדקהלהשקיע
לב השקעהמשמעותיתבהתאמותנגישות,זאת,בשים
לכךשישנםמבניממשלהרביםשעתידיםלעבורעדשנת
2023למיקוםקבעחדשעלכן,מוצעלהוסיףאתסעיף19ט)יא(
ובולקבועכיגוףהמנויבפסקאות)1(או)4(להגדרה"גוף
לרבות ממשלתי )משרד זכויות שוויון שבחוק ציבורי"
ושירות ישראל משטרת שלו, הסמך ויחידות יחידותיו
י"ז בתיהסוהר(ושבכוונתולפנותמקוםכאמורעדיום
בטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,לאיהיהחייבבביצוע
התאמותנגישותוזאתבהתאםלרשימהשיפרסםהחשב
רשימת תפורט ובה האוצרברשומות משרד של הכללי
רשימה כאמורע לפנותם כוונה שיש הקיימים הבניינים
31( התש"ף בטבת ג' יום עד לראשונה, תפורסם כאמור

בדצמבר2019(ע
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

התכניתהכלכלית
לשנים2009

ו־2010(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים362009ע
ו־2010(,התשס"ט-232009-

בסעיף47- )1(

בהגדרה"החלטתהממשלה"- )א(

במקום"התעשייה,המסחרוהתעסוקה"יבוא"הכלכלהוהתעשייה"; )1(

המילה"כנוסחה"-תימחק; )2(

המילים"ערבתחילתושלחוקזה"-יימחקו; )3(

בהגדרה"סכוםהחיסכון",המילים"אושנת2010,לפיהעניין"-יימחקו; )ב(

ההגדרות"עובד","שווייוםחופשה"ו"שכרחודשי"-יימחקו; )ג(

)תיקוני הכלכלית ההתייעלות לחוק י"א פרק  סעיף 36  
לשנים הכלכלית התכנית ליישום חקיקה  כללי

חוק - )להלן התשס"ט-2009 ו־2010(, 2009 
ההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010(,קובעכיתוקם
קרןשתפעללמתןסיועכלכלילעסקיםשנקלעולמצוקהבשל
המצבהכלכליכאמורבהחלטתהממשלהמס'150מיוםי"ח
באיירהתשס"ט)12במאי2009(,לרבותהתיקוניםשנערכו

בהבהחלטותממשלהמאוחרותיותר)להלן-הקרן(ע

בהחלטותהממשלההאמורותנקבעכיהפעלתהקרן
מנציגי הממשלה, מנציגי שתורכב ועדה בידי תיעשה
העובדים הסתדרות ומנציגי התעשיינים התאחדות
כללים פי על ההסתדרות(, - )להלן החדשה הכללית
שייקבעובהסכמהשלכללחבריהוועדהעבמהלךהשנים
2009 שלאחרחקיקתחוקההתייעלותהכלכליתלשנים
ו־2010נעשוניסיונותרביםלגבשאתהכלליםלהפעלת
הקרן,אךבשלאי־הסכמותבסוגיותשונותהנוגעותלגיבוש
הסיוע למתן והמבחנים המידה אמות לרבות הכללים,

לעסקים,טרםהחלההקרןלפעולע

ביוםכ"בבשבטהתשע"ו)1בפברואר2016(,ולאחר
משאומתןאינטנסיבישארךכמהחודשיםבהשתתפות
ההסתדרות והתעשייה, הכלכלה משרד האוצר, משרד
להגיע הצדדים השכילו העסקיים, הארגונים ונשיאות
אלה, הסכמות הקרןע להפעלת כללים וגיבשו להבנות
המאפשרותאתהפעלתהקרןוכפועליוצאמכךאתהסיוע
לעסקיםשנקלעולמצוקה,מצריכות,ביןהשאר,שינוישל

החוקהקיים,כמוצעבתיקוןזהע

לפסקה )1(

)2015 בספטמבר 10( התשע"ה באלול כ"ו ביום
התקבלההחלטתהממשלהמס'533שעניינהתיקוןהחלטת
ממשלהקודמתבדברקרןסיועכלכלילעסקיםבמצוקהע
זוקבעהכימספרחבריהוועדההמפעילהאת החלטה
הקרןיהיהארבעה,במקוםשמונהחבריםלפיהחלטות
יעמוד הוועדה בראש וכי בנושא, הקודמות הממשלה
המנהלהכללישלמשרדהאוצראועובדהמשרדשימונה
כנציגועלהחלטהזוהיושתיתכליות:האחת-להפחיתאת

מספרחבריהוועדה,באופןשווה,ביןכלהגופיםהמרכיבים
אותה,כדילהקלעלהפעלתהקרןועלפעילותההשוטפת;
השנייה-להתניעאתתהליךהפעלתהקרןולרכזאותה
בידיגורםאחדשיתכללביןכלחבריהוועדההמפעילהאת
הקרן,שכן,כאמורלעיל,לפניהחלטתהממשלההאמורה
לאהשכילוהצדדיםהאמוריםלהפעילאתהקרןלהגיע

להבנותבאשרלגיבושכלליההפעלהשלהקרןע

לפיכךמוצעלתקןאתההגדרה"החלטתהממשלה"
הקבועהבחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010,
להחלטת ביחס שהתקבלו תיקונים גם בה שייכללו כך
הממשלהמס'150מיוםי"חבאיירהתשס"ט)12במאי2009(

לאחרמועדתחילתהחוקהאמורע

החיסכון", "סכום ההגדרה את לתקן מוצע כן כמו
ולמחוקאתההתייחסותלשנת2010,מאחרשבמהלךשנת
2010קיבלההממשלההחלטהלדחותאתמועד"הפעימה
השנייה"שלהפחתתדמיההבראהלעובדיהמגזרהציבורי
כאמורבחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010,כך
שזותבוצעבשנת2011ולאבשנת2010ובהתאםלכךביום
כ"הבסיווןהתש"ע)7ביוני2010(נחתםביןהצדדיםלהסכם
הקיבוצי,הסכםקיבוצינוסףשעניינודחייתההפחתהשל

דמיהבראהמשנת2010לשנת2011ע

)2011 ביוני 27( התשע"א בסיוון כ"ה ביום לבסוף,
דמי של חלקי תשלום לביטול החוק בכנסת התקבל
שעה(, )הוראת 2010 לשנת הציבורי בשירות הבראה
התשע"א-2011עבדבריההסברלהצעתחוקלביטולתשלום
חלקישלדמיהבראהבשירותהציבוריבשנת2010)הוראת
עמ' התשע"א, הממשלה, )הצ"ח התשע"א-2011 שעה(,
,2010 לשנת ההבראה בדמי ההפחתה כי הוסבר )678
שנקבעהבאותוחוק,לאתבוצעלאורהסכמהביןהמדינה
)הסכם הקיבוצי בהסכם ביטוי לידי שבאה להסתדרות,
המסגרת(שנחתםביןהצדדיםביוםז'בשבטהתשע"א)12
לשיפור בזיקה זו הצדדיםגיבשוהסכמה 2011(ע בינואר
והסתמנות הישראלי המשק של הכלכלי במצב היחסי
ניצניםראשוניםשלצמיחהלעומתהמצבששררכאשר

חוקקהחוקע

ס"חהתשס"ט,עמ'157;התשע"ג,עמ'71ע 23
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בסעיף48- )2(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

)ג(,במקום"שלכלאחתמהשנים2009ו־2010"יבוא"2009" בסעיףקטן )ב(
והמילים"באותהשנה"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

")ד(עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מעבידציבוריאשרלאהעבירלמוסד
לביטוחלאומיאתסכוםהחיסכוןשלועדלמועדהאמורבאותוסעיף
קטן,יעביראותולאיאוחרמ־30ימיםמיוםתחילתושלחוקההתייעלות
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
פקודת הוראות יחולו זה סעיף לפי כספים גביית על התשע"ח-2018;

המסים)גבייה(24ע";

בסעיף48- )2(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

)ג(,במקום"שלכלאחתמהשנים2009ו־2010"יבוא"2009" בסעיףקטן )ב(
והמילים"באותהשנה"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

")ד(עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מעבידציבוריאשרלאהעבירלמוסד
לביטוחלאומיאתסכוםהחיסכוןשלועדלמועדהאמורבאותוסעיף
קטן,יעביראותולאיאוחרמ־30ימיםמיוםתחילתושלחוקההתייעלות
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
פקודת הוראות יחולו זה סעיף לפי כספים גביית על התשע"ח-2018;

המסים)גבייה(24ע";

עודמוצעלמחוקאתההגדרות"עובד","שווייום
חופשה"ו"שכרחודשי",שמתייתרותלאורביטולהסדר
ההסבר בדברי להלן כמפורט הפרטי מהמגזר הגבייה
האמורות ההגדרות נוסח וזה המוצעע לתיקון 2 לפסקה

שמוצעכאמורלמחוקאותן:

""עובד"-כהגדרתובסעיף1לחוקהביטוחהלאומי,
למעטעובדהמדינה,מישעובדאצלמעבידציבוריועובד

במשקבית;

"שווייוםחופשה"-סכוםהשווהלמחציתהשכר
החודשי,כשהואמחולקב־30;

"שכרחודשי"-השכרשממנומגיעיםדמיביטוחלפי
חוקהביטוחהלאומיבעדחודשספטמבר2009ע"

לפסקה )2(

המקורותהכספייםשלהקרןנקבעובסעיף48לחוק
ההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010עהמקורהראשון,
כאמורבסעיף48)א(,הואתשלוםסכוםחד־פעמיבשווייום
חופשהשלכלאחדמעובדיהמגזרהפרטישמעבידוחייב
בתשלוםדמיביטוחלאומיבעדובעבורחודשספטמבר

2009ע

יצויןכיבעתגיבושההסדרלהשתתפותכללהעובדים
במשקבמימוןהקרן,היהברורכיהנטלהמונחעלכתפי
עובדיהמגזרהציבוריכבדלאיןערוךמזהשלהמעסיקים
והעובדיםבמגזרהפרטי,וכיאיןזוהפעםהיחידהשבה
המדינה במשק משמעותי כלכלי קושי נוכח כי הוחלט
עם הסכמה תוך בנטל, הציבורי המגזר עובדי יישאו
ההסתדרותבעניין,לטובתאינטרסכלכלי-ציבוריעואולם
במהלךהזמןשחלףמחקיקתחוקההתייעלותהכלכלית
לשנים2009ו־2010,וכדילאפשראתהקמתהקרן,גובשו
הבנותביןהגורמיםהרלוונטייםהשותפיםלהקמתהקרן
וניהולה,וביניהןההבנהכיישלבטלאתהגבייהמהמגזר
הפרטיעלפיכךמוצעלבטלגבייהזוהקבועהבסעיף48)א(
ו–)ב(לחוקהאמורעוזהנוסחסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(של

בסעיף48שמוצעכאמורלבטלם:

")א(מעבידהחייבבתשלוםדמיביטוחלאומיבעד
לחוק 342 סעיף לפי ,2009 ספטמבר חודש בעבור עובד
להם בנוסף מועד באותו חייב יהא הלאומי, הביטוח
בתשלוםסכוםחד־פעמיבשווייוםחופשתושלכלאחד

מעובדיוע

מעבידהחייבבתשלוםלפיסעיףקטן)א(ינכה )ב(
מהשכרהחודשישלהעובדסכוםהשווהלמחציתמשווי

יוםחופשתובאופןשבומנוכיםדמיביטוחלאומיע"

לחוק 50 לסעיף בהתאם כי יצוין זה בהקשר
ההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010כנוסחוהיום,
התעשייה שר עם התייעצות לאחר האוצר, שר רשאי
המסחרוהתעסוקה)כתוארואז(ועםשרהרווחהוהשירותים
48)א( סעיף לפי התשלום מועד את לדחות החברתיים,
לחוקהאמורלמועדאחרעואכן,במשךהזמןנדחההמועד
האמורכמהפעמיםבצושלשרהאוצר,עלרקעההבנה
כילאתתבצעגבייהמהמגזרהפרטיעזאתועוד,מבירורעם
התאחדותהתעשייניםועםהמוסדלביטוחלאומיעולהכי
לאבוצעהגבייהבפועלשלמעבידיםבמגזרהפרטיכאמור
בחוק,ובהתאםלכךלאבוצעהגבייהשלהמוסדלביטוח

לאומיבכלהנוגעלמגזרהפרטיע

48)ג( המקורהכספיהשנישלהקרן,כאמורבסעיף
לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010,הוא"סכום
החיסכון"-הסכוםשהופחתמדמיההבראהשלעובדיושל
מעבידציבורי)למעטעובדיהמדינה(עלפיחוקלתשלום
חלקישלדמיהבראהבשירותהציבוריבשנים2009ו־2010
לתשלום החוק - )להלן התשס"ט-2009 שעה(, )הוראת
חלקי(עיצויןשבחוקלביטולתשלוםחלקישלדמיהבראה
בשירותהציבוריבשנת2010)הוראתשעה(,התשע"א-2011
בוטלהכאמורההפחתהשלדמיההבראהשהיתהאמורה

להתבצעבשנת2010לפיהחוקלתשלוםחלקיע

הכלכלית ההתייעלות לחוק 48)ג( לסעיף בהתאם
2009ו־2010,הוציאשרהאוצרביוםי"גבחשוון לשנים
התשע"ו)26באוקטובר2015(אתצוההתייעלותהכלכלית
2009 לשנים הכלכלית התכנית ליישום חקיקה )תיקוני

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374)א(1399ע 24
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סעיפים49ו־50-בטלים; )3(

הכלכלה "שר יבוא והתעסוקה" המסחר התעשייה "שר במקום ,52 בסעיף )4(
והתעשייה"ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

התכניתהכלכלית
לשנים2009

ו־2010(-תחילה

תחילתושלסעיף36לחוקזהביוםפרסומוע37ע

פרק ח': תחילה
תחילתושלחוקזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,אלאאםכןנקבעבו38עתחילה

אחרתע

ו–2010()רשימהשלמעבידיםציבוריים(,התשע"ו-2015
המעבידים רשימת את הכולל )76 עמ' התשע"ו, )ק"ת
הציבורייםשעליהםלהעבירלמוסדלביטוחלאומיאת

סכוםהחיסכוןשלהםלשנת2009ע

2009 לשנים הכלכלית ההתייעלות חוק אמנם,
ו־2010בנוסחוכיוםקובעכימעבידציבורייעבירלמוסד
לביטוחלאומילאיאוחרמיום31באוקטוברשלהשנים
הפחתת ואולם שלוע החיסכון סכום את ו־2010 2009
יועד אשר הציבורי המגזר מעובדי הבראה דמי סכום
להקמתהקרן,נקבעהעודבחוקלתשלוםחלקישלדמי
)הוראת ו־2010 2009 בשנים הציבורי בשירות הבראה
שעה(,התשס"ט-2009,שהתקבלבכנסתביוםא'בתמוז
התשס"ט)23ביוני2009(עלפיכך,לאיהיהזהראוילפטור
כעתאתהמעבידיםהציבורייםמחובתםלהעבירלמוסד
לביטוחלאומי,כאמורבחוק,אתהסכומיםשכברהופחתו
מעובדיהם,ולקבועכיחובהזוהתאיינהלמעשה,אךורק
בשלהעובדהשהצוהאמורשלשרהאוצרהוצאבמועד
מאוחרמהצפוי,וזאתבשלהנסיבותהמיוחדותהמוזכרות
קצר זמן בטווח הקרן הקמת את אפשרו לא אשר לעיל
יחסיתכפישתוכנןבעתחקיקתחוקההתייעלותהכלכלית
לשנים2009ו־2010עלמותרלצייןכיצעדכזהאףלאתואם
אתהתכליתהחשובהשלאורהחוקקהחוקהאמור-מתן

סיועכלכלילעסקיםשנקלעולמצוקהע

לחוק 48)ג( סעיף נוסח את להתאים מוצע כן, כמו
2009ו־2010לחוקלביטול ההתייעלותהכלכליתלשנים
תשלוםחלקישלדמיהבראהבשירותהציבוריבשנת2010
)הוראתשעה(,התשע"א-2011,אשרביטלאתהפחתתדמי

ההבראהלשנת2010ע

עודמוצעלהאריךאתהמועדשעדאליועלמעביד
ציבורילהעביראתסכוםהחיסכון,כךשהמועדהאחרון
ימים 30 יהיה לאומי לביטוח למוסד הכספים להעברת
מתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה

להשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018ע
כי לקבוע מוצע הכספים, העברת הליך את לייעל כדי
עלהעברתסכוםהחיסכוןיחולוהוראותפקודתהמסים

)גבייה(ע

לפסקה )3(

לעיל כאמור הפרטי, מהמגזר הגבייה ביטול בשל
בדבריההסברלפסקה2לתיקוןהמוצע,מוצעלבטלאת
סעיפים49ו־50לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009
ו־2010,המסדיריםאתסוגייתגבייתכספיםאלהעלידי
המוסדלביטוחלאומיוהאפשרותלדחייתמועדיהגבייהע

וזהנוסחסעיפים49ו־50לחוקהאמורשמוצעלבטלם:

"גבייה

המפורט הסכום את יגבה לאומי לביטוח המוסד 49ע
בסעיף48)א(בדרךשבההואגובהאתדמיהביטוחהלאומי
בעדאותוחודש;לענייןהגבייהוהתשלוםיחולוהוראות
העניין, לפי המחויבים בשינויים הלאומי, הביטוח חוק

כאילוהיוהסכומיםדמיביטוחלאומיע

דחיית מועד הגבייה

לאנקבעוכלליםלהפעלתהקרןכנדרשלפיהחלטת 50ע
שר עם התייעצות לאחר האוצר שר רשאי הממשלה,
והשירותים הרווחה ושר והתעסוקה המסחר התעשייה
החברתיים,לדחותאתהמועדלפיסעיף48)א(למועדאחרע"

לפסקה )4(

מוצעלעדכןבסעיף52לחוקההתייעלותהכלכלית
לשנים2009ו־2010אתתוארושלשרהתעשייההמסחר

והתעסוקהלתוארהעדכני-שרהכלכלהוהתעשייהע

המוצע התיקון של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 37
לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010, 

כנוסחובסעיף36לחוקזה,ביוםפרסומוע
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הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 17( 
)שיעור הגירעון בשנות התקציב 2019 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית 

בשנת התקציב 2019(, התשע"ח-2018

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-11992)להלן-החוק1עתיקוןסעיף5
העיקרי(,בסעיף5-

בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאה  כללי
חוק - )להלן התשנ"ב-1992 התקציבית, 
תקציב על פיסקליות מגבלות שתי קיימות המסגרות(,
המדינהעהמגבלההראשונהקובעתאתהגירעוןהמרבי
שאותוניתןלקבועבעתאישורתקציבהמדינהבמונחים
שלאחוזיתוצר)תקרתהגירעון(,והמגבלההשנייהקובעת
אתשיעורהגידולהמרביהריאליבהוצאההממשלתית
ביחסלהיקףההוצאההממשלתיתבתקציבהשנההקודמת
)מגבלתההוצאה(עלעמידהבמגבלותאלהחשיבותמכרעת

בשמירהעלאמינותההפיסקליתשלהממשלהע

שמתווה המרחיבה הכלכלית המדיניות לנוכח
הממשלהבעתהזו,ובאהלידיביטויביןהשאר,בעלייה
ניכרתבהוצאההצפויהעלשירותיםחברתיים,כגון:העלאת
הקצבאותהמשולמותלנכים,רפורמהבביטוחהסיעודי,
סבסודצהרוניםועוד,ובהתבססעלתחזיותשביצעמשרד
האוצרבמסגרתהליךגיבושתקציבהמדינהלשנת2019,
עולהכילצורךעמידהבתקרותהגירעוןהקבועותבחוק,
יידרשוצעדיהתאמהבצדההוצאהובצדההכנסה,הן
בשנתהתקציב2019והןבשנותהתקציבשלאחריה,וזאת

למרותצעדיהתכנסותשבוצעובשניםהקודמותע

עמידהבכלליםהפיסקלייםהיאכאמורלעילתנאי
של וליכולתה המשק של הכלכלית ליציבותו הכרחי
הממשלהלהתמודדבהצלחהעםזעזועיםכלכלייםעואולם
וההוצאההממשלתית במדיניותהמס תכופים שינויים
ודאות לחוסר לגרום ועלולים יציבות לחוסר מביאים
הצמיחה רקעשיעורי הקצרעעל בטווח הפוגעבצמיחה
ובאמינות ביציבות והשיפור בעולם יחסית הנמוכים
הפיסקליתשלהממשלהבעקבותצעדיהמדיניותשננקטו
בשניםהאחרונות,ישמקוםלאזןביןקצבהפחתתהגירעון
מניעתזעזועים של היתרון לבין הקצר בטווח התקציבי
נוספיםלמערכתהמסעזאת,תוךהתחייבותלתוואיגירעון
תקציבישיורדבאופןעקביבשניםהקרובותעהתיקוןהמוצע

בסעיפים1ו־2להצעתהחוקעניינובאיזוןזהע

במסגרתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה
ו־2016(, 2015 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת
39(,תוקןחוקיסודות התשע"ו-2015)ס"חהתשע"ו,עמ'
התקציב,התשמ"ה-1985)להלן-חוקיסודותהתקציב(,
ונוספובוהוראותבענייןהכנתתכניתתקציבתלת־שנתיתע
התיקוןהסדירשלושהנושאיםמרכזייםהנוגעיםלמסגרות

הפיסקליותהרב־שנתיות,כמפורטלהלן:

נקבעכיהממשלהתכיןתכניתתקציבתלת־שנתית, 1ע
עלפיהצעתשרהאוצר,שתונחעלשולחןהכנסתבכלשנה
יחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתי,וכיהתכניתתעודכן

לפחותאחתלשנה;

תתבצע השנתי התקציב אישור במסגרת כי נקבע 2ע
התכנסותלמסגרותהפיסקליותהנגזרותממגבלתההוצאה

ומגבלתהגירעוןכאמורבחוקהמסגרות;

לקבל הממשלה של יכולתה על מגבלות נקבעו 3ע
מהמגבלות בחריגה כרוך שביצוען חדשות החלטות
האמורות,לרבותהגשתהצעתחוקממשלתיתותמיכה
ושלישית, שנייה ראשונה, בקריאה פרטית חוק בהצעת
בלאביצוע"פעולהמאזנת"כהגדרתהבסעיף40א)י(לחוק

יסודותהתקציבע

עלפיחוקיסודותהתקציב,כוללתהתכניתהתלת־
ההוצאה סכום צמיחה, תחזית אלה: כל את שנתית
תחזית המדינה, הכנסות תחזית הצפויה, הממשלתית
הגירעוןהכולל,מגבלתההוצאההמותרתכפישנקבעה
בחוק,סכוםהגירעוןהמותרכפישנקבעבחוקוכןההפרשים
ביןסכוםההוצאההממשלתיתהצפויהלמגבלתההוצאה
המותרתוביןתחזיתהגירעוןהכוללוסכוםהגירעוןהמותרע

הפרקטיקה רקע על גובש לעיל המתואר התיקון
חוק שלאחר לשנים תקציביות התחייבויות ולפיה
התקציבהמאושר,נעשובלאהצבעהעלמקורתקציבי,
התקציבע בניית בשלב התבצעה איתן וההתמודדות
הצטברותההתחייבויותכתוצאהמכךהיתהעלולהלהביא
עוד שנקבעו, הפיסקליות מהמגבלות חריגה של למצב
טרםבנייתהתקציבעבהתאם,נועדהתיקוןהאמורלמנוע
מהממשלהלקחתעלעצמההתחייבויותשאינןעומדות
בקנהאחדעםהמגבלותהפיסקליותולחזקאתאמינותה

הפיסקליתשלהממשלהע

בהתאםלתיקוןהמתוארלעיל,נקבעובחוקתקציב
2017ו־2018)הוראותמיוחדות()הוראת המדינהלשנים
חוק או ההתאמות חוק - )להלן התשע"ו-2016 שעה(,
התקציבהדו־שנתילשנים2017ו־2018(,הוראותהנוגעות
לתקנן, כעת שמוצע התלת־שנתית, התקציב לתכנית

בסעיף3להצעתהחוקע

ההסבר, לדברי הכללי בחלק האמור רקע על  סעיף 1 
מוצעלמתןאתתוואיהפחתתהגירעוןהקבוע 
בחוקבשניםהקרובות,כךשמצדאחדתישמרמחויבותה
שלהממשלהלהמשךהפחתתיחסהחוב-תוצרומצדשני

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשע"ז,עמ'34ע 1
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בפסקה)14(,במקום"5%ע2"יבוא"9%ע2"; )1(

בפסקה)15(,במקום"25%ע2"יבוא"5%ע2"; )2(

בפסקה)16(,במקום"0%ע2"יבוא"25%ע2"; )3(

בפסקה)17(,במקום"75%ע1"יבוא"0%ע2"; )4(

במקוםפסקה)18(יבוא: )5(

בשנתהתקציב2023-באופןשלאיעלהעל75%ע1; )18("

בשנותהתקציב2024ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%ע1ע" )19(

בסעיף15לחוקהעיקרי,במקום"שלאיעלהעל2%"יבוא"שלאיעלהעל3%"ע2עתיקוןסעיף15

תיקוןחוקתקציב
המדינהלשנים

2017ו־2018
)הוראותמיוחדות(

)הוראתשעה(

שעה(,3ע )הוראת מיוחדות( )הוראות ו־2018 2017 לשנים המדינה תקציב בחוק
התשע"ו-22016-

בסעיף2)7()ב(,בסופויבוא"והוראותסעיף40א)ב(לחוקיסודותהתקציבלאיחולו )1(
לענייןהתכניתהאמורה";

הקרובות, בשנים התכנסות צעדי בביצוע הצורך ימותן
2019לאיעלה וזאתכפישמפורטלהלן:בשנתהתקציב
שיעורהגירעוןהכוללעל9%ע2מהתוצרהמקומיהגולמי
5%ע2 2020לאיעלהעל )להלן-תמ"ג(,בשנתהתקציב
מהתמ"ג,בשנתהתקציב2021לאיעלהעל25%ע2מהתמ"ג,
בשנת2022לאיעלהעל0%ע2מהתמ"ג,בשנת2023לא
יעלהעל75%ע1מהתמ"גובשנותהתקציב2024ואילךלא
יעלה,בכלשנה,על5%ע1מהתמ"געיישוםתוואיהגירעון
החדש,כמוצעבחוקזה,משמעודחייהשלשנהבתוואי

הקייםשלהפחתתהגירעוןע

במתווה המוצע השינוי הקיימות, התחזיות לאור
הפחתתהגירעוןצפוילאפשר,בטווחהבינוני,חזרהלמגמה

שלהפחתתיחסהחוב-תוצרע

לשנת שעה בהוראת קובע, לחוק 15 סעיף   סעיף 2 
הגדלת תותר שנה באותה כי ,2019 התקציב 
השיעור על נוסף בשיעור הממשלתית ההוצאה סכום
האמורבסעיף6אלחוק,שלאיעלהעל2%ביחסלסכום
ההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2018)להלן-הוראת

השעהלעניין2019(ע

עניינושלסעיף6אלחוקהואקביעתסכוםההוצאה
הממשלתיתהמרביבשנה,באמצעותקביעתמנגנוןשל
תוספתלסכוםההוצאההממשלתיתבשנההקודמתוכן

הצמדהלמדדע

היקףההוצאההממשלתיתהצפוילשנת2019מצביע
עלגידולחדלעומתשנותהתקציבהקודמות,הנובעבעיקרו
מעלייהניכרתבהוצאההצפויהעלשירותיםחברתייםע
לאורעובדהזו,ולאוררצוןהממשלהשלאלהפחיתבאופן
ניכראתתקציבימשרדיהממשלהבפרקזמןקצר,מוצע
לתקןאתהוראתהשעהלעניין2019,ולקבועכיהממשלה
הממשלתית ההוצאה סכום את להגדיל רשאית תהיה

הקבוע השיעור על נוסף בשיעור 2019 הכספים בשנת
3%ביחסלסכוםההוצאה באותוסעיף,שלאיעלהעל
הממשלתיתבשנתהתקציב2018עגידולזהיובאבחשבון
לצורך 2019 בשנת הממשלתית ההוצאה מסכום כחלק
לחוק, 6א לפיסעיף חישובסכוםההוצאההממשלתית

לשנת2020ואילךע

לפסקה )1( סעיף 3

כחלקמהליכיהחקיקהשלהוראתהשעהבעניין 
)7(2 בסעיף נקבע ו־2018, 2017 לשנים דו־שנתי תקציב
לחוקתקציבהמדינהלשנים2017ו־2018,כילענייןתכנית
התקציבהתלת־שנתיתהאמורהיראובכלאחתמהשנים
2017ו־2018כשנתתקציבנפרדתעבהתאםלכך,הונחהעל
שולחןהכנסת,יחדעםהצעתחוקהתקציבלשנותהכספים
התשע"ז, הממשלה )הצ"ח התשע"ז-2016 ו־2018, 2017
עמ'6()להלן-הצעתחוקהתקציבלשנים2017ו־2018(,

תכניתהתקציבהתלת–שנתיתלשנים2018עד2020ע

כמוכן,נקבעבסעיף2)7(האמורכיהמועדלהנחהעל
שולחןהכנסתשלתכניתהתקציבהתלת־שנתית,לעניין
התשע"ח בחשוון י"ב יום עד יהיה ,2018 התקציב שנת

)1בנובמבר2017(ע

יסודות לחוק 40א)ב( ולסעיף סעיף לאותו בהתאם
התקציב,עםהגשתתכניתהתקציבהתלת־שנתית,לעניין
שנת2018,המתייחסתלשנים2019עד2021,וככלשתחזית
ההוצאותלגביכלאחתמהשניםהאמורותעולהעלסכום
40א בסעיף כהגדרתו המותרת, הממשלתית ההוצאה
לחוקיסודותהתקציב)להלן-סכוםההוצאההממשלתית
המותרת(,לאותהשנה,עלהתכניתלכלולפעולהמאזנת,
כהגדרתהבאותוסעיף,לכיסויהפרשזה,וזאתבדומהלכל
תכניתתקציבתלת־שנתיתאחרתשמונחתעלשולחןהכנסת

לפיסעיף40אהאמור,יחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתיע

ס"חהתשע"ו,עמ'1182ע 2
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2017("יבוא"י"גבניסן )10בדצמבר 3)ג(,במקום"כ"בבכסלוהתשע"ח בסעיף )2(
התשע"ח)29במרס2018("ע

2017("יבוא"י"גבניסן )10בדצמבר 3)ג(,במקום"כ"בבכסלוהתשע"ח בסעיף )2(
התשע"ח)29במרס2018("ע

שאושרה התלת־שנתית התקציב לתכנית בהתאם
בממשלהביוםט'בחשווןהתשע"ח)29באוקטובר2017(,
2021 עד 2019 לשנים ההוצאות תחזית בין הפרש קיים

לביןמגבלתההוצאההממשלתיתהמותרתלאותןשניםע

40אלחוקיסודותהתקציב, כאמור,בהתאםלסעיף
הכנסת שולחן על שמונחת תלת־שנתית תקציב תכנית
חד־שנתי, תקציב מוגש שבה תקציב לשנת בהתייחס
מונחתיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתיעהנחתתכנית
התקציבהתלת־שנתיתיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתי,
מאפשרתאתביצועהפעולותהמאזנותהנדרשותכאמור
באמצעותהקטנתההוצאההממשלתית,ככלשקייםהפרש
תכנית מתייחסת שאליהן בשנים ההוצאות תחזית בין
התקציבהתלת־שנתיתלביןסכוםההוצאההממשלתית
המותרתלאותןשניםעבשונהמכך,נקבעבסעיף2)7(לחוק
אחת בכל יראו האמור 40א סעיף שלעניין ההתאמות
התקציב ושתכנית תקציב, כשנת ו–2018 2017 מהשנים
2018תונחעלשולחןהכנסת התלת־שנתיתלענייןשנת
עדיוםי"בבחשווןהתשע"ח)1בנובמבר2017(עעםזאת,
מאחרשהצעתחוקהתקציבלשנים2017ו–2018הוגשה
בשנת2016,מובןשתכניתהתקציבהתלת־שנתיתלעניין
שנת2018אינהמוגשתיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתי
לאותהשנה,וממילאנוצרקושיממשילבצעאתהפעולות

המאזנותהנדרשותכאמור,בעיתויזהע

לחוק 2)7()ב( סעיף את לתקן מוצע האמור, לאור
ההתאמות,כךשהוראותסעיף40א)ב(לחוקיסודותהתקציב
לאיחולולגביתכניתהתקציבהתלת־שנתיתלענייןשנת
2018,ולאיהיהצורךבביצועהפעולותהמאזנותבמועדזה
יחדעםהגשתהתכניתהאמורהעיצויןכיההסדרהאמור
זההבמהותולהסדרשקבועבסעיף40א)ט(לחוקיסודות
מעודכנת תלת־שנתית תכנית הגשת לעניין התקציב
באמצעשנתהתקציב,שאינהמוגשתמטבעהדבריםיחד
עםהצעתחוקהתקציבהשנתי,ושלעניינהנקבעבמפורש
שלאיהיהצורךבביצועפעולותמאזנותככלשהתגלה
הפרשביןתחזיתההוצאותלסכוםההוצאההממשלתית

המותרתלאותהשנהע

עודיצויןכייחדעםאישורהצעתתקציבהמדינה
לשנת2019,אישרההממשלהתכניתתקציבתלת־שנתית
הכוללתאתהפעולותהמאזנותהנדרשותלכיסויההפרש
ביןההוצאההממשלתיתהמותרתלשנים2020עד2023

לביןתחזיתההוצאותבאותןשניםע

לפסקה )2(

לשנים המדינה תקציב לחוק–יסוד: 1)א()3( סעיף
- )להלן שעה( מיוחדות()הוראת )הוראות ו־2018 2017
לשנים הדו־שנתי התקציב בחוק כי קובע היסוד(, חוק
2018 לשנת התאמות תקציב סעיף ייקבע ו־2018 2017
)להלן-תקציבההתאמות(עכמוכן,נקבעבסעיףהאמור
הכנסת של הכספים ועדת לאישור תביא הממשלה כי
2018 בשנת ההתאמות בתקציב לשימוש הצעתה את

ולהקצאתובאותהשנהע

3 1)א()3(לחוקהיסוד,נקבעבסעיף בהתאםלסעיף
לחוקההתאמותכיתקציבההתאמותיהיהבסכוםשל5ע3
מיליארדשקליםחדשים,וכיהשימושבוייעשהבהתייחס
לשנת2018עעודנקבעבסעיףהאמורכיהממשלהתביא
לאישורועדתהכספיםשלהכנסתאתהצעתהלשימוש
בתקציבההתאמותולהקצאתובשנת2018,לאיאוחרמיום
2017(,וכיעםאישור )10בדצמבר כ"בבכסלוהתשע"ח
ההצעהבידיועדתהכספיםשלהכנסת,יראואתהסכום

שאושרכסכוםשהתווסףלתקציבהמתייחסלשנת2018ע

בהחלטתהממשלהמס'3101מיוםט'בחשווןהתשע"ח
)29באוקטובר2017(,שעניינהעדכוןתכניתהתקציבלשנים
2019עד2021)"נומרטור"(ועמידהבמגבלותהפיסקליותלשנת
2018,אושרלפיסעיף3)ב(לחוקהיסודולפיסעיף4)א(לחוק
ההתאמות,דוחלענייןקיוםהפרשים,כהגדרתובסעיף4)א(
האמור,שבונקבעכיבשנת2018צפויהפרשבסךשל3ע0
מיליארדשקליםחדשיםביןתחזיתההוצאההממשלתית
לשנת2018לסכוםההוצאההממשלתיתהמאושרתלאותה
שנה)להלן-הפרשההוצאות(עבהתאםלסעיף3)ג(לחוק
היסודולסעיף4)ב(לחוקההתאמות,אםקייםהפרשהוצאות,
רואיםאתתקציבההתאמותכאילוהופחתבסכוםהנדרש
לכיסויההפרשהאמורענוכחהאמור,עומדתקציבההתאמות

עלסךשל2ע3מיליארדשקליםחדשיםע

2019אושר לאורהעובדהשתקציבהמדינהלשנת
11( התשע"ח בטבת כ"ד ביום כבר הממשלה בידי
בינואר2018(,מוצעלדחותאתהמועדלהבאתהצעתה
ההתאמות תקציב של והקצאה לשימוש הממשלה של
י"גבניסן לאישורהשלועדתהכספיםשלהכנסתליום

התשע"ח)29במרס2018(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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