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חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-2016*

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםבמטרהלחזקאתהצמיחהבמשק,להגדילאתרמת1רמטרה

התחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראלולצמצםאתאיהשוויוןהכלכליהקיים
במשק,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנים2017ו–2018ר

פרק ב': אסדרת ענף התמרוקים
תיקוןפקודת

הרוקחים-מס'25
בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-11981)בפרקזה-פקודתהרוקחים(-2ר

בסעיף55א- )1(

לפניההגדרה"מוצר"יבוא: )א(

""חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-21968;";

אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

""נציגאחראי"-מישאושרכנציגאחראילפיסעיף55א6;

"נושאמשרהבתאגיד"-כהגדרתובסעיף60א)ג(;

"עוסקבתמרוקים"-מישמייצר,מייבא,מייצא,עוסקבאחסוןסיטונאי,
הפצהאוהובלהשלתמרוקים,אומוכרתמרוקים,וכןנציגאחראי;

"ציודרפואי"-כהגדרתובחוקציודרפואי,התשע"ב-32012;

"רישיוןתמרוקים"-רישיוןשניתןלפיסעיף55א1;";

במקוםההגדרה"תמרוק"יבוא: )ג(

""תמרוק"-כלחומראותערובתחומריםהמיועדיםלבואבמגעעםחלקים
חיצונייםשלגוףהאדם,במטרהעיקריתאובלעדיתלנקותו,לבשמו,
לשנותאתמראהו,להגןאולשמורעליואולשפראתריחותהגוף,
למעטתכשיראוציודרפואי;לענייןזה,"חלקחיצונישלגוףהאדם"
-שכבתהעורהחיצונית,שיער,ציפורניים,שפתיים,שיניים,ריריות

חללהפהואיבריהמיןהחיצונייםר";

במקוםסעיף55ביבוא: )2(

לאייצראדםתמרוק,לאייבאו,לאייצאו,לאיעסוק55א1ר"רישיוןתמרוקים )א(
באחסוןסיטונאישלתמרוקולאיפיצו,אלאאםכןישבידו
רישיוןתמרוקיםתקףמאתהמנהל)בסעיףזה-רישיוןתמרוקים(,
ובהתאםלהוראותלפיפקודהזוולתנאיהרישיון,ובכללזה

הוראותותנאיםלסוגיהפעילותוסוגיהתמרוקיםהנקוביםבור
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התקיימוכלאלה:

התקבלבכנסתביוםכ"בבכסלוהתשע"ז)22בדצמבר2016(]בישיבהשהחלהביוםכ"אבכסלוהתשע"ז)21 *
בדצמבר2016([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1083,מיוםכ"טבתשריהתשע"ז

)31באוקטובר2016(,עמ'184ר
דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשע"ו,עמ'758ר 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 2

ס"חהתשע"ב,עמ'394ר 3
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למבקשישרישיוןעסקאוהיתר,לרבותהיתר )1(
זמני,אואישורשניתןלפיחוקרישויעסקים,שעניינו

תמרוקים;

המבקשמעסיקאנשימקצועמסוגיםשקבעשר )2(
והבטחת הבריאותלצורךהגנהעלבריאותהציבור

יעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותו;

תמרוק סוג לכל אחראי נציג מינה המבקש )3(
שברישיוןהתמרוקים;ואולםיצרןאויצואןהמייצראו
מפיץתמרוקאךורקלצורךייצואמחוץלישראללא

חייבלמנותנציגאחראי;

המפורטים התנאים המבקש לגבי מתקיימים )4(
בתקןהמנויבתוספתרביעיתא',ואולםרשאיהמנהל
לגביו שמתקיימים למבקש תמרוקים רישיון לתת
מקצועיות התנאיםהמפורטיםבתקניםאובהנחיות
ערך שווי שהם מצא שהמנהל אחרים בין–לאומיים
לפחותלתקןהאמורוהמנהלבדקומצאכיהמבקש
עומדבתנאיםובהנחיותכאמור;נתןהמנהלרישיון
למבקששמתקיימיםלגביותנאיםהמפורטיםבתקנים
אוהנחיותמקצועיותכאמור,יפרסםבאתרהאינטרנט
שלמשרדהבריאותהודעהובהפירוטשלהתקןאו

ההנחיותשנמצאועלידוכשוויערךכאמור;

המתאימים התנאים המבקש לגבי מתקיימים )5(
הנדרשיםלצורךהובלהוהפצהנאותהשלתמרוקים,
לפיהוראותשקבעשרהבריאות,לשםהבטחתיעילות

התמרוק,בטיחותוואיכותו;

המבקש,ואםהואתאגיד-גםנושאמשרהבו, )6(
לאהורשעולאהוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבו
פסקדיןסופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהמנהל,לקבלרישיון

תמרוקים;

באישור הבריאות, שר שקבע נוספים תנאים )7(
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,ובכלל
זהתנאיםלצורךהגנהעלבריאותהציבורוהבטחת

יעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותור

תקופתתוקפושלרישיוןתמרוקיםתהיהחמששניםר )ג(

שרהבריאותרשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשה )ד(
לקבלתרישיוןתמרוקיםאולחידושו,ובכללזהדרךהגשתה,
המועדיםלהגשתה,הפרטיםשייכללובהוהמסמכיםשיצורפו
לה,ורשאיהואלקבועהוראותשונותביחסלסוגיתמרוקיםר

בקשהלחידושרישיוןתמרוקיםתוגשלאיאוחרמ–90 )ה(
במועד הבקשה הוגשה הרישיון; פקיעת מועד לפני ימים
ניתנה ולא להחלטה הנדרשים המסמכים בצירוף כאמור
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החלטהבבקשהעדמועדפקיעתו,יראואתהרישיוןכאילו
הוארךתוקפועדלמועדההחלטהבבקשהר

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןתמרוקים,ובכלל )ו(
לסוגי או הפעילות לסוגי הנדרשים מיוחדים תנאים זה
התמרוקיםשלגביהםניתןהרישיון,ובלבדשתנאיםנוספים
לגבירישיוןתמרוקיםקייםייקבעובהחלטהמנומקתבכתב,

לאחרשניתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות )ז(
רשימהשלבעלירישיוןתמרוקים,בהתאםלסוגהפעילות

ולסוגהתמרוקיםשלגביהםניתןהרישיוןר

דיווחעלשינוי
בפרטים

חלשינויבפרטמהפרטיםשנכללובבקשהלקבלתרישיון55א2ר
תמרוקיםאולחידושואובמסמכיםשצורפולה,ידווחבעל
רישיוןהתמרוקיםלמנהלעלהשינויבהקדםהאפשריולא

יאוחרמ–14ימיםממועדהשינויר

הגבלתרישיון
תמרוקים,

התלייתו,ביטולו
אוסירובלחדשו

המנהלרשאילהגבילרישיוןתמרוקים,להתלותו,לבטלו55א3ר )א(
אולסרבלחדשו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב; )1(

הרישיוןניתןעליסודמידעחלקי,שגויאומטעה, )2(
הרישיון המידעהנכוןוהמלאלפנינותן ואילוהיה

במועדמתןהרישיון,לאהיהנותןאתהרישיון;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיון; )3(

בעלהרישיון,ואםהואתאגיד-הואאונושא )4(
הוראה או הרישיון מתנאי תנאי הפרו בו, משרה

מההוראותלפיפקודהזו;

בעלהרישיוןאובעלתפקידמטעמוסירבלשתף )5(
או הציבור בבריאות לפגיעה חשד בבירור פעולה

ביעילותהתמרוק,בטיחותואואיכותו;

בעלהרישיוןאובעלתפקידמטעמו,גילהחוסר )6(
מיומנות,כישוריםלקוייםאוידעמקצועיחסר,באופן
העלוללהביאלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילות
ליקוי(; - זו )בפסקה איכותו או בטיחותו התמרוק,
ואולםהמנהללאיגבילרישיון,לאיתלהאותו,לא
יבטלוולאיסרבלחדשולפיפסקהזו,אלאאםכןשוכנע
כילאניתןלתקןאתהליקויבדרךשלמתןהוראות
לבעלהרישיון,ובכללזהדרישהכיבעלהרישיוןאו

בעלתפקידמטעמויעבורקורסהכשרהמתאיםר

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףקטן)א(,אלאלאחר )ב(
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור
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דחוףומיידילהתלותרישיוןתמרוקיםלאחרששוכנעכיקיים
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בעלתפקידמטעמויעבורקורסהכשרהמתאיםר

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףקטן)א(,אלאלאחר )ב(
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,סברהמנהלכיקייםצורך )ג(
דחוףומיידילהתלותרישיוןתמרוקיםלאחרששוכנעכיקיים
חששלסכנהחמורהלבריאותהציבור,רשאיהואלהתלות
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אתהרישיוןלאלתר,בהחלטהמנומקת,ובלבדשייתןלבעל
הרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחר

ההתליה,ולאיאוחרמ–14ימיםממועדההחלטהר

הוראהעלהתלייתרישיוןתמרוקיםלפיסעיףקטן)א(או )ד(
)ג(תינתןלתקופהשאינהעולהעלשלושהחודשים,ואולם
המנהלרשאילהאריךהתליהכאמורלתקופותנוספותשלא
הוא ורשאי נוספים, חודשים שלושה על הכול בסך יעלו

לקבועתנאיםלסיוםההתליהר

חשדהמנהלכיהתמרוקהמשווקעלידיבעלרישיון )ה(
תמרוקיםאינועומדבהוראותשנקבעולפיפקודהזו,רשאי
החשד לבירור עד הרישיון את להגביל או להתלות הוא
האמוראםהדברדרושעקבחששלפגיעהבבריאותהציבור
אובבטיחותהתמרוק;התליהאוהגבלהכאמורלאתעלה
עלחודש,ואולםהמנהלרשאי,בנסיבותמיוחדותשיירשמו,
להאריךתקופהזובתקופותנוספותשלאיעלובסךהכולעל

חודשאחדנוסףר

הודעהעלהחלטתהמנהללפיסעיףזהתימסרלבעל )ו(
רישיוןהתמרוקיםבכתבר

המנהלרשאילפרסםאתההחלטהעלביטולרישיון )ז(
תמרוקיםבמסגרתרשימתבעלירישיוןתמרוקיםשמפורסמת
עלידובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותכאמורבסעיף
55א1)ז(,ורשאיהואלפרסםגםאתתוכןההחלטהעלביטול

רישיוןהתמרוקיםר

בוטלרישיוןתמרוקיםלפיסעיףזה,לאתידוןבקשה )ח(
12 שלבעלהרישיוןשבוטללמתןרישיוןחדשאלאבתום
חודשיםמיוםהביטול,ואולםרשאיהמנהללקצראתהתקופה
האמורהמיוזמתואולבקשתבעלהרישיוןשבוטל,מנימוקים

שיירשמור

חובותיצרןאו
יבואןשלתמרוקים

לאייצרולאייבאאדםתמרוקאלאבהתאםלדרישות55א4ר )א(
ולהוראותלפיפקודהזור

יצרןאויבואןשלתמרוקיעביראתכלהמידעהדרוש )ב(
לפי תפקידיו ביצוע לצורך התמרוק של האחראי לנציג

הוראותסעיף55א5ר

הנציג פעילות על יפקח תמרוק של יבואן או יצרן )ג(
האחראישמינהלתמרוקולשםכךינקוטביןהשאראתכל

האמצעיםהמפורטיםלהלן:

ימנהנציגאחראיבעלידעוהכשרהמתאימים )1(
בשיםלבלסוגהתמרוקיםשלגביהםהואמשמשנציג

אחראי;

ידרושלקבללידיואחתלרבעוןדיווחמאתהנציג )2(
האחראיביחסלתמרוקיםשלגביהםהואמשמשנציג
אחראי,ובכללזהמידעעלדיווחיםעלתופעותלוואי
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ופניותציבורשהתקבלו,תמרוקיםשנמצאוכתמרוקים
מזיקים,הודעותוהוראותשלהמנהלאושלהרשויות
והוראות הודעות או התמרוק, יוצר שבה במדינה
שפורסמולציבורבמדינותמוכרותהמנויותבתוספת
רביעיתב'שבהןמשווקהתמרוק,וכןמידעעלהחזרות
מןהשוקומסירתהודעותלציבורומידעעלפעולות
שעלהיצרןאוהיבואןלנקוטלצורךהמשךשיווקשל
התמרוקבישראל;יצרןאויבואןיאשרבחתימתוכי
לביצוע יפעל וכי בו ועיין השוטף הדיווח את קיבל

הפעולותהנדרשותעלפיהדיווח;

הנציג פעילות על ביקורת לשנה אחת יקיים )3(
האחראישתבדוקביןהשאראתאופןהגשתהודעות
דיווחים והעברת תיעוד קיום תמרוקים, שיווק על

למשרדהבריאותהנדרשיםעלפידין;

יקבענוהליעבודהפנימייםשיסדירואתאופן )4(
אופן ואת ובינו האחראי הנציג בין המידע העברת

הטיפולבתמרוקיםמזיקיםר

נציגאחראי,
תפקידיווחובותיו

יצרןאויבואןשלתמרוקלאישווקתמרוקבישראלאלא55א5ר )א(
אםכןישנציגאחראילתמרוקבישראלר

נציגאחראי- )ב(

יבטיחשהתמרוקשעליוהואאחראיעומדבאופן )1(
מלאבדרישותלפיפקודהזו;

יוודאכיהתמרוקיוצרבתנאיםהנדרשיםלפי )2(
סעיף55א1)ב()4(;

בטיחות הערכת לתמרוק נערכה כי יוודא )3(
מקצועיתלפיהוראותסעיף55א10;

הוראות לפי תמרוק שיווק על הודעה ימסור )4(
סעיף55א11;

יוודאכיאיןבתמרוקחומריםשנאסרואוהוגבלו )5(
בשיווקכפישקבעשרהבריאותבתקנותשהותקנולפי

סעיף55ב;

פעולות ויבצע נוספים ותפקידים חובות ימלא )6(
נוספותכפישיקבעשרהבריאות;

ימלאאחרהוראותהמנהלבנוגעלתמרוקשעליו )7(
הואאחראיר

בקשהלאישורנציגאחראיתוגשלמנהלבידייצרןאו55א6ראישורנציגאחראי )א(
יבואןשלתמרוקהמבקשרישיוןתמרוקיםכאמורבסעיף55א1
אובידייצרןאויבואןשהואבעלרישיוןתמרוקים,המבקש

למנותאתהנציגהאחראימטעמור

נציגאחראייהיהאדםשמונהבכתבעלידיהיצרןאו )ב(
היבואןשלתמרוקלענייןזהואשרנתןאתהסכמתולמינוי

כאמור;בסעיףקטןזה,"אדם"-למעטתאגידר

ופניותציבורשהתקבלו,תמרוקיםשנמצאוכתמרוקים
מזיקים,הודעותוהוראותשלהמנהלאושלהרשויות
והוראות הודעות או התמרוק, יוצר שבה במדינה
שפורסמולציבורבמדינותמוכרותהמנויותבתוספת
רביעיתב'שבהןמשווקהתמרוק,וכןמידעעלהחזרות
מןהשוקומסירתהודעותלציבורומידעעלפעולות
שעלהיצרןאוהיבואןלנקוטלצורךהמשךשיווקשל
התמרוקבישראל;יצרןאויבואןיאשרבחתימתוכי
לביצוע יפעל וכי בו ועיין השוטף הדיווח את קיבל

הפעולותהנדרשותעלפיהדיווח;

הנציג פעילות על ביקורת לשנה אחת יקיים )3(
האחראישתבדוקביןהשאראתאופןהגשתהודעות
דיווחים והעברת תיעוד קיום תמרוקים, שיווק על

למשרדהבריאותהנדרשיםעלפידין;

יקבענוהליעבודהפנימייםשיסדירואתאופן )4(
אופן ואת ובינו האחראי הנציג בין המידע העברת

הטיפולבתמרוקיםמזיקיםר

נציגאחראי,
תפקידיווחובותיו

יצרןאויבואןשלתמרוקלאישווקתמרוקבישראלאלא55א5ר )א(
אםכןישנציגאחראילתמרוקבישראלר

נציגאחראי- )ב(

יבטיחשהתמרוקשעליוהואאחראיעומדבאופן )1(
מלאבדרישותלפיפקודהזו;

יוודאכיהתמרוקיוצרבתנאיםהנדרשיםלפי )2(
סעיף55א1)ב()4(;

בטיחות הערכת לתמרוק נערכה כי יוודא )3(
מקצועיתלפיהוראותסעיף55א10;

הוראות לפי תמרוק שיווק על הודעה ימסור )4(
סעיף55א11;

יוודאכיאיןבתמרוקחומריםשנאסרואוהוגבלו )5(
בשיווקכפישקבעשרהבריאותבתקנותשהותקנולפי

סעיף55ב;

פעולות ויבצע נוספים ותפקידים חובות ימלא )6(
נוספותכפישיקבעשרהבריאות;

ימלאאחרהוראותהמנהלבנוגעלתמרוקשעליו )7(
הואאחראיר

בקשהלאישורנציגאחראיתוגשלמנהלבידייצרןאו55א6ראישורנציגאחראי )א(
יבואןשלתמרוקהמבקשרישיוןתמרוקיםכאמורבסעיף55א1
אובידייצרןאויבואןשהואבעלרישיוןתמרוקים,המבקש

למנותאתהנציגהאחראימטעמור

נציגאחראייהיהאדםשמונהבכתבעלידיהיצרןאו )ב(
היבואןשלתמרוקלענייןזהואשרנתןאתהסכמתולמינוי

כאמור;בסעיףקטןזה,"אדם"-למעטתאגידר
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נציגאחראייהיהתושבישראלר )ג(

לאיאשרהמנהלאדםכנציגאחראיאםנקבעשהוא )ד(
לאיוכללשמשנציגאחראיכאמורבסעיף55א9)ב(,אואם
המנהלמצאשהואהורשעאוהוגשנגדוכתבאישוםשטרם
ניתןבופסקדיןסופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו

נסיבותיה,איןהואראוי,לדעתהמנהל,לשמשנציגאחראיר

החלטתהמנהללסרבלאשראדםכנציגאחראי,תהיה )ה(
מנומקתותינתןבכתבר

לאיסרבהמנהללתתאישורלפיסעיףזה,אלאלאחר )ו(
שנתןלמגישהבקשהולמישהוגשהלגביוהבקשההזדמנות

לטעוןאתטענותיהםר

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות )ז(
שלהכנסת,רשאילקבוע-

תנאיםנוספיםלאישורנציגאחראי,ובכללזהכי )1(
הואיעבורהכשרהמתאימה;

הוראותלענייןהגשתבקשהלאישורנציגאחראי, )2(
ובכללזהדרךהגשתה,המועדיםלהגשתה,הפרטים

שייכללובהוהמסמכיםשיצורפולה;

לעבור אחראי נציג של חובתו בדבר הוראות )3(
השתלמויותמקצועיותתקופתיותר

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות )ח(
שלהכנסת,רשאילקבועכיבעלרישיוןתמרוקיםלאיתקשר
עםתאגידלצורךשכירתשירותיושלנציגאחראיהמועסק
אונשכרעלידיהתאגיד,אלאאםכןהתאגידרשוםבישראל
ופועלבהונושאמשרהבתאגידהואנציגאחראיאועומד
בתנאיהכשירותשנציגאחראיחייבלעמודבהםלפיפרק

של בקיומה ההתקשרות את להתנות השר רשאי וכן זה,
מערכתמחשובהמאפשרתלנציגאחראילבצעאתתפקידיו

לפיפרקזהר

המנהלרשאילקבועכיבעלרישיוןתמרוקיםלאיתקשר )ט(
עםתאגידלצורךשכירתשירותיושלנציגאחראיהמועסק

אונשכרעלידיהתאגיד,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

משרה נושא או בתאגיד בכיר עובד התאגיד, )1(
בו,הורשעאוהוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבו
פסקדיןסופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיה,איןהואראוי,לדעתהמנהל,לשמשנציג

אחראי;

התאגיד,עובדבכירבתאגידאונושאמשרהבו )2(
גילהחוסרמיומנות,כישוריםלקוייםאוידעמקצועי
חסר,באופןהעלוללהביאלפגיעהבבריאותהציבוראו

ביעילותהתמרוק,בטיחותואואיכותור
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שינויבפרטינציג
אחראי

בעלרישיוןתמרוקיםונציגאחראייודיעולמנהלבאופןמיידי55א7ר
עלכלשינוישחלבפרטיהנציגהאחראיר

החלפתנציג
אחראי

בעלרישיוןתמרוקיםיודיעלמנהלבאופןמיידיעלסיום55א8ר )א(
כהונתושלנציגאחראימטעמור

הודיעבעלהרישיוןעלסיוםכהונתושלנציגאחראי )ב(
נציג לאישור בקשה למנהל יעביר )א(, קטן בסעיף כאמור

אחראיאחרבמקומו,בהתאםלהוראותסעיף55א6ר

בעלהרישיוןישמשנציגאחראיבפועלממועדמסירת )ג(
ההודעהכאמורבסעיףקטן)א(,לתקופהשלאתעלהעל14
ימיםאועדלמינוינציגאחראיחדש,לפיהמוקדם,ואולםרשאי

המנהללהאריךאתהתקופההאמורהמנימוקיםשיירשמור

הגבלה,התליהאו
ביטולאישורשל

נציגאחראי

המנהלרשאילהגבילאישורנציגאחראי,להתלותואו55א9ר )א(
לבטלו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזב; )1(

האישורניתןעליסודמידעחלקי,שגויאומטעה, )2(
האישור נותן והמלאלפני הנכון היההמידע ואילו

במועדמתןהאישור,לאהיהניתןהאישור;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישור; )3(

או האישור מתנאי תנאי הפר האחראי הנציג )4(
הוראהמההוראותלפיפקודהזו;

בבירור פעולה לשתף סירב האחראי הנציג )5(
חשדלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילותהתמרוק,

בטיחותואואיכותו;

כישורים מיומנות, חוסר גילה האחראי הנציג )6(
להביא העלול באופן חסר, מקצועי ידע או לקויים
התמרוק, ביעילות או הציבור בבריאות לפגיעה

בטיחותואואיכותור

כאמור אחראי נציג של אישור לבטל המנהל החליט )ב(
הנציג של בהתנהלותו חמור ליקוי בשל )א(, קטן בסעיף
האחראיאובשלהצטברותליקוייםהעולהכדיליקויחמור,
נציג לשמש מתאים אינו שהוא סבור המנהל זאת ועקב
אחראי,רשאיהמנהללקבועכיהואלאיוכללשמשנציג
אחראי,לצמיתותאולתקופהשיקבע,וכןרשאיהואלהתנות
אתהמשךעיסוקוכנציגאחראיבקיומםשלתנאיםשיקבע
נציג הואישמש התקופהשבה אובמילויתנאיםבמהלך
אחראי,והכוללשםהגנהעלבריאותהציבור;תנאיםכאמור
יכולשייקבעולענייןסוגיתמרוקיםאובעלירישיוןתמרוקים

מסוימיםר

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףזה,אלאלאחרשנתן )ג(
לבעלרישיוןהתמרוקיםולנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאת

טענותיהםר

שינויבפרטינציג
אחראי

בעלרישיוןתמרוקיםונציגאחראייודיעולמנהלבאופןמיידי55א7ר
עלכלשינוישחלבפרטיהנציגהאחראיר

החלפתנציג
אחראי

בעלרישיוןתמרוקיםיודיעלמנהלבאופןמיידיעלסיום55א8ר )א(
כהונתושלנציגאחראימטעמור

הודיעבעלהרישיוןעלסיוםכהונתושלנציגאחראי )ב(
נציג לאישור בקשה למנהל יעביר )א(, קטן בסעיף כאמור

אחראיאחרבמקומו,בהתאםלהוראותסעיף55א6ר

בעלהרישיוןישמשנציגאחראיבפועלממועדמסירת )ג(
ההודעהכאמורבסעיףקטן)א(,לתקופהשלאתעלהעל14
ימיםאועדלמינוינציגאחראיחדש,לפיהמוקדם,ואולםרשאי

המנהללהאריךאתהתקופההאמורהמנימוקיםשיירשמור

הגבלה,התליהאו
ביטולאישורשל

נציגאחראי

המנהלרשאילהגבילאישורנציגאחראי,להתלותואו55א9ר )א(
לבטלו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזב; )1(

האישורניתןעליסודמידעחלקי,שגויאומטעה, )2(
האישור נותן והמלאלפני הנכון היההמידע ואילו

במועדמתןהאישור,לאהיהניתןהאישור;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישור; )3(

או האישור מתנאי תנאי הפר האחראי הנציג )4(
הוראהמההוראותלפיפקודהזו;

בבירור פעולה לשתף סירב האחראי הנציג )5(
חשדלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילותהתמרוק,
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כישורים מיומנות, חוסר גילה האחראי הנציג )6(
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בטיחותואואיכותור

כאמור אחראי נציג של אישור לבטל המנהל החליט )ב(
הנציג של בהתנהלותו חמור ליקוי בשל )א(, קטן בסעיף
האחראיאובשלהצטברותליקוייםהעולהכדיליקויחמור,
נציג לשמש מתאים אינו שהוא סבור המנהל זאת ועקב
אחראי,רשאיהמנהללקבועכיהואלאיוכללשמשנציג
אחראי,לצמיתותאולתקופהשיקבע,וכןרשאיהואלהתנות
אתהמשךעיסוקוכנציגאחראיבקיומםשלתנאיםשיקבע
נציג התקופהשבההואישמש אובמילויתנאיםבמהלך
אחראי,והכוללשםהגנהעלבריאותהציבור;תנאיםכאמור
יכולשייקבעולענייןסוגיתמרוקיםאובעלירישיוןתמרוקים

מסוימיםר

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףזה,אלאלאחרשנתן )ג(
לבעלרישיוןהתמרוקיםולנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאת

טענותיהםר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,סברהמנהלכיקייםצורך )ד(
ששוכנע לאחר אחראי, נציג אישור להתלות ומיידי דחוף
כיקייםחששלסכנהחמורהלבריאותהציבור,רשאיהוא
להתלותאתהאישורלאלתר,בהחלטהמנומקת,ובלבדשייתן
לבעלרישיוןהתמרוקיםולנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאת
טענותיהםבהקדםהאפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ–14

ימיםממועדההחלטהר

הוראהעלהתלייתאישורנציגאחראילפיסעיףזה )ה(
ואולם חודשים, שלושה על עולה שאינה לתקופה תינתן
המנהלרשאילהאריךהתליהכאמורלתקופותנוספותשלא
הוא ורשאי נוספים, חודשים שלושה על הכול בסך יעלו

לקבועתנאיםלסיוםההתליהר

בוטלאישורנציגאחראילפיסעיףזה,לאתידוןבקשה )ו(
בוטל לגביו שהאישור האחראי לנציג חדש אישור למתן
כאמור,אלאבתום12חודשיםמיוםהביטולאובתוםתקופה
)ב(,ואולםרשאי ארוכהיותרשקבעהמנהללפיסעיףקטן
המנהללקצראתהתקופותהאמורותמיוזמתואולבקשתמי

שהאישורלגביובוטלכאמור,מנימוקיםשיירשמור

ביטלהמנהלאישורשלנציגאחראיאוהתלהאותו )ז(
לפיהוראותסעיףזה,ייתןהוראותלענייןמינוינציגאחראי
שימונהכמחליפושלהנציגהאחראישאישורובוטלכאמורר

הערכתבטיחות
לתמרוק

שנערכה55א10ר בלי בישראל תמרוק בתמרוקים עוסק ישווק לא
לתמרוקהערכתבטיחותמקצועית,לרבותביחסלדרךהצגתו
שלהתמרוקוהשימושבו,ונערךדוחבטיחותמעודכן,והכול
הרווחה עבודה  ועדת באישור הבריאות, שר שקבע כפי
הערכת עריכת אופן לעניין לרבות הכנסת, של והבריאות
הבטיחות,תוכנה,דרכיעדכונה,והכשירותהנדרשתלביצועהר

הודעהעלשיווק
תמרוק

לאישווקעוסקבתמרוקיםתמרוקבישראלבלישהנציג55א11ר )א(
האחראישלהתמרוקמסרהודעהלמנהלעלשיווקהתמרוק
ועדת באישור הבריאות, שר שקבע כפי והכול בישראל,
עבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,לרבותלענייןתוכן
הוא ורשאי להגשתה, והדרכים הגשתה, מועד ההודעה,

לקבועהוראותכאמורלסוגיתמרוקיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהבריאות,באישור )ב(
ועדתעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאילקבוע
לסוגיתמרוקיםמסוימיםכייידרשרישיוןלשיווקם,אםסבר
כיהדברדרושלצורךהבטחתבטיחותהתמרוקוהגנהעל

בריאותהציבורר

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות, )ג(
אחתלחודש,אתשמותהתמרוקיםשנמסרהלגביהםהודעה
עלשיווקכאמורבסעיףקטן)א(ואתשמושלהנציגהאחראי

שלכלתמרוקר
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תמרוקהמיועד
לייצואבלבד

לאייצרבעלרישיוןתמרוקיםתמרוקהמיועדלייצוא55א12ר )א(
בלבד,אלאאםכןמתקיימותהוראותאלה:

התמרוקמיוצרבתנאיםהנדרשיםלפיהוראות )1(
סעיף55א1)ב()4(;

הפרדת להבטחת אמצעים נקט הרישיון בעל )2(
התמרוקהמיועדלייצואמשארהתמרוקיםהמיוצרים

במפעלולהבטחתמניעתמכירתובישראל;

בעלהרישיוןמסרלמנהלב–1בחודשמדישישה )3(
חודשיםהצהרהעלייצורתמרוקיםלייצוא,ובהיפורטו
התמרוקיםכאמורוכןהתחייבותושלבעלהרישיון
המיועד התמרוק הפרדת להבטחת אמצעים לנקוט

לייצואכאמורבפסקה)2(ר

לאייצאבעלרישיוןתמרוקיםתמרוקשיוצרכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,אלאאםכןנקטאמצעיםלהבטחתמניעת

מכירתובישראלר

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות )ג(
המיועד תמרוק לעניין הוראות לקבוע רשאי הכנסת, של
ייצוא לעניין ותנאים הוראות זה ובכלל בלבד, לייצוא
הנובעיםממחויבויותבין–לאומיותאומדרישותמדינתהיעד
בישראל, הציבור בריאות להבטחת הנדרשות הוראות וכן
והוראותלענייןהפרדתהתמרוקהמיועדלייצואבלבדמשאר

התמרוקיםהמיוצריםבמפעלאונמכריםעלידיהמשווקר

אחריותעוסק
בתמרוקיםלגבי

תמרוקמזיק

בסעיףזה,"תמרוקמזיק"-תמרוקשהזיקאושעלול55א13ר )א(
להזיקלבריאותאדם,לרבותתמרוקשהתקבלולגביותוצאות
שלבדיקתמעבדההמעידותעלכך;לענייןזהיראותמרוק
ששווקבישראלבלאשקוימהלגביוחובהשנקבעהלפיפקודה

זוכתמרוקמזיקר

ייבא, שייצר, תמרוק כי לו שנודע בתמרוקים עוסק )ב(
הוביל,אחסןאומכראותמרוקשהואנציגאחראישלו,הוא

תמרוקמזיק,יפעללפיהוראותאלה:

ינקוטבהקדםהאפשריאמצעיםסביריםלמניעת )1(
השימושבתמרוק,לרבותאמצעימביןאלה,לפיהעניין,
והכוללשםמניעתהסכנהלבריאותהציבוראוהחשש

לסכנהלבריאותהציבורמהשימושבתמרוק:

עדכוןשלהיצרןאוהיבואןשלהתמרוק; )א(

יזומהשל בתיאוםעםהמנהל-החזרה )ב(
;)Withdrawal(התמרוקמהשוק

הודעה מסירת - המנהל עם בתיאום )ג(
;)Recall(לציבורעלהסכנההנשקפתמהתמרוק

ידווחלמנהלדיווחמפורט- )2(

ואם ,)1( פסקה לפי שנקט האמצעים על )א(
ביצעהחזרהיזומהאומסרהודעהלציבורלפי

פסקה)1()ב(או)ג(;

תמרוקהמיועד
לייצואבלבד

לאייצרבעלרישיוןתמרוקיםתמרוקהמיועדלייצוא55א12ר )א(
בלבד,אלאאםכןמתקיימותהוראותאלה:

התמרוקמיוצרבתנאיםהנדרשיםלפיהוראות )1(
סעיף55א1)ב()4(;

הפרדת להבטחת אמצעים נקט הרישיון בעל )2(
התמרוקהמיועדלייצואמשארהתמרוקיםהמיוצרים

במפעלולהבטחתמניעתמכירתובישראל;

בעלהרישיוןמסרלמנהלב–1בחודשמדישישה )3(
חודשיםהצהרהעלייצורתמרוקיםלייצוא,ובהיפורטו
התמרוקיםכאמורוכןהתחייבותושלבעלהרישיון
המיועד התמרוק הפרדת להבטחת אמצעים לנקוט

לייצואכאמורבפסקה)2(ר

לאייצאבעלרישיוןתמרוקיםתמרוקשיוצרכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,אלאאםכןנקטאמצעיםלהבטחתמניעת

מכירתובישראלר

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות )ג(
המיועד תמרוק לעניין הוראות לקבוע רשאי הכנסת, של
ייצוא לעניין ותנאים הוראות זה ובכלל בלבד, לייצוא
הנובעיםממחויבויותבין–לאומיותאומדרישותמדינתהיעד
בישראל, הציבור בריאות להבטחת הנדרשות הוראות וכן
והוראותלענייןהפרדתהתמרוקהמיועדלייצואבלבדמשאר

התמרוקיםהמיוצריםבמפעלאונמכריםעלידיהמשווקר

אחריותעוסק
בתמרוקיםלגבי

תמרוקמזיק

בסעיףזה,"תמרוקמזיק"-תמרוקשהזיקאושעלול55א13ר )א(
להזיקלבריאותאדם,לרבותתמרוקשהתקבלולגביותוצאות
שלבדיקתמעבדההמעידותעלכך;לענייןזהיראותמרוק
ששווקבישראלבלאשקוימהלגביוחובהשנקבעהלפיפקודה

זוכתמרוקמזיקר

ייבא, שייצר, תמרוק כי לו שנודע בתמרוקים עוסק )ב(
הוביל,אחסןאומכראותמרוקשהואנציגאחראישלו,הוא

תמרוקמזיק,יפעללפיהוראותאלה:

ינקוטבהקדםהאפשריאמצעיםסביריםלמניעת )1(
השימושבתמרוק,לרבותאמצעימביןאלה,לפיהעניין,
והכוללשםמניעתהסכנהלבריאותהציבוראוהחשש

לסכנהלבריאותהציבורמהשימושבתמרוק:

עדכוןשלהיצרןאוהיבואןשלהתמרוק; )א(

יזומהשל בתיאוםעםהמנהל-החזרה )ב(
;)Withdrawal(התמרוקמהשוק

הודעה מסירת - המנהל עם בתיאום )ג(
;)Recall(לציבורעלהסכנההנשקפתמהתמרוק

ידווחלמנהלדיווחמפורט- )2(

ואם ,)1( פסקה לפי שנקט האמצעים על )א(
ביצעהחזרהיזומהאומסרהודעהלציבורלפי

פסקה)1()ב(או)ג(;
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בכלמקרהשלגביוקבעשרהבריאותחובת )ב(
דיווחלענייןזה;

בתמרוקיםבעקבות לעוסק הוראה המנהל נתן )3(
בתמרוקים העוסק יפעל ,)2( בפסקה כאמור הדיווח

בהתאםלהוראותיור

קטן סעיף לפי בתמרוקים לעוסק הוראה המנהל נתן )ג(
העוסק אם ההוראה לביצוע לפעול המנהל רשאי )ב()3(,
בתמרוקיםסירבלבצעאותהאובנסיבותשלדחיפותמיוחדתר

נודעלמנהלכיתמרוקהואתמרוקמזיק,רשאיהוא )ד(
לפעוללפיהוראותסעיףקטן)ב()1()ב(אףבטרםנתןהוראה
)ב()3(אובמקביללמתןהוראהכאמור, בסעיףקטן כאמור
לאתר קושי קיים שבהן בנסיבות או דחופות בנסיבות
סעיף הוראות לפי לפעול שאחראי בתמרוקים העוסק את

קטן)ב()1()ב(ר

המנהלרשאילפעוללפיהוראותסעיףקטן)ב()1()ב(,אם )ה(
התקיימונסיבותכאמורבסעיףקטן)ב(,אףאםלאהובאהדבר
לעוסק שנתן לאחר בתמרוקים, עוסק באמצעות לידיעתו
בתמרוקיםשאחראילפעוללפיהוראותסעיףקטן)ב()1()ב(
הזדמנותלטעוןאתטענותיו,אלאאםכןראהכיקייםצורך
דחוףלשםשמירהעלבריאותהציבורלהורותעלהחזרה

יזומהכאמורבאותוסעיףקטןבלילשמועאתטענותיור

היצרןאוהיבואןשלתמרוקיישאבהוצאותשלפעולות )ו(
שננקטולפיסעיפיםקטנים)ג(עד)ה(,אלאאםכןקבעהמנהל

אחרתר

עוסקבתמרוקיםיתעדאצלו,לרבותבאמצעותשמירת )ז(
עותק,תלונותבדברנזקאוחששלנזקלבריאותאדםמתמרוק
שייצר,ייבאאומכר,וישמוראתהתיעודלתקופהשלחמש

שניםלפחותממועדקבלתכלתלונהר

הודעהבדבר
מסוכנותתמרוק

בלילגרועמהוראותסעיף55א13,רשאיהמנהל-55א14ר

להורותלעוסקבתמרוקיםלפרסםאולהודיעלכלאדם )1(
הנוגעבדבר,כיתמרוקאינועומדבדרישותהחלותעליולפי
פרקזה,וכיהתמרוקמסוכןלבריאותושלהמשתמשבו,או
שקיימתהסתברותממשיתלמסוכנותכאמור;הפרסוםאו
ההודעהיהיובאופןשיורהעליוהמנהל;הוראהלפיפסקה
זולאתינתןאלאלאחרשניתנהלעוסקבתמרוקיםהזדמנות

לטעוןאתטענותיו;

לפרסםאולהודיעהודעהמטעמוכאמורבפסקה)1(- )2(

או לפרסם סירב בתמרוקים עוסק כי נוכח אם )א(
באותה כאמור עליו שהורה באופן הודעה להודיע
ממשילשלומואו חשש קיים פסקהאואםסברכי
לבריאותושלאדם,ובלבדשנתןלעוסקהזדמנותלטעון

אתטענותיו;
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גםבלישנתןלעוסקבתמרוקיםהזדמנותלטעון )ב(
אתטענותיוכאמורבפסקתמשנה)א(,אםסברכיקיים
חששמיידיכאמורבאותהפסקתמשנה,ובלבדשנתן

לוהזדמנותכאמורבהקדםהאפשרילאחרמכן;

להורותלעוסקבתמרוקיםלהודיעאולפרסםהודעהעל )3(
ממצאיבדיקותשערךבהתאםלהוראותלפיפרקזה,אםנוכח
כינגרמהפגיעהבבריאותושלאדם,אושקיימתהסתברות
ממשיתשתיגרםפגיעהכאמור,ובלבדשנתןלעוסקהזדמנות

לטעוןאתטענותיולפנימתןההודעהאוהפרסוםכאמור;

להודיעאולפרסםהודעהמטעמוכאמורבפסקה)3(בלי )4(
שנתןלעוסקבתמרוקיםהזדמנותלטעוןאתטענותיובעניין,
אםסברכיקייםחששמיידילבריאותושלאדם,ובלבדשנתן

לעוסקהזדמנותכאמורבהקדםהאפשרילאחרמכן;

או ההודעה בהוצאות בתמרוקים העוסק את לחייב )5(
הפרסוםלפיפסקאות)2(או)4(,כולןאוחלקןר

מניעתסיכונים
בריאותיים

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות55בר )א(
סיכונים מניעת בדבר תקנות להתקין רשאי הכנסת, של

לבריאות-

ממוצריםהמכיליםחומריםרעיליםאוהעלולים )1(
להכילחומריםרעילים;

הציבור בריאות על הגנה לשם מתמרוקים, )2(
ושמירהעליעילותהתמרוקים,בטיחותםואיכותםר

בתקנותכאמורבסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועבין )ב(
השארהוראותוהגבלותבדבר-

בדיקתםשלמוצריםאותמרוקים; )1(

וחומרים גלם חומרי לרבות בחומרים שימוש )2(
מסוכניםבתמרוק;

או למוצרים נאותים והובלה אחסנה תנאי )3(
תמרוקים;

סימוןנאותשלמוצראותמרוק,לרבותחובות )4(
סימוןוהוראותבדברתאריךתפוגהותקופתשימוש;

תנאיייצורנאותיםלמוצריםאולתמרוקיםר )5(

עלהחלטהכמפורטלהלן,שניתנהעלידימישהסמיך55ב1רהשגה )א(
המנהללכך,רשאימישההחלטהניתנהבעניינולהגישהשגה

בכתב:

החלטהלענייןמתןרישיוןתמרוקיםלפיסעיף55א1; )1(

החלטהלענייןהגבלתרישיוןתמרוקים,התלייתו, )2(
ביטולואוסירובלחדשולפיסעיף55א3;

החלטהלענייןאישורנציגאחראילפיסעיף55א6; )3(

גםבלישנתןלעוסקבתמרוקיםהזדמנותלטעון )ב(
אתטענותיוכאמורבפסקתמשנה)א(,אםסברכיקיים
חששמיידיכאמורבאותהפסקתמשנה,ובלבדשנתן

לוהזדמנותכאמורבהקדםהאפשרילאחרמכן;

להורותלעוסקבתמרוקיםלהודיעאולפרסםהודעהעל )3(
ממצאיבדיקותשערךבהתאםלהוראותלפיפרקזה,אםנוכח
כינגרמהפגיעהבבריאותושלאדם,אושקיימתהסתברות
ממשיתשתיגרםפגיעהכאמור,ובלבדשנתןלעוסקהזדמנות

לטעוןאתטענותיולפנימתןההודעהאוהפרסוםכאמור;

להודיעאולפרסםהודעהמטעמוכאמורבפסקה)3(בלי )4(
שנתןלעוסקבתמרוקיםהזדמנותלטעוןאתטענותיובעניין,
אםסברכיקייםחששמיידילבריאותושלאדם,ובלבדשנתן

לעוסקהזדמנותכאמורבהקדםהאפשרילאחרמכן;

או ההודעה בהוצאות בתמרוקים העוסק את לחייב )5(
הפרסוםלפיפסקאות)2(או)4(,כולןאוחלקןר

מניעתסיכונים
בריאותיים

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות55בר )א(
סיכונים מניעת בדבר תקנות להתקין רשאי הכנסת, של

לבריאות-

ממוצריםהמכיליםחומריםרעיליםאוהעלולים )1(
להכילחומריםרעילים;

הציבור בריאות על הגנה לשם מתמרוקים, )2(
ושמירהעליעילותהתמרוקים,בטיחותםואיכותםר

בתקנותכאמורבסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועבין )ב(
השארהוראותוהגבלותבדבר-

בדיקתםשלמוצריםאותמרוקים; )1(

וחומרים גלם חומרי לרבות בחומרים שימוש )2(
מסוכניםבתמרוק;

או למוצרים נאותים והובלה אחסנה תנאי )3(
תמרוקים;

סימוןנאותשלמוצראותמרוק,לרבותחובות )4(
סימוןוהוראותבדברתאריךתפוגהותקופתשימוש;

תנאיייצורנאותיםלמוצריםאולתמרוקיםר )5(

עלהחלטהכמפורטלהלן,שניתנהעלידימישהסמיך55ב1רהשגה )א(
המנהללכך,רשאימישההחלטהניתנהבעניינולהגישהשגה

בכתב:

החלטהלענייןמתןרישיוןתמרוקיםלפיסעיף55א1; )1(

החלטהלענייןהגבלתרישיוןתמרוקים,התלייתו, )2(
ביטולואוסירובלחדשולפיסעיף55א3;

החלטהלענייןאישורנציגאחראילפיסעיף55א6; )3(
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החלטהלענייןהגבלה,התליהאוביטולאישור )4(
המשך התניית לעניין החלטה וכן אחראי, נציג של
עיסוקכנציגאחראיבקיומםאובמילויםשלתנאים

שקבעהמנהל,לפיסעיף55א9ר

שרהבריאותיקבעהוראותלענייןהגשתהשגהלפי )ב(
סעיףזהר";

בסעיף55ג,אחרי"מוצר"יבוא"אותמרוק"; )3(

אחריסעיף55גיבוא: )4(

לאייבאאדםתמרוקלישראלאלאאםכןישלותעודה55ג1ר"ייבואתמרוקים )א(
תקפההמעידהעלשיווקחופשישלהתמרוקבמדינהמוכרת
לכך הרשותהמוסמכת בידי FreeSale(,שניתנה )תעודת
באותהמדינה,שהמנהלהכירבה)בפרקזה-תעודתשיווק
חופשי(;לענייןזה,"מדינהמוכרת"-מדינההמנויהבתוספת

רביעיתב'ר

הבריאות משרד של האינטרנט באתר יפרסם המנהל )ב(
רשימהשלרשויותמוסמכותשהואהכירבהןלפיסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיעוסקבתמרוקים )ג(
לייבאתמרוקלישראללפנישניתנהלותעודתשיווקחופשי

אםהתקיימוכלהתנאיםהאלה:

לראשונה המשווק חדש תמרוק הוא התמרוק )1(
בו–זמנית, לפחות מוכרות מדינות ובשלוש בישראל

לפנישניתנהתעודתהשיווקהחופשי;

הוראות לפי תמרוק שיווק על הודעה נמסרה )2(
סעיף55א11;

)2( בפסקה כאמור תמרוק שיווק על להודעה )3(
צורפההצהרהשלהיצרןבדברהשיווקלראשונהשל
מבוצע שבהן המוכרות המדינות רשימת התמרוק,
שיווקכאמורומועדהשיווק,וכןתעודהשניתנהבידי
הרשותהמוסמכתלכךבמדינהמוכרתבדבראפשרות
לא אם גם מדינה, באותה חופשי לשיווק עקרונית

נעשהבפועל;

של חופשי שיווק תעודת למנהל מסר העוסק )4(
התמרוק של הייבוא מיום ימים 21 בתוך התמרוק

לישראלר

התקבלההודעהעלשיווקתמרוקבטרםניתנהתעודת )ד(
שיווקחופשיכאמורבסעיףקטן)ג(,יבדוקהמנהלאתהבקשה
ורשאיהואלהודיעעלעצירתהשיווקשלהתמרוקאםסבר
כישיווקוטרםהצגתהתעודהעלוללהזיקלבריאותהציבורר

לאנמסרהתעודתשיווקחופשילמנהללפיסעיףקטן )ה(
)ג()4(בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיףקטן,יורההמנהל
עלעצירתהשיווקשלהתמרוק;עוסקבתמרוקיםששיווק
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חופשי שיווק תעודת שמסר בלי )ג( קטן סעיף לפי תמרוק
כאמורבאותוסעיףקטן,לאיוכללשווקתמרוקלפיהוראות

סעיףקטן)ג(במשךשלוששניםר

שרהבריאותרשאילקבועסוגיתמרוקיםשלגביהםלא )ו(
יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ג(עד)ה(ר

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות )ז(
שלהכנסת,יקבעהוראותותנאיםלייבואמקבילשלתמרוק,

ובכללזההוראותלפיסוגיתמרוקיםר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלתנאיאחרלייבוא )ח(
תמרוקלישראללפיפקודהזואולפיכלדיןאחרר

ייבואאישישל
תמרוקים

הוראותפרקזה,למעטסעיפים55ב)א()1(ו–55ד,לאיחולועל55ג2ר
ייבואשלתמרוקעלידייחיד,שאינומיועדלצורכיאספקה,
ייצוראומתןשירותיםואינובמסגרתשלפעילותמסחרית,
או האישי לשימושו סבירה בכמות מיובא שהוא ובלבד

המשפחתישלאותויחידר";

בסעיף55ה,אחרי"שלמוצר"יבוא"אושלתמרוק"ובמקום"אודותהמוצר"יבוא )5(
"אודותהמוצראוהתמרוק";

בסעיף55ט,בהגדרה"מוצרבפיקוח",במקום"ותמרוקכהגדרתם"יבוא"כהגדרתו"; )6(

בסעיף60- )7(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)6(יבוא: )א(

בעלרישיוןתמרוקיםשלאדיווחלמנהלעלשינויבפרטיםשנכללו ")6א(
בבקשהלקבלתרישיוןתמרוקיםאולחידושואובמסמכיםשצורפולה,

בניגודלהוראותסעיף55א2;

לתמרוק שנערכה בלי בישראל תמרוק ששיווק בתמרוקים עוסק )6ב(
בניגוד מעודכן, בטיחות דוח שנערך ובלי מקצועית בטיחות הערכת

להוראותסעיף55א10;

בעלרישיוןתמרוקיםשייצאתמרוקבלישנקטאמצעיםלהבטחת )6ג(
מניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)ב(ר"

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)26(יבוא: )1(

מישייצר,ייבא,ייצא,עסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאו ")26א(
הפיצובלישישבידורישיוןתמרוקיםתקףאובניגודלהוראותלפי

פקודהזואולתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )26ב(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א5)א(;

שהנציג בלי בישראל תמרוק ששיווק בתמרוקים עוסק )26ג(
התמרוק שיווק על למנהל הודעה מסר התמרוק של האחראי

בישראל,בניגודלהוראותלפיסעיף55א11;

חופשי שיווק תעודת שמסר בלי )ג( קטן סעיף לפי תמרוק
כאמורבאותוסעיףקטן,לאיוכללשווקתמרוקלפיהוראות

סעיףקטן)ג(במשךשלוששניםר

שרהבריאותרשאילקבועסוגיתמרוקיםשלגביהםלא )ו(
יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ג(עד)ה(ר

שרהבריאות,באישורועדתעבודההרווחהוהבריאות )ז(
שלהכנסת,יקבעהוראותותנאיםלייבואמקבילשלתמרוק,

ובכללזההוראותלפיסוגיתמרוקיםר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלתנאיאחרלייבוא )ח(
תמרוקלישראללפיפקודהזואולפיכלדיןאחרר

ייבואאישישל
תמרוקים

הוראותפרקזה,למעטסעיפים55ב)א()1(ו–55ד,לאיחולועל55ג2ר
ייבואשלתמרוקעלידייחיד,שאינומיועדלצורכיאספקה,
ייצוראומתןשירותיםואינובמסגרתשלפעילותמסחרית,
או האישי לשימושו סבירה בכמות מיובא שהוא ובלבד

המשפחתישלאותויחידר";

בסעיף55ה,אחרי"שלמוצר"יבוא"אושלתמרוק"ובמקום"אודותהמוצר"יבוא )5(
"אודותהמוצראוהתמרוק";

בסעיף55ט,בהגדרה"מוצרבפיקוח",במקום"ותמרוקכהגדרתם"יבוא"כהגדרתו"; )6(

בסעיף60- )7(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)6(יבוא: )א(

בעלרישיוןתמרוקיםשלאדיווחלמנהלעלשינויבפרטיםשנכללו ")6א(
בבקשהלקבלתרישיוןתמרוקיםאולחידושואובמסמכיםשצורפולה,

בניגודלהוראותסעיף55א2;

לתמרוק שנערכה בלי בישראל תמרוק ששיווק בתמרוקים עוסק )6ב(
בניגוד מעודכן, בטיחות דוח שנערך ובלי מקצועית בטיחות הערכת

להוראותסעיף55א10;

בעלרישיוןתמרוקיםשייצאתמרוקבלישנקטאמצעיםלהבטחת )6ג(
מניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)ב(ר"

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)26(יבוא: )1(

מישייצר,ייבא,ייצא,עסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאו ")26א(
הפיצובלישישבידורישיוןתמרוקיםתקףאובניגודלהוראותלפי

פקודהזואולתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )26ב(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א5)א(;

שהנציג בלי בישראל תמרוק ששיווק בתמרוקים עוסק )26ג(
התמרוק שיווק על למנהל הודעה מסר התמרוק של האחראי

בישראל,בניגודלהוראותלפיסעיף55א11;
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בעלרישיוןתמרוקיםשלאנקטאמצעיםלהבטחתהפרדת )26ד(
התמרוקהמיועדלייצואמשארהתמרוקיםהמיוצריםבמפעלאו
להבטחתמניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)א()2(;

עוסקבתמרוקיםשלאנקטאמצעיםסביריםלמניעתשימוש )26ה(
בתמרוקמזיק,בניגודלהוראותסעיף55א13)ב()1(;

עוסקבתמרוקיםשלאדיווחלמנהלעלהאמצעיםשנקט, )26ו(
בניגודלהוראותסעיף55א13)ב()2(;";

אחריפסקה)27(יבוא: )2(

מישייבאתמרוקלישראלבלישישלותעודהתקפהכאמור ")27א(
בסעיף55ג1)א(,בניגודלהוראותהסעיףהאמור;";

אחריפסקה)28(יבוא: )3(

מישייצר,ייבא,ייצא,עסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאו )29("
הפיצובניגודלתקנותהמנויותבתוספתרביעיתג'ר";

בסעיף60ד- )8(

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )א(

בסעיףקטן)ג()2(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )ב(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

זו,כמפורטלהלן,רשאי מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה ")ג1(
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל20,000

שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל50,000שקליםחדשים:

בעלרישיוןתמרוקיםשלאדיווחלמנהלעלשינויבפרטים )1(
שנכללובבקשהלקבלתרישיוןתמרוקיםאולחידושואובמסמכים

שצורפולה,בניגודלהוראותסעיף55א2;

יצרןאויבואןשלתמרוקשלאמינהנציגאחראיבעלידע )2(
והכשרהמתאימיםבשיםלבלסוגהתמרוקיםשלגביהםהואמשמש

נציגאחראי,בניגודלהוראתסעיף55א4)ג()1(;

יצרןאויבואןשלתמרוקשלאדרשלקבללידיואחתלרבעון )3(
דיווחמאתהנציגהאחראיביחסלתמרוקיםשלגביהםהואמשמש

נציגאחראי,בניגודלהוראותסעיף55א4)ג()2(;

יצרןאויבואןשלתמרוקשלאקייםאחתלשנהביקורתעל )4(
פעילותהנציגהאחראי,בניגודלהוראותסעיף55א4)ג()3(;

יצרןאויבואןשלתמרוקשלאקבענוהליעבודהפנימיים )5(
שיסדירואתאופןהעברתהמידעביןהנציגהאחראיובינוואתאופן

הטיפולבתמרוקיםמזיקים,בניגודלהוראותסעיף55א4)ג()4(;

בעלרישיוןתמרוקיםאונציגאחראישלאהודיעולמנהלעל )6(
שינויבפרטיהנציגהאחראי,בניגודלהוראותסעיף55א7;

בעלרישיוןתמרוקיםשלאהודיעלמנהלעלסיוםכהונתושל )7(
נציגאחראי,בניגודלהוראותסעיף55א8)א(;

עוסקבתמרוקיםששיווקתמרוקבישראלבלישנערכהלתמרוק )8(
הערכתבטיחותמקצועיתובלישנערךדוחבטיחותמעודכן,בניגוד

להוראותסעיף55א10;
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בעלרישיוןתמרוקיםשלאמסרלמנהלב–1לחודשמדישישה )9(
חודשיםדיווחעלייצורתמרוקיםלייצוא,בניגודלהוראותסעיף

55א12)א()3(;

אמצעים שנקט בלי תמרוק שייצא תמרוקים רישיון בעל )10(
להבטחתמניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)ב(ר

זו,כמפורטלהלן,רשאי מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ג2(
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל30,000

שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל75,000שקליםחדשים:

מישייצר,ייבא,ייצא,עסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאו )1(
הפיצובלישישבידורישיוןתמרוקיםתקףאובניגודלהוראותלפי

פקודהזואולתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )2(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א5)א(;

עוסקבתמרוקיםששיווקתמרוקבישראלבלישהנציגהאחראי )3(
שלהתמרוקמסרהודעהלמנהלעלשיווקהתמרוקבישראלאו
בלישתוכןההודעהעומדבהוראותשקבעשרהבריאות,בניגוד

להוראותלפיסעיף55א11;

בעלרישיוןתמרוקיםשלאנקטאמצעיםלהבטחתהפרדת )4(
התמרוקהמיועדלייצואמשארהתמרוקיםהמיוצריםבמפעלאו
להבטחתמניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)א()2(;

עוסקבתמרוקיםשלאנקטאמצעיםסביריםלמניעתשימוש )5(
בתמרוקמזיק,בניגודלהוראותסעיף55א13)ב()1(;

שנקט, האמצעים על למנהל דיווח שלא בתמרוקים עוסק )6(
בניגודלהוראותסעיף55א13)ב()2(;

בניגוד המנהל, לו שנתן להוראות בהתאם פעל שלא מי )7(
להוראותסעיף55א13)ב()3(או55א14;

מישייבאתמרוקלישראלבלישישלותעודהתקפהכאמור )8(
בסעיף55ג1)א(,בניגודלהוראותהסעיףהאמורר";

בסעיףקטן)ה()5(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )ד(

בסעיף61- )9(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

")3א(לשנותאתתוספתרביעיתא';

לפי ב', רביעית שבתוספת המוכרות המדינות רשימת את לעדכן )3ב(
המלצתהמנהלובשיםלבלהגנהעלבריאותהציבור;";

בפסקה)4(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתג'ואתתוספתרביעיתד'"; )ב(

בסעיף66,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )10(

מבקשרישיוןתמרוקיםאוחידושו,אומישמגישבקשותומוסר")א1( )1(
הודעותלענייןתמרוקים,ישלםאגרותכמפורטבתוספתרביעיתה'ר

בעלרישיוןתמרוקיםשלאמסרלמנהלב–1לחודשמדישישה )9(
חודשיםדיווחעלייצורתמרוקיםלייצוא,בניגודלהוראותסעיף

55א12)א()3(;

אמצעים שנקט בלי תמרוק שייצא תמרוקים רישיון בעל )10(
להבטחתמניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)ב(ר

זו,כמפורטלהלן,רשאי מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ג2(
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל30,000

שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל75,000שקליםחדשים:

מישייצר,ייבא,ייצא,עסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאו )1(
הפיצובלישישבידורישיוןתמרוקיםתקףאובניגודלהוראותלפי

פקודהזואולתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )2(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א5)א(;

עוסקבתמרוקיםששיווקתמרוקבישראלבלישהנציגהאחראי )3(
שלהתמרוקמסרהודעהלמנהלעלשיווקהתמרוקבישראלאו
בלישתוכןההודעהעומדבהוראותשקבעשרהבריאות,בניגוד

להוראותלפיסעיף55א11;

בעלרישיוןתמרוקיםשלאנקטאמצעיםלהבטחתהפרדת )4(
התמרוקהמיועדלייצואמשארהתמרוקיםהמיוצריםבמפעלאו
להבטחתמניעתמכירתובישראל,בניגודלהוראותסעיף55א12)א()2(;

עוסקבתמרוקיםשלאנקטאמצעיםסביריםלמניעתשימוש )5(
בתמרוקמזיק,בניגודלהוראותסעיף55א13)ב()1(;

שנקט, האמצעים על למנהל דיווח שלא בתמרוקים עוסק )6(
בניגודלהוראותסעיף55א13)ב()2(;

בניגוד המנהל, לו שנתן להוראות בהתאם פעל שלא מי )7(
להוראותסעיף55א13)ב()3(או55א14;

מישייבאתמרוקלישראלבלישישלותעודהתקפהכאמור )8(
בסעיף55ג1)א(,בניגודלהוראותהסעיףהאמורר";

בסעיףקטן)ה()5(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )ד(

בסעיף61- )9(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

")3א(לשנותאתתוספתרביעיתא';

לפי ב', רביעית שבתוספת המוכרות המדינות רשימת את לעדכן )3ב(
המלצתהמנהלובשיםלבלהגנהעלבריאותהציבור;";

בפסקה)4(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתג'ואתתוספתרביעיתד'"; )ב(

בסעיף66,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )10(

מבקשרישיוןתמרוקיםאוחידושו,אומישמגישבקשותומוסר")א1( )1(
הודעותלענייןתמרוקים,ישלםאגרותכמפורטבתוספתרביעיתה'ר
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שרהבריאות,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתעבודההרווחה )2(
והבריאותשלהכנסת,רשאילקבועבתוספתרביעיתה'אגרותבעדשירות

הניתןלפיפקודהזווהוראותלעדכונןוכןלשנותאתסכומיהאגרותר

סכומיהאגרותהנקוביםבתוספתרביעיתה'יעודכנוב–1בינוארבכל )3(
שנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהחדש
הידועבאותומועדלעומתהמדדהבסיסי;סכומיהאגרותלאחרעדכונם

יפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;לענייןזה-

"המדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכוןהקודם;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכוןר

עיגול לחוק בהתאם יעוגלו ה' רביעית בתוספת האגרות סכומי )4(
סכומים,התשמ"ו-41985,ואולםסכוםהנקובבאגורותאובחלקמאגורה

יעוגללאגורההקרובהר";

בתוספתרביעיתא',בכותרת,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'",ולפניהיבוא: )11(

"תוספת רביעית א'

)סעיף55א1)ב()4((

,)ISO(המתפרסםבאתרהאינטרנטשלארגוןהתקינההבין–לאומיISO22716תקן
כפישהואמתעדכןמעתלעתר

תוספת רביעית ב'
)סעיפים55א4)ג()2(ו–55ג1)א((

מדינותהחברותבאיחודהאירופי; )1(

אוסטרליה; )2(

איסלנד; )3(

ארצותהברית; )4(

יפן; )5(

נורבגיה; )6(

ניוזילנד; )7(

קנדה; )8(

שוויץר )9(

תוספת רביעית ג'
)סעיף60)ב()29((";

אחריתוספתרביעיתד'יבוא: )12(

ס"חהתשמ"ו,עמ'72ר 4
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"תוספת רביעית ה'

)סעיף66)א1((

סכוםהאגרהסוגהרישיוןאוהבקשה

רישיוןתמרוקיםכללי 1,723שקליםחדשים1ר

מסירתהודעהעלשיווקתמרוק 1,313שקליםחדשים2ר

הוספתגווןלתמרוקבהודעהעלשיווק 161שקליםחדשים3ר

שינוישםשלתמרוקשנמסרהלגביוהודעהעל 4ר
שיווק,ובכללזהתוספתלשםכאמור

161שקליםחדשים

פרקב'-תחילה
תקנותראשונות,

תחולהוהוראת
שעה

תחילתושלפרקזהשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה;שרהבריאות,3ר )א(
בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאי,בצו,

לדחותאתיוםהתחילהבתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

תקנותראשונותלפיסעיפים55א1)ב()7(,55א5)ב()6(,55א6)ז(,55א55,10א11ו–55ב )ב(
לפקודתהרוקחים,כנוסחםבסעיף2)2(לחוקזה,ולפיסעיף55ג1)ז(לפקודתהרוקחים,
כנוסחובסעיף2)4(לחוקזה,יובאולאישורועדתעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

בתוךשלושהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

הוראותסעיפים55א55,5א10ו–55א11לפקודתהרוקחים,כנוסחםבסעיף2)2(לחוק )ג(
זה,והוראותסעיף55ג1לפקודהכנוסחובסעיף2)4(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקשערב
יוםתחילתושלפרקזההיהלגביורישיוןלתמרוקפלונילפיצוהפיקוחעלמצרכים
ושירותים)תמרוקים(,התשל"ג-51973)בסעיףזה-צוהפיקוח(,וזאתעדתוםתקופת

תוקפושלהרישיוןהאמורר

הוראותסעיף55א1לפקודתהרוקחים,כנוסחובסעיף2)2(לחוקזה,לאיחולועלמי )ד(
שמייצר,מייבא,מייצא,עוסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאומפיצו,שערביוםתחילתו
שלפרקזההיהלורישיוןתמרוקיםכללילפיצוהפיקוח,וזאתעדתוםתקופתתוקפו

שלהרישיוןהאמורר

66)א1(לפקודת בתקופהשלשנתייםמיוםתחילתושלפרקזההוראותסעיף )ה(
הרוקחים,כנוסחובסעיף2)10(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקיםמסוגבושםוסבוןמוצקר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

בתוםשנהמיוםתחילתושלפרקזהימסורשרהבריאותלוועדתעבודההרווחה4ר
והבריאותשלהכנסת,דיווחעליישוםהוראותפרקזהר

פרק ג': רשויות מקומיות
תיקוןחוקאיגודי

ערים-מס'8
בחוקאיגודיערים,התשט"ו-61955)בפרקזה-חוקאיגודיערים(-5ר

אחריסעיף11יבוא: )1(

"התקשרותבין
איגודעריםלרשות

מקומית

התקשרותבחוזהלמכירתטוביןמרשותמקומיתהחברה11אר )א(
באיגודעריםלאיגוד,לצורךמילויתפקידיו,אינהטעונהמכרז,
ובלבדשמועצתהאיגודברובחבריההחליטהעלכך,לאחר
התמורה שלפיה האיגוד גזבר דעת חוות לפניה שהונחה
המשולמתבעבורהטוביןאינהחורגתמהתמורההמקובלת

לטוביןכאמורר

שרהפניםרשאילקבועכלליםלענייןסעיףקטן)א(ר"; )ב(

"תוספת רביעית ה'

)סעיף66)א1((

סכוםהאגרהסוגהרישיוןאוהבקשה

רישיוןתמרוקיםכללי 1,723שקליםחדשים1ר

מסירתהודעהעלשיווקתמרוק 1,313שקליםחדשים2ר

הוספתגווןלתמרוקבהודעהעלשיווק 161שקליםחדשים3ר

שינוישםשלתמרוקשנמסרהלגביוהודעהעל 4ר
שיווק,ובכללזהתוספתלשםכאמור

161שקליםחדשים

תחילתושלפרקזהשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה;שרהבריאות,3ר )א(
בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאי,בצו,

לדחותאתיוםהתחילהבתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

פרקב'-תחילה
תקנותראשונות,

תחולהוהוראת
שעה

תקנותראשונותלפיסעיפים55א1)ב()7(,55א5)ב()6(,55א6)ז(,55א55,10א11ו–55ב )ב(
לפקודתהרוקחים,כנוסחםבסעיף2)2(לחוקזה,ולפיסעיף55ג1)ז(לפקודתהרוקחים,
כנוסחובסעיף2)4(לחוקזה,יובאולאישורועדתעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

בתוךשלושהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

הוראותסעיפים55א55,5א10ו–55א11לפקודתהרוקחים,כנוסחםבסעיף2)2(לחוק )ג(
זה,והוראותסעיף55ג1לפקודהכנוסחובסעיף2)4(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקשערב
יוםתחילתושלפרקזההיהלגביורישיוןלתמרוקפלונילפיצוהפיקוחעלמצרכים
ושירותים)תמרוקים(,התשל"ג-51973)בסעיףזה-צוהפיקוח(,וזאתעדתוםתקופת

תוקפושלהרישיוןהאמורר

הוראותסעיף55א1לפקודתהרוקחים,כנוסחובסעיף2)2(לחוקזה,לאיחולועלמי )ד(
שמייצר,מייבא,מייצא,עוסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאומפיצו,שערביוםתחילתו
שלפרקזההיהלורישיוןתמרוקיםכללילפיצוהפיקוח,וזאתעדתוםתקופתתוקפו

שלהרישיוןהאמורר

66)א1(לפקודת בתקופהשלשנתייםמיוםתחילתושלפרקזההוראותסעיף )ה(
הרוקחים,כנוסחובסעיף2)10(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקיםמסוגבושםוסבוןמוצקר

בתוםשנהמיוםתחילתושלפרקזהימסורשרהבריאותלוועדתעבודההרווחה4ר
והבריאותשלהכנסת,דיווחעליישוםהוראותפרקזהר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

פרק ג': רשויות מקומיות

תיקוןחוקאיגודיבחוקאיגודיערים,התשט"ו-61955)בפרקזה-חוקאיגודיערים(-5ר
ערים-מס'8

אחריסעיף11יבוא: )1(

"התקשרותבין
איגודעריםלרשות

מקומית

התקשרותבחוזהלמכירתטוביןמרשותמקומיתהחברה11אר )א(
באיגודעריםלאיגוד,לצורךמילויתפקידיו,אינהטעונהמכרז,
ובלבדשמועצתהאיגודברובחבריההחליטהעלכך,לאחר
התמורה שלפיה האיגוד גזבר דעת חוות לפניה שהונחה
המשולמתבעבורהטוביןאינהחורגתמהתמורההמקובלת

לטוביןכאמורר

שרהפניםרשאילקבועכלליםלענייןסעיףקטן)א(ר"; )ב(

ק"תהתשל"ג,עמ'882ר 5

ס"חהתשט"ו,עמ'48;התשע"ו,עמ'47ר 6
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אחריסעיף17דיבוא: )2(

"פרק א'1: אשכול רשויות מקומיות

איגודעריםמסוג
אשכולרשויות

מקומיות

הוראותחוקזהיחולוגםעלאיגודעריםשהואאשכולרשויות17ד1ר
מקומיות,המוקםכדילעודדפיתוחאזוריוקידוםשיתופי
פעולה,בנושאיםשונים,ביןהרשויותהמקומיותהחברות
בו)בפרקזה-אשכול(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכפוףלהוראותסעיף2,לאיוקםאשכולאלאלבקשת )1(
הרשויותהמקומיותהאמורותלהיכללבתחומו;

נוסףעלתפקידיווסמכויותיושלאשכולשנקבעו)2( )א(
בצוהמקיםלפיסעיף15)3(,ובכפוףלהוראותשנקבעו
פי על רשאית, באשכול החברה מקומית רשות בו,
הצעתראשהרשותהמקומיתשאושרהבידימועצת
הרשותהמקומית,לאצוללאשכולמסמכותהעלפיכל
חיקוקאולהטילעליותפקידשהוטלעליהעלפיכל

חיקוק;

זו פסקה לפי תפקיד הטלת או סמכות אצילת )ב(
טעונההחלטהשלמועצתהאשכולברובחבריה,לאחר
שהשתכנעהשלאיהיהבכךכדילפגועביכולתושל
שנקבעו והסמכויות התפקידים את למלא האשכול
בצוהמקים;רשותמקומיתהחברהבאשכולוהרואה
אתעצמהנפגעתמהחלטתהמועצהלפיפסקתמשנה
זורשאיתלהגישלשרהפניםעררמנומקבכתבעל
ההחלטהבתוך7ימיםמיוםקבלתההחלטה;הוגשערר
כאמור,רשאישרהפניםלבטלאתההחלטהאולאשרה,

בשינוייםאובתנאים;

הודעהעלאצילתסמכותאוהטלתתפקידלפי )ג(
פסקהזותפורסםבאתרהאינטרנטשלהאשכולובאתר
האינטרנטשלהרשותהמקומיתוהיאתיכנסלתוקף
בסעיף כאמור ההחלטה קבלת מיום ימים 7 בתום

קטן)ב(,ואםהוגשעררכאמורבאותוסעיףקטן-ביום
החלטתשרהפניםבערר;

לפי שהוטלו ותפקידים שנאצלו סמכויות על )ד(
פסקהזולאיחולוהוראותסעיף10;

את לאיפעילשרהפנים 16א, עלאףהאמורבסעיף )3(
סמכותובאותוסעיףבענייניםאלה:

בהסכמת אלא לאשכול, מקומית רשות צירוף )א(
מועצתהאשכולומועצתהרשותהמקומיתהמיועדת
לצירוף,זולתאםראהמטעמיםהמצדיקיםזאתלהפעיל
אתסמכותובהעדרהסכמתמועצתהאשכולכאמור;
לאתובאהצעהלצירוףכאמורלאישורמועצתרשות

מקומית,אלאעלידיראשהרשות;
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כן אם אלא מאשכול, מקומית רשות פרישת )ב(
התקייםאחדמאלה:

המיועדת המקומית הרשות מועצת )1(
הרשות מועצת ביקשה זאת; ביקשה לפרישה
המקומיתכאמור-חייבשרהפניםלשנותאת

הצוהמקיםבהתאם;

שנישלישים האשכול,ברובשל מועצת )2(
כי שוכנע הפנים ושר זאת, ביקשה מחבריה,
פוגעת לפרישה המיועדת המקומית הרשות

בניהולוהתקיןשלהאשכול;

התפקידיםוהסמכויותשלאשכולהקבועיםבצו )ג(
המקיםלפיסעיף15)3(,אלאבהסכמתמועצתהאשכול;

מקומית רשות של לצירופה בקשר הסדרים )ד(
אלא ,)4(16 בסעיף כאמור ממנו, ופרישתה לאשכול
לפיהצעתהרשותהמקומיתהנוגעתבדברומועצת
הרשות בין הסכמה הושגה לא ואולם האשכול;
המקומיתלביןמועצתהאשכוללענייןהסדריםכאמור
המועדים ואת ההסדרים את הפנים שר יקבע -

למימושםר

עריכתמכרזבעבור
רשויותמקומיות

נוסףעלהתפקידיםוהסמכויותשנקבעולאשכולבצו17ד2ר )א(
המקיםלפיסעיף15)3(,אושהוענקולולפיסעיף17ד1)2(,
רשאיאשכוללערוךולפרסםמכרזלהזמנתטוביןאושירותים
אולביצועעבודות,כדישהרשויותהמקומיותהחברותבו

יוכלולהתקשרעםמישזכהבולצורךמילויתפקידיהןר

המכרזים הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי מכרז על )ב(
החלותעלהאשכול,והיקףההתקשרותהמרביעלפיהמכרז

ייכללבמסמכיהמכרזר

רשותמקומיתהחברהבאשכולרשאיתלהתקשרבחוזה )ג(
להזמנתטוביןאושירותיםאולביצועעבודותעםמישזכה
במכרזשפורסםלפיסעיףקטן)א(,ובלבדשהיקףההתקשרות
המצטברהכוללעלפיהמכרזלאיעלהעלההיקףשצוין

במסמכיהמכרזר"

פרק ד': שירות נסיעות שיתופיות

תיקוןפקודת
התעבורה-מס'117

בפקודתהתעבורה7)בפרקזה-הפקודה(,אחריסעיף14יחיבוא:6ר

"סימן ג'2: נסיעה שיתופית במונית

בסימןזה-14יטרהגדרות

- מיוחדת" לנסיעה ו"רישיון מיוחדת" "נסיעה "מונה",
כמשמעותםלפיהפקודה;

כן אם אלא מאשכול, מקומית רשות פרישת )ב(
התקייםאחדמאלה:

המיועדת המקומית הרשות מועצת )1(
הרשות מועצת ביקשה זאת; ביקשה לפרישה
המקומיתכאמור-חייבשרהפניםלשנותאת

הצוהמקיםבהתאם;

שלישים שני האשכול,ברובשל מועצת )2(
כי שוכנע הפנים ושר זאת, ביקשה מחבריה,
פוגעת לפרישה המיועדת המקומית הרשות

בניהולוהתקיןשלהאשכול;

התפקידיםוהסמכויותשלאשכולהקבועיםבצו )ג(
המקיםלפיסעיף15)3(,אלאבהסכמתמועצתהאשכול;

מקומית רשות של לצירופה בקשר הסדרים )ד(
אלא ,)4(16 בסעיף כאמור ממנו, ופרישתה לאשכול
לפיהצעתהרשותהמקומיתהנוגעתבדברומועצת
הרשות בין הסכמה הושגה לא ואולם האשכול;
המקומיתלביןמועצתהאשכוללענייןהסדריםכאמור
המועדים ואת ההסדרים את הפנים שר יקבע -

למימושםר

עריכתמכרזבעבור
רשויותמקומיות

נוסףעלהתפקידיםוהסמכויותשנקבעולאשכולבצו17ד2ר )א(
המקיםלפיסעיף15)3(,אושהוענקולולפיסעיף17ד1)2(,
רשאיאשכוללערוךולפרסםמכרזלהזמנתטוביןאושירותים
אולביצועעבודות,כדישהרשויותהמקומיותהחברותבו

יוכלולהתקשרעםמישזכהבולצורךמילויתפקידיהןר

המכרזים הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי מכרז על )ב(
החלותעלהאשכול,והיקףההתקשרותהמרביעלפיהמכרז

ייכללבמסמכיהמכרזר

רשותמקומיתהחברהבאשכולרשאיתלהתקשרבחוזה )ג(
להזמנתטוביןאושירותיםאולביצועעבודותעםמישזכה
במכרזשפורסםלפיסעיףקטן)א(,ובלבדשהיקףההתקשרות
המצטברהכוללעלפיהמכרזלאיעלהעלההיקףשצוין

במסמכיהמכרזר"

פרק ד': שירות נסיעות שיתופיות

תיקוןפקודתבפקודתהתעבורה7)בפרקזה-הפקודה(,אחריסעיף14יחיבוא:6ר
התעבורה-מס'

117 "סימן ג'2: נסיעה שיתופית במונית

בסימןזה-14יטרהגדרות

- מיוחדת" לנסיעה ו"רישיון מיוחדת" "נסיעה "מונה",
כמשמעותםלפיהפקודה;

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ז,עמ'46ר 7
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"מחירמשוערלנסיעהמיוחדת"-המחירשהיהמשולםבעד
נסיעהליעדהמבוקשאילוהיתהמתקיימתכנסיעה
חישוב לכללי בהתאם מוערך שהוא כפי מיוחדת,
התחבורה משרד של האינטרנט באתר המפורסמים
לגביה שנמסרה אחרת בדרך או בדרכים והבטיחות

הודעהבאתרהאמור;

"נסיעהשיתופית"-נסיעהבמוניתשלכמהנוסעיםשהזמינו
אתנסיעתםמראש,ממקוםאיסוףאחדאויותראל
יעדאחדאויותר,בהתאםלבחירתכלנוסע,שכלאחד

מהנוסעיםמשלםבעדהבנפרדר

במוניתשניתןלגביהרישיוןלנסיעהמיוחדתמותרלהסיע14כרנסיעהשיתופית
נוסעיםבנסיעהשיתופית,בהתאםלהוראותלפיסימןזהר

הזמנתנסיעה
שיתופית

נהגמוניתיסיעבנסיעהשיתופיתרקנוסעשהזמיןאתנסיעתו14כאר
שבעת ובלבד טלפוני, או מקוון שירות באמצעות מראש

ההזמנהמתקיימיםכלאלה:

נמסרולמזמיןהנסיעהפרטיםאלה: )1(

מחירהנסיעההשיתופיתבהתאםלהוראותסעיף )א(
14כב;

המחירהמשוערלנסיעהמיוחדת; )ב(

הערכתזמןמשוערתלנסיעהעדליעדהמבוקש; )ג(

הנוסעים איסוף לשם המרבי העצירות מספר )ד(
והורדתםעדלהורדתםביעדהמבוקש;

מזמיןהנסיעההסכיםלכלאלה: )2(

להוראות בהתאם השיתופית, הנסיעה מחיר )א(
סעיף14כב;

מקוםהאיסוףוההורדהשלו; )ב(

מועדהאיסוףהמשוערשלור )ג(

מחירנסיעה
שיתופית

מחירנסיעהשיתופיתשהוסכםעליולפיסעיף14כא)2()א(14כבר )א(
יהיהנמוךמהמחירהמשוערלנסיעהמיוחדתבשיעורשלא
יפחתמהשיעורשקבעהשרבצובהסכמתשרהאוצר,ולא

יהיהניתןלשנותובמהלךהנסיעהר

בנסיעהשיתופיתלאיופעלמונהר )ב(

תקנותבדבר
נסיעהשיתופית

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע14כגר )א(
הוראותבענייניםאלה:

אופןהזמנתנסיעהשיתופית; )1(

ומועד שיתופית נסיעה בעד התשלום אופן )2(
התשלום;
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פיקוחובקרהעלהפעלתנסיעהשיתופית,לרבות )3(
חובותדיווחהחלותעלבעלרישיוןלהפעלתמוניתאו

עלנהגמוניתלגבינסיעהשיתופיתר

תקנותלפיסעיףקטן)א()2(ייקבעובהסכמתשרהאוצרר" )ב(

תחילתושלפרקזהביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(ר7רפרקד'-תחילה

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

בתוםשנהמיוםתחילתושלפרקזה,שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםידווחלוועדת8ר
הכלכלהשלהכנסתבדבריישומושלסימןג'2לפקודתהתעבורה,כנוסחובסעיף6

לחוקזהר

פרק ה': אנרגיה
תיקוןחוקהגז

)בטיחותורישוי(-
מס'5

בחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-9-81989ר

בסעיף8ט,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

הרשותלהסמכתמעבדותתמסוראתהחלטתהלענייןהסמכתגוףכאמור ")ג1(
)ב(בתוךחמישהחודשיםמהמועדשבוהוגשולהכלהמסמכים בסעיףקטן

הנדרשיםלשםקבלתהסמכהבהתאםלהוראותלפיסעיףזהר";

בסעיף8טו- )2(

בסעיףקטן)א()2()א(,במקום"עדתוםשלוששניםמיוםקביעתתקןבעניין )א(
המיתקן"יבוא"עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקום"בתקופהשלשנהמיום )1(
8ייחולולעניין התחילה,יחולוהוראותסעיף8י,"יבוא"הוראותסעיף

מיתקןכאמורבפסקה)2(,בתקופותהאמורותבה,והכול";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ד()2(-בתקופהשלחצישנה )2("
מתוםהתקופהכאמורבאותוסעיףקטן,ולענייןמיתקןכאמורבסעיף
קטן)ד()3(-בתקופהשלחצישנהמתוםהתקופהכאמורבאותו

סעיףקטןר";

בסעיףקטן)ג(- )ג(

בפסקה)2(,אחרי"בתוספתהרביעית;"יבוא"אישורלפיפסקהזולגבי )1(
מיתקןגזטבעילצריכהשאינומיתקןלפריקתגזטבעידחוסיינתןעדליום
ג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(,ולגבימיתקןלפריקתגזטבעידחוס-עד

ליוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(;";

"הגורמים יבוא התקנים" "מכון במקום מקום, בכל ,)3( בפסקה )2(
המנוייםבפסקה)1("ואחרי"וגוףבודקכאמור"יבוא"ברישהלפסקהזו";

אחריפסקה)4(יבוא: )3(

אישורשנתןהשרלגוףבודקלפיפסקה)2()בסעיףקטןזה- )5("
אישורהשר(יעמודבתוקפועדליוםה'בשבטהתשע"ז)1בפברואר
2017(,אלאאםכןנקבעבומועדמוקדםיותר;ואולםגוףשניתןלו
אישורהשרוהגישבקשהלקבלתהסמכהלפיסעיף8ט)ב(,ועדליום

פיקוחובקרהעלהפעלתנסיעהשיתופית,לרבות )3(
חובותדיווחהחלותעלבעלרישיוןלהפעלתמוניתאו

עלנהגמוניתלגבינסיעהשיתופיתר

תקנותלפיסעיףקטן)א()2(ייקבעובהסכמתשרהאוצרר" )ב(

פרקד'-תחילהתחילתושלפרקזהביוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(ר7ר

בתוםשנהמיוםתחילתושלפרקזה,שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםידווחלוועדת8ר
הכלכלהשלהכנסתבדבריישומושלסימןג'2לפקודתהתעבורה,כנוסחובסעיף6

לחוקזהר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

פרק ה': אנרגיה

תיקוןחוקהגזבחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-9-81989ר
)בטיחותורישוי(-

מס'5 בסעיף8ט,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

הרשותלהסמכתמעבדותתמסוראתהחלטתהלענייןהסמכתגוףכאמור ")ג1(
)ב(בתוךחמישהחודשיםמהמועדשבוהוגשולהכלהמסמכים בסעיףקטן

הנדרשיםלשםקבלתהסמכהבהתאםלהוראותלפיסעיףזהר";

בסעיף8טו- )2(

בסעיףקטן)א()2()א(,במקום"עדתוםשלוששניםמיוםקביעתתקןבעניין )א(
המיתקן"יבוא"עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקום"בתקופהשלשנהמיום )1(
התחילה,יחולוהוראותסעיף8י,"יבוא"הוראותסעיף8ייחולולעניין

מיתקןכאמורבפסקה)2(,בתקופותהאמורותבה,והכול";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ד()2(-בתקופהשלחצישנה )2("
מתוםהתקופהכאמורבאותוסעיףקטן,ולענייןמיתקןכאמורבסעיף
קטן)ד()3(-בתקופהשלחצישנהמתוםהתקופהכאמורבאותו

סעיףקטןר";

בסעיףקטן)ג(- )ג(

בפסקה)2(,אחרי"בתוספתהרביעית;"יבוא"אישורלפיפסקהזולגבי )1(
מיתקןגזטבעילצריכהשאינומיתקןלפריקתגזטבעידחוסיינתןעדליום
ג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(,ולגבימיתקןלפריקתגזטבעידחוס-עד

ליוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(;";

"הגורמים יבוא התקנים" "מכון במקום מקום, בכל ,)3( בפסקה )2(
המנוייםבפסקה)1("ואחרי"וגוףבודקכאמור"יבוא"ברישהלפסקהזו";

אחריפסקה)4(יבוא: )3(

אישורשנתןהשרלגוףבודקלפיפסקה)2()בסעיףקטןזה- )5("
אישורהשר(יעמודבתוקפועדליוםה'בשבטהתשע"ז)1בפברואר
2017(,אלאאםכןנקבעבומועדמוקדםיותר;ואולםגוףשניתןלו
אישורהשרוהגישבקשהלקבלתהסמכהלפיסעיף8ט)ב(,ועדליום

ס"חהתשמ"ט,עמ'108;התשע"ו,עמ'61ר 8
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ה'באיירהתשע"ז)1בפברואר2017(קיבלאישורמהרשותלהסמכת
מעבדותכיהגישאתכלהמסמכיםהנדרשיםלשםקבלתהסמכה
לפיאותוסעיף,אישורהשרלגביויעמודבתוקפועדליוםי'באלול
התשע"ז)1בספטמבר2017(,אלאאםכןנקבעמועדמוקדםיותר

באותואישור;

עלאףהאמורבפסקה)5(,אישורשנתןהשרלגוףבודקלפי )6(
פסקה)2(לענייןמיתקןלפריקתגזטבעידחוסיעמודבתוקפועדתום
שלושהחודשיםממועדקביעתהתקןבענייןמיתקןכאמור,בהתאם
לצולפיסעיףקטן)ד()2(;ואולםגוףשניתןלואישורהשרוהגיש
בקשהלקבלתהסמכהלפיסעיף8ט)ב(,ועדתוםשלושתהחודשים
כאמורקיבלאישורמהרשותלהסמכתמעבדותכיהגישאתכל
המסמכיםהנדרשיםלשםקבלתהסמכהלפיאותוסעיף,אישור
השרלגביויעמודבתוקפועדתוםשמונהחודשיםממועדקביעת
התקןבענייןמיתקןכאמורבהתאםלצולפיסעיףקטן)ד()2(,אלא

אםכןנקבעמועדמוקדםיותרבאותואישורר";

בסעיףקטן)ד(- )ד(

פסקה)1(-תימחק; )1(

)2(,במקום"למועדשקבעהשרבצובהתאםלמועדשבו בפסקה )2(
הוסמךגוףבודקראשוןלפיסעיף8ט"יבוא"תוםשמונהחודשיםמיום
קביעתהתקןבענייןמיתקןכאמור;השריודיע,בצו,עלקביעתהתקןועל

סיוםהתקופהלפיפסקהזו";

בפסקה)3(,במקום"בפסקאות)1(או)2("יבוא"בפסקה)2("ובמקום )3(
הסיפההחלבמילים"כ"דבאייר"יבוא"י'באלולהתשע"ז)1בספטמבר

2017(ר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המנויים מהגורמים גורם החל )ג(, קטן בסעיף האמור אף על ")ד1(
בפסקה)1(שלאותוסעיףקטןאוגוףבודקשניתןלואישורלפיהוראות
)2(שלאותוסעיףקטן,בבדיקתמיתקןגזטבעילצריכהבמהלך פסקה
התקופההאמורהבסעיףקטן)ד()2(או)3(,לפיהעניין,והאישורהאמור

היהבתוקףבמועדתחילתהבדיקה,יחולוהוראותאלה:

הגורםשהחלבבדיקהיהיהרשאי,לבקשתמבקשהאישור, )1(
להשליםאתהליךהבדיקהלגביאותומיתקן,בהתאםלהוראות
סעיףקטן)ג()3(ו–)4(,גםלאחרתוםהתקופההקבועהבסעיףקטן
)ד(לגביאותומיתקן,ובלבדשאותוגורםקיבלממבקשהאישוראת
כלהמסמכיםהדרושיםלמתןהאישור,ביצעבדיקהמקדימהאחת
לפחותבמיתקןוהשיבלפנייתמבקשהאישורתוךפירוטהדרישות
לתת רשאי היה שבה תוםהתקופה עד הרביעית, התוספת לפי

אישורתקינותבהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(;

אישורתקינותלמיתקןלפיהוראותסעיףקטןזהיכולשיינתן )2(
עדתוםחצישנהמתוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)ד(לגביאותו
זו,"אישורתקינות"-למעטאישור מיתקן,לכלהמאוחר;בפסקה

תקינותזמניר"
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תיקוןחוקהסדרים
במשקהמדינה

)תיקוניחקיקה(-
מס'15

בחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-10-91989ר

בסעיף14- )1(

אחריההגדרה"בעלזיקה"יבוא: )א(

""בעלפיקדון"-צרכןגזביתיששילםלספקגזדמיפיקדוןבעדהספקת
ציודגזמושאל;";

אחריההגדרה"ספקגז"יבוא: )ב(

""ספקגזביתי"-ספקגזהמספקגזלצרכןגזביתי;";

אחריההגדרה"ספקגזנכנס"יבוא: )ג(

""ציודגזמושאל"-ציודגזשהואבבעלותספקגזומושאללצרכןגזביתי,
למעטמכלנייח;";

אחריההגדרה"המועדהקובע"יבוא: )ד(

""השר"-שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםר";

אחריסעיף17גיבוא: )2(

"איסורהצעת
תנאיהתקשרות
שוניםלצרכניגז

בחוזהלהספקתגז
באמצעותאותה

מערכתגזמרכזית

בלילגרועמהוראותסעיף17ב-17ג1ר )א(

ספקגזחדשיציעלכלצרכניהגזשמיתקןהגז )1(
אותם את מרכזית גז מערכת לאותה מחובר שלהם

תנאיהתקשרות;

הציעספקגזביתילצרכןגזביתישקשורעמו )2(
שקדמה בשנה בחוזה עמו קשור שהיה או בחוזה,
מתנאי השונים התקשרות תנאי ההצעה, למועד
אותם את יציע האמור, בחוזה שנקבעו ההתקשרות
תנאיהתקשרותלשארהצרכניםהקשוריםעמובחוזה
להספקתגזבאמצעותאותהמערכתגזמרכזית,בתוך
השונים התנאים את הציע שבו מהמועד ימים 10

כאמור;

)1(אוהשתנו נחתםחוזהלפיהוראותפסקה )3(
תנאיההתקשרותבחוזהכאמורלפיהוראותפסקה)2(,
יציעספקגזביתישאינוספקגזחדשלכלצרכןגזביתי
שמיתקןהגזשלומחוברלמערכתהגזהמרכזית,ושאינו
קשורעמובחוזה)בסעיףזה-צרכןחדש(,אתאותם
תנאיהתקשרותשהציעלכלאחדמהצרכניםשמיתקן

הגזשלהםמחוברלאותהמערכת;

ספקגזביתייאפשרלצרכןגזביתי,לרבותצרכן )4(
על מידע ולקבל בחוזים לעיין זאת, שביקש חדש
אודותתנאיההתקשרותשלשארהצרכניםהקשורים
בחוזהלהספקתגזבאמצעותאותהמערכתגזמרכזית,
חוק של תחילתו ביום החל לתקופה המתייחסים
התכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות

תיקוןחוקהסדריםבחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-10-91989ר
במשקהמדינה

)תיקוניחקיקה(-
מס'15

בסעיף14- )1(

אחריההגדרה"בעלזיקה"יבוא: )א(

""בעלפיקדון"-צרכןגזביתיששילםלספקגזדמיפיקדוןבעדהספקת
ציודגזמושאל;";

אחריההגדרה"ספקגז"יבוא: )ב(

""ספקגזביתי"-ספקגזהמספקגזלצרכןגזביתי;";

אחריההגדרה"ספקגזנכנס"יבוא: )ג(

""ציודגזמושאל"-ציודגזשהואבבעלותספקגזומושאללצרכןגזביתי,
למעטמכלנייח;";

אחריההגדרה"המועדהקובע"יבוא: )ד(

""השר"-שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםר";

אחריסעיף17גיבוא: )2(

"איסורהצעת
תנאיהתקשרות
שוניםלצרכניגז

בחוזהלהספקתגז
באמצעותאותה

מערכתגזמרכזית

בלילגרועמהוראותסעיף17ב-17ג1ר )א(

ספקגזחדשיציעלכלצרכניהגזשמיתקןהגז )1(
אותם את מרכזית גז מערכת לאותה מחובר שלהם

תנאיהתקשרות;

הציעספקגזביתילצרכןגזביתישקשורעמו )2(
שקדמה בשנה בחוזה עמו קשור שהיה או בחוזה,
מתנאי השונים התקשרות תנאי ההצעה, למועד
אותם את יציע האמור, בחוזה שנקבעו ההתקשרות
תנאיהתקשרותלשארהצרכניםהקשוריםעמובחוזה
להספקתגזבאמצעותאותהמערכתגזמרכזית,בתוך
השונים התנאים את הציע שבו מהמועד ימים 10

כאמור;

)1(אוהשתנו נחתםחוזהלפיהוראותפסקה )3(
תנאיההתקשרותבחוזהכאמורלפיהוראותפסקה)2(,
יציעספקגזביתישאינוספקגזחדשלכלצרכןגזביתי
שמיתקןהגזשלומחוברלמערכתהגזהמרכזית,ושאינו
קשורעמובחוזה)בסעיףזה-צרכןחדש(,אתאותם
תנאיהתקשרותשהציעלכלאחדמהצרכניםשמיתקן

הגזשלהםמחוברלאותהמערכת;

ספקגזביתייאפשרלצרכןגזביתי,לרבותצרכן )4(
על מידע ולקבל בחוזים לעיין זאת, שביקש חדש
אודותתנאיההתקשרותשלשארהצרכניםהקשורים
בחוזהלהספקתגזבאמצעותאותהמערכתגזמרכזית,
חוק של תחילתו ביום החל לתקופה המתייחסים
התכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות

ס"חהתשמ"ט,עמ'28;התשע"ד,עמ'638ר 9



ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 72

התשע"ז- ו–2018(, 2017 התקציב לשנות הכלכלית
102016;ואולםלאיימסרולאיועמדלעיוןהצרכןמידע
הנוגעלענייניוהפרטייםשלאדםכמשמעותםבחוק

הגנתהפרטיות,התשמ"א-111981ר

בסעיףזה- )ב(

"חוזה-חוזהלהספקתגזבאמצעותמערכתגזמרכזית;

עצמית לצריכה מעובה פחמימני גז מיתקן - גז" "מיתקן
כהגדרתובחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-121989;

שבאמצעותה גז, להספקת מערכת - מרכזית" גז "מערכת
מסופקגזלשניצרכניגזביתיאויותר;

"ספקגזחדש"-ספקגזביתישאינוקשורעםצרכניגזביתי
שמיתקןהגזשלהםמחוברלמערכתגזמרכזית,בחוזה

להספקתגזבאמצעותאותהמערכת;

"תנאיהתקשרות"-לרבותחלופותלתנאיהתקשרותוכל
הטבהשמציעספקגזלצרכןגזביתיר";

בסעיף17ד,במקום"סעיפים17או–17ב"יבוא"סעיפים17א,17בו–17ג1"; )3(

אחריסעיף17דיבוא: )4(

"חובתגילויפרטים
בחשבוןהגז

ספקגזיכלולבחשבוןהגזהנמסרלצרכן,ביןהשאר,17ד1ר )א(
פרטיםאלה:

החשבון תקופת בעבור הקבוע התשלום סכום )1(
שצרכןהגזמשלםבעדהאפשרותלקבלשירותהספקת

גז,כוללמסערךמוסף;

מחירלמ"קגז,ואםהיההמחירלמ"קגזמשתנה )2(
לפיכמותהצריכה-המחירלכלכמותהצריכהומחיר
ממוצעמשוקלללמ"קגז;מחיריםלפיפסקהזויכללו

מסערךמוסף;

פרטיםנוספיםשהשררשאילקבועבצור )3(

תחילתושלסעיףזהביוםה'באיירהתשע"ז)1במאי )ב(
2017(ר";

אחריסעיף17היבוא: )5(

"סיוםהתקשרות
בחוזהלהספקתגז

ממכלמיטלטל

בסעיףזה-17ור )א(

"מכלמיטלטל"-מכלשחלעליותקןישראלית"י70;

"ספקגזיוצא"-ספקגזביתי,שסיפקלצרכןגזביתיגזממכל
מיטלטלהמסומןבשמואובסימונו;

"צרכןגזביתי"-צרכןגזביתישמסופקלוגזבאמצעותמכל
מיטלטל,שאינומחוברלמערכתגזמרכזיתר

ס"חהתשע"ז,עמ'49ר 10

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 11

ס"חהתשמ"ט,עמ'108ר 12
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צרכןגזביתישהחליטלסייםחוזהלהספקתגזעםספק )ב(
גזיוצא,ימסורלוהודעהעלכך,בדרךולפיהפרטיםשקבע

השרר

סעיף לפי הודעה יוצא גז לספק ביתי גז צרכן מסר )ג(
קטן)ב(,יחולוהוראותאלה:

את חשבונו, על ויפנה, יפרק היוצא הגז ספק )1(
ציודהגזהמושאל,כפישקבעהשר;לאפירקספקהגז
היוצאאתציודהגזהמושאלולאפינהאותוכאמור,
רשאיצרכןהגזלעשותכןבאמצעותספקהגזהנכנס
שעמוהתקשר,ולענייןפירוקציודהגזהמושאל-גם
באמצעותמישמוסמךלבצעעבודותגזכמשמעותן
בחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-1989;ספקהגז
הגז ציוד פינוי על היוצא הגז לספק יודיע הנכנס

המושאל,כפישקבעהשר;

דמי את הפיקדון לבעל יחזיר היוצא הגז ספק )2(
הפיקדוןששילםבעדציודהגזהמושאל,כפישקבע

השר;

עלאףהאמורבפסקה)2(,נטלספקגזיוצאציוד )3(
גזמושאלהמסומןבשמואובסימונו,אוקיבלספקגז
יוצאמספקגזנכנסהודעהלפיפסקה)1(עלכךשעליו
ליטולציודכאמורשפונהבידיהספקהנכנס,יעביר
ספקהגזהיוצאלספקהגזהנכנסאתדמיהפיקדוןבעד
ציודהגזהמושאל,כפישקבעהשר,ובלבדשמתקיימים

שניאלה:

היוצא הגז לספק מסר הנכנס הגז ספק )א(
בחוזה התקשר שעמו הגז צרכן מאת הודעה
להספקתגזלגביהנכסשממנונלקחציודהגז
לו מסר או כאמור, התקשרותו על המושאל,

העתקמהחוזה;

היוצא הגז לספק מסר הנכנס הגז ספק )ב(
העתקייפויכוחמאתצרכןהגזכאמורבפסקת
משנה)א(,לביצועהפעולותהנדרשותבסעיףזה;

מסומן מיטלטל מכל היה זה, קטן סעיף לעניין )4(
שולם כי גזיוצא,חזקה אובסימונושלספק בשמו
לספקהגזהיוצאפיקדוןבעדציודהגזהמושאל,אלא

אםכןהוכיחאחרתר

דמי את הנכנס הגז לספק היוצא הגז ספק העביר )ד(
הפיקדוןכאמורבסעיףקטן)ג()3(,יחולוהוראותאלה:

היהצרכןהגזרשוםברישומיספקהגזהיוצא )1(
דמי את הנכנס הגז ספק לו יחזיר הפיקדון, כבעל
שם על ברישומיו הפיקדון את ירשום או הפיקדון,
הצרכן,לפיבחירתושלהצרכן;עלהסכוםהפיקדון

צרכןגזביתישהחליטלסייםחוזהלהספקתגזעםספק )ב(
גזיוצא,ימסורלוהודעהעלכך,בדרךולפיהפרטיםשקבע

השרר

סעיף לפי הודעה יוצא גז לספק ביתי גז צרכן מסר )ג(
קטן)ב(,יחולוהוראותאלה:

את חשבונו, על ויפנה, יפרק היוצא הגז ספק )1(
ציודהגזהמושאל,כפישקבעהשר;לאפירקספקהגז
היוצאאתציודהגזהמושאלולאפינהאותוכאמור,
רשאיצרכןהגזלעשותכןבאמצעותספקהגזהנכנס
שעמוהתקשר,ולענייןפירוקציודהגזהמושאל-גם
באמצעותמישמוסמךלבצעעבודותגזכמשמעותן
בחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-1989;ספקהגז
הגז ציוד פינוי על היוצא הגז לספק יודיע הנכנס

המושאל,כפישקבעהשר;



דמי את הפיקדון לבעל יחזיר היוצא הגז ספק )2(
הפיקדוןששילםבעדציודהגזהמושאל,כפישקבע

השר;

עלאףהאמורבפסקה)2(,נטלספקגזיוצאציוד )3(
גזמושאלהמסומןבשמואובסימונו,אוקיבלספקגז
יוצאמספקגזנכנסהודעהלפיפסקה)1(עלכךשעליו
ליטולציודכאמורשפונהבידיהספקהנכנס,יעביר
ספקהגזהיוצאלספקהגזהנכנסאתדמיהפיקדוןבעד
ציודהגזהמושאל,כפישקבעהשר,ובלבדשמתקיימים

שניאלה:



היוצא הגז לספק מסר הנכנס הגז ספק )א(
בחוזה התקשר שעמו הגז צרכן מאת הודעה
להספקתגזלגביהנכסשממנונלקחציודהגז
לו מסר או כאמור, התקשרותו על המושאל,

העתקמהחוזה;

היוצא הגז לספק מסר הנכנס הגז ספק )ב(
העתקייפויכוחמאתצרכןהגזכאמורבפסקת
משנה)א(,לביצועהפעולותהנדרשותבסעיףזה;

מסומן מיטלטל מכל היה זה, קטן סעיף לעניין )4(
שולם כי חזקה גזיוצא, בשמואובסימונושלספק
לספקהגזהיוצאפיקדוןבעדציודהגזהמושאל,אלא

אםכןהוכיחאחרתר

דמי את הנכנס הגז לספק היוצא הגז ספק העביר )ד(
הפיקדוןכאמורבסעיףקטן)ג()3(,יחולוהוראותאלה:

היהצרכןהגזרשוםברישומיספקהגזהיוצא )1(
דמי את הנכנס הגז ספק לו יחזיר הפיקדון, כבעל
שם על ברישומיו הפיקדון את ירשום או הפיקדון,
הצרכן,לפיבחירתושלהצרכן;עלהסכוםהפיקדון
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המרבי המחיר על זו פסקה הוראות לפי שנרשם
לפיקדוןבעדציודגזלפיחוקפיקוחעלמחירימצרכים
ושירותים,התשנ"ו-131996)להלן-חוקהפיקוח(,יחזיר
ספקהגזהנכנסלצרכןהגזאתההפרשביןהסכומים

האמורים;

לאהיהצרכןהגזרשוםברישומיספקהגזהיוצא )2(
כבעלהפיקדון,ולאפנהבעלהפיקדוןלספקהגזהיוצא
בבקשהלקבלאתהחזרדמיהפיקדון,יחולוהוראות

אלה:

ספקהגזהיוצאיעבירלספקהגזהנכנס, )א(
במועדהעברתדמיהפיקדוןלפיסעיףקטן)ג()3(,
אתפרטיבעלהפיקדוןהרשוםברישומיולגבי
וספק המושאל, הגז ציוד נלקח שממנו הנכס
הגזהנכנסירשוםאתדמיהפיקדוןעלשםבעל
הפיקדוןכאמורויחזירלואתדמיהפיקדון,אם
ביקשזאת;ביקשבעלהפיקדוןמספקהגזהיוצא
לקבללידיואתהחזרדמיהפיקדון,לאחרשספק
הגזהיוצאהעבירםלספקגזנכנסכאמורבסעיף
)ג()3(,ייתןספקהגזהיוצאלבעלהפיקדון קטן
דמי הועברו שאליו הגז ספק בדבר פרטים

הפיקדון;

בעל פרטי היוצא הגז ספק בידי היו לא )ב(
הפיקדוןכאמורבפסקתמשנה)א(,ירשוםספק
שבקשר הנכס פרטי את ברישומיו הגזהנכנס
אליוהועברולודמיהפיקדון;המציאאדםלספק
הגזהנכנסקבלהבדברתשלוםדמיהפיקדוןבעד
הציודהמושאלשנלקחמנכסכאמור,אוהוכיח
לובדרךאחרתכיהואבעלהפיקדון,יחזירלו

ספקהגזהנכנסאתדמיהפיקדוןר

דמיהפיקדוןשיועברולפיהוראותסעיףקטן)ד()1(או)2( )ה(
יירשמואויוחזרולפיחוקהפיקוח,והתוספתבשלאי–החזר

במועדתהיהבשיעורשקבעהשרר

החזרדמיפיקדון
בעדציודגז

מושאלבשלשינוי
בעלותבנכס

הודיעצרכןגזביתישהואבעלהפיקדון,לספקגז,על17זר )א(
שינויהבעלותבנכסשלגביוהואקשורעםספקהגזבחוזה
להספקתגז,יראואתצרכןהגזהביתיכאילוהודיעלספק
הגז וספק עוזב(, צרכן - זה )בסעיף החוזה סיום על הגז
יחזירלצרכןכאמוראתדמיהפיקדוןששולמובעדציודהגז
המושאללפיחוקהפיקוח;דמיהפיקדוןכאמורבסעיףקטןזה
יוחזרוכפישקבעהשראולפיחוקהמקרקעין)החלפתספק
גזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-141991,

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ר 13

ס"חהתשנ"א,עמ'117ר 14
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לפיהעניין;לענייןזה,"שינויבעלותבנכס"-קבלתחזקה
החכירה או הבעלות זכות העברת לאחר מקרקעין, בנכס
לדורותבנכסכמשמעותןבחוקהמקרקעין,לרבותהתחייבות

להעברתזכותכאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הודיעהבעליםהחדששל )ב(
נכסכאמורבסעיףקטן)א(לספקהגזכאמורבאותוסעיףקטן
עלרצונולהתקשרעמובחוזהלהספקתגזועלרצונושספק
הגזיעביראתדמיהפיקדוןעלשמו,רשאיספקהגזלהעביר
אתדמיהפיקדוןעלשמושלהבעליםהחדש,ובלבדשבעל
הפיקדוןהסכיםלכך;העבירספקהגזאתדמיהפיקדוןעלשמו

שלהבעליםהחדש,ירשוםאותוברישומיוכבעלהפיקדוןר

גז,17חרפיצוייםלדוגמה לספק שמסר גז לצרכן לפסוק רשאי המשפט בית )א(
חוזה סיום על הודעה מטעמו, אחר באמצעות או בעצמו
17ו)ב(אוהודעהעלשינויהבעלותכאמור כאמורבסעיף
- זה )בסעיף בנזק תלויים שאינם פיצויים 17ז)א( בסעיף
פיצוייםלדוגמה(,בסכוםשלאיעלהעל3,000שקליםחדשים,

אםמתקייםאחדמאלה:

דמי החזר היוצא, הגז מספק ביקש הגז צרכן )1(
פיקדוןבעדציודהגזהמושאלכאמורבסעיף17ו)ג()2(,
לאחרחלוףהמועדלהחזרדמיהפיקדוןלפיאותוסעיף,
וספקהגזלאהחזירלואתדמיהפיקדוןלפיהוראות

הסעיףהאמור,בתוך15ימיםמיוםשביקשכאמור;

ספקהגזהנכנסביקשמספקהגזהיוצא,לאחר )2(
הגז ציוד בעד הפיקדון דמי להעברת המועד חלוף
המושאללפיהוראותסעיף17ו)ג()3(,להעבירלואת
דמיהפיקדוןכאמור,וספקהגזהיוצאלאהעבירלואת
דמיהפיקדוןלפיהוראותהסעיףהאמור,בתוך15ימים

מיוםשביקשכאמור;

צרכןהגזביקשמספקהגזהנכנסלהעבירלואת )3(
ההפרשביןסכוםהפיקדוןשנרשםעלשמולביןהמחיר
המרבילפיקדוןבעדציודגזלפיחוקהפיקוחבהתאם
להוראותסעיף17ו)ד()1(,וספקהגזהנכנסלאהעבירלו
אתההפרשלפיהוראותהסעיףהאמור,בתוך15ימים

מיוםשביקשכאמור;

צרכןעוזבכהגדרתובסעיף17ז)א(ביקשמספקהגז, )4(
לאחרחלוףהמועדלהעברתדמיהפיקדוןלפיהוראות
אותוסעיף,להעבירלואתדמיהפיקדוןכאמור,וספק
הגזלאהעבירלואתדמיהפיקדוןלפיהוראותהסעיף

האמור,בתוך15ימיםמיוםשביקשכאמורר

בבואולקבועאתגובההפיצוייםלדוגמה,יתחשבבית )ב(
המשפט,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן,ולאיתחשב

בגובההנזקשנגרםלצרכןעקבאי–החזרתדמיהפיקדון:

לפיהעניין;לענייןזה,"שינויבעלותבנכס"-קבלתחזקה
החכירה או הבעלות זכות העברת לאחר מקרקעין, בנכס
לדורותבנכסכמשמעותןבחוקהמקרקעין,לרבותהתחייבות

להעברתזכותכאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הודיעהבעליםהחדששל )ב(
נכסכאמורבסעיףקטן)א(לספקהגזכאמורבאותוסעיףקטן
עלרצונולהתקשרעמובחוזהלהספקתגזועלרצונושספק
הגזיעביראתדמיהפיקדוןעלשמו,רשאיספקהגזלהעביר
אתדמיהפיקדוןעלשמושלהבעליםהחדש,ובלבדשבעל
הפיקדוןהסכיםלכך;העבירספקהגזאתדמיהפיקדוןעלשמו

שלהבעליםהחדש,ירשוםאותוברישומיוכבעלהפיקדוןר

גז,17חרפיצוייםלדוגמה לספק שמסר גז לצרכן לפסוק רשאי המשפט בית )א(
חוזה סיום על הודעה מטעמו, אחר באמצעות או בעצמו
17ו)ב(אוהודעהעלשינויהבעלותכאמור כאמורבסעיף
- זה )בסעיף בנזק תלויים שאינם פיצויים 17ז)א( בסעיף
פיצוייםלדוגמה(,בסכוםשלאיעלהעל3,000שקליםחדשים,

אםמתקייםאחדמאלה:

דמי החזר היוצא, הגז מספק ביקש הגז צרכן )1(
פיקדוןבעדציודהגזהמושאלכאמורבסעיף17ו)ג()2(,
לאחרחלוףהמועדלהחזרדמיהפיקדוןלפיאותוסעיף,
וספקהגזלאהחזירלואתדמיהפיקדוןלפיהוראות

הסעיףהאמור,בתוך15ימיםמיוםשביקשכאמור;

ספקהגזהנכנסביקשמספקהגזהיוצא,לאחר )2(
הגז ציוד בעד הפיקדון דמי להעברת המועד חלוף
המושאללפיהוראותסעיף17ו)ג()3(,להעבירלואת
דמיהפיקדוןכאמור,וספקהגזהיוצאלאהעבירלואת
דמיהפיקדוןלפיהוראותהסעיףהאמור,בתוך15ימים

מיוםשביקשכאמור;

צרכןהגזביקשמספקהגזהנכנסלהעבירלואת )3(
ההפרשביןסכוםהפיקדוןשנרשםעלשמולביןהמחיר
המרבילפיקדוןבעדציודגזלפיחוקהפיקוחבהתאם
להוראותסעיף17ו)ד()1(,וספקהגזהנכנסלאהעבירלו
אתההפרשלפיהוראותהסעיףהאמור,בתוך15ימים

מיוםשביקשכאמור;

צרכןעוזבכהגדרתובסעיף17ז)א(ביקשמספקהגז, )4(
לאחרחלוףהמועדלהעברתדמיהפיקדוןלפיהוראות
אותוסעיף,להעבירלואתדמיהפיקדוןכאמור,וספק
הגזלאהעבירלואתדמיהפיקדוןלפיהוראותהסעיף

האמור,בתוך15ימיםמיוםשביקשכאמורר

בבואולקבועאתגובההפיצוייםלדוגמה,יתחשבבית )ב(
המשפט,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן,ולאיתחשב

בגובההנזקשנגרםלצרכןעקבאי–החזרתדמיהפיקדון:
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אכיפתהחוקוהרתעהמפניהפרתו; )1(

עידודהצרכןלמימושזכויותיו; )2(

היותההפרההפרהחוזרת; )3(

חומרתההפרה,היקפההכספיונסיבותיהר )4(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושלצרכןהגז )ג(
לפיצוייםאולכלסעדאחרלפידיןבשלאותההפרהר";

בסעיף19)ב(,אחרי")א()4(ו–)5("יבוא"ולפיסעיף17ד1)א()3("ר )6(

תיקוןחוק
המקרקעין)החלפת

ספקגזבבית
משותף(-מס'2

בחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-11-151991ר

בשםהחוק,במקום")החלפתספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספק )1(
גזבאמצעותמערכתגזמרכזית(";

בסעיף1,לפניההגדרה"חוקהמקרקעין"יבוא: )2(

""אסיפה"-אסיפהשבהיתקבלוהחלטותלענייןהחלפתספקגזבלבד;";

אחריסעיף1יבוא: )3(

"החלטהעל
החלפתספקגז

בביתמשותף

בביתמשותףשבוקיימתמערכתגזמרכזית,רשאים1אר )א(
בעליהדירותלהחליטעלסיוםכלהחוזיםשנחתמועםספק
הגזאובאמצעותוולהתקשרעםספקגזאחרכדילרכושגז
ממנואובאמצעותו;החלטהכאמוריכולשתתקבלבאחת

מאלה:

הסכמהבכתבשליותרממחציתמבעליהדירות; )1(

החלטתאסיפהשהתקבלהברובשלבעליהדירות )2(
שנכחובאסיפה,ובלבדשהתקיימוהוראותסעיףזהר

החלטהכאמורבסעיףקטן)א()2(תתקבלרקאםהתקיימו )ב(
כלאלה:

נתלתה האסיפה קיום מועד לפני ימים שבעה )1(
המודעות בלוח או המשותף לבית כניסה דלת בכל
שלוהודעהעלקיוםאסיפהכאמור,שבהפורטנושא
האסיפהוהאפשרותלקבלאתההחלטהבמועדאחר
שצויןבהודעהאםבשעהשנקבעהלקיוםהאסיפהלא

יהיונוכחיםלפחותמחציתמבעליהדירות;

ניתנההודעהלכלאחדמבעליהדירותלפחות )2(
)א( משנה בפסקאות המפורטות מהדרכים בשתיים

)ג(להלן,ויראוהודעהלפיאותןפסקאותכאילו עד
נמסרהלכלבעלדירה:

הנחתהודעהבתיבתהדוארשלהדירה; )א(

הנחתהודעהבפתחהדלתשלהדירה; )ב(

באמצעים הדירה לבעל הודעה משלוח )ג(
אלקטרוניים;

ס"חהתשנ"א,עמ'117;התשס"ח,עמ'127ר 15
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נכחובשעהשנקבעהלפתיחתהאסיפהמחצית )3(
מבעליהדירות;לאנכחומחציתמבעליהדירותכאמור
-יהיהניתןלקייםאתהאסיפהבמועדהאחרשצוין
בהודעהלפיפסקה)1(,ובלבדשחלפהלפחותחצישעה
משעתהכינוסשנקבעה,וההחלטההתקבלהבנוכחות

מספרבעלידירותשלאיפחתמהאמורלהלן:

אםמספרהדירותאינועולהעלעשר- )א(
שלושהמבעליהדירותלפחות;

ואינו עשר על עולה הדירות מספר אם )ב(
עולהעלשלושים-25%מבעליהדירות;

אםמספרהדירותעולהעלשלושים-20% )ג(
מבעליהדירותר

במשךשישהחודשיםממועדקבלתהחלטהעלהחלפת )ג(
ספקגזלפיסעיףקטן)א(-

לאתתקבלהחלטהעלהחלפתספקגזבאותה )1(
יותר של בכתב בהסכמה אלא מרכזית גז מערכת

ממחציתבעליהדירות;

ספקהגזלאיעלהאתהמחיריםשנקבעובחוזים )2(
שבעליהדירותחתמועמור

לאותה מחוברים יותר או משותפים בתים שני היו )ד(
החוזים כל סיום על החלטה תתקבל מרכזית, גז מערכת
שנחתמועםספקהגזאובאמצעותווהתקשרותעםספקגז
אחר,בדרךכאמורבסעיףקטן)א()1(או)2(,בכלאחדמהבתים
המשותפים,בנפרד,אובהסכמהבכתבשליותרממחצית
המחוברים המשותפים הבתים בכל הדירות בעלי מכלל

לאותהמערכתגזמרכזיתר

מבעלי אחד כל ידי על שייעשה יכול אסיפה זימון )ה(
הדירות,ובכללזהעלידינציגותהביתהמשותףכמשמעותה

בחוקהמקרקעיןר

האסיפהתבחריושבראשומזכירלאסיפה;יושבראש )ו(
האסיפהרשאי,בהסכמתהאסיפה,לדחותאתהמשךהישיבה
למועדאחרשייראהלו,והואחייבלדחותה,אםדרשוזאת
רובהנוכחיםבאסיפה;מזכירהאסיפהיפרסםבכלדלתכניסה
לביתהמשותףאובלוחהמודעותשלומסמךמסכםובועיקרי
הדבריםוההחלטותשהתקבלובאסיפהושמותהנוכחיםבהר

ההצבעהבאסיפהתהיהבהרמתידיים,אךלפידרישת )ז(
רבעלפחותמבעליהדירותהנוכחיםתתקייםהצבעהבקלפיר

בהצבעהבאסיפהזכאיהבעליםשלכלדירהלדעה )ח(
אחת;היוהדעותשקולות,יכריעיושבראשהאסיפהר

נכחובשעהשנקבעהלפתיחתהאסיפהמחצית )3(
מבעליהדירות;לאנכחומחציתמבעליהדירותכאמור
-יהיהניתןלקייםאתהאסיפהבמועדהאחרשצוין
בהודעהלפיפסקה)1(,ובלבדשחלפהלפחותחצישעה
משעתהכינוסשנקבעה,וההחלטההתקבלהבנוכחות

מספרבעלידירותשלאיפחתמהאמורלהלן:

אםמספרהדירותאינועולהעלעשר- )א(
שלושהמבעליהדירותלפחות;

ואינו עשר על עולה הדירות מספר אם )ב(
עולהעלשלושים-25%מבעליהדירות;

אםמספרהדירותעולהעלשלושים-20% )ג(
מבעליהדירותר

במשךשישהחודשיםממועדקבלתהחלטהעלהחלפת )ג(
ספקגזלפיסעיףקטן)א(-

לאתתקבלהחלטהעלהחלפתספקגזבאותה )1(
יותר של בכתב בהסכמה אלא מרכזית גז מערכת

ממחציתבעליהדירות;

ספקהגזלאיעלהאתהמחיריםשנקבעובחוזים )2(
שבעליהדירותחתמועמור

לאותה מחוברים יותר או משותפים בתים שני היו )ד(
החוזים כל סיום על החלטה תתקבל מרכזית, גז מערכת
שנחתמועםספקהגזאובאמצעותווהתקשרותעםספקגז
אחר,בדרךכאמורבסעיףקטן)א()1(או)2(,בכלאחדמהבתים
המשותפים,בנפרד,אובהסכמהבכתבשליותרממחצית
המחוברים המשותפים הבתים בכל הדירות בעלי מכלל

לאותהמערכתגזמרכזיתר

מבעלי אחד כל ידי על שייעשה יכול אסיפה זימון )ה(
הדירות,ובכללזהעלידינציגותהביתהמשותףכמשמעותה

בחוקהמקרקעיןר

האסיפהתבחריושבראשומזכירלאסיפה;יושבראש )ו(
האסיפהרשאי,בהסכמתהאסיפה,לדחותאתהמשךהישיבה
למועדאחרשייראהלו,והואחייבלדחותה,אםדרשוזאת
רובהנוכחיםבאסיפה;מזכירהאסיפהיפרסםבכלדלתכניסה
לביתהמשותףאובלוחהמודעותשלומסמךמסכםובועיקרי
הדבריםוההחלטותשהתקבלובאסיפהושמותהנוכחיםבהר

ההצבעהבאסיפהתהיהבהרמתידיים,אךלפידרישת )ז(
רבעלפחותמבעליהדירותהנוכחיםתתקייםהצבעהבקלפיר

בהצבעהבאסיפהזכאיהבעליםשלכלדירהלדעה )ח(
אחת;היוהדעותשקולות,יכריעיושבראשהאסיפהר
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בעלדירהשהואתאגידישתתףבאסיפהובהצבעהעל )ט(
ידיבאכוחשהתמנהבהתאםלתקנותיו;תעודהחתומהבידי
המנהלאוהמזכירשלהתאגיד,המאשרתשבאכוחוהתמנה

בהתאםלתקנותיו,תשמשראיהחותכתלכךר

היהלדירהיותרמבעליםאחד,ימנוהבעליםאחדמהם, )י(
אואדםאחר,כבאכוחםבאסיפהר

במקרהשלסתירהביןהוראותסעיףזהלביןהוראות )יא(
בחוק כמשמעותם המצוי, התקנון או המוסכם התקנון

המקרקעין,יחולוהוראותסעיףזהר

בסעיףזה- )יב(

"בעלדירה"-לרבותכלאחדמאלה:

מישבעלהדירהאישרלובכתבלפעולבשמו )1(
לענייןזה,ובכללזהבאמצעיםאלקטרוניים;

דיירבדירהציבוריתכהגדרתהבחוקזכויותהדייר )2(
להצביע שרשאי התשנ"ח-161998, הציבורי, בדיור
והשיכון הבינוי משרד של לנוהל בהתאם באסיפה

לענייןזה;

שוכרדירהשזכותהשכירותשלונרשמהבפנקסי )3(
המקרקעיןוהקרקעשעליהבנויהביתהמשותףמיועדת
להשכרהלטווחארוךבהתאםלהוראותהתכניתהחלה
עליה,וביוםקבלתההחלטהעלהחלפתספקהגזנותרו
לפחותשישהחודשיםעדלסיוםחוזההשכירותשהוא

צדלו;

"דירה"-דירהבביתמשותףהמחוברתלמערכתגזמרכזית;

"השכרהלטווחארוך"-השכרהלפרקזמןשלחמששנים
לפחות;

התשכ"ה- והבנייה, התכנון בחוק כהגדרתה - "תכנית"
1965ר17";

בתוספת- )4(

בסעיף1,במקום"בסעיף59ד)ב(לחוקהמקרקעין"יבוא"בסעיף1אלחוק )א(
זה";

1א,ברישה,במקום")בחוקזה-הודעה("יבוא"אוהודעהשל בסעיף )ב(
בעלימקרקעיןשאינםביתמשותףשמיתקניהגזהשייכיםלהםמחובריםלאותה
מערכתגזמרכזית)בתוספתזו-בעלימקרקעין(,עלסיוםהחוזהלהספקתגזעם

ספקהגז)בתוספתזו-הודעה(";

בסעיף2- )ג(

59הלחוקהמקרקעין"יבוא )א(,אחרי"כאמורבסעיף בסעיףקטן )1(
"אומיתקנימערכתהגזכאמורשאינםשייכיםלבעליהמקרקעין"ואחרי

"שיודיעלבעליהדירות"יבוא"אולבעליהמקרקעין,לפיהעניין";

ס"חהתשנ"ח,עמ'278ר 16

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 17
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בסעיףקטן)ג(,אחרי"בעליהדירות"יבוא"אובעליהמקרקעין"ר )2(

תיקוןחוק
המקרקעין-

מס'32

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-12-181969ר

סעיף59ד-בטל; )1(

בסעיף59ה- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"למעטמכל,מונהאווסתהניתניםלפירוק"יבוא )א(
"למעטמכלמיטלטלאונייח,מונהאווסת";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

בסעיףזה- ")ד(

במשק הסדרים בחוק כהגדרתם - נייח" ו"מכל מיטלטל" "מכל
המדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-191989;

"מערכתגזמרכזית"-מערכתלהספקתגזשבאמצעותהמסופקגז
לשתידירותאויותרר";

בסעיף72)א(,במקום"59אעד59ח"יבוא"59אעד59גו–59העד59ח,לפיסעיף )3(
1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-

;"201991

בסעיף77ב,במקום"59אעד59ז"יבוא"59אעד59ג,59העד59ז"ואחרי"ו–72עד )4(
77"יבוא"וכןסעיף1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכת

גזמרכזית(,התשנ"א-1991,והתוספתלאותוחוק"ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-מס'104

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים21,בתוספתהראשונה,בפרט32)6(,במקום")החלפת13ר
ספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית("ר

פרק ו': רישוי עסקים
תיקוןחוקרישוי
עסקים-מס'31

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-221968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-14ר

בסעיף6- )1(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ואישורעליסודתצהיר"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

שר")ג( בהסכמת הפנים, שר )א(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,רשאי
לקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוישרשותהרישויתראהאותם
כמאושריםעלידינותןהאישורשנקבעבצו,עליסודתצהירמאומת

כדיןשהגישבעלהעסקלרשותהרישויובוהצהירכי-

מתקיימיםבעסקהתנאיםשפורסמובמפרטהאחידאו )א(
לצדהמפרטהאחידשלאותונותןאישור,ואםלאפורסם
מפרטאחיד-התנאיםשהתנהאותונותןאישורלגביסוגי
עסקיםלפיהחוקואשרפורסמובאתרהאינטרנטשלנותן

האישור;

בסעיףקטן)ג(,אחרי"בעליהדירות"יבוא"אובעליהמקרקעין"ר )2(

תיקוןחוקבחוקהמקרקעין,התשכ"ט-12-181969ר
המקרקעין-

מס'32 סעיף59ד-בטל; )1(

בסעיף59ה- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"למעטמכל,מונהאווסתהניתניםלפירוק"יבוא )א(
"למעטמכלמיטלטלאונייח,מונהאווסת";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

בסעיףזה- ")ד(

במשק הסדרים בחוק כהגדרתם - נייח" ו"מכל מיטלטל" "מכל
המדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-191989;

"מערכתגזמרכזית"-מערכתלהספקתגזשבאמצעותהמסופקגז
לשתידירותאויותרר";

בסעיף72)א(,במקום"59אעד59ח"יבוא"59אעד59גו–59העד59ח,לפיסעיף )3(
1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-

;"201991

בסעיף77ב,במקום"59אעד59ז"יבוא"59אעד59ג,59העד59ז"ואחרי"ו–72עד )4(
77"יבוא"וכןסעיף1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכת

גזמרכזית(,התשנ"א-1991,והתוספתלאותוחוק"ר

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים21,בתוספתהראשונה,בפרט32)6(,במקום")החלפת13ר
ספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית("ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-מס'104

פרק ו': רישוי עסקים

תיקוןחוקרישויבחוקרישויעסקים,התשכ"ח-221968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-14ר
עסקים-מס'31

בסעיף6- )1(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ואישורעליסודתצהיר"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

שר")ג( בהסכמת הפנים, שר )א(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,רשאי
לקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוישרשותהרישויתראהאותם
כמאושריםעלידינותןהאישורשנקבעבצו,עליסודתצהירמאומת

כדיןשהגישבעלהעסקלרשותהרישויובוהצהירכי-

מתקיימיםבעסקהתנאיםשפורסמובמפרטהאחידאו )א(
לצדהמפרטהאחידשלאותונותןאישור,ואםלאפורסם
מפרטאחיד-התנאיםשהתנהאותונותןאישורלגביסוגי
עסקיםלפיהחוקואשרפורסמובאתרהאינטרנטשלנותן

האישור;

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשע"א,עמ'639ר 18

ס"חהתשמ"ט,עמ'28ר 19

ס"חהתשנ"א,עמ'117ר 20

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ו,עמ'1263ר 21

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ו,עמ'174ר 22



ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 80

לאמתקיימיםהסייגיםהמונעיםמתןאישורעליסוד )ב(
6א2,כפישהוחלולענייןאישור תצהירלפיהוראותסעיף

כאמורבפסקה)3(לסעיףקטןזה;

ואולםבצוכאמורלאייקבעוסוגיעסקיםשרישויםעליסודתצהיר
כאמורעלוללפגועבהשגתהמטרותהמפורטותבסעיף1)א(;

תצהירלפיסעיףקטןזהיוגשלרשותהרישויבנוסח)2( )א(
שיפרסםנותןהאישורבאתרהאינטרנטשלור

שלצד מהתנאים האחיד, המפרט מתנאי לגרוע בלי )ב(
המפרטהאחידאומהתנאיםלרישיוןשקבענותןהאישוראם
לאפורסםמפרטאחיד,בעלהעסקרשאילצייןבתצהירוכי
בכלהנוגעלענייןפלונישאינובתחוםמומחיותו,תצהירוניתן
בהתאםלאישורשקיבלמאישמקצוע,ובלבדשצירףלתצהירו

אישורזהר

עלמתןאישורעליסודתצהיריחולוהוראותסעיף6א2,)3( )א(
בשינוייםהמחויבים,למעטמתןאישורעליסודתצהירלעניין
שמירהעלדיניהכבאות,שלגביויחולוהוראותפסקה)א()2(

שלאותוסעיףבלבד,בשינוייםהמחויביםר

עלרישיוןאוהיתרזמנישניתנועליסודתצהירלפי )ב(
סעיףקטןזה,יחולוהוראותסעיפים7ב1)ה(ו–7ג)ד1(,בשינויים

המחויביםר

איןבהוראותסעיףקטן)ג(כדילגרוע- )ד(

מהאפשרותלהגישלגביעסקהכלולבצוכאמורבסעיףקטן)ג( )1(
בקשהלקבלתרישיוןאוהיתרזמנילפיחוקזה,שלאעליסודתצהיר,
ובלבדשלאניתןלהגישלגביאותועסקבקשהעליסודתצהירלפי

הוראותסעיףזה;

מסמכויותיוהאחרותשלנותןהאישור,לגביהעסקיםשנקבעו )2(
בצולפיפסקה)1(שלהסעיףהקטןהאמורר";

בסעיף7ג)ד1()1(,במקום"לענייןהיתרמזורז,או"יבוא"לענייןהיתרמזורז,ורשות )2(
הרישויאונותןהאישורסברוכימפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהשלההפרהיש
לבטלאתההיתרהמזורז,אומצאהרשותהרישוימיוזמתהאועלפיפנייהמאתנותן

האישור"ר

חוקרישויעסקים
-הוראתמעבר

בחמשהשניםשמיוםתחילתושלחוקזה-15ר

הוראותפסקה)1(שבסעיף6א2)א(לחוקרישויעסקים,כפישהוחלועלאישורעל )1(
יסודתצהירבסעיף6)ג()3()א(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,לאיחולו;

הוראותפסקה)4(שבסעיף6א2)א(לחוקרישויעסקים,כפישהוחלועלאישורעל )2(
יסודתצהירבסעיף6)ג()3()א(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,יחולורקעלהרשעה

בשלעיסוקבלארישיוןאוהיתרזמניבעסקטעוןרישויר

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'110

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-231965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-16ר

אחריסעיף145דיבוא: )1(

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ו,עמ'1244ר 23
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"אישורלשינוי
שימוששנקבע

בהיתר

עלאףהאמורבחוקזהרשותהרישויהמקומיתתיתן145הר )א(
לשימוש בהיתר שנקבעה השימוש מטרת לשינוי אישור
למטרתעסק)בסעיףזה-אישורלשינוישימוש(,אםהתקיימו

כלאלה:

בתכנית הותר עסק למטרת המבוקש השימוש )1(
ואתההנחיות אותה והואתואם המגרש החלהעל

המרחביותהחלותעלהמגרש;

התכניתשלפיהמבוקשהאישורלשינוישימוש )2(
אושרהלאחריוםתחילתושלחוקזהכאמורבסעיף

;279

הבקשהאינהכוללתעבודותהטעונותהיתר; )3(

הבקשהאינהלמטרתמפעללייצורתעשייתי; )4(

השימושהמבוקשלמטרתעסקאיןבוכדילפגוע )5(
בסביבה,בבריאותהציבוראובבטיחותו,אולשנות

משמעותיתאתאופיהסביבהר

ניתןאישורלשינוישימוש,לאיידרשכלאישורנוסף )ב(
שלמכוןבקרהולאיהיהצורךבקבלתהיתרנוסףעלההיתר

הקייםר

רשותהרישויתחליטבבקשהלפיסעיףזה,לאחר)ג( )1(
האמורות התקנות לפי לה שהוגשו בהערות שדנה
בסעיףקטן)ה(,ככלשהוגשו,בתוך30ימיעבודהמיום

שנקלטהר

בתוך המקומית הרישוי רשות החליטה לא )2(
התקופההאמורהבפסקה)1(,יראוזאתכסירובלתת
אישורורשאיהמבקשלהגישאתבקשתולוועדתהערר
15ימיםמתוםהתקופההאמורה;ועדתהערר בתוך

תחליטבבקשהבתוך30ימיםמהיוםשהוגשהלהר

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתרשותהרישויהמקומית )ד(
לסרבלבקשהלפיסעיףזהאולדחותהערהשהוגשהלפי
סעיףזהרשאילערורלפניועדתהעררבתוך15ימיםמיום
שהומצאהלוההחלטה;ועדתהעררתחליטבעררבתוך30

ימיםמיוםהגשתור

אופןהגשת בדבר יקבעבתקנותהוראות האוצר שר )ה(
בקשהלאישורלשינוישימושותנאיםמוקדמיםלהגשתה,
ובכללזההגשתהבדרךמקוונת,פרטיהבקשה,הסכמתם
הוגשה לגביהם במקרקעין הזכויות בעלי של הנדרשת
הבקשה,משלוחהודעותושמיעתהערותבעליזכויותכאמור
שלאנתנואתהסכמתםלבקשה,וכןתקופתתוקפוהמזערית

שלאישורלשינוישימושר

"אישורלשינוי
שימוששנקבע

בהיתר

עלאףהאמורבחוקזהרשותהרישויהמקומיתתיתן145הר )א(
לשימוש בהיתר שנקבעה השימוש מטרת לשינוי אישור
למטרתעסק)בסעיףזה-אישורלשינוישימוש(,אםהתקיימו

כלאלה:

בתכנית הותר עסק למטרת המבוקש השימוש )1(
ואתההנחיות אותה והואתואם החלהעלהמגרש

המרחביותהחלותעלהמגרש;

התכניתשלפיהמבוקשהאישורלשינוישימוש )2(
אושרהלאחריוםתחילתושלחוקזהכאמורבסעיף

;279

הבקשהאינהכוללתעבודותהטעונותהיתר; )3(

הבקשהאינהלמטרתמפעללייצורתעשייתי; )4(

השימושהמבוקשלמטרתעסקאיןבוכדילפגוע )5(
בסביבה,בבריאותהציבוראובבטיחותו,אולשנות

משמעותיתאתאופיהסביבהר

ניתןאישורלשינוישימוש,לאיידרשכלאישורנוסף )ב(
שלמכוןבקרהולאיהיהצורךבקבלתהיתרנוסףעלההיתר

הקייםר

רשותהרישויתחליטבבקשהלפיסעיףזה,לאחר)ג( )1(
האמורות התקנות לפי לה שהוגשו בהערות שדנה
בסעיףקטן)ה(,ככלשהוגשו,בתוך30ימיעבודהמיום

שנקלטהר

בתוך המקומית הרישוי רשות החליטה לא )2(
התקופההאמורהבפסקה)1(,יראוזאתכסירובלתת
אישורורשאיהמבקשלהגישאתבקשתולוועדתהערר
15ימיםמתוםהתקופההאמורה;ועדתהערר בתוך

תחליטבבקשהבתוך30ימיםמהיוםשהוגשהלהר

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתרשותהרישויהמקומית )ד(
לסרבלבקשהלפיסעיףזהאולדחותהערהשהוגשהלפי
סעיףזהרשאילערורלפניועדתהעררבתוך15ימיםמיום
שהומצאהלוההחלטה;ועדתהעררתחליטבעררבתוך30

ימיםמיוםהגשתור

אופןהגשת בדבר יקבעבתקנותהוראות האוצר שר )ה(
בקשהלאישורלשינוישימושותנאיםמוקדמיםלהגשתה,
ובכללזההגשתהבדרךמקוונת,פרטיהבקשה,הסכמתם
הוגשה לגביהם במקרקעין הזכויות בעלי של הנדרשת
הבקשה,משלוחהודעותושמיעתהערותבעליזכויותכאמור
שלאנתנואתהסכמתםלבקשה,וכןתקופתתוקפוהמזערית

שלאישורלשינוישימושר
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עלאףהוראותפרקזה,עלאישורלשינוישימושלפי )ו(
בשינוי יראו ולא בלבד זה סעיף הוראות יחולו זה, סעיף

שימושכאמורשימושחורגר";

בסעיף151א,אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

הוראותסעיףזהלאיחולועלמתןהיתרלשימושחורגמהיתר,עלחידושו ")ח(
אועלאישורלשינוישימושלפיסעיף145הר";

בתוספתהשלישית- )3(

בסעיף1)א(,בהגדרה"מימושזכויות"בפסקה)2(,בסופהיבוא"ואולםלאיראו )א(
בהתחלתשימושמכוחאישורלשינוישימושלפיסעיף145הכמימושזכויות;";

בסעיף10,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

)ג(,מתןהיתרלשימושהחורגמהיתר, עלאףהאמורבסעיףקטן ")ד(
למטרתעסק,לאיותנהבתשלוםשליותרמ–25%מההיטלאואותוחלק
ממנוהמגיעבאותהשעהעלפיתוספתזובשלאותםמקרקעין,אובמתן

ערובהלתשלוםההיטלכולואוחלקממנוהעולהעל25%ר

)ג(,מתןהיתרלשימושהחורגמתכנית, עלאףהאמורבסעיףקטן )ה(
למטרתעסק,לאיותנהבתשלוםשליותרמ–40%מההיטלאואותוחלק
ממנוהמגיעבאותהשעהעלפיתוספתזובשלאותםמקרקעין,אובמתן

ערובהלתשלוםההיטלכולואוחלקממנוהעולהעל40%ר";

יבוא מקומית;" רשות אותה של הכללית "הארנונה במקום ,18 בסעיף )ג(
"הארנונההכלליתשלאותהרשותמקומית,ולענייןהיטלהמגיעכתוצאהממתן
היתרלשימושלמטרתעסק,החורגמהיתראומתכנית,תחולעלגבייתופקודת

המסים)גבייה(,כפישהוחלהעלגבייתארנונהכללית;"ר

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה

ותקנותראשונות

16)1(לחוקזה,17ר 145הלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף תחילתושלסעיף )א(
ארבעהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

תקנותראשונותלפיסעיף145ה)ה(לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף16)1( )ב(
לחוקזה,יותקנובתוךארבעהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

חוקהתכנון
והבנייה-הוראת

שעה

בתקופהשלשנתייםמיוםתחילתושלחוקזהיקראואתהתוספתהשלישיתלחוק18ר
התכנוןוהבנייהכךשבסעיף19)ב(,אחריפסקה)10(יבוא:

השבחהבמקרקעיןבשלהקמתמיתקןפוטו–וולטאישמתקייםבהאחדמאלה: )11("

המיתקןהפוטו–וולטאימיועדלייצורחשמלבכמותהמיועדתכולהלשימוש )א(
עצמישלהמשתמשיםבבנייןוהואמותקןעלגגבניין;

שטחהמיתקןהפוטו–וולטאילאעולהעל200מטריםרבועים,והואמותקן )ב(
עלגגבנייןהמיועדלמגוריםאולמטרתעסק,ובלבדשהמיתקןכאמורנלווה

לאותועסק;

לענייןזה,"מיתקןפוטו-וולטאי"-מערכתלייצורחשמלהממירהישירותאנרגיתשמש
לאנרגיהחשמליתר"

פרק ז': מים וביוב
תיקוןחוקתאגידי

מיםוביוב-מס'
10

בחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-242001)בפרקזה-חוקתאגידימיםוביוב(-19ר

בסעיף2- )1(

ס"חהתשס"א,עמ'454;התשע"ו,עמ'51ר 24
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ביוב חברת לעניין "וכן, יבוא בסופה לחברה", "הצטרפות בהגדרה )א(
אועקב הקמתה בעת משותפת בחברתביוב מניות של משותפת-הקצאה

הצטרפותשלספקשרותיביובלחברתהביובהמשותפתלפיסעיף13ג";

אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ב(

""חברתביוב"-מישקיבלרישיוןחברתביוב;

"חברתביובמשותפת"-חברתביובכאמורבסעיף15)ג1()1()ג(;";

אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )ג(

ספק בין בהסכם שנקבע היום - ביוב חברת לעניין - המעבר" ""יום
שירותיביובלביןחברתהביוב,באישורהממונה,לפיהוראותסעיף
13ט)ב(ו–)ג(,להעברתשירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביוב

לחברתהביוב;";

בהגדרה"מערכתביוב",בסופהיבוא"ולענייןספקשירותיביוב-תשתית )ד(
הולכהוטיפול";

אחריההגדרה"מקרקעיןציבוריים"יבוא: )ה(

""מרחבביוב"-כמשמעותובסעיף13ב;

"ספקשירותיביוב"-חברה,חברהאזורית,חברתביובורשותמקומית,
לרבותמועצהאזוריתואיגודערים,שמספקיםשירותיביוב;";

בהגדרה"פעילותחיונית",אחריפסקה)2(יבוא: )ו(

לגביחברתביוב-מתןשירותיהולכהוטיפוללצרכנים;"; )3("

בהגדרה"צרכן",לפני"לרבותרשותמקומית"יבוא"לענייןחברהאוחברה )ז(
אזורית-"ובסופהיבוא"ולענייןחברתביוב-מישמקבלשירותיהולכהוטיפול
לקבל לבקש שזכאי מי וכן 13ג, סעיף לפי משותפת ביוב לחברת הצטרף או

שירותיםאולהצטרףכאמור";

אחריההגדרה"רישיון"יבוא: )ח(

""רישיוןהולכהוטיפול"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפי
סעיף15)א(;

"רישיוןחברתביוב"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפיסעיף
15)ג1()1(;";

בהגדרה"שירותיביוב",אחרי"איסוףשפכים"יבוא"והולכתם"ובסופה )ט(
יבוא"ולענייןחברתביוב-שירותיהולכהוטיפול;";

אחריההגדרה"שירותיביוב"יבוא: )י(

תשתית באמצעות שניתנים ביוב שירותי - וטיפול" הולכה ""שירותי
הולכהוטיפול,ובכללזהאלה:הולכתשפכים,טיהורם,סילוקם
שיקום הרחבה, שדרוג, הקמה, לרבות וסילוקה, בבוצה וטיפול

ותחזוקהשלתשתיותההולכהוהטיפול;";

בהגדרה"תחוםהחברה",אחריפסקה)2(יבוא: )יא(

לגביחברתביוב-השטחבמרחבהביובשבוניתןלהרישיוןחברת )3("
ביובושבומצויהתשתיתהולכהוטיפולשלהאושלספקישירותיביוב
שביקשולקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאוהצטרפואליה,לפיהעניין,

בהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפיסעיף13ד;";

ביוב חברת לעניין "וכן, יבוא בסופה לחברה", "הצטרפות בהגדרה )א(
אועקב הקמתה בעת משותפת בחברתביוב מניות של משותפת-הקצאה

הצטרפותשלספקשרותיביובלחברתהביובהמשותפתלפיסעיף13ג";

אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ב(

""חברתביוב"-מישקיבלרישיוןחברתביוב;

"חברתביובמשותפת"-חברתביובכאמורבסעיף15)ג1()1()ג(;";

אחריההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )ג(

ספק בין בהסכם שנקבע היום - ביוב חברת לעניין - המעבר" ""יום
שירותיביובלביןחברתהביוב,באישורהממונה,לפיהוראותסעיף
13ט)ב(ו–)ג(,להעברתשירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביוב

לחברתהביוב;";

בהגדרה"מערכתביוב",בסופהיבוא"ולענייןספקשירותיביוב-תשתית )ד(
הולכהוטיפול";

אחריההגדרה"מקרקעיןציבוריים"יבוא: )ה(

""מרחבביוב"-כמשמעותובסעיף13ב;

"ספקשירותיביוב"-חברה,חברהאזורית,חברתביובורשותמקומית,
לרבותמועצהאזוריתואיגודערים,שמספקיםשירותיביוב;";

בהגדרה"פעילותחיונית",אחריפסקה)2(יבוא: )ו(

לגביחברתביוב-מתןשירותיהולכהוטיפוללצרכנים;"; )3("

בהגדרה"צרכן",לפני"לרבותרשותמקומית"יבוא"לענייןחברהאוחברה )ז(
אזורית-"ובסופהיבוא"ולענייןחברתביוב-מישמקבלשירותיהולכהוטיפול
לקבל לבקש שזכאי מי וכן 13ג, סעיף לפי משותפת ביוב לחברת הצטרף או

שירותיםאולהצטרףכאמור";

אחריההגדרה"רישיון"יבוא: )ח(

""רישיוןהולכהוטיפול"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפי
סעיף15)א(;

"רישיוןחברתביוב"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפיסעיף
15)ג1()1(;";

בהגדרה"שירותיביוב",אחרי"איסוףשפכים"יבוא"והולכתם"ובסופה )ט(
יבוא"ולענייןחברתביוב-שירותיהולכהוטיפול;";

אחריההגדרה"שירותיביוב"יבוא: )י(

תשתית באמצעות שניתנים ביוב שירותי - וטיפול" הולכה ""שירותי
הולכהוטיפול,ובכללזהאלה:הולכתשפכים,טיהורם,סילוקם
שיקום הרחבה, שדרוג, הקמה, לרבות וסילוקה, בבוצה וטיפול

ותחזוקהשלתשתיותההולכהוהטיפול;";

בהגדרה"תחוםהחברה",אחריפסקה)2(יבוא: )יא(

לגביחברתביוב-השטחבמרחבהביובשבוניתןלהרישיוןחברת )3("
ביובושבומצויהתשתיתהולכהוטיפולשלהאושלספקישירותיביוב
שביקשולקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאוהצטרפואליה,לפיהעניין,

בהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפיסעיף13ד;";
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אחריההגדרה"תשלומיםאחרים"יבוא: )יב(

""תשתיתהולכהוטיפול"-מערכתביוב,שהיאאחדאויותרמאלה:

מיתקניםלטיהורשפכיםולסילוקםומיתקניםלטיפולבבוצה; )1(

מערכתביובשמצויהמחוץלתחוםחברהכהגדרתובפסקה)1( )2(
להגדרה"תחוםהחברה"אומחוץלתחוםרשותמקומית,ולעניין
מועצהאזורית-מחוץלתחוםיישובהמצויבתחוםמועצהאזורית;

ביבמאסףראשיוביובראשיעלכלמיתקניהם,קוויסניקה )3(
ותחנותשאיבהראשייםעלכלמיתקניהם;

שירותי ספק של לצרכן ישירות המחוברת ביוב מערכת למעט והכול
ביובשאינוחברתביוב,וכןבהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפי

סעיף13ד;";

בסעיף13א,במקום"עד2015"יבוא"עד2018"; )2(

אחריסעיף13איבוא: )3(

 "סימן ב'1: הפעלת שירותי הולכה וטיפול באמצעות
חברת ביוב

בהודעה13בר"מרחביביוב תקבע הממונה, בהמלצת הרשות, מועצת )א(
שבכלאחד למרחבים המדינה שלשטח חלוקה ברשומות
אחת ביוב לחברת ביוב חברת רישיון לתת יתאפשר מהם

בלבד;חלוקהכאמורתיקבעבהתחשבבמטרותחוקזהר

מועצתהרשותתיתןלציבורולכלגורםהנוגעבדבר )ב(
הזדמנותנאותהלהביאלפניהאתעמדתםבנוגעלחלוקה

כאמורבסעיףקטן)א(,בדרךשתורהמועצתהרשותר

העברתשירותי
הולכהוטיפול

לחברתביוב

ספקשירותיביובשאינוחברתביוברשאילבקשמחברת13גר )א(
הביובשבמרחבהביובשבוהואנמצאלקבלממנהשירותי
הולכהוטיפולאולהצטרףלחברתביובמשותפת,אםבחר
שלאלהמשיךלספקבעצמושירותיהולכהוטיפוללצרכניו

בכפוףלהוראותכלדין;בקשהכאמורטעונה-

לענייןספקשירותיביובשהוארשותמקומית- )1(
אישורמועצתהרשותהמקומית;

לענייןספקשירותיביובשהואחברה-אישור )2(
דירקטוריוןהחברה,ולענייןחברהשמוחזקתבידירשות

מקומיתאחת-גםאישורמועצתהרשותהמקומיתר

ביקשספקשירותיביובשאינוחברתביובלקבלשירותי )ב(
הולכהוטיפולמחברתהביובכאמורבסעיףקטן)א(,תהיה
חברתהביובחייבתלספקלואתהשירותיםהאמוריםלפי
רישיון קבלת שערב ביוב חברת ואולם זה; חוק הוראות
חברתביובסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביוב
במרחבהביובשלהלפיהסכםשנעשהכדיןביניהם,תהיה
רשאיתשלאלספקשירותיהולכהוטיפוללפיהוראותחוק
זה,ותמשיךלספקשירותיהולכהוטיפוללאותוספקלפי

הוראותההסכם,והכולכלעודההסכםבתוקףר
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להצטרף ביוב חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ג(
אותו תצרף )א(, קטן בסעיף כאמור ביובמשותפת לחברת

חברתהביובהמשותפת,לפיהוראותחוקזהר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלענייןאספקתשירותי )ד(
הולכהוטיפולכאמורבסעיףקטן)ב(ולענייןהצטרפותספק
שירותיביובשאינוחברתביובלחברתביובמשותפתכאמור
בסעיףקטן)ג(,ועדלקביעתכלליםכאמוריפעלוחברתהביוב
וספקשירותיהביובבהתאםלהוראותשתיתןהמועצהלשם

יישוםסעיףזהר

לענייןחברתביובשהיאאיגודערים,יראוספקשירותי )ה(
ביובשהוארשותמקומיתשבתחוםאותואיגודהערים,וכן
ספקשירותיביובשהואחברהשאמצעיהשליטהבהמוחזקים
בידירשותמקומיתכאמור,כמישביקשולקבלשירותיהולכה
וטיפולמחברתהביובכאמור,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ר

הוראותלעניין
תשתיתהולכה

וטיפול

מחברת13דר ביוב, חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )א(
ביוב,לקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברת
הספק - זה קטן )בסעיף 13ג בסעיף כאמור משותפת ביוב
המבקש(,רשאיהממונהלהורותכיתשתיתההולכהוהטיפול
שבאמצעותהתיתןחברתהביובאתשירותיההולכהוהטיפול

לספקהמבקש-

הספק של הביוב ממערכת מרכיבים תכלול )1(
המבקש,שנמצאיםבתחומוומשמשיםלהולכתביובאו
מרכיביםשלמערכתביובשיותקנובידיחברתהביוב

בתחומושלהספקהמבקש;

לאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול )2(
שלהספקהמבקשר

הורההממונהכאמורבסעיףקטן)א()1(,יראואתהשטח )ב(
שבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותהפסקהכתחומהשל
חברתהביובלענייןחוקזה;הורהכאמורבסעיףקטן)א()2(-
לאיראואתהשטחשבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותה

פסקהכתחומהשלחברתהביובלענייןחוקזהר

התקנוןשלחברתביוב,למעטאיגודערים,טעוןאישורשל13הרתקנוןחברתביוב
הממונה;הממונהיאשרואםנוכחכיהואתואםאתהוראות

חוקזהומטרותיור

העברתעובדים
לחברתביוב

ספקשירותיביובוחברתהביוב,אוספקישירותיביוב13ור )א(
ביניהם, להסכים רשאים משותפת, ביוב חברת שהקימו
וביניהםלביןהארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשל
עובדיספקשירותיביוב,ואםלאהיהארגוןמייצגלעובדי
ספקשירותיביוב-ביניהםלביןעובדספקשירותיהביוב,על
העברתעובדיספקשירותיביובמשירותספקשירותיביוב
לשירותחברתהביוב)להלן-הסכםלהעברתעובדים(;נחתם
הסכםלהעברתעובדים,יחולוהוראותאלהמיוםתחילתו,

שלאיקדםליוםהמעבר:

להצטרף ביוב חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ג(
אותו תצרף )א(, קטן בסעיף כאמור ביובמשותפת לחברת

חברתהביובהמשותפת,לפיהוראותחוקזהר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלענייןאספקתשירותי )ד(
הולכהוטיפולכאמורבסעיףקטן)ב(ולענייןהצטרפותספק
שירותיביובשאינוחברתביובלחברתביובמשותפתכאמור
בסעיףקטן)ג(,ועדלקביעתכלליםכאמוריפעלוחברתהביוב
וספקשירותיהביובבהתאםלהוראותשתיתןהמועצהלשם

יישוםסעיףזהר

לענייןחברתביובשהיאאיגודערים,יראוספקשירותי )ה(
ביובשהוארשותמקומיתשבתחוםאותואיגודהערים,וכן
ספקשירותיביובשהואחברהשאמצעיהשליטהבהמוחזקים
בידירשותמקומיתכאמור,כמישביקשולקבלשירותיהולכה
וטיפולמחברתהביובכאמור,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ר

הוראותלעניין
תשתיתהולכה

וטיפול

מחברת13דר ביוב, חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )א(
ביוב,לקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברת
הספק - זה קטן )בסעיף 13ג בסעיף כאמור משותפת ביוב
המבקש(,רשאיהממונהלהורותכיתשתיתההולכהוהטיפול
שבאמצעותהתיתןחברתהביובאתשירותיההולכהוהטיפול

לספקהמבקש-

הספק של הביוב ממערכת מרכיבים תכלול )1(
המבקש,שנמצאיםבתחומוומשמשיםלהולכתביובאו
מרכיביםשלמערכתביובשיותקנובידיחברתהביוב

בתחומושלהספקהמבקש;

לאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול )2(
שלהספקהמבקשר

הורההממונהכאמורבסעיףקטן)א()1(,יראואתהשטח )ב(
שבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותהפסקהכתחומהשל
חברתהביובלענייןחוקזה;הורהכאמורבסעיףקטן)א()2(-
לאיראואתהשטחשבונמצאיםהמרכיביםכאמורבאותה

פסקהכתחומהשלחברתהביובלענייןחוקזהר

התקנוןשלחברתביוב,למעטאיגודערים,טעוןאישורשל13הרתקנוןחברתביוב
הממונה;הממונהיאשרואםנוכחכיהואתואםאתהוראות

חוקזהומטרותיור

העברתעובדים
לחברתביוב

ספקשירותיביובוחברתהביוב,אוספקישירותיביוב13ור )א(
ביניהם, להסכים רשאים משותפת, ביוב חברת שהקימו
וביניהםלביןהארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשל
עובדיספקשירותיביוב,ואםלאהיהארגוןמייצגלעובדי
ספקשירותיביוב-ביניהםלביןעובדספקשירותיהביוב,על
העברתעובדיספקשירותיביובמשירותספקשירותיביוב
לשירותחברתהביוב)להלן-הסכםלהעברתעובדים(;נחתם
הסכםלהעברתעובדים,יחולוהוראותאלהמיוםתחילתו,

שלאיקדםליוםהמעבר:
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הסכם פי שהועברעל ביוב ספקשירותי עובד )1(
להעברתעובדים,יהיהעובדחברתהביובהחלביום

שנקבעבו;

עלאףהאמורבכלדין,עובדספקשירותיהביוב )2(
שהיהלעובדחברתהביובכאמורבפסקה)1(,לאיהיה
זכאילהטבותפרישהכלשהןבשלההעברה,והואלא
יהיהרשאילתבועמספקשירותיהביובאתזכויותיו
עובד היותו תקופת בשל ומעביד עובד יחסי מכוח
שלו,שחברתהביובקיבלהעלעצמהבהסכםלהעברת

עובדיםלקייםאותןר

לגביתקופתהיותהחברהחברהעירונית,כמשמעותה )ב(
בסעיף21לחוקיסודותהתקציב,תשמ"ה-1985,יהיוהסכמי
העבודהביןחברתהביובלביןהארגוןהמייצגאתהמספר
הגדולביותרשלעובדיספקשירותיהביוב,שעניינםתנאי
עבודה,שינוייתקן,שכרוהטבותאחרות,וכןחוזיםאישיים
ביןהחברהלביןעובדיהשעניינםכאמור,טעוניםאישורשל
מועצתהרשות;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראות

החוקהאמורלענייןחברהעירוניתר

העברתנכסים
לחברתביוב

ספקשירותיביובשאינוחברתביובהמצטרףלחברת13זר )א(
ביובמשותפתיעבירלחברתהביובהמשותפתאתכלזכויותיו

בתשתיתההולכהוהטיפולשלור

שירותי לקבל ביוב במרחב ביוב שירותי ספק ביקש )ב(
הולכהוטיפולמחברתהביובשבאותומרחבביוב-

בתשתית זכויות הביוב לחברת הספק יעביר )1(
הולכה שירותי למתן ששימשה והטיפול ההולכה
השקעה כל כנגד המעבר יום ערב ידו, על וטיפול
חדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכהוהטיפול
שמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספקהאמור,
בהתאםלכלליםשקבעההמועצהלפיסעיף13ט)א()4(,
בהסכם שייקבע כפי - כאמור כללים לקביעת ועד
ההעברהלפיסעיף13ט)ב(ביןספקשירותיהביובלבין

חברתהביוב,באישורהמועצה;

רשאיהספקלהעבירלחברתהביובהתחייבויות )2(
זכויות כנגד ידו, על שנלקחו להלוואות בהתאם
בתשתיתההולכהוהטיפולשלו,כפישייקבעבהסכם
ההעברהלפיסעיף13ט)ב(ביןספקשירותיהביובלבין

חברתהביוב,באישורהממונהר

אישרהממונהאתהסכםההעברהלפיסעיף13ט)ב(, )ג(
תבואחברתהביובלענייןהזכויותבנכסיםשהועברובהסכם,
מיוםהמעבר,במקוםספקשירותיהביובלכלדבר,עלאף
האמורבכלדיןובכלחוזה,לרבותחוזהבדברשעבודהנכסים;
זכויותבעלהשעבודיהיוכלפיחברתהביוב,ואולםאםקבע
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ביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כיההעברהפוגעתפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיהואלצוותכיספקשירותיהביוב
ימשיךלהיותחייבכלפיבעלהשעבודיחדעםחברתהביובר

רישיונותשניתנולפיחוקהמים,לספקשירותיביוב, )ד(
יועברו חוק, אותו לפי בהוראות עליו שהוטלו חובות וכן
לחברתהביובהחלמיוםהמעבר;איןבהוראהזוכדילגרוע
מסמכויותיהםשלמנהלהרשותומועצתהרשותלפיהחוק

האמורר

העברתזכויות
והתחייבויות
לחברתביוב

וטיפול13חר הולכה שירותי לקבל שהחליט ביוב שירותי ספק
מחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יעבירלחברת
התקשרויות הסכמים, לפי וסמכויותיו זכויותיו את הביוב
להפעלת הנוגע בכל הסכמים( - זה )בסעיף ועסקאות
תשתיותהולכהוטיפולערביוםהמעבר;מיוםהמעבריהיו
הזכויותוהסמכויותכאמורנתונותלחברתהביוב,והחובות
וההתחייבויותהמוטלותעלספקשירותיהביובלפיההסכמים
יהיומוטלותעלחברתהביוב,והיאתבואבמקוםספקשירותי
המחאת ובדיני חוזה בכל האמור אף על דבר, לכל הביוב

חיוביםר

תנאיההעברה
לענייןחברתביוב

מועצתהרשותתקבע,לאחרהתייעצותעםהממונה,13טר )א(
והזכויות הנכסים יועברו שבהם התנאים לעניין כללים
מספקשירותיהביובלחברתהביוב;לענייןזהתהיההמועצה

רשאית,ביןהשאר,לקבועכלליםועקרונותבענייניםאלה:

חישובשוויהנכסיםהמועברים; )1(

כנגד יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )2(
להקצאתמניותבחברתהביובהמשותפת;

לחברת יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )3(
הביובכהלוואה,ותנאיההלוואה,לרבותשעבודנכסים

להבטחתפירעונה;

והטיפול ההולכה בתשתית הזכויות קביעת )4(
שיועברומספקשירותיהביובלחברתהביובכנגדכל
השקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכה
והטיפולשמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספק
האמורכאמורבסעיף13ז)ב()1(,וכןהתנאיםוהמועדים

לביצועההעברהכאמורר

הנכסים,הזכויותוהחובותאשריועברוכאמורבסעיפים )ב(
13זעד13חו–13יותנאיהעברתםייקבעובהסכםביןספק
שירותיהביובלביןחברתהביוב,בכפוףלכלליםשייקבעולפי
סעיףקטן)א(;הסכםכאמורטעוןאישורשלהממונהוהוא
יאשרואםנוכחכיההסכםתואםאתהכלליםואתהוראות

חוקזהומטרותיור

)ב(,ייקבעגםיוםהעברת בהסכםכאמורבסעיףקטן )ג(
שירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביובלחברתהביובר

ביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כיההעברהפוגעתפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיהואלצוותכיספקשירותיהביוב
ימשיךלהיותחייבכלפיבעלהשעבודיחדעםחברתהביובר

רישיונותשניתנולפיחוקהמים,לספקשירותיביוב, )ד(
יועברו חוק, אותו לפי בהוראות עליו שהוטלו חובות וכן
לחברתהביובהחלמיוםהמעבר;איןבהוראהזוכדילגרוע
מסמכויותיהםשלמנהלהרשותומועצתהרשותלפיהחוק

האמורר

העברתזכויות
והתחייבויות
לחברתביוב

וטיפול13חר הולכה שירותי לקבל שהחליט ביוב שירותי ספק
מחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יעבירלחברת
התקשרויות הסכמים, לפי וסמכויותיו זכויותיו את הביוב
להפעלת הנוגע בכל הסכמים( - זה )בסעיף ועסקאות
תשתיותהולכהוטיפולערביוםהמעבר;מיוםהמעבריהיו
הזכויותוהסמכויותכאמורנתונותלחברתהביוב,והחובות
וההתחייבויותהמוטלותעלספקשירותיהביובלפיההסכמים
יהיומוטלותעלחברתהביוב,והיאתבואבמקוםספקשירותי
המחאת ובדיני חוזה בכל האמור אף על דבר, לכל הביוב

חיוביםר

תנאיההעברה
לענייןחברתביוב

מועצתהרשותתקבע,לאחרהתייעצותעםהממונה,13טר )א(
והזכויות הנכסים יועברו שבהם התנאים לעניין כללים
מספקשירותיהביובלחברתהביוב;לענייןזהתהיההמועצה

רשאית,ביןהשאר,לקבועכלליםועקרונותבענייניםאלה:

חישובשוויהנכסיםהמועברים; )1(

כנגד יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )2(
להקצאתמניותבחברתהביובהמשותפת;

לחברת יועבר אשר הנכסים של החלק קביעת )3(
הביובכהלוואה,ותנאיההלוואה,לרבותשעבודנכסים

להבטחתפירעונה;

והטיפול ההולכה בתשתית הזכויות קביעת )4(
שיועברומספקשירותיהביובלחברתהביובכנגדכל
השקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכה
והטיפולשמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספק
האמורכאמורבסעיף13ז)ב()1(,וכןהתנאיםוהמועדים

לביצועההעברהכאמורר

הנכסים,הזכויותוהחובותאשריועברוכאמורבסעיפים )ב(
13חו–13יותנאיהעברתםייקבעובהסכםביןספק 13זעד
שירותיהביובלביןחברתהביוב,בכפוףלכלליםשייקבעולפי
סעיףקטן)א(;הסכםכאמורטעוןאישורשלהממונהוהוא
יאשרואםנוכחכיההסכםתואםאתהכלליםואתהוראות

חוקזהומטרותיור

)ב(,ייקבעגםיוםהעברת בהסכםכאמורבסעיףקטן )ג(
שירותיההולכהוהטיפולמספקשירותיהביובלחברתהביובר
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לקבלת בקשה ביוב, לחברת ביוב שירותי ספק הגיש )ד(
לחברת להצטרף בקשה או ממנה, וטיפול הולכה שירותי
90ימים ביובמשותפת,ולאהגיעוהצדדיםלהסכםבתוך
להוראות בהתאם הצדדים יפעלו הבקשה, הגשת ממועד
שייתןהממונהלענייןזה,החלמהמועדשיורהעליו,ויראו
אתהמועדשיורהעליוכאמורכיוםהמעברלענייןחוקזה;
חלקוחברתהביובאוספקשירותיהביובעלהוראותהממונה
כאמור,תובאהמחלוקתלהכרעתהמועצה;הכריעההמועצה
כאמורבניגודלעמדתספקשירותיהביוב,יהיהספקשירותי
הביוברשאילבטלאתבקשתולקבלשירותיהולכהוטיפול
מחברתהביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,לפיהענייןר

מועצתהרשותתקבע,בהתייעצותעםהממונה,)ה( )1(
כלליםלשםהבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברות
ביובועמידתןבהתחייבויותשהועברואליהןמספקי

שירותיביובר

לעמוד ביוב חברת של ביכולתה היה לא )2(
בהתחייבויותשהועברואליהמספקשירותיביובאו
בהתחייבויותשהיולהערבצירופושלספקשירותי
ביובאליה,זכאיםנושיספקשירותיהביובאו,לפי
העניין,נושיספקשירותיהביובשהואחברתהביוב
שיקבע בשיעור המדינה מאוצר לסיוע המשותפת,
ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת האוצר, שר

הכלכלהשלהכנסתר

לגבי סיוע המבקש ביוב שירותי ספק נושה )3(
התחייבותכלפיויגישאתבקשתולמיששרהאוצר
הסמיךלכךמביןעובדימשרדו)בסעיףזה-הגורם
המוסמך(,לאחרשחלפו60ימיםמהיוםשנקבעלפירעון
ההתחייבותו–30ימיםמהיוםשבופנהלחברתהביוב,
לפיהעניין,בדרישהלקיוםההתחייבות;שרהאוצר

רשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשהכאמורר

עלאףהאמורבפסקה)2(,לאיינתןסיועאםהגורם )4(
כי הממונה, עם התייעצות לאחר החליט, המוסמך

אי–יכולתהשלחברתהביובלקייםאתהתחייבויותיה
אינונובעמצירוףספקשירותיהביובר

ניתןסיועלפיפסקה)2(,יראואתהחובלנושה )5(
ספקשירותיביוב,בסכוםהסיועשניתן,כאילוהומחה
למדינה,אףאםבהסכםשבינולביןחברתהביובנקבעה

הוראההמונעתהמחאהכאמורר

בסעיףקטןזה,"נושהספקשירותיביוב"-נושה )6(
שהתקשרעםספקשירותיביובטרםהצטרפותושל
לעניין משותפת, ביוב לחברת הביוב שירותי ספק
תשתיתהולכהוטיפול,ולענייןחברתביובמשותפת
- שהוקמה לאחר ביוב שירותי אליהספק שצירפה
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גםנושהשהתקשרעםחברתהביובהמשותפתטרם
הצטרפותושלספקשירותיהביובכאמורלחברתהביוב

המשותפת,לענייןתשתיתהולכהוטיפולר

תביעותועילות
לענייןחברתביוב

כלתביעהשהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותי13יר )א(
הביובאונגדולפנייוםהמעבר,בקשרלשירותיהולכהוטיפול
אותשתיותהולכהוטיפול,אובקשרלרישיונות,להסכמים,
להתקשרויותאועסקאותכאמורבסעיפים13ועד13ט,בנוגע
לשירותיםאותשתיותכאמור,וכןכלעילהשלתביעהכזו
שהיתהקיימתאותוזמן,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולא
החלהחברתהביובלתתשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
הביוב לחברת הצטרף לא הביוב שירותי שספק או הביוב

המשותפת,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובדיניהמחאתחיובים, )ב(
ספקשירותיביובוחברתביוברשאיםלהסכיםכיכלתביעה
שהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותיהביובאונגדו
לפנייוםהמעבר,בקשרלתשתיתההולכהוהטיפול,אובקשר
כאמור עסקאות או להתקשרויות להסכמים, לרישיונות,
בסעיפים13ועד13ט,וכןכלעילהשלתביעהכזושהיתה
קיימתאותוזמן,תועברמספקשירותיהביובלחברתהביוב
ובלבדשהממונהאישראתההעברהכאמור;ואולםאםקבע
ביתהמשפט,לבקשתתובעאומבקש,כיהדברפוגעפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיביתהמשפטלצוותכיספקשירותי

הביובימשיךלהיותצדלתביעהיחדעםחברתהביובר

פטורממסים
לענייןחברתביוב

על13יאר המחויבים, בשינויים יחולו, ו–13א 13)א( סעיפים )א(
חברתביובועלהסכמיםלפיסימןזהר

שירותיביוב העברתנכסמספק על 13)ב(יחול סעיף )ב(
לחברתביוב,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"סעיף11" )1(
יקראו"סעיף13ט";

ההעברה" "יום ההגדרה במקום ,)4( בפסקה )2(
יקראו:

""יוםההעברה"-יוםהחתימהעלההסכםבין
הביוב, חברת לבין הביוב שירותי ספק

כמשמעותוסעיף13ט)ב(ר"

תחולתהוראות
לענייןחברתביוב

למעט13יבר חברה, לעניין החוק הוראות יחולו ביוב חברת על
הוראותסימניםא'ו–ב'שלפרקזה,וסעיפים29)א(,30עד32
ו–124ולענייןחברתביובשהיאאיגודערים-גםלמעטלעניין

סעיפים112,28ו–הוראותפרקיםד'ו–ה'וסימןב'לפרקח'ר";

בסעיף14,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאיעסוקספקשירותיביובבשירותי ")ב(
הולכהוטיפול,אלאאםכןניתןלורישיוןהולכהוטיפוללפיחוקזהובהתאם

לתנאיו;הוראהזולאתחולעלספקשירותיביובשהתקייםבואחדמאלה:

גםנושהשהתקשרעםחברתהביובהמשותפתטרם
הצטרפותושלספקשירותיהביובכאמורלחברתהביוב

המשותפת,לענייןתשתיתהולכהוטיפולר

תביעותועילות
לענייןחברתביוב

כלתביעהשהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותי13יר )א(
הביובאונגדולפנייוםהמעבר,בקשרלשירותיהולכהוטיפול
אותשתיותהולכהוטיפול,אובקשרלרישיונות,להסכמים,
להתקשרויותאועסקאותכאמורבסעיפים13ועד13ט,בנוגע
לשירותיםאותשתיותכאמור,וכןכלעילהשלתביעהכזו
שהיתהקיימתאותוזמן,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולא
החלהחברתהביובלתתשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
הביוב לחברת הצטרף לא הביוב שירותי שספק או הביוב

המשותפת,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובדיניהמחאתחיובים, )ב(
ספקשירותיביובוחברתביוברשאיםלהסכיםכיכלתביעה
שהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותיהביובאונגדו
לפנייוםהמעבר,בקשרלתשתיתההולכהוהטיפול,אובקשר
כאמור עסקאות או להתקשרויות להסכמים, לרישיונות,
בסעיפים13ועד13ט,וכןכלעילהשלתביעהכזושהיתה
קיימתאותוזמן,תועברמספקשירותיהביובלחברתהביוב
ובלבדשהממונהאישראתההעברהכאמור;ואולםאםקבע
ביתהמשפט,לבקשתתובעאומבקש,כיהדברפוגעפגיעה
מהותיתבזכויותיו,רשאיביתהמשפטלצוותכיספקשירותי

הביובימשיךלהיותצדלתביעהיחדעםחברתהביובר

פטורממסים
לענייןחברתביוב

על13יאר המחויבים, בשינויים יחולו, ו–13א 13)א( סעיפים )א(
חברתביובועלהסכמיםלפיסימןזהר

שירותיביוב העברתנכסמספק על 13)ב(יחול סעיף )ב(
לחברתביוב,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"סעיף11" )1(
יקראו"סעיף13ט";

ההעברה" "יום ההגדרה במקום ,)4( בפסקה )2(
יקראו:

""יוםההעברה"-יוםהחתימהעלההסכםבין
הביוב, חברת לבין הביוב שירותי ספק

כמשמעותוסעיף13ט)ב(ר"

תחולתהוראות
לענייןחברתביוב

למעט13יבר חברה, לעניין החוק הוראות יחולו ביוב חברת על
הוראותסימניםא'ו–ב'שלפרקזה,וסעיפים29)א(,30עד32
ו–124ולענייןחברתביובשהיאאיגודערים-גםלמעטלעניין

סעיפים112,28ו–הוראותפרקיםד'ו–ה'וסימןב'לפרקח'ר";

בסעיף14,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאיעסוקספקשירותיביובבשירותי ")ב(
הולכהוטיפול,אלאאםכןניתןלורישיוןהולכהוטיפוללפיחוקזהובהתאם

לתנאיו;הוראהזולאתחולעלספקשירותיביובשהתקייםבואחדמאלה:
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בהתאםלכלליםשקבעה בקבלתרישיון מהצורך פטור לגביו חל )1(
מועצתהרשותלפיסעיף21א;

הואאיגודעריםהמספקשירותיהולכהוטיפול,הכולליםהולכת )2(
שפכיםוהטיפולבהםגםיחדר

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,מישקיבלרישיוןחברתביוב, )ג(
לאיעסוקבמתןשירותיהולכהוטיפולאלאלפיהרישיוןהאמורובהתאםלתנאיו;
עלאףהאמור,ובלילגרועמהוראותסעיף13ג,מישקיבלרישיוןחברתביובועסק
כדיןאושהואחברה–בתשלחברהשעסקהכדין,ערבמתןהרישיון,במתןשירותי
הולכהוטיפוללספקשירותיביוב,רשאילהמשיךלתתשירותיהולכהוטיפול
לאותוספק,בהתאםלדיןהאמור,למעטחברתביובשהיאאיגודעריםשנתנה

שירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביובכאמורשהואחברבאיגודהעריםר";

בסעיף15- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולפעילותנוספת"יבוא"וכןלתתלספקשירותיביוב )א(
רישיוןלשירותיהולכהוטיפול,"ובסופויבוא"ולענייןרישיוןשירותיהולכה
וטיפול-להגשמתמטרותהוראותהדיןלענייןשירותיהולכהוטיפולשחלות

עלבעלרישיוןשירותיהולכהוטיפול";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הממונהרשאי,באישורהמועצהועלפיכלליםשקבעהלפי")ג1( )1(
סעיף21א,לתתרישיוןחברתביובלאחדמאלה,שביקשלקבלרישיון

כאמור:

חברה–בתשלחברה; )א(

איגודערים; )ב(

בישראל שהתאגדה החברות בחוק כהגדרתה חברה )ג(
לפיחוקהחברותוכלאמצעיהשליטהבההםבידישניספקי

שירותיביובאויותרר

לאיינתןרישיוןחברתביובלמישהממוצעהשנתישלכמות )2(
השפכיםהמיוצריםאוהמטופליםעלידיוקטןמ–10מיליוןמטרים
מעוקבים,אלאאםכןניתןאישורהשלהמועצהלכך,אםנוכחה
כיקיימיםטעמיםמיוחדיםלעשותכן;לענייןזה,"ממוצעשנתי"-
ממוצעשנתיכפישחושבלענייןהתקופהשלשלושהשניםשקדמו

לשנהשבההוגשההבקשהלרישיוןר

המועצהתפרסם,באתרהאינטרנטשלהרשות,לפחות30ימים )3(
מראש,הודעהבדברכוונתהלתתאישורלרישיוןלפיפסקאות)1(
או)2(וכןתמציאהודעהבדברכוונתהכאמורלכלספקישירותי
אישור מתן החלטהבדבר במרחבהביוב;המועצהתקבל הביוב
רישיוןחברת לאחרשנתנהלמישביקש )2( או )1( לפיפסקאות
ביובולספקישירותיהביוב,במרחבהביוב,הזדמנותלהשמיעאת
טענותיהםושקלהאתעמדותהציבורשנמסרולהבכתבלענייןזהר
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ביוב לחברת ביוב חברת רישיון מתן תאשר לא המועצה )4(
משותפת,אלאאםכןהשתכנעהכימתקיימיםתנאיםמיוחדים
המחייביםהקמתחברתביובמשותפתבמרחבהביוב,ביןהשאר,
ההולכה שירותי את לספק המסוגל קיים גוף העדר אלה: בשל
והטיפולבכלשטחימרחבהביוב,לרבותבשלאי–יכולתפיננסית
אוהנדסיתלתתאתהשירותיםכאמור,קיומןשלתשתיותהולכה
וטיפולמשותפותמהותיותבמרחבהביוב,אויכולתמוכחתלשיתוף
פעולהשלכללהגופיםהפועליםבמרחבהביובבתחוםמתןשירותי

הולכהוטיפולר

הממונהייתןרישיוןלפעילותנוספתכאמורבפסקאות)3(ו–)4( )5(
להגדרה"פעילותנוספת"לחברתביובשביקשהזאתר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

")ה(רישיונותלשירותיהולכהוטיפוללספקישירותיביוביינתנו
לפיעקרונותאחידיםר";

בסעיף16)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )6(

ייתןלחברהאולספקשירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהם;"; )1("

במקוםסעיף17יבוא: )7(

רישיוןוכלשינויבויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,וכן17ר"פרסום
באתרהאינטרנטשלבעלהרישיוןאםישכזהר";

בסעיף19)ב(,בסופויבוא"והכוללפיכלליםשקבעההמועצהלפיסעיף21א,ועד )8(
לקביעתכלליםכאמור-בהתאםלהוראותשתיתןהמועצהר";

בסעיף21- )9(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביתמשפטשלום"יבוא"ביתהדיןלמיםכמשמעותו )א(
בחוקהמים)בחוקזה-ביתהדיןלמים(";

בסעיףקטן)ו(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"ביתהדיןלמים"; )ב(

בסעיף21א- )10(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"והבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברה" )א(
יבוא"הבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברהוהתנהלותההנאותה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בלילגרועמסמכותמועצתהרשותלפיסעיףקטן)א(,תקבעהמועצה ")ב(
בכלליםאתהתנאיםוהמועדיםלהגשתבקשהלקבלתרישיוןחברתביוב
ולמתןרישיוןחברתביוב,ובכללזהתקבעכלליםלבחירתגוףשיקבל
רישיוןחברתביוב,לרבותאםהיהיותרמגוףאחדשביקשזאתלעניין
כאמור-רשאיתהמועצה מועדים קביעת ולעניין מסוים, ביוב מרחב
לקבועמועדיםשוניםלמרחביביובשונים;בקביעתכלליםכאמור,יובאו

בחשבון,ביןהשאר,השיקוליםהאלה,בכפוףלמטרותהחוק:

יציבותוהכלכליתשלמבקשהרישיון; )1(

ניסיוןמבקשהרישיוןבתחוםהביובוהיקףתשתיותההולכה )2(
והטיפולהקיימות;

ביוב לחברת ביוב חברת רישיון מתן תאשר לא המועצה )4(
משותפת,אלאאםכןהשתכנעהכימתקיימיםתנאיםמיוחדים
המחייביםהקמתחברתביובמשותפתבמרחבהביוב,ביןהשאר,
ההולכה שירותי את לספק המסוגל קיים גוף העדר אלה: בשל
והטיפולבכלשטחימרחבהביוב,לרבותבשלאי–יכולתפיננסית
אוהנדסיתלתתאתהשירותיםכאמור,קיומןשלתשתיותהולכה
וטיפולמשותפותמהותיותבמרחבהביוב,אויכולתמוכחתלשיתוף
פעולהשלכללהגופיםהפועליםבמרחבהביובבתחוםמתןשירותי

הולכהוטיפולר

הממונהייתןרישיוןלפעילותנוספתכאמורבפסקאות)3(ו–)4( )5(
להגדרה"פעילותנוספת"לחברתביובשביקשהזאתר";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

")ה(רישיונותלשירותיהולכהוטיפוללספקישירותיביוביינתנו
לפיעקרונותאחידיםר";

בסעיף16)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )6(

ייתןלחברהאולספקשירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהם;"; )1("

במקוםסעיף17יבוא: )7(

רישיוןוכלשינויבויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,וכן17ר"פרסום
באתרהאינטרנטשלבעלהרישיוןאםישכזהר";

בסעיף19)ב(,בסופויבוא"והכוללפיכלליםשקבעההמועצהלפיסעיף21א,ועד )8(
לקביעתכלליםכאמור-בהתאםלהוראותשתיתןהמועצהר";

בסעיף21- )9(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביתמשפטשלום"יבוא"ביתהדיןלמיםכמשמעותו )א(
בחוקהמים)בחוקזה-ביתהדיןלמים(";

בסעיףקטן)ו(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"ביתהדיןלמים"; )ב(

בסעיף21א- )10(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"והבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברה" )א(
יבוא"הבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברהוהתנהלותההנאותה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בלילגרועמסמכותמועצתהרשותלפיסעיףקטן)א(,תקבעהמועצה ")ב(
בכלליםאתהתנאיםוהמועדיםלהגשתבקשהלקבלתרישיוןחברתביוב
ולמתןרישיוןחברתביוב,ובכללזהתקבעכלליםלבחירתגוףשיקבל
רישיוןחברתביוב,לרבותאםהיהיותרמגוףאחדשביקשזאתלעניין
כאמור-רשאיתהמועצה מועדים קביעת ולעניין מסוים, ביוב מרחב
לקבועמועדיםשוניםלמרחביביובשונים;בקביעתכלליםכאמור,יובאו

בחשבון,ביןהשאר,השיקוליםהאלה,בכפוףלמטרותהחוק:

יציבותוהכלכליתשלמבקשהרישיון; )1(

ניסיוןמבקשהרישיוןבתחוםהביובוהיקףתשתיותההולכה )2(
והטיפולהקיימות;
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שיקוליםתפעוליים,הנדסיים,כלכליים,סביבתיים,בריאותיים )3(
ותכנוניים;

ייעולמשקהביובוהפיקוחעליור )4(

מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלמתןפטורמהצורךבקבלת )ג(
רישיוןשירותיהולכהוטיפול,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

וזאת,ביןהשאר,בשלהיקףהשפכיםהמיוצריםאוהמטופליםעלידור";

בסעיף22,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )11(

התעוררספקאומחלוקתכאמורבסעיףקטן)ב(,בענייןחלוקתהאחריות ")ג(
ביחסלמתןשירותיביוב,לרבותבענייןהאחריותלגביתשתיתהולכהוטיפול
אוהשימושבה,ביןחברתביובלביןצרכןשלחברתהביובאוביןספקישירותי
ביוב,יכריעבכךהממונהלאחרשנתןלצדדיםהזדמנותלהשמיעאתטענותיהם,

לפיכלליםשתקבעהמועצהלפיסעיף21אר

סברספקשירותיביוב)בסעיףזה-המבקש(,כיעלספקשירותיביוב )ד(
אחר,לעשותמעשהאולהימנעמלעשותמעשהכדילהבטיחקיומןשלהוראות
החוקאוהוראותלפיולענייןשירותיהולכהוטיפול,רשאיהמבקשלפנותאל
ספקשירותיהביובהאחר,ולבקשולעשותכן;לאנענתההבקשה,רשאיהמבקש
לפנותלממונהולבקשולהפעילאתסמכויותיולפיחוקזהלשםהבטחתקיומן
שלהוראותהחוקכאמור;הממונהיכריעבבקשהלאחרששמעאתהצדדיםעל

פיכלליםשקבעהמועצתהרשותלפיסעיף21אר";

בסעיף23)א()2(,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותי )12(
הולכהוטיפול,לפיהעניין";

בסעיף29,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )13(

חברהשאינהחברתביוב)בסעיףקטןזה-החברה(אורשותמקומית, ")א1(
שבמרחבהביובשלחברתביוב,רשאיותלהסכיםעםחברתהביוב,כיחברת
הרשות של בתחומה או החברה של בתחומה חיונית פעילות תבצע הביוב
מועצתרשות המקומית,לפיהעניין;הסכמהכאמורטעונהאישורהשלכל

מקומית,שלרשותמקומיתהמחזיקהבחברהר";

בסעיף30)ב(,בסופויבוא"לאיהיהבקביעתשרהפניםכאמורכדילשנותאת )14(
החלוקהשלשטחהמדינהלמרחביביובלפיסעיף13בר";

בסעיף33,במקום"תאסוףשפכים,תטהרםאותספקם"יבוא"תספקשירותיביוב"; )15(

בסעיף36,במקום"החליטדירקטוריוןהחברה"יבוא"החליטודירקטוריוןהחברה )16(
אומועצתאיגודהערים";

בסעיף51,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )17(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,בתחומושלספקשירותיביובשבחר ")ד(
לקבלשירותיהולכהוטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יהיו
הסמכותלקבועהוראותכאמורבסעיףקטן)א(והסמכותלדרושביצועפעולות
כאמורבסעיףקטן)ג(,נתונותלחברתהביובבלבד,לאחרשהתייעצהעםספק
שירותיהביובכאמור;חברתהביובתמסורלספקשירותיהביובכאמורהודעה

עלקביעתהוראהאודרישתביצועפעולה,לפיסעיףקטןזהר";

בסעיף52)א(,אחרי"סעיף51)א("יבוא"או)ד("ואחרי"לפיסעיף51)ג("יבוא"או)ד("; )18(
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בסעיף53)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )19(

שהיאחברתביוב,בתחומושלספקשירותיביובשבחרלקבלשירותיהולכה )3("
וטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת-להורותלספקשירותי
ביובלהפעילאתסמכותוכאמורבפסקאות)1(ו–)2(וכןלהפסיקאולצמצםאת

מתןשירותיההולכהוהטיפולר";

בסעיף61)ה(,בסופויבוא"אובחברתביוב"; )20(

בסעיף68)א(,בסופויבוא"ולענייןחברתביוב-באמצעותחברהשמחזיקהבה"; )21(

בסעיף73,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )22(

")א1(הבעלותבחברתביובמשותפתתחולקביןספקישירותיהביובשמחזיקים
בהלפיכלליםשתקבעמועצתהרשות,בהתייעצותעםהממונה,ואולםספקי
שירותיהביוברשאיםלהסכיםביניהם,באישורהממונה,עלחלוקהאחרתמזו

שנקבעהבכלליםכאמורר";

בסעיף73א- )23(

בכותרתהשוליים,אחרי"חברהאזורית"יבוא"ושלחברתביובמשותפת"; )א(

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,אחרי"חברהאזורית"יבוא"אושל )ב(
חברתביובמשותפת";

78)א(,אחרי"בחברהאחרת"יבוא"למעטחברתביובשהיאחברה–בת בסעיף )24(
כאמורבסעיף15)ג1()1()א(";

בסעיף80,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"ועלידיספקישירותיביוב"; )25(

בסעיף101)א(,אחרי"תקבעכללים"יבוא"לפיעקרונותאחידים"; )26(

בסעיף109)ג(,במקום"וברשתתקשורתאלקטרונית,סמוך"יבוא"ובאתרהאינטרנט )27(
שלהרשות,וביאורים,החלטותוממצאיםכאמורבסעיףקטן)ב()3(עד)5(יפורסמובאתר

האינטרנטשלהרשות,והכולסמוך";

בסעיף111,בפסקה)2(,במקום"בסעיפים9ו–10"יבוא"בסעיפים13,10,9זו–13ח" )28(
ובסופהיבוא"אוביןספקישירותיביובלביןחברותביוב,לפיהעניין";

בסעיף112,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותיהולכה )29(
וטיפול,לפיהעניין"ובסופויבוא"מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלענייןתכניות
אבותכניותפיתוחכאמור,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתןוהפרטיםשישלכלול

בהןר";

בסעיף113- )30(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוראותבענייןחומריםואבזרים"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"לקבועכללים"יבוא"לקבועהוראות"ובסופויבוא )ב(
"הוראותכאמוריכולשיינתנולענייןכללמערכותהמיםוהביובאולענייןסוג

מסויםמהןר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותשקבעהממונהלפיסעיףקטן)א(יפורסמוברשומותובאתר ")ב(
האינטרנטשלהרשותויהיופתוחותלעיוןהציבורבמשרדיוובמשרדי

החברותר";

בסעיף53)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )19(

שהיאחברתביוב,בתחומושלספקשירותיביובשבחרלקבלשירותיהולכה )3("
וטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת-להורותלספקשירותי
ביובלהפעילאתסמכותוכאמורבפסקאות)1(ו–)2(וכןלהפסיקאולצמצםאת

מתןשירותיההולכהוהטיפולר";

בסעיף61)ה(,בסופויבוא"אובחברתביוב"; )20(

בסעיף68)א(,בסופויבוא"ולענייןחברתביוב-באמצעותחברהשמחזיקהבה"; )21(

בסעיף73,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )22(

")א1(הבעלותבחברתביובמשותפתתחולקביןספקישירותיהביובשמחזיקים
בהלפיכלליםשתקבעמועצתהרשות,בהתייעצותעםהממונה,ואולםספקי
שירותיהביוברשאיםלהסכיםביניהם,באישורהממונה,עלחלוקהאחרתמזו

שנקבעהבכלליםכאמורר";

בסעיף73א- )23(

בכותרתהשוליים,אחרי"חברהאזורית"יבוא"ושלחברתביובמשותפת"; )א(

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,אחרי"חברהאזורית"יבוא"אושל )ב(
חברתביובמשותפת";

78)א(,אחרי"בחברהאחרת"יבוא"למעטחברתביובשהיאחברה–בת בסעיף )24(
כאמורבסעיף15)ג1()1()א(";

בסעיף80,אחרי"לפיחוקזה"יבוא"ועלידיספקישירותיביוב"; )25(

בסעיף101)א(,אחרי"תקבעכללים"יבוא"לפיעקרונותאחידים"; )26(

בסעיף109)ג(,במקום"וברשתתקשורתאלקטרונית,סמוך"יבוא"ובאתרהאינטרנט )27(
שלהרשות,וביאורים,החלטותוממצאיםכאמורבסעיףקטן)ב()3(עד)5(יפורסמובאתר

האינטרנטשלהרשות,והכולסמוך";

בסעיף111,בפסקה)2(,במקום"בסעיפים9ו–10"יבוא"בסעיפים13,10,9זו–13ח" )28(
ובסופהיבוא"אוביןספקישירותיביובלביןחברותביוב,לפיהעניין";

בסעיף112,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותיהולכה )29(
וטיפול,לפיהעניין"ובסופויבוא"מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלענייןתכניות
אבותכניותפיתוחכאמור,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתןוהפרטיםשישלכלול

בהןר";

בסעיף113- )30(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוראותבענייןחומריםואבזרים"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"לקבועכללים"יבוא"לקבועהוראות"ובסופויבוא )ב(
"הוראותכאמוריכולשיינתנולענייןכללמערכותהמיםוהביובאולענייןסוג

מסויםמהןר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותשקבעהממונהלפיסעיףקטן)א(יפורסמוברשומותובאתר ")ב(
האינטרנטשלהרשותויהיופתוחותלעיוןהציבורבמשרדיוובמשרדי

החברותר";
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בסעיף114,במקום"כידרישהאוכללים"יבוא"כידרישה,כלליםאוהוראות" )31(
ובמקום"לביצועהדרישהאוהכללים"יבוא"לביצועהדרישה,הכלליםאוההוראות,

לפיהעניין";

בסעיף116)ג(,במקום"לביתמשפטהשלום"יבוא"לביתהדיןלמים"; )32(

בסעיף124)ב()1(,אחרי"סעיף51)א()2(או)3("יבוא"אולפיסעיף51)ד(,"; )33(

בסעיף130)ב()3(,במקום"כללים"יבוא"הוראות"; )34(

138,בסופויבוא"למעטחברתביובשהיאאיגודעריםככלשהוראות בסעיף )35(
הפקודההאמורהחלותעליו";

בסעיף139- )36(

בסעיףקטן)א(,אחרי"ביוםתחילתפעילותהחברה"יבוא"למעטחברת )א(
ביוב,";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

החלביוםהמעבר,יהיהספקשירותיהביובמשוחררמחובותיולמתן ")א1(
שירותיהולכהוטיפולויינטלוממנוסמכויותיועלפיכלדיןבכלהנוגע
למתןשירותיםאלה;ואולםאיןבכךכדילגרועמחובותספקשירותיהביוב

כבעלמניותבחברתביובר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(", )ג(
במקום"לאתפעל"יבוא"אוספקשירותיהביובלאיפעלו"ובמקום"שהיא

העבירהלחברה"יבוא"שהעבירולחברהאולחברתביוב,לפיהעניין";

אחריסעיף149איבוא: )37(

"תחולתהוראות
מסוימותעלבעל

רישיוןהולכה
וטיפול

הוראותסעיפים21,21,20,16א)א(,57,56,33,23)א(ו–)ב(,149בר )א(
99)ב(,106עד113,111,108עד116וכן55לענייןמתןשירותי
הולכהוטיפול,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלאיגודערים

שאינוחברתביובשהואבעלרישיוןהולכהוטיפולר

הוראותסעיפים19,16עד21,21א)א(,57,56,33,23)א( )ב(
ו–)ב(,99)ב(,106עד114,111,108עד116וכן55לענייןמתן
שירותיהולכהוטיפול,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלרשות
הולכה רישיון בעלת שהיא ערים, איגוד למעט מקומית,

וטיפולר

עלהפרתההוראותהמפורטותבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב( )ג(
בידיאיגודעריםאורשותמקומיתשהםבעלירישיוןהולכה
וטיפול,יחולוהוראותסימןב'לפרקט',אםנקבעעיצוםכספי

עלהפרהשלהוראהמההוראותהאמורותר

של הוראה לו שניתנה וטיפול הולכה רישיון בעל )ד(
ג'לפרקב',רשאילערורעליה, הממונהלפיהוראותסימן

בתוך30ימיםמיוםשניתנה,לפניביתהדיןלמיםר";

בסעיף151,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטהוראותלענייןספקשירותיביובלעניין )38(
שירותיהולכהוטיפול"ר
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תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

תחילה,תקנות
ראשונותוכללים

ראשונים

תחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,21א)ג(ו–149בלחוקתאגידמיםוביובכנוסחם20ר )א(
בסעיף19)4(,)5()א(,)10()ב(ו–)37(לחוקזה,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019()להלן-יוםהתחילההמאוחר(ר

תקנותראשונותלפיסעיף13ט)ה()2(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)3( )ב(
לחוקזה,יובאולאישורועדתהכלכלהשלהכנסתעדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

מועצתהרשותכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביובתקבעכלליםראשונים- )ג(

לפיסעיף21א)ב(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)10()ב(לחוק )1(
זה-עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(;

13ט)א(ו–)ה()1(,ו–21א)ג(לחוקתאגידימיםוביוב 13ז)ב()1(, לפיסעיפים )2(
כנוסחםבסעיפים19)3(,ו–)10()ב(לחוקזה-עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

הוראתמעבר

הנחיות,הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימיםוביובושהיובתוקףערב21ר )א(
תחילתושלחוקזה,לאיחולועלספקשירותיביוב,לענייןמתןשירותיהולכהוטיפול,

אלאאםכןשונולאחריוםתחילתושלחוקזהונקבעבהםאחרתר

הממונהייתןרישיוןהולכהוטיפוללמישסיפקשירותיהולכהוטיפולערביום )ב(
התחילההמאוחרוהואחייבברישיוןכאמורלפיסעיף14)ב(לחוקתאגידימיםוביוב

כנוסחובסעיף14)4(לחוקזה;רישיוןכאמוריינתןלאיאוחרמיוםהתחילההמאוחרר

בסעיףזה,"ספקשירותיביוב","רישיוןהולכהוטיפול"ו"שירותיהולכהוטיפול" )ג(
-כהגדרתםבחוקתאגידימיםוביובכנוסחובחוקזהר

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו–2014(-מס'7

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים222013ר
ו–2014(,התשע"ג-252013-

בסעיף59)26(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ב(- ")ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןחברתביוב-לאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספק )1("
שירותיביובבניגודלהוראותסעיף13ג)ב(אולאצירפהספקשירותי

ביובלחברתביובמשותפתבניגודלהוראותסעיף13ג)ג(;

עסקהבפעילותחיוניתאובפעילותנוספתבלארישיוןשניתן )1א(
להבניגודלהוראותסעיף14;

קיבלהחלטותבלאאישורמראששלהממונהבניגודלהוראות )1ב(
סעיף28;

לאמילאאחרהוראהשלהממונהשלאניתןעודלערורעליה )1ג(
לפיסעיף40)ו(,בניגודלהוראותלפיסעיף40)ב(;

הפרצולתיקוןפגמיםשניתןלפיסעיף116ר"; )1ד(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לאמילאאחרהוראהשניתנהלפיסעיף6א)ב(;"; ")3א(

תחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,21א)ג(ו–149בלחוקתאגידמיםוביובכנוסחם20ר )א(
בסעיף19)4(,)5()א(,)10()ב(ו–)37(לחוקזה,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019()להלן-יוםהתחילההמאוחר(ר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

תחילה,תקנות
ראשונותוכללים

ראשונים
תקנותראשונותלפיסעיף13ט)ה()2(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)3( )ב(
לחוקזה,יובאולאישורועדתהכלכלהשלהכנסתעדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

מועצתהרשותכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביובתקבעכלליםראשונים- )ג(

לפיסעיף21א)ב(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחובסעיף19)10()ב(לחוק )1(
זה-עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(;

13ט)א(ו–)ה()1(,ו–21א)ג(לחוקתאגידימיםוביוב 13ז)ב()1(, לפיסעיפים )2(
כנוסחםבסעיפים19)3(,ו–)10()ב(לחוקזה-עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני

2017(ר

הנחיות,הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימיםוביובושהיובתוקףערב21ר )א(
תחילתושלחוקזה,לאיחולועלספקשירותיביוב,לענייןמתןשירותיהולכהוטיפול,

אלאאםכןשונולאחריוםתחילתושלחוקזהונקבעבהםאחרתר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

הוראתמעבר

הממונהייתןרישיוןהולכהוטיפוללמישסיפקשירותיהולכהוטיפולערביום )ב(
התחילההמאוחרוהואחייבברישיוןכאמורלפיסעיף14)ב(לחוקתאגידימיםוביוב

כנוסחובסעיף14)4(לחוקזה;רישיוןכאמוריינתןלאיאוחרמיוםהתחילההמאוחרר

בסעיףזה,"ספקשירותיביוב","רישיוןהולכהוטיפול"ו"שירותיהולכהוטיפול" )ג(
-כהגדרתםבחוקתאגידימיםוביובכנוסחובחוקזהר

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים222013ר
ו–2014(,התשע"ג-252013-

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו–2014(-מס'7

בסעיף59)26(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ב(- ")ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןחברתביוב-לאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספק )1("
שירותיביובבניגודלהוראותסעיף13ג)ב(אולאצירפהספקשירותי

ביובלחברתביובמשותפתבניגודלהוראותסעיף13ג)ג(;

עסקהבפעילותחיוניתאובפעילותנוספתבלארישיוןשניתן )1א(
להבניגודלהוראותסעיף14;

קיבלהחלטותבלאאישורמראששלהממונהבניגודלהוראות )1ב(
סעיף28;

לאמילאאחרהוראהשלהממונהשלאניתןעודלערורעליה )1ג(
לפיסעיף40)ו(,בניגודלהוראותלפיסעיף40)ב(;

הפרצולתיקוןפגמיםשניתןלפיסעיף116ר"; )1ד(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לאמילאאחרהוראהשניתנהלפיסעיף6א)ב(;"; ")3א(

ס"חהתשע"ג,עמ'116;התשע"ו,עמ'243ר 25
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בסעיף63)א(,במקום"כ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(ובלבדשעדאותומועד )2(
הותקנותקנות"יבוא"ג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ואולםתחילתםשלסעיפים
130)ב()3א(ו–)ג(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחםבסעיף59)26()ב(ו–)ג(,ביוםשבוהותקנו

כללים"ר

פרק ח': תקשורת
תיקוןחוק

הפצתשידורים
באמצעותתחנות

שידורספרתיות-
מס'3

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-262012)בפרקזה23ר
-חוקהפצתשידורים(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הגורםהמפעיל"יבוא: )א(

""גורםמפעילפרטי"-הגורםהמפעילשאינוגורםממשלתיאותאגיד
שהוקםבחוק;";

אחריההגדרה"החזקה"יבוא: )ב(

""הפקהמקומית"ו"הפקהמקומיתקנויה"-כהגדרתןבסעיף6אלחוק
התקשורת;";

אחריההגדרות"זיכיוןלשידוריטלוויזיה","זיכיוןלשידורירדיו","ערוץ2" )ג(
ו"הערוץהשלישי","ערוץהכנסת"ו"רישיוןלשידוריטלוויזיה"יבוא:

""חוקזכותיוצרים"-חוקזכותיוצרים,התשס"ח-272007;

ומשדרים, מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
התשמ"ד-281984;";

אחריההגדרה"משדרערוץנושאי"יבוא: )ד(

""נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהתקשורת;";

אחריההגדרה"עלותההקמה"יבוא: )ה(

""רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12א;

"רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיוןכללי
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאורישיוןמיוחד

לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות;

"רישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12ב;";

במקוםכותרתפרקב'יבוא: )2(

"פרק ב': הגורם המפעיל - מינוי, היתר הפעלה ותפקידים";

בסעיף2- )3(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מינויהגורםהמפעיל"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"הגורםהמפעיל;"יבוא"מינויגורםמפעילפרטיייעשה )ב(
בדרךשלמכרז";

ס"חהתשע"ב,עמ'286;התשע"ד,עמ'817ר 26

ס"חהתשס"ח,עמ'38ר 27

ס"חהתשמ"ד,עמ'157ר 28
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סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )ד(

במקוםהרישהיבוא"לאימונהלגורםמפעילהגוףהמשדרכהגדרתו )1(
בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-292003,וכןגוףמהגופיםהמפורטים
בסעיף6)א()4(ו–)6()בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(,בעלענייןאובעל
שליטהבגוףהמשדר,מישהגוףהמשדרהואבעלענייןאובעלשליטהבו,
אומישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבגוףהמשדר;
השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועהגבלותותנאים
נוספיםלענייןמינויהגורםהמפעילולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינים

אלה:";

פסקה)3(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,לאימונהלגורםמפעילפרטימי ")ג1(
שמתקייםבואחדמאלה:

הואאונושאמשרה,בעלשליטהאובעלענייןבוהורשע )1(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוילמנותו

לגורםהמפעיל;

מתקייםבואחדמאלה,והכולביןבמישריןוביןבעקיפין: )2(

רישיון בעל או טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל הוא )א(
לשידוריטלוויזיה,אובעלענייןאובעלשליטהבבעלזיכיון
אובבעלרישיוןכאמור,אושבעלרישיוןאובעלזיכיוןכאמור
הואבעלענייןאובעלשליטהבו,אושאדםמסויםהואבעל
זיכיוןאובבעלרישיון ענייןאובעלשליטהבווכןבבעל

כאמור;

הואבעלרישיוןלשידורילווייןאובעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריכבליםלפיחוקהתקשורת,אובעלרישיוןלשידור
ערוץייעודילפיסעיף6לד1לחוקהתקשורתשקיבלאישור
מאתהמועצהלשדרשידוריחדשותבהתאםלרישיונו,או
אושבעל כאמור, רישיון שליטהבבעל אובעל בעלעניין
רישיוןכאמורהואבעלענייןאובעלשליטהבו,אושאדם
מסויםהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבבעלרישיון

כאמור;

הואעיתוןכהגדרתובסעיף6ח4)ג(לחוקהתקשורת,בעל )ג(
ענייןאובעלשליטהבעיתון,אושמתקייםבוהאמורבסעיף

6ח4)א()3(או)4(לחוקהתקשורתר

במינויגורםמפעילפרטייובאובחשבון,ביןהשאר,שיקולים )ג2(
אלה:

מדיניותהממשלהבתחוםהבזקובתחוםהשידורים; )1(

שיקוליםשבטובתהציבור; )2(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )ד(

במקוםהרישהיבוא"לאימונהלגורםמפעילהגוףהמשדרכהגדרתו )1(
בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-292003,וכןגוףמהגופיםהמפורטים
בסעיף6)א()4(ו–)6()בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(,בעלענייןאובעל
שליטהבגוףהמשדר,מישהגוףהמשדרהואבעלענייןאובעלשליטהבו,
אומישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבגוףהמשדר;
השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועהגבלותותנאים
נוספיםלענייןמינויהגורםהמפעילולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינים

אלה:";

פסקה)3(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,לאימונהלגורםמפעילפרטימי ")ג1(
שמתקייםבואחדמאלה:

הואאונושאמשרה,בעלשליטהאובעלענייןבוהורשע )1(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוילמנותו

לגורםהמפעיל;

מתקייםבואחדמאלה,והכולביןבמישריןוביןבעקיפין: )2(

רישיון בעל או טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל הוא )א(
לשידוריטלוויזיה,אובעלענייןאובעלשליטהבבעלזיכיון
אובבעלרישיוןכאמור,אושבעלרישיוןאובעלזיכיוןכאמור
הואבעלענייןאובעלשליטהבו,אושאדםמסויםהואבעל
זיכיוןאובבעלרישיון ענייןאובעלשליטהבווכןבבעל

כאמור;

הואבעלרישיוןלשידורילווייןאובעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריכבליםלפיחוקהתקשורת,אובעלרישיוןלשידור
ערוץייעודילפיסעיף6לד1לחוקהתקשורתשקיבלאישור
מאתהמועצהלשדרשידוריחדשותבהתאםלרישיונו,או
אושבעל כאמור, רישיון שליטהבבעל אובעל בעלעניין
רישיוןכאמורהואבעלענייןאובעלשליטהבו,אושאדם
מסויםהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבבעלרישיון

כאמור;

הואעיתוןכהגדרתובסעיף6ח4)ג(לחוקהתקשורת,בעל )ג(
ענייןאובעלשליטהבעיתון,אושמתקייםבוהאמורבסעיף

6ח4)א()3(או)4(לחוקהתקשורתר

במינויגורםמפעילפרטייובאובחשבון,ביןהשאר,שיקולים )ג2(
אלה:

מדיניותהממשלהבתחוםהבזקובתחוםהשידורים; )1(

שיקוליםשבטובתהציבור; )2(

ס"חהתשס"ד,עמ'32ר 29
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התאמתושלהמבקשלפעולכגורםמפעילפרטי; )3(

תרומתמינויהגורםהמפעילהפרטילתחרותבתחום )4(
השידורים;

הגופים על שהיה ההפצה דמי מסכום ההפחתה )5(
6ו–7לשלםבעדהפצת ששידוריהםמופציםלפיסעיפים

שידוריהםלפיסעיף9,אלמלאמונהגורםמפעילפרטי;

ידי על המוצע מקומיות בהפקות ההשקעות היקף )6(
המבקשלפעולכגורםמפעילפרטיר";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ו(

בסעיףקטן)ה(,במקום"העברתשליטה"יבוא"העברתאמצעישליטה" )ז(
והמילים"ביןשניתןלוהיתרהפעלהוביןאםלאו"-יימחקו;

סעיףקטן)ו(-בטל; )ח(

אחריסעיף2יבוא: )4(

"היתרהפעלה
לגורםמפעילפרטי

מינוהשרושרהאוצרגורםמפעילפרטי,ייתןלוהשר2אר )א(
היתרלהפעלתתחנותהשידורהספרתיות)בחוקזה-היתר
בין תנאים, לקבוע השר רשאי ההפעלה בהיתר הפעלה(;

השארבענייניםאלה:

אופןהפעלתתחנותהשידורהספרתיות; )1(

וטיב שידורים הפצת של שירות מתן אופן )2(
השירות;

הפרטילהמציא המפעיל שעלהגורם ערבויות )3(
תנאי מילוי והבטחת ההפעלה היתר קבלת לשם

ההיתר,והדרכיםלמימושן;

קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעיל )4(
הפרטילפיסעיף9)ה(ואופןתשלומם;

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושן )5(
בידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף11)ג(ר

הפרטי המפעיל הגורם של נכסיו וכן הפעלה היתר )ב(
הדרושיםלולפעילותולפיחוקזהאינםניתניםלהעברה,
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהשרובתנאיםשקבער

חייב אינו הפעלה היתר שקיבל פרטי מפעיל גורם )ג(
ברישיוןלפיסעיף4לחוקהתקשורתר

הגורםהמפעילהפרטילאיתנה,במישריןאובעקיפין, )ד(
מתןשירותלפיחוקזהברכישהאובקבלהשלשירותאחר
הניתןעלידואועלידיאחראובאיקבלתשירותכאמור,אלא
אםכןהשרהתירלולעשותכןבהיתרההפעלה,בתנאיםאו
בלאתנאים;בסעיףקטןזה,"שירות"-שירותהניתןלציבור
אולגופיםששידוריהםמופציםבאמצעותתחנותהשידור

הספרתיותר";



99 ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

בסעיף3- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בהתאםלהוראותחוקזה"יבוא"ולענייןגורםמפעיל )א(
פרטי-גםבהתאםלהיתרההפעלהשניתןלו"ובסופויבוא"השר,באישורועדת
או הקמה תכנון, לעניין והגבלות תנאים רשאילקבוע הכנסת, הכלכלהשל

הפעלהשלתחנותשידורספרתיותבאמצעותאחר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראותסעיפים13,13או–13בלחוקהתקשורתיחולוגםלגביהגורם ")ד(
המפעילר";

אחריסעיף3יבוא: )6(

"ביטולהיתר
הפעלה

השררשאילבטלהיתרהפעלהשנתןלגורםמפעילפרטי,3אר )א(
אםמצאכיהגורםהמפעילהפרטיהפרתנאימהותימתנאי
ההיתראוהפרתנאימתנאיההיתרשאינומהותיולאתיקן

אתההפרהכפישהורהלוהשרר

)א(,יפקע בוטלהיתרהפעלהלפיהוראותסעיףקטן )ב(
מינויושלהגורםהמפעילהפרטי,והואיחדללתכנן,להקים

ולהפעילאתתחנותהשידורהספרתיותר";

בסעיף6- )7(

בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

בפסקה)5(,אחרי"בטכנולוגייתחדותרגילה"יבוא"בטכנולוגייתחדות )1(
גבוההאובטכנולוגיהאחרת"ואחרי"לכלמשדר"יבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)7(,אחרי"חדותרגילה"יבוא"בטכנולוגייתחדותגבוההאו )2(
בטכנולוגיהאחרת"ובסופויבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)8(,אחרי"למעטרשותהשידור"יבוא"משדרערוץייעודי )3(
ומשדרערוץנושאי",אחרי"בטכנולוגייתחדותגבוהה"יבוא"אובטכנולוגיה
אחרת"ובמקוםהקטעהחלבמילה"ובלבד"עדהמילים"הקיבולתהפנויה

בתחנותהשידורהספרתיות"יבוא"אםביקשזאת";

בסעיף7,בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )8(

בסעיף7א,במקום"יקבעו"יבוא"יקבעו,לענייןגורםמפעילשאינוגורםמפעילפרטי,"; )9(

בסעיף9- )10(

בסעיףקטן)ב()2(,הסיפההחלבמילים"תקנותכאמור"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולענייןמשדרערוץנושאי-גםמימוןהשידורים )ב(
באמצעותגבייתתשלוםבעדקליטתם,לפיסעיף13)ה(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

החלביוםתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום ")ד(
המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,ועדיום
י"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(-אוצרהמדינהיישאבתשלוםדמי
ההפצהשלגוףששידוריומופציםלפיסעיף6)א()5(בטכנולוגייתחדות

רגילהבלבדר

בסעיף3- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בהתאםלהוראותחוקזה"יבוא"ולענייןגורםמפעיל )א(
פרטי-גםבהתאםלהיתרההפעלהשניתןלו"ובסופויבוא"השר,באישורועדת
או הקמה תכנון, לעניין והגבלות תנאים רשאילקבוע הכנסת, הכלכלהשל

הפעלהשלתחנותשידורספרתיותבאמצעותאחר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראותסעיפים13,13או–13בלחוקהתקשורתיחולוגםלגביהגורם ")ד(
המפעילר";

אחריסעיף3יבוא: )6(

"ביטולהיתר
הפעלה

השררשאילבטלהיתרהפעלהשנתןלגורםמפעילפרטי,3אר )א(
אםמצאכיהגורםהמפעילהפרטיהפרתנאימהותימתנאי
ההיתראוהפרתנאימתנאיההיתרשאינומהותיולאתיקן

אתההפרהכפישהורהלוהשרר

)א(,יפקע בוטלהיתרהפעלהלפיהוראותסעיףקטן )ב(
מינויושלהגורםהמפעילהפרטי,והואיחדללתכנן,להקים

ולהפעילאתתחנותהשידורהספרתיותר";

בסעיף6- )7(

בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

בפסקה)5(,אחרי"בטכנולוגייתחדותרגילה"יבוא"בטכנולוגייתחדות )1(
גבוההאובטכנולוגיהאחרת"ואחרי"לכלמשדר"יבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)7(,אחרי"חדותרגילה"יבוא"בטכנולוגייתחדותגבוההאו )2(
בטכנולוגיהאחרת"ובסופויבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)8(,אחרי"למעטרשותהשידור"יבוא"משדרערוץייעודי )3(
ומשדרערוץנושאי",אחרי"בטכנולוגייתחדותגבוהה"יבוא"אובטכנולוגיה
אחרת"ובמקוםהקטעהחלבמילה"ובלבד"עדהמילים"הקיבולתהפנויה

בתחנותהשידורהספרתיות"יבוא"אםביקשזאת";

בסעיף7,בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )8(

בסעיף7א,במקום"יקבעו"יבוא"יקבעו,לענייןגורםמפעילשאינוגורםמפעילפרטי,"; )9(

בסעיף9- )10(

בסעיףקטן)ב()2(,הסיפההחלבמילים"תקנותכאמור"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולענייןמשדרערוץנושאי-גםמימוןהשידורים )ב(
באמצעותגבייתתשלוםבעדקליטתם,לפיסעיף13)ה(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

החלביוםתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום ")ד(
המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,ועדיום
י"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(-אוצרהמדינהיישאבתשלוםדמי
ההפצהשלגוףששידוריומופציםלפיסעיף6)א()5(בטכנולוגייתחדות

רגילהבלבדר
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עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,מונהגורםמפעילפרטי, )ה(
יקבעהואאתדמיההפצהשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיף6או7בעדהפצתשידוריו,ובלבדשקביעתסכוםדמיההפצה
תיעשהבאופןשוויוני,ובכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתרההפעלה
לפיסעיף2א)א()4(;הגורםהמפעילהפרטייפרסםבאתרהאינטרנטשלו

אתגובהדמיההפצהשקבעלכלגוףשהואמפיץאתשידוריור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,לענייןגופיםששידוריהםמופציםלפי )ו(
סעיף6)א()3(,)4(ו–)6(,לאיעלהגובהדמיההפצהשיקבעהגורםהמפעיל
הפרטיעלגובהדמיההפצההמרבייםשהגופיםהאמוריםהיועשויים

לשלםלפיהוראותסעיף9)א(או)ב(,אלמלאמונהגורםמפעילפרטיר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(ו–)ה(,לענייןגופיםששידוריהם )ז(
מופציםלפיסעיף6)א()1(ו–)2(בטכנולוגייתחדותרגילהבלבד,יחולוהוראות

אלה:

)תיקוני הכלכלית התכנית חוק של תחילתו ביום החל )1(
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,
התשע"ז-2016,ועדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(,ישלמו

הגופיםהאמוריםדמיהפצהבסכוםששילמולפיסעיףקטן)ב()3(;

החלביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ועדהמועדשבו )2(
החלהגורםהמפעילהפרטילשדרבמסגרתהשידוריםהנוספים,
כמשמעותםבסעיף12א)א(,ערוץאחדלפחותהממומןבאמצעות
פרסומות(, באמצעות הממומן ערוץ - זה קטן )בסעיף פרסומות
ישלמוהגופיםהאמוריםדמיהפצהבסכוםשל5ר1מיליוןשקלים
חדשיםבשנה;עדלמינויגורםמפעילפרטיאוצרהמדינהיישא
שהגופים הסכום שבין מההפרש הנובעים הנוספים בתשלומים
האמוריםישלמולפיפסקהזולביןהסכוםשהיהעליהםלשלםלפי
סעיףקטן)ב()3(,בשיםלבלהפחתהבסךהתשלומיםוהעלויותשל

הפצתהשידורים,אםתהיההפחתהכאמור;

החלהגורםהמפעילהפרטילשדרערוץהממומןבאמצעות )3(
פרסומות-לאישלמוהגופיםהאמוריםדמיהפצהר";

בסעיף10,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

פרטי,ישמשודמיההפצה הגורםהמפעילמישאינוגורםמפעיל היה ")א(
שישולמולולכיסויההוצאותהכרוכותבמילויתפקידיולפיחוקזה,בלבדר";

בסעיף11- )12(

בסעיףקטן)ב(,לפני"השר,בהסכמתשרהאוצר"יבוא"היההגורםהמפעיל )א(
מישאינוגורםמפעילפרטי,יקבע",המילה"יקבע"-תימחק,והסיפההחלבמילה

"ובלבד"-תימחק;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

ההוראות את הוא יקבע פרטי מפעיל גורם המפעיל הגורם היה ")ג(
)ב(,בכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזה בענייניםהמפורטיםבסעיףקטן

בהיתרההפעלהלפיסעיף2א)א()5(ר
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קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושןלפיסעיףקטן)ב( )ד(
או)ג(תיעשהבאופןשוויונילגביכללמפקידיהערבויותוהבטוחותר";

בסעיף12,אחרי"למעטתשלום"יבוא"בעדקליטתהשידוריםהנוספיםשמשדר )13(
גורםמפעילפרטישקיבלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,

לפיסעיף12אאו";

לפניסעיף13יבוא: )14(

"פרק ד'1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות 
השידור הספרתיות

רישיוןכללי
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

המועצהלשידוריכבליםולוויין)בפרקזה-המועצה(12אר )א(
רשאיתלתתלגורםמפעילפרטירישיוןכללילשדר,באמצעות
טלוויזיה שידורי שבהפעלתו, הספרתיות השידור תחנות
נוספיםעלהשידוריםשהואחייבבהפצתםלפיסעיף6)בפרק

זה-השידוריםהנוספים(ר

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זה,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןר

גורםמפעילפרטישקיבלרישיוןלפיסעיףזהרשאילממן )ג(
אתהשידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעדקליטת
השידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאםלתנאי
רישיונו;ואולםלאימומנויותרמשלושהערוציםבאמצעות
שידוריפרסומות,וערוץהמוקדשלשידוריםלילדיםלאימומן

כללבאמצעותשידוריפרסומותר

יחולו בו והתנאים זה סעיף לפי רישיון מתן לעניין )ד(
,)5( הוראותסעיפים6ח)ו(,6ח6,1ח2)2(,6ח3ו–6ט)א()2(עד

)8(,)9(ו–)ב(לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםר

לענייןהעברה,שעבודאועיקולשלרישיוןשניתןלפי )ה(
סעיףזהאושלנכסמנכסיהרישיוןיחולוהוראותסעיף6י

לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםר

זה, סעיף לפי שניתן רישיון לבטל רשאית המועצה )ו(
להגבילואולהתלותובהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף6יא)א(לחוקהתקשורת, )1(
בשינוייםהמחויבים;

מתקייםהאמורבסעיף2)ג1()2(ר )2(

רישיוןמיוחד
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

לשידורים12בר כללי רישיון בעל של פעילות היקף היה )א(
הספרתיות,היקףפעילותרחב, תחנותהשידור באמצעות
רשאיתהמועצהלתתרישיוןמיוחדלשידורערוץאחדשל
באמצעות הספרתיות השידור בתחנות טלוויזיה שידורי
בעלהרישיוןהכללי;לענייןזה,"היקףפעילותרחב"-סך
ההכנסותשלבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותמפעילותולפיחוקזהבשנתכספיםהוא
400מיליוןשקליםחדשיםלפחות,אומהווה10%לפחותמסך

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושןלפיסעיףקטן)ב( )ד(
או)ג(תיעשהבאופןשוויונילגביכללמפקידיהערבויותוהבטוחותר";

בסעיף12,אחרי"למעטתשלום"יבוא"בעדקליטתהשידוריםהנוספיםשמשדר )13(
גורםמפעילפרטישקיבלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,

לפיסעיף12אאו";

לפניסעיף13יבוא: )14(

"פרק ד'1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות 
השידור הספרתיות

רישיוןכללי
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

המועצהלשידוריכבליםולוויין)בפרקזה-המועצה(12אר )א(
רשאיתלתתלגורםמפעילפרטירישיוןכללילשדר,באמצעות
טלוויזיה שידורי שבהפעלתו, הספרתיות השידור תחנות
נוספיםעלהשידוריםשהואחייבבהפצתםלפיסעיף6)בפרק

זה-השידוריםהנוספים(ר

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זה,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןר

גורםמפעילפרטישקיבלרישיוןלפיסעיףזהרשאילממן )ג(
אתהשידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעדקליטת
השידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאםלתנאי
רישיונו;ואולםלאימומנויותרמשלושהערוציםבאמצעות
שידוריפרסומות,וערוץהמוקדשלשידוריםלילדיםלאימומן

כללבאמצעותשידוריפרסומותר

יחולו בו והתנאים זה סעיף לפי רישיון מתן לעניין )ד(
,)5( הוראותסעיפים6ח)ו(,6ח6,1ח2)2(,6ח3ו–6ט)א()2(עד

)8(,)9(ו–)ב(לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםר

לענייןהעברה,שעבודאועיקולשלרישיוןשניתןלפי )ה(
סעיףזהאושלנכסמנכסיהרישיוןיחולוהוראותסעיף6י

לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםר

זה, סעיף לפי שניתן רישיון לבטל רשאית המועצה )ו(
להגבילואולהתלותובהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף6יא)א(לחוקהתקשורת, )1(
בשינוייםהמחויבים;

מתקייםהאמורבסעיף2)ג1()2(ר )2(

רישיוןמיוחד
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

לשידורים12בר כללי רישיון בעל של פעילות היקף היה )א(
הספרתיות,היקףפעילותרחב, תחנותהשידור באמצעות
רשאיתהמועצהלתתרישיוןמיוחדלשידורערוץאחדשל
באמצעות הספרתיות השידור בתחנות טלוויזיה שידורי
בעלהרישיוןהכללי;לענייןזה,"היקףפעילותרחב"-סך
ההכנסותשלבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותמפעילותולפיחוקזהבשנתכספיםהוא
400מיליוןשקליםחדשיםלפחות,אומהווה10%לפחותמסך
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כהגדרתובסעיף בשוקהטלוויזיההרב–ערוצית, ההכנסות
12ג)א(,באותהשנה,לפיהנמוךר

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זה,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןר

לענייןמתןרישיוןלפיסעיףזהוהרישיוןשניתןיחולו )ג(
הוראותסעיף12א)ד(,)ה(ו–)ו()1(,בשינוייםהמחויביםר

באמצעות לשידורים מיוחד רישיון המועצה נתנה )ד(
תחנותהשידורהספרתיותלפיסעיףזה,יעבירבעלהרישיון
הכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאת
שידוריושלבעלהרישיוןהמיוחד,באמצעותתחנותהשידור
הספרתיות,ויחולוהוראותסעיף6לד)א(ו–)ב(לחוקהתקשורת,
בשינוייםהמחויבים,ואולםרשאיהשר,בהסכמתשרהאוצר,
לקבועלענייןסעיף6לד)א(לחוקהאמורשיעורהגבוהמחמש

שישיותר

סמכויותהמועצה
לענייןבעל

רישיוןלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

בסעיףזה-12גר )א(

לשידורים כללי רישיון בעל לעניין רחב", פעילות "היקף
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות-אחדמאלה:

סךההכנסותשלבעלהרישיוןמפעילותולפיחוק )1(
זהבשלוששנותכספיםרצופותהוא400מיליוןשקלים
חדשיםלפחות,אומהווה10%לפחותמסךההכנסות
בשוקהטלוויזיההרב–ערוציתבאותןשנים,לפיהנמוך;

סךההכנסותשלבעלהרישיוןמפעילותולפיחוק )2(
זהבשנתכספיםאחתהוא800מיליוןשקליםחדשים
לפחות,אומהווה20%לפחותמסךההכנסותבשוק

הטלוויזיההרב–ערוציתבאותהשנה,לפיהנמוך;

"סךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב–ערוצית"-סךההכנסות
שלגופיםשקבעהשר,לפיחישובשקבער

סמכויותהמועצההנתונותלהלפיסעיפים6ה)1(,)5()א( )ב(
ו–)7(,6ה1)א1(,)א2(ו–)ב(עד)ד(לחוקהתקשורת,לענייןרישיון
כללילשידוריכבליםולענייןרישיוןמיוחדלשידוריכבלים
לחוקהאמורולענייןבעלירישיונות 6א בסעיף כהגדרתם
לשידורים כללי רישיון לעניין לה נתונות יהיו כאמור,
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותולענייןרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בהתאמה,
ולענייןבעלירישיונותכאמור,והכולבשינוייםהמחויבים
ובשינויזה:שיעורההשקעהשבויחויבבעלרישיוןכללי
כאמורלפיסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורתיחושבמהכנסותיו

השנתיותמפעילותולפיחוקזהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ג(
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הוראותסעיף6ה1)ב(עד)ד(לחוקהתקשורתלא )1(
יחולולענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותואינוהיקף

פעילותרחב;

לענייןהוראותסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורת- )2(

כללי רישיון בעל של ההכנסות סך היה )א(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות
מפעילותולפיחוקזהבשנתכספיםנמוךמ–200
מיליוןשקליםחדשיםאולאהיווה5%לפחות
מסךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב–ערוצית,
באותהשנה,לפיהנמוך-לאיחולוהוראות

הסעיף;

כללי רישיון בעל של ההכנסות סך היה )ב(
באמצעות זה חוק לפי מפעילותו לשידורים
בשנת משידוריו הספרתיות השידור תחנות
כספיםגבוהמ–200מיליוןשקליםחדשיםאך
היווה או חדשים שקלים מיליון מ–300 נמוך
הטלוויזיה בשוק ההכנסות מסך לפחות 5%ר5
הרב–ערוצית,אךלאיותרמ–5%ר7מסךההכנסות
האמורותבאותהשנה,לפיהנמוך-יקראואת
שבמקום כך התקשורת לחוק 6ה1)א1( סעיף
המנוי, מדמי השנתיות מהכנסותיו 12% "עד
ושלאיפחתמ–8%מהכנסותאלה"יבוא"5%ר4
מהכנסותיוהשנתיות"ובמקום"הפקותמקומיות"

יבוא"הפקותמקומיותקנויות";

כללי רישיון בעל של ההכנסות סך היה )ג(
באמצעות זה חוק לפי מפעילותו לשידורים
בשנת משידוריו הספרתיות השידור תחנות
כספיםגבוהמ–300מיליוןשקליםחדשיםאך
היווה או חדשים שקלים מיליון מ–400 נמוך
הטלוויזיה בשוק ההכנסות מסך לפחות 5%ר7
הרב–ערוצית,אךלאיותרמ–10%מסךההכנסות
האמורותבאותהשנה,לפיהנמוך-יקראואת
שבמקום כך התקשורת לחוק 6ה1)א1( סעיף
המנוי, מדמי השנתיות מהכנסותיו 12% "עד
ושלאיפחתמ–8%מהכנסותאלה"יבוא"6%
מהכנסותיוהשנתיות"ובמקום"הפקותמקומיות"

יבוא"הפקותמקומיותקנויות";

החלתהוראות
עלבעלרישיון

לשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הוראותסעיפים4ז,6ט6,1יב,6כב,6כד6,1כה,6לו,6לח12,1דר )א(
13,13א,13ב,51ג,51דו–51הלחוקהתקשורתיחולולענייןבעל
רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידוריםהספרתיות,

בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיף6ה1)ב(עד)ד(לחוקהתקשורתלא )1(
יחולולענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותואינוהיקף

פעילותרחב;

לענייןהוראותסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורת- )2(

כללי רישיון בעל של ההכנסות סך היה )א(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות
מפעילותולפיחוקזהבשנתכספיםנמוךמ–200
מיליוןשקליםחדשיםאולאהיווה5%לפחות
מסךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב–ערוצית,
באותהשנה,לפיהנמוך-לאיחולוהוראות

הסעיף;

כללי רישיון בעל של ההכנסות סך היה )ב(
באמצעות זה חוק לפי מפעילותו לשידורים
בשנת משידוריו הספרתיות השידור תחנות
כספיםגבוהמ–200מיליוןשקליםחדשיםאך
היווה או חדשים שקלים מיליון מ–300 נמוך
הטלוויזיה בשוק ההכנסות מסך לפחות 5%ר5
הרב–ערוצית,אךלאיותרמ–5%ר7מסךההכנסות
האמורותבאותהשנה,לפיהנמוך-יקראואת
שבמקום כך התקשורת לחוק 6ה1)א1( סעיף
המנוי, מדמי השנתיות מהכנסותיו 12% "עד
ושלאיפחתמ–8%מהכנסותאלה"יבוא"5%ר4
מהכנסותיוהשנתיות"ובמקום"הפקותמקומיות"

יבוא"הפקותמקומיותקנויות";

כללי רישיון בעל של ההכנסות סך היה )ג(
באמצעות זה חוק לפי מפעילותו לשידורים
בשנת משידוריו הספרתיות השידור תחנות
כספיםגבוהמ–300מיליוןשקליםחדשיםאך
היווה או חדשים שקלים מיליון מ–400 נמוך
הטלוויזיה בשוק ההכנסות מסך לפחות 5%ר7
הרב–ערוצית,אךלאיותרמ–10%מסךההכנסות
האמורותבאותהשנה,לפיהנמוך-יקראואת
שבמקום כך התקשורת לחוק 6ה1)א1( סעיף
המנוי, מדמי השנתיות מהכנסותיו 12% "עד
ושלאיפחתמ–8%מהכנסותאלה"יבוא"6%
מהכנסותיוהשנתיות"ובמקום"הפקותמקומיות"

יבוא"הפקותמקומיותקנויות";

החלתהוראות
עלבעלרישיון

לשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הוראותסעיפים4ז,6ט6,1יב,6כב,6כד6,1כה,6לו,6לח12,1דר )א(
13,13א,13ב,51ג,51דו–51הלחוקהתקשורתיחולולענייןבעל
רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידוריםהספרתיות,

בשינוייםהמחויביםר
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נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותהוראותאלה,

בשינוייםהמחויבים:

6יט2)א( 6יא2, 6יא1, 6ה1)א(, סעיפים, הוראות )1(
ו–)ג(,6כ2)א(עד)ח(,6כא6,1מו–6נא1לחוקהתקשורת,
ואולםהוראותסעיפים6יא6,2יט2)א(ו–)ג(ו–6מלחוק
האמורלאיחולולענייןבעלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותו
אינוהיקףפעילותרחבכהגדרתובסעיף12ג)א(,ולעניין
סעיף6ה1)א(לחוקהתקשורת,לאיחולוהוראותאותו
סעיףעלבעלרישיוןכאמורשהיקףפעילותואינוהיקף

פעילותרחבכהגדרתובסעיף12ב)א(;

לענייןשידוריושלבעלרישיוןכללילשידורים )2(
הממומנים הספרתיות, השידור תחנות באמצעות
באמצעותשידוריפרסומות-הוראותסעיפים6לד1)ז(

ו–6לד2לחוקהתקשורתר

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיון )ג(
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד

הוראותסעיף6כדלחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף13- )15(

לתת רשאית ולוויין כבלים לשידורי "המועצה במקום )א(, קטן בסעיף )א(
רישיון"יבוא"המועצהרשאית,כלעודאיןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

תחנותהשידורהספרתיות,לתתרישיון";

יבוא ולוויין" כבלים לשידורי "והמועצה במקום )ב()11(, קטן בסעיף )ב(
"והמועצה";

בסעיףקטן)ג(,בכלמקום,במקום"למועצהלשידוריכבליםולוויין"יבוא )ג(
"למועצה";

בסעיףקטן)ד(- )ד(

בפסקה)1(- )1(

במקוםפסקאותמשנה)א(ו–)ב(יבוא: )א(

גוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף6)א()4(ו–)6(; ")א(

שליטה אמצעי מחזיק הוא אם להלן, כמפורט גורם )ב(
במשדרערוץנושאי,אחדאויותר,ושידוריושלמשדרהערוץ
הנושאיאושלכלהמשדריםכאמוריחד,שבהםהואמחזיק
אמצעישליטה,מופציםבמסגרתארבעהערוציםנושאיים

לפחות:

גוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף6)א()1(ו–)2(וכן )1(
הכנסת, ערוץ שידורי בחוק כהגדרתו המשדר הגוף

התשס"ד-2003;
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מישהואבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמור )2(
בפסקתמשנה)1(;

מישגוףכאמורבפסקתמשנה)1(הואבעלעניין )3(
אובעלשליטהבו;

מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטה )4(
בווכןבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמורבפסקת

משנה)1(;";

פסקאותמשנה)ג(ו–)ד(-יימחקו; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בהוראות אין חדשות, בנושא נושאי לערוץ מכרז לעניין ")1א(
כפי התקשורת, לחוק 6כ2 סעיף מהוראות לגרוע כדי )1( פסקה

שהוחלבסעיףקטן)ו(ר";

פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיףזהלמשדר ")ד1(
ערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;משדרערוץ

נושאייפעלבהתאםלתנאיהרישיוןר";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"אובאמצעותשידוריפרסומת"יבוא"והכולבהתאם )ו(
לקבועבמכרז";

בסעיףקטן)ו(- )ז(

ברישה,אחרי"6יא"יבוא"6כב,"; )1(

יבוא ולוויין" כבלים לשידורי "המועצה במקום )1()ג(, בפסקה )2(
"המועצה";

בפסקה)2(,במקום"ופסקה5)א(עד)ג("יבוא"ופסקה5)א(ו–)ב("; )3(

אחריסעיף13יבוא: )16(

"הגבלתשידורים
בתחנותהשידור

הספרתיותבידימי
שאינובעלרישיון

מישאינובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור13אר
מהגופים גוף למעט נושאי, ערוץ משדר או הספרתיות
)6(ו–)8(ו–7,לא ששידוריהםמופציםלפיסעיפים6)1(עד
ישדרשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותשמפעיל

הגורםהמפעילר

פרק ד'2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

בפרקזה-13ברהגדרות

או מחשב, תוכנת מוצר, מכשיר, - טכנולוגיים" "אמצעים
רכיבשלכלאחדמאלהאוכלאמצעיטכנולוגיאחר
אשרבדרךפעולתוהרגילהמשמשלמניעתהפעולות
האמורותבסעיף13ג)א()5(ו–)6(אומיועדלמנועאת

הפעולותהאמורות;

"גוףמשדר"-גוףששידוריומופציםלפיסעיף6)א()1(עד)6(
ו–)8(;

מישהואבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמור )2(
בפסקתמשנה)1(;

מישגוףכאמורבפסקתמשנה)1(הואבעלעניין )3(
אובעלשליטהבו;

מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטה )4(
בווכןבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמורבפסקת

משנה)1(;";

פסקאותמשנה)ג(ו–)ד(-יימחקו; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בהוראות אין חדשות, בנושא נושאי לערוץ מכרז לעניין ")1א(
כפי התקשורת, לחוק 6כ2 סעיף מהוראות לגרוע כדי )1( פסקה

שהוחלבסעיףקטן)ו(ר";

פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיףזהלמשדר ")ד1(
ערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;משדרערוץ

נושאייפעלבהתאםלתנאיהרישיוןר";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"אובאמצעותשידוריפרסומת"יבוא"והכולבהתאם )ו(
לקבועבמכרז";

בסעיףקטן)ו(- )ז(

ברישה,אחרי"6יא"יבוא"6כב,"; )1(

יבוא ולוויין" כבלים לשידורי "המועצה במקום )1()ג(, בפסקה )2(
"המועצה";

בפסקה)2(,במקום"ופסקה5)א(עד)ג("יבוא"ופסקה5)א(ו–)ב("; )3(

אחריסעיף13יבוא: )16(

"הגבלתשידורים
בתחנותהשידור

הספרתיותבידימי
שאינובעלרישיון

מישאינובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור13אר
מהגופים גוף למעט נושאי, ערוץ משדר או הספרתיות
)6(ו–)8(ו–7,לא ששידוריהםמופציםלפיסעיפים6)1(עד
ישדרשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותשמפעיל

הגורםהמפעילר

פרק ד'2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

בפרקזה-13ברהגדרות

או מחשב, תוכנת מוצר, מכשיר, - טכנולוגיים" "אמצעים
רכיבשלכלאחדמאלהאוכלאמצעיטכנולוגיאחר
אשרבדרךפעולתוהרגילהמשמשלמניעתהפעולות
האמורותבסעיף13ג)א()5(ו–)6(אומיועדלמנועאת

הפעולותהאמורות;

"גוףמשדר"-גוףששידוריומופציםלפיסעיף6)א()1(עד)6(
ו–)8(;
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"הסכמהלשידור"-הסכמתהמשדרלפיסעיף4א1)5(לחוק
זכויותמבצעיםומשדרים;

"המועצה"-המועצהלשידוריכבליםולוויין;

"מרשם"-מרשםספקיתכניםשמנהלתהמועצהלפיסעיף13ד;

מגוון של שידור העיקרית שפעילותו מי - תכנים" "ספק
משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור תכנים
ביוזמתו,באמצעותממשקהנמצאבשליטתו,והכול
ביןשהתכניםהמשודריםניתניםלצפייהבזמןאמיתי,
בו–זמניתבידיהציבור,וביןשהתכניםניתניםלצפייה

במועדובמקוםלפיבחירתהצופה;

"ספקתכניםרשום"-ספקתכניםהרשוםבמרשם;

המופצים הטלוויזיה שידורי - הפתוחים" "השידורים
הגופים של הספרתיות השידור תחנות באמצעות
המפורטיםבסעיף6)א()1(עד)6(ו–)8(במסגרתערוצי

הטלוויזיההמפורטיםבאותוסעיףר

חובתמתןהסכמה
לשידורשלספק

תכניםרשום

זאת,13גר שביקש רשום תכנים ספק לכל ייתן משדר גוף )א(
הסכמהלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנט,בלאתמורה,

בכפוףלהוראותאלה:

לשידורים גישה ייתן הרשום התכנים ספק )1(
המפעיל, הגורם בידי מופצים שהם כפי הפתוחים
באופןמלא,בזמןאמיתי,בלאקטיעהאועריכה)בסעיף

זה-שידורבו–זמני(;

עלאףהאמורבפסקה)1(,היהקושיממשילהשיג )2(
הגוף רשאי מסוים, לתוכן )ב( קטן סעיף לפי רישיון
המשדרלספקתוכןחלופי,וספקהתכניםהרשוםייתן

גישהלאותותוכןחלופיבמקוםשידורבוזמני;

השידורים את יסמן הרשום התכנים ספק )3(
המזהה בסימון אליהם גישה נותן שהוא הפתוחים

אותוובאופןשאינונראהעלהמסך;

כלשהו לאיגבהתשלום הרשום ספקהתכנים )4(
בעדמתןהגישהלשידוריםהפתוחים;

ספקהתכניםהרשוםינקוטאמצעיםטכנולוגיים )5(
נאותיםומתקדמיםהמקובליםבהסכמיםהמסדירים
ברשת ומשדרים מבצעים יוצרים, בזכויות שימוש
האינטרנט,למניעתההפצהשלהשידוריםהפתוחים
את יראו זה לעניין לישראל; מחוץ אליהם והגישה
ספקהתכניםהרשוםכמישנקטבאמצעיםטכנולוגיים
באמצעים נקט אם כאמור ומתקדמים נאותים
טכנולוגייםשנקבעובהסכמהבינולביןהגוףהמשדר,
אושנקבעוברישיוןשבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים

נתנולולפיסעיףקטן)ב(;
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ספקהתכניםהרשוםינקוטאמצעיםטכנולוגיים )6(
נאותיםומתקדמיםהמקובליםבהסכמיםהמסדירים
ברשת ומשדרים מבצעים יוצרים, בזכויות שימוש
הפתוחים, השידורים משיכת למניעת האינטרנט,
הטמעתםבאתראינטרנטאושימושאחרבהםבידי
גורמיםאחרים;לענייןזהיראואתספקהתכניםהרשום
כמישנקטבאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמים
אםנקטבאמצעיםטכנולוגייםשנקבעובהסכמהבינו
לביןהגוףהמשדר,אושנקבעוברישיוןשבעליזכויות

היוצריםוהמבצעיםנתנולולפיסעיףקטן)ב(ר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותבעליזכויות )ב(
היוצריםוהמבצעיםבשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולות
בהםלפיכלדין;שידורבו–זמנישלהשידוריםהפתוחיםבידי
ספקהתכניםהרשוםטעוןרישיוןמאתבעליזכויותהיוצרים
בהם, הכלולות וביצירות האמורים בשידורים והמבצעים
ביןשניתןבמישריןעלידיבעליהזכויותכאמורוביןשניתן
בעקיפיןעלידיהגוףהמשדרנותןההסכמהלשידוראםקיבל

לכךרשותמאתבעליהזכויותר

רישיוןשניתןבעקיפיןעלידיגוףמשדרכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יינתןבכפוףלתשלוםשלספקהתכניםהרשוםלגוף
קבלת לשם המשדר הגוף ששילם התמורה בעד המשדר

הרישיוןר

הגישה שהתאפשרה או הפתוחים השידורים הופצו )ד(
הוטמעו השידורים, שנמשכו או לישראל, מחוץ אליהם
באתראינטרנטאושנעשהבהםשימושאחר,בידיגורםאחר,
והוכחכימקורהשידורהואבספקהתכניםהרשוםשקיבל
רישיוןלפיסעיףזה,עלספקהתכניםהראיהשנקטבאמצעים
טכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכאמורבסעיףקטן)א()5(או)6(ר

המועצהתנהלמרשםשלספקיתכניםהזכאיםלקבל13דרמרשםספקיתכנים )א(
13ג)א(ו–)ב(;המרשם הסכמהורישיוןלשידורלפיסעיפים

יהיהפתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלהמועצהר

המועצהתרשוםבמרשםספקתכניםשהגישבקשהלכך, )ב(
אםמצאהכימתקיימיםבוהתנאיםשבהגדרה"ספקתכנים"
שבסעיף13ב;ספקתכניםיצרףלבקשתוהצהרהולפיההוא
פועלבהתאםלהוראותחוקזכותיוצריםוחוקזכויותמבצעים

ומשדריםר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלגביאופןהגשתהבקשה )ג(
לרישוםבמרשםר

מהתנאים תנאי רשום תכנים בספק להתקיים חדל )ד(
לרישוםבמרשםכאמורבסעיףקטן)ב(,תמחקאותוהמועצה

מהמרשםר

ספקהתכניםהרשוםינקוטאמצעיםטכנולוגיים )6(
נאותיםומתקדמיםהמקובליםבהסכמיםהמסדירים
ברשת ומשדרים מבצעים יוצרים, בזכויות שימוש
הפתוחים, השידורים משיכת למניעת האינטרנט,
הטמעתםבאתראינטרנטאושימושאחרבהםבידי
גורמיםאחרים;לענייןזהיראואתספקהתכניםהרשום
כמישנקטבאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמים
אםנקטבאמצעיםטכנולוגייםשנקבעובהסכמהבינו
לביןהגוףהמשדר,אושנקבעוברישיוןשבעליזכויות

היוצריםוהמבצעיםנתנולולפיסעיףקטן)ב(ר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותבעליזכויות )ב(
היוצריםוהמבצעיםבשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולות
בהםלפיכלדין;שידורבו–זמנישלהשידוריםהפתוחיםבידי
ספקהתכניםהרשוםטעוןרישיוןמאתבעליזכויותהיוצרים
בהם, הכלולות וביצירות האמורים בשידורים והמבצעים
ביןשניתןבמישריןעלידיבעליהזכויותכאמורוביןשניתן
בעקיפיןעלידיהגוףהמשדרנותןההסכמהלשידוראםקיבל

לכךרשותמאתבעליהזכויותר

רישיוןשניתןבעקיפיןעלידיגוףמשדרכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יינתןבכפוףלתשלוםשלספקהתכניםהרשוםלגוף
קבלת לשם המשדר הגוף ששילם התמורה בעד המשדר

הרישיוןר

הגישה שהתאפשרה או הפתוחים השידורים הופצו )ד(
הוטמעו השידורים, שנמשכו או לישראל, מחוץ אליהם
באתראינטרנטאושנעשהבהםשימושאחר,בידיגורםאחר,
והוכחכימקורהשידורהואבספקהתכניםהרשוםשקיבל
רישיוןלפיסעיףזה,עלספקהתכניםהראיהשנקטבאמצעים
טכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכאמורבסעיףקטן)א()5(או)6(ר

המועצהתנהלמרשםשלספקיתכניםהזכאיםלקבל13דרמרשםספקיתכנים )א(
13ג)א(ו–)ב(;המרשם הסכמהורישיוןלשידורלפיסעיפים

יהיהפתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלהמועצהר

המועצהתרשוםבמרשםספקתכניםשהגישבקשהלכך, )ב(
אםמצאהכימתקיימיםבוהתנאיםשבהגדרה"ספקתכנים"
שבסעיף13ב;ספקתכניםיצרףלבקשתוהצהרהולפיההוא
פועלבהתאםלהוראותחוקזכותיוצריםוחוקזכויותמבצעים

ומשדריםר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלגביאופןהגשתהבקשה )ג(
לרישוםבמרשםר

מהתנאים תנאי רשום תכנים בספק להתקיים חדל )ד(
לרישוםבמרשםכאמורבסעיףקטן)ב(,תמחקאותוהמועצה

מהמרשםר
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פרק ד'3: פיקוח

בפרקזה-13הרהגדרות

"בעלרישיון"-הגורםהמפעילהפרטי,בעלרישיוןלשידורים
ערוץ ומשדר הספרתיות השידור תחנות באמצעות

נושאי;

"מפקח"-מישהוסמךלפיהוראותסעיף13ו;

- בזק" ו"שירות בזק" "פעולת בזק", "מיתקן בזק", "ציוד
כמשמעותםבחוקהתקשורתר

מפקחים13ורהסמכתמפקחים משרדו, עובדי מבין להסמיך, רשאי השר )א(
שיפקחועלביצועההוראותלפיחוקזהר

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח,ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרר

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-13זרסמכויותמפקחים

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלההוראותלפי
זו,"מסמך"-לרבות חוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
הקלטהשנעשתהלשםתיעודההתקשרותביןבעלרישיון
לביןמנוי,ולרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-

;301995

להיכנסלמקוםשבופועלבעלרישיוןאומקבלשירות )3(
בזק,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפי
צושלביתמשפט;בפסקהזו,"מקוםשבופועלבעלרישיון"-
לרבותמקוםשבומנהלבעלרישיוןאומימטעמואתעסקיו,

לשםביצועפעולותבזקאומתןשירותיבזק;

לערוךמדידותאובדיקותאוליטולדגימותשלמיתקני )4(
בזקאוציודבזקהנמצאיםבמקוםשבופועלבעלרישיון
כהגדרתובפסקה)3(אובמקוםשבופועלמקבלשירותבזק,
וכןלמסוראתהמדידות,הבדיקותוהדגימותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתר

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 30
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היהלמנהלהכללישלמשרדהתקשורתיסודסבירלהניחכי13חרזימוןנושאימשרה
בעלרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיהוראותחוקזה,רשאי
הואמנימוקיםשיירשמו,להתירלמפקח,נוסףעלהסמכויות
המנויותבסעיף13ז,לזמןלמשרדיו,למועדסבירשיקבע,נושא
משרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלוידיעה

הנוגעתלהפרה,לשםבירורההפרהר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,13טרחובתהזדהות
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהר

פרק ד'4: עיצום כספי

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-13ירהגדרות

"המועצה"-המועצהלשידוריכבליםולוויין;

"המנהל"-המנהלהכללישלמשרדהתקשורת;

"הסכוםהבסיסי"-100,800שקליםחדשיםר

עיצוםכספי-
גורםמפעילפרטי

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13יאר )א(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

לענייןגורםמפעילפרטישהואתאגיד-העביר )1(
אמצעישליטהבתאגידבלאאישורמאתהשר,בניגוד

להוראותסעיף2)ה(;

לאהגישדיןוחשבוןכאמורבסעיף5)א(,בניגוד )2(
להוראותאותוסעיף;

שניתנה לדרישה בהתאם פרטים המציא לא )3(
כאמורבסעיף5)ב(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

שניתנה מסמך או ידיעה למסור דרישה הפר )4(
כאמורבסעיף13ז)2(ר

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםשלכפלהסכוםהבסיסי:

לו, שניתן ההפעלה להיתר בהתאם שלא פעל )1(
בניגודלהוראותסעיף3)א(;

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף13לחוקהתקשורת )2(
כפישהוחלבסעיף3)ד(,לענייןמתןשירותיםאועשיית
פעולותלכוחותהביטחון,אוהפרהוראהשניתנהלפי
שהוחלו כפי התקשורת לחוק 13ב או 13א סעיפים
3)ד(,לענייןביצועפעולותבזקומתןפעולות בסעיף

היהלמנהלהכללישלמשרדהתקשורתיסודסבירלהניחכי13חרזימוןנושאימשרה
בעלרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיהוראותחוקזה,רשאי
הואמנימוקיםשיירשמו,להתירלמפקח,נוסףעלהסמכויות
המנויותבסעיף13ז,לזמןלמשרדיו,למועדסבירשיקבע,נושא
משרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלוידיעה

הנוגעתלהפרה,לשםבירורההפרהר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,13טרחובתהזדהות
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהר

פרק ד'4: עיצום כספי

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-13ירהגדרות

"המועצה"-המועצהלשידוריכבליםולוויין;

"המנהל"-המנהלהכללישלמשרדהתקשורת;

"הסכוםהבסיסי"-100,800שקליםחדשיםר

עיצוםכספי-
גורםמפעילפרטי

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13יאר )א(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

לענייןגורםמפעילפרטישהואתאגיד-העביר )1(
אמצעישליטהבתאגידבלאאישורמאתהשר,בניגוד

להוראותסעיף2)ה(;

לאהגישדיןוחשבוןכאמורבסעיף5)א(,בניגוד )2(
להוראותאותוסעיף;

שניתנה לדרישה בהתאם פרטים המציא לא )3(
כאמורבסעיף5)ב(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

שניתנה מסמך או ידיעה למסור דרישה הפר )4(
כאמורבסעיף13ז)2(ר

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםשלכפלהסכוםהבסיסי:

לו, שניתן ההפעלה להיתר בהתאם שלא פעל )1(
בניגודלהוראותסעיף3)א(;

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף13לחוקהתקשורת )2(
כפישהוחלבסעיף3)ד(,לענייןמתןשירותיםאועשיית
פעולותלכוחותהביטחון,אוהפרהוראהשניתנהלפי
שהוחלו כפי התקשורת לחוק 13ב או 13א סעיפים
3)ד(,לענייןביצועפעולותבזקומתןפעולות בסעיף
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בזקבשעתחירוםאובמקרהשלתקלהמשמעותית
אוהפסקהמשמעותיתבמתןשירותיבזקבסיסייםאו

במתןשידוריםר

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

התנהמתןשירותלפיחוקזהברכישהאובקבלה )1(
שלשירותאחרהניתןעלידואועלידיאחראובאי
או השר מאת לכך היתר בלא כאמור, שירות קבלת
בניגודלתנאיםשנקבעובהיתר,בניגודלהוראותסעיף

2א)ד(;

השידור תחנות את הפעיל או הקים תכנן, )2(
בניגוד ההפעלה, היתר שבוטל לאחר הספרתיות

להוראותסעיף3א)ב(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )3(
6)א(, בסעיף המנויים הגופים של טלוויזיה שידורי

בניגודלהוראותאותוסעיף;

הקבועים במועדים טלוויזיה שידורי הפיץ לא )4(
בסעיף6)ב(;

הפיץשידוריטלוויזיהכךשאופןההפצה,איכות )5(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהטלוויזיהאינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הטלוויזיהשלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף6)ג(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )6(
)ב(, שידורירדיושלהגופיםהמנוייםבסעיף7)א(או

בניגודלהוראותאותוסעיף;

לאהפיץשידורירדיובמועדיםהקבועיםבסעיף )7(
7)ג(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

איכות ההפצה, שאופן כך רדיו שידורי הפיץ )8(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהרדיואינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הרדיושלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף7)ד(;

לאהפסיקלהפיץאתשידוריושלגוףמהגופים )9(
המפורטיםבסעיפים6ו–7,בניגודלתקנותשקבעהשר

לפיסעיף8;

השידורים קליטת בעד מהציבור תשלום גבה )10(
המופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בניגוד

להוראותסעיף12ר
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עיצוםכספי-
המשדרבלא

רישיון

תחנות13יבר באמצעות לשידורים רישיון בעל שאינו מי שידר
השידורהספרתיותאומשדרערוץנושאי,ואינוגוףששידוריו
מופציםלפיסעיפים6)1(עד)6(ו–)8(ו–7,שידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשמפעילהגורםהמפעיל,בניגוד
להוראותסעיף13א,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליו

עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיר

עיצוםכספי
-בעלרישיון

כללילשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

תחנות13יגר באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף12א)ב(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי
סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורתאותנאישנקבעברישיון
)5(ו–)9(לחוקהתקשורת,כפי לפיסעיף6ט)א()2(עד

שהוחלובסעיף12א)ד(;

שידורי באמצעות ערוצים משלושה יותר מימן )2(
לילדים לשידורים המוקדש ערוץ מימן או פרסומות
באמצעותשידוריפרסומות,בניגודלהוראותסעיף12א)ג(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )3(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )4(
12ג)ב(, 6ה1)א1(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )5(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)ב(,לענייןהמכסה

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )6(
12ג)ב(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )7(
12ג)ב(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)ד(
מקומיות הפקות לרכוש או להפיק החובה לעניין
בשיעורכפולאובדברהפקתןאושידורןשלהפקות

אלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )8(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )9(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

עיצוםכספי-
המשדרבלא

רישיון

תחנות13יבר באמצעות לשידורים רישיון בעל שאינו מי שידר
השידורהספרתיותאומשדרערוץנושאי,ואינוגוףששידוריו
מופציםלפיסעיפים6)1(עד)6(ו–)8(ו–7,שידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשמפעילהגורםהמפעיל,בניגוד
להוראותסעיף13א,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליו

עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיר

עיצוםכספי
-בעלרישיון

כללילשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

תחנות13יגר באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף12א)ב(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי
סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורתאותנאישנקבעברישיון
)5(ו–)9(לחוקהתקשורת,כפי לפיסעיף6ט)א()2(עד

שהוחלובסעיף12א)ד(;

שידורי באמצעות ערוצים משלושה יותר מימן )2(
לילדים לשידורים המוקדש ערוץ מימן או פרסומות
באמצעותשידוריפרסומות,בניגודלהוראותסעיף12א)ג(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )3(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )4(
12ג)ב(, 6ה1)א1(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )5(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)ב(,לענייןהמכסה

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )6(
12ג)ב(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )7(
12ג)ב(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)ד(
מקומיות הפקות לרכוש או להפיק החובה לעניין
בשיעורכפולאובדברהפקתןאושידורןשלהפקות

אלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )8(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )9(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;
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שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )10(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

הפראתהוראותסעיף6ה1)א(לחוקהתקשורת, )11(
כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לענייןהקצאתזמןשידור

להפקותמקומיות;

הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף6יא2)ג( )12(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לעניין

חבילתיסוד;

דרשממנוילחבילתיסודתשלומיםנלוויםבלי )13(
אחרות, לחבילות ממנויים כאמור תשלומים שדרש
6יא2)ד(לחוקהתקשורת,כפי בניגודלהוראותסעיף
שהוחלבסעיף12ד)ב()1(,אופעלבלאאישורהמועצה

לפיהסעיףהאמורלענייןגובהתשלומיםנלווים;

הפרהוראהשקבעההמועצהלפיסעיף6יט2)ג( )14(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לעניין

תוכןשידוריהכבלים;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )15(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהר

תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורתאותנאיברישיוןשנקבעלפיסעיף
6ט)א()2(עד)5(ו–)9(לחוקהאמור,כפישהוחלבסעיף

12א)ד(;

הפרהוראהלפיסעיף6לד)א(לחוקהתקשורת, )2(
כפישהוחלבסעיף12ב)ד(,לענייןשימוש;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )4(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןקיוםרצף

בשידוריםשהופסקואולענייןתשלוםדמישימוש;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )5(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;
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גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )6(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ר

עיצוםכספי
-בעלרישיון

מיוחדלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות13ידר )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

פעלשלאבהתאםלתנאיהרישיוןבניגודלהוראות )1(
סעיף12ב)ב(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו(

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ב)ג(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)ב(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
12ג)ב(, 6ה1)א2(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
12ג)ב(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)ב(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )6(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )7(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )8(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לפי להוראות בניגוד בשידוריו, פרסומות כלל )9(
סעיף6כדלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ג(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )10(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהר

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )6(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ר

עיצוםכספי
-בעלרישיון

מיוחדלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות13ידר )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

פעלשלאבהתאםלתנאיהרישיוןבניגודלהוראות )1(
סעיף12ב)ב(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו(

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ב)ג(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)ב(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
12ג)ב(, 6ה1)א2(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
12ג)ב(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)ב(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )6(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )7(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )8(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לפי להוראות בניגוד בשידוריו, פרסומות כלל )9(
סעיף6כדלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ג(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )10(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהר

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:
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הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ב)ג(;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )2(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןקיוםרצף

בשידוריםשהופסקואולענייןתשלוםדמישימוש;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )4(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )5(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ר

עיצוםכספי-
משדרערוץנושאי

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13טור )א(
כמפורטלהלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף13)ד1(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי

סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;

6ה)5( סעיף הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפי )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)א1(

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
המכסה לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )5(
הפקות לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )6(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;

לחוק 6כ2)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,אוכלליםשהחילה
עליוהמועצהלפיאותוסעיף,לענייןשידוריחדשות;
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טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )8(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )9(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ד( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )10(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,לענייןשידוריערוץ

נושאיהממומןבאמצעותשידוריפרסומת;

לחוק 6לד1)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )11(
כפי סעיף, אותו לפי עליו שהוחלה או התקשורת

שהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ז( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )12(
שידורי לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

פרסומות;

שהמועצה שידור בזמן פרסומת שידורי שידר )13(
6לד2 הורתהעלנטילתו,בניגודלהוראותלפיסעיף

לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )14(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהר

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )2(
שידור לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינהר

הודעהעלכוונת
חיוב

העניין13טזר לפי למנהל, או המועצה ראש ליושב היה )א(
)בפרקזה-הממונה(,יסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראה
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו)בפרק
זה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותם
סעיפים,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצום

כספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף13יז;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )8(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )9(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ד( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )10(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,לענייןשידוריערוץ

נושאיהממומןבאמצעותשידוריפרסומת;

לחוק 6לד1)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )11(
כפי סעיף, אותו לפי עליו שהוחלה או התקשורת

שהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ז( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )12(
שידורי לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

פרסומות;

שהמועצה שידור בזמן פרסומת שידורי שידר )13(
6לד2 הורתהעלנטילתו,בניגודלהוראותלפיסעיף

לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )14(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהר

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )2(
שידור לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינהר

הודעהעלכוונת
חיוב

העניין13טזר לפי למנהל, או המועצה ראש ליושב היה )א(
)בפרקזה-הממונה(,יסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראה
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו)בפרק
זה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותם
סעיפים,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצום

כספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף13יז;
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הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף13יט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז13יזרזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפהלפניהממונה,
לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך
45ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל45ימיםר

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי13יחר )א(
הוא כספי,ורשאי עיצום המפר על להטיל אם 13יז, סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף13כר

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

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

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף13יז,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה13יטר )א(
הפרה,2%לכליוםשבונמשכתההפרה;לענייןזה,"הפרה
כאמור זה, חוק לפי מההוראות הוראה הפרת - נמשכת"
13טו,לאחרשהממונההודיעלמפרעל 13יאעד בסעיפים

הפרתאותההוראהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלמחציתמסכוםהעיצוםהכספיכאמור;
לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיפים13יאעד13טו,לפיהעניין,בתוךשנתיים
מהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפר

עיצוםכספיאושבשלההורשער

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך13כרסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,אלאלפיהוראותסעיפים

קטנים)ב(או)ג(ר
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השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסת,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
בסכום המפעיל הגורם על כספי עיצום להטיל ניתן יהיה

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבער

השר,בהתייעצותעםהמועצה,בהסכמתשרהמשפטים )ג(
ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועמקרים,
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
עלהמשדרבלארישיון,עלבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותועלערוץנושאי,בסכוםהנמוך

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת13כאר )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף13יח)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,ועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירה

אובערעור,לפיהענייןר

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף13ייתעדכןב–1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידוע
ב–1בינוארשלהשנההקודמת,ולענייןזה,העדכוןהראשון
יהיהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(;הסכוםהאמור
יעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת13כבר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף13יחר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום13כגר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-311961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת13כדרגבייה
המסים)גבייה(32;בלילגרועמסמכויותהגבייהלפיכלדין,
רשאיהממונה,לגבותעיצוםכספיבדרךשלמימושהערבויות
שהמציאהגורםהמפעיל,בעלהרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותאוהמשדרערוץנושאי,לפיהענייןר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסת,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
בסכום המפעיל הגורם על כספי עיצום להטיל ניתן יהיה

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבער

השר,בהתייעצותעםהמועצה,בהסכמתשרהמשפטים )ג(
ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועמקרים,
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
עלהמשדרבלארישיון,עלבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותועלערוץנושאי,בסכוםהנמוך

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת13כאר )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף13יח)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,ועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירה

אובערעור,לפיהענייןר

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף13ייתעדכןב–1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידוע
ב–1בינוארשלהשנההקודמת,ולענייןזה,העדכוןהראשון
יהיהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(;הסכוםהאמור
10שקליםחדשים; יעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת13כבר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף13יחר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום13כגר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-311961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת13כדרגבייה
המסים)גבייה(32;בלילגרועמסמכויותהגבייהלפיכלדין,
רשאיהממונה,לגבותעיצוםכספיבדרךשלמימושהערבויות
שהמציאהגורםהמפעיל,בעלהרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותאוהמשדרערוץנושאי,לפיהענייןר

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 31

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1374,)א(1399ר 32
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סימן ב': התראה מינהלית

הוראה13כהרהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר לממונהיסוד היה )א(
13טו, עד 13יא בסעיפים כאמור זה, חוק לפי מההוראות
והתקיימונסיבותשהורההממונה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעה
עלכוונתחיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימן
א',להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיף
קטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץ

המשפטילממשלהשהואהסמיכולענייןזהר

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף
13כז,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראה

לפיהוראותסעיף13כור

נהליםלפיסעיףקטן)א(יפורסמובאתרהאינטרנטשל )ג(
משרדהתקשורתר

בקשהלביטול
התראהמינהלית

13כה,13כור בסעיף מינהליתכאמור התראה נמסרהלמפר )א(
רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך45ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהר

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

הממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן13כזר הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור ההתראה,
דרישת לו שנמסרה מפר 13יט)א(; בסעיף כאמור נמשכת
תשלוםכאמור,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונה,לעניין
הוראות ויחולו הכספי, העיצום וסכום ההפרה הימשכות

סעיפים13יזו–13יח,בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף13יט)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז

בשלההפרההחוזרתר
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סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

הוראה13כחר הפר אדם כי להניח סביר לממונהיסוד היה )א(
13טו, עד 13יא בסעיפים כאמור זה, חוק לפי מההוראות
והתקיימונסיבותשהורההממונה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהואלהמציאלמפר,במקוםהודעה
עלכוונתחיוב,הודעהשלפיהבאפשרותולהגישלממונה
כתבהתחייבותועירבוןלפיהוראותסימןזה,במקוםשיוטל
עליועיצוםכספילפיהוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץ
המשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלה

שהואהסמיכולענייןזהר

נהליםלפיסעיףקטן)א(יפורסמובאתרהאינטרנטשל )ב(
משרדהתקשורתר

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרלהפסיקאתהפרת13כטר )א(
ההוראהכאמורבסעיף13כח)א(ולהימנעמהפרהנוספתשל
ושתחילתה הממונה, שיקבע תקופה בתוך הוראה, אותה
ביוםמסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובלבדשהתקופה
תקופת - זה )בסימן שנתיים על תעלה לא האמורה

ההתחייבות(ר

תנאים ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעלהמפרלהתחייבולעמודבהםבמהלךתקופת
ההתחייבותבמטרהלהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

למנועאתהישנותהר

נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאילהטיל
עלהמפרבשלאותההפרה,בהתחשבבקיומםשלמקרים,

נסיבותושיקוליםשנקבעולפיסעיף13כ)ב(או)ג(ר

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי–
הגשתם

הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזה,13לר
בתוך45ימיםמיוםמסירתההודעהכאמורבסעיף13כח)א(,
לאיוטלעליועיצוםכספיבשלאותההפרה;לאהגישהמפר
האמורה, התקופה בתוך ועירבון התחייבות כתב לממונה
ימציאלוהממונההודעהעלכוונתחיובבשלאותההפרה,

לפיסעיף13טזר

הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזהוהפר13לארהפרתהתחייבות )א(
תנאימתנאיההתחייבות,כמפורטבפסקאותשלהלן,יחולו

ההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,לפיהעניין:

המשיךהמפר,במהלךתקופתההתחייבות,להפר )1(
אתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות
העירבוןוימציאלמפרדרישת את הממונה יחלט -
תשלוםבשלההפרההנמשכתכאמורבסעיף13יט)א(;

חזרהמפרוהפר,במהלךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתלעניין

סעיף13יט)ב(ויחולוהוראותאלה:

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

הוראה13כחר הפר אדם כי להניח סביר לממונהיסוד היה )א(
13טו, עד 13יא בסעיפים כאמור זה, חוק לפי מההוראות
והתקיימונסיבותשהורההממונה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהואלהמציאלמפר,במקוםהודעה
עלכוונתחיוב,הודעהשלפיהבאפשרותולהגישלממונה
כתבהתחייבותועירבוןלפיהוראותסימןזה,במקוםשיוטל
עליועיצוםכספילפיהוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץ
המשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלה

שהואהסמיכולענייןזהר

נהליםלפיסעיףקטן)א(יפורסמובאתרהאינטרנטשל )ב(
משרדהתקשורתר

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרלהפסיקאתהפרת13כטר )א(
ההוראהכאמורבסעיף13כח)א(ולהימנעמהפרהנוספתשל
ושתחילתה הממונה, שיקבע תקופה בתוך הוראה, אותה
ביוםמסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובלבדשהתקופה
תקופת - זה )בסימן שנתיים על תעלה לא האמורה

ההתחייבות(ר

תנאים ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעלהמפרלהתחייבולעמודבהםבמהלךתקופת
ההתחייבותבמטרהלהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

למנועאתהישנותהר

נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאילהטיל
עלהמפרבשלאותההפרה,בהתחשבבקיומםשלמקרים,

נסיבותושיקוליםשנקבעולפיסעיף13כ)ב(או)ג(ר

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי–
הגשתם

הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזה,13לר
בתוך45ימיםמיוםמסירתההודעהכאמורבסעיף13כח)א(,
לאיוטלעליועיצוםכספיבשלאותההפרה;לאהגישהמפר
האמורה, התקופה בתוך ועירבון התחייבות כתב לממונה
ימציאלוהממונההודעהעלכוונתחיובבשלאותההפרה,

לפיסעיף13טזר

הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזהוהפר13לארהפרתהתחייבות )א(
תנאימתנאיההתחייבות,כמפורטבפסקאותשלהלן,יחולו

ההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,לפיהעניין:

המשיךהמפר,במהלךתקופתההתחייבות,להפר )1(
אתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות
אתהעירבוןוימציאלמפרדרישת הממונה יחלט -
תשלוםבשלההפרההנמשכתכאמורבסעיף13יט)א(;

חזרהמפרוהפר,במהלךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתלעניין

סעיף13יט)ב(ויחולוהוראותאלה:
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כוונת על הודעה למפר ימציא הממונה )א(
חיובבשלההפרההחוזרת;

שלחהממונהדרישתתשלוםבשלההפרה )ב(
החוזרתלפיהוראותסעיף13יח)ב()1(אושהמפר
לאטעןאתטענותיולפניהממונהלענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף13יח)ד(,יחלטהממונהאת
בשל הכספי העיצום הטלת על נוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
בכתבההתחייבותכאמורבסעיף13כט)ב(-יודיעלו
הממונהעלכוונתולחלטאתהעירבוןבתוך45ימים,
לאחרשייתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,בכתבאו

בעלפה,כפישיורההממונהלענייןזהר

לענייןפרקזהיראובחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןר

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתבהתחייבות

נוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהר

עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשמסרלפיסימןזה,יוחזר13לברהשבתהעירבון
בתוספת שהפקיד, העירבון ההתחייבות, תקופת בתום לו,

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתור

סימן ד': הוראות שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוק13לגר
זההמנויותבסעיפים13יאעד13טוושלהוראהמההוראות

לפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עיכובביצוע
והחזר

איןבהגשתעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםעל13לדר )א(
החלטתהממונהלפיפרקזה,כדילעכבאתביצועההחלטה,
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךר

החליטביתהמשפט,לאחרששולםהעיצוםהכספיאו )ב(
הופקדהעירבון,לקבלעתירהכאמורבסעיףקטן)א(אוערעור
עלהחלטהבעתירהכאמורוהורהעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספיאועלהחזרת
העירבון,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת
אויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלומועדיוםהחזרתור

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר13להרפרסום )א(
האינטרנטשלמשרדהתקשורתאתהפרטיםשלהלן,בדרך
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:
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דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידר )6(

הוגשהעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםאוהוגש )ב(
ערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,לפיסעיף
קטן)א(אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהם
כאמור הכספי העיצום הטלת דבר את פרסם שבה בדרך

בסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלאזהרת
הציבור,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובענייןזהר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-331998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי
שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישם
הממונהאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכדילמנוע,
בתום שפורסמו בפרטים העיון אפשרות את האפשר, ככל

תקופתהפרסוםר

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהליתאומתן13לור )א(
כתבהתחייבותועירבוןלפיפרקזה,לאיגרעומאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיפים13יאעד13טו,המהווהעבירהר

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישהתחייבות
ועירבון,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתר

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידר )6(

הוגשהעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםאוהוגש )ב(
ערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,לפיסעיף
קטן)א(אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהם
כאמור הכספי העיצום הטלת דבר את פרסם שבה בדרך

בסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלאזהרת
הציבור,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובענייןזהר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-331998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי
שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישם
הממונהאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכדילמנוע,
בתום שפורסמו בפרטים העיון אפשרות את האפשר, ככל

תקופתהפרסוםר

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהליתאומתן13לור )א(
כתבהתחייבותועירבוןלפיפרקזה,לאיגרעומאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיפים13יאעד13טו,המהווהעבירהר

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישהתחייבות
ועירבון,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתר

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 33
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הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספיאו
הפקידעירבון,יוחזרלוהסכוםששולםאוהעירבוןשהופקד,
לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתור

פיקוח13לזראצילתסמכויות לענייני הכללי המנהל לסגן לאצול רשאי המנהל
ואכיפהבמשרדהתקשורתאתסמכותולפיפרקזה,למעט

הסמכותלקבוענהליםלפיסעיפים13כה)א(ו–13כח)א(ר";

לפניסעיף14,אחריכותרתפרקה'יבוא: )17(

"פטורלגורם
המפעיללעניין

חוקזכותיוצרים
וחוקזכויות

מבצעיםומשדרים

עלאףהאמורבכלדין,הגורםהמפעיללאיישאבאחריות13לחר )א(
עלהפרתהשלזכותלפיחוקזכותיוצריםאוחוקזכויות

מבצעיםומשדריםבשלהפצתשידוריםלפיסעיפים6ו–7ר

בעל שהוא פרטי מפעיל גורם המפעיל הגורם היה )ב(
רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
הנוספים, השידורים על )א( קטן סעיף הוראות יחולו לא

כמשמעותםבסעיף12א)א(,שהואמשדרבהתאםלרישיונור"

חוקהפצת
שידורים-תחילה

עלאףהאמורבסעיף24-55ר

לאהותקנותקנותלפיסעיף13כ)ב(לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16( )1(
לחוקזה,תידחהתחילתושלפרקד'4לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16(לחוק

זה,לענייןהטלתעיצומיםכספייםעלגורםמפעיל,עדלהתקנתתקנותכאמור;

לאהותקנותקנותלפיסעיף13כ)ג(לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16( )2(
לחוקזה,תידחהתחילתושלפרקד'4לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16(
לחוקזה,לענייןהטלתעיצומיםכספייםעלמשדרבלארישיון,בעלרישיוןלשידורים

באמצעותתחנותהשידורהספרתיותוערוץנושאי,עדלהתקנתתקנותכאמורר

חוקהפצת
שידורים-

הוראותמעבר

נחתםהסכםערביוםתחילתושלחוקזהביןבעלזכותיוצריםאובעלזכות25ר )א(
מבצעיםבשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולותבהםלביןגוףמהגופיםששידוריהם
מופציםלפיסעיף6)א()1(עד)6(ו–)8(לחוקהפצתשידורים,לענייןשימושבזכותכאמור,
איןבהוראותההסכםכדילגרועמזכותושלבעלזכותהיוצריםאובעלזכותהמבצעים
לקבלתשלוםמהגוףהאמור,לפיכלדין,בעדהפצתהשידוריםהפתוחיםבידיספק
תכניםרשוםלפיסעיף13גלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16(לחוקזה,אלא

אםכןנקבעבמפורשאחרתבאותוהסכםר

מפקחשמונהלפיסעיף37יאלחוקהתקשורת,יראואותוכמישהוסמךלפיסעיף )ב(
13ולחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16(לחוקזה,עדתוםשנהמהיוםשבומונה

גורםמפעילפרטילפיסעיף2לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)3(לחוקזהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף13גלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף23)16( )ג(
לחוקזה,בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםחמששניםמהיוםהאמור,לא
יחולוהוראותסעיף13גהאמורעלהפצהברשתהאינטרנטשלשידוריגוףהמנויבסעיף
6)א()1(,)2(או)4(לחוקהפצתשידורים)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(אומתןגישה
לשידוריםכאמור,בידיספקתכנים,אםהגוףהמשדרנתןרישיוןלשידורשלשידוריו

ברשתהאינטרנטלפניתחילתושלחוקזה,ויחולובתקופההאמורההוראותאלה:
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הגוףהמשדרייתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנטלכלספק )1(
תכניםרשוםשביקשזאת,במחירובתנאיםהמיטיביםביותרשנתןלספקתכנים

אחרעלפירישיוןלשידוראחרשעומדבתוקפובמועדמתןהרישיון;

באיןהסכמהביןהגוףהמשדרלביןספקהתכניםהרשוםבענייןהמחיראו )2(
התנאיםלפיפסקה)1(,תכריעהמועצהבעניין;יושבראשהמועצהרשאילדרוש
מהגוףהמשדרומספקיתכניםשקיבלורישיונותלשידורמהגוףהמשדר,למסור
לובמועד,במתכונתובאופןשיורה,אתהמידעהנחוץלמועצהלצורךהכרעה

לפיפסקהזו;

ספקתכניםרשוםשרכשרישיוןלשידורלפיסעיףקטןזה,ינקוטאמצעים )3(
המשדר הגוף שידורי של ההפצה למניעת ומתקדמים נאותים טכנולוגיים
שלגביהםנרכשהרישיון,ולמניעתהגישהאליהםמחוץלישראל,אלאאםכן

הגוףהמשדרנותןהרישיוןוספקהתכניםהרשום,הסכימואחרת;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים )4(
בשידוריהגוףהמשדרוביצירותהכלולותבהםלפיכלדין;

בסעיףזה- )5(

"אמצעיםטכנולוגיים","המועצה","ספקתכנים","ספקתכניםרשום"ו"השידורים
הפתוחים"-כהגדרתםבסעיף13בלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף

23)16(לחוקזה;

הפצת לחוק 1 בסעיף כהגדרתם - יוצרים" זכות ו"חוק פרטי" מפעיל "גורם
שידורים,כנוסחובסעיף23)1(לחוקזה;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,לגביזכותהיוצרים
לשידורכמשמעותהבסעיף11)4(לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנהר

תיקוןחוקהרשות
השנייהלטלוויזיה

ורדיו-מס'42

בחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-341990,בסעיף41)ב2()9(,בהגדרה"בעל26ר
זיכיוןאחר",במקום"וכןבעלרישיוןכללי"יבוא"בעלרישיוןכללי"ובסופהיבוא"וכן
הפצת תחנותהשידורהספרתיותלפיחוק בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

שידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-352012"ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

105

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-362000,בתוספתהראשונה,בפרט27,32ר
אחריפרטמשנה)1(יבוא:

")1א(החלטתהממונהלפיפרקד'4לחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;"ר

תיקוןחוקסיווג,
סימוןואיסור

שידוריםמזיקים
-מס'6

בחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-28-372001ר

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהבזק"יבוא: )1(

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,
התשע"ב-2012;";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)5(,המילים"באמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012" )1(
-יימחקו;

הגוףהמשדרייתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנטלכלספק )1(
תכניםרשוםשביקשזאת,במחירובתנאיםהמיטיביםביותרשנתןלספקתכנים

אחרעלפירישיוןלשידוראחרשעומדבתוקפובמועדמתןהרישיון;

באיןהסכמהביןהגוףהמשדרלביןספקהתכניםהרשוםבענייןהמחיראו )2(
התנאיםלפיפסקה)1(,תכריעהמועצהבעניין;יושבראשהמועצהרשאילדרוש
מהגוףהמשדרומספקיתכניםשקיבלורישיונותלשידורמהגוףהמשדר,למסור
לובמועד,במתכונתובאופןשיורה,אתהמידעהנחוץלמועצהלצורךהכרעה

לפיפסקהזו;

ספקתכניםרשוםשרכשרישיוןלשידורלפיסעיףקטןזה,ינקוטאמצעים )3(
המשדר הגוף שידורי של ההפצה למניעת ומתקדמים נאותים טכנולוגיים
שלגביהםנרכשהרישיון,ולמניעתהגישהאליהםמחוץלישראל,אלאאםכן

הגוףהמשדרנותןהרישיוןוספקהתכניםהרשום,הסכימואחרת;

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים )4(
בשידוריהגוףהמשדרוביצירותהכלולותבהםלפיכלדין;

בסעיףזה- )5(

"אמצעיםטכנולוגיים","המועצה","ספקתכנים","ספקתכניםרשום"ו"השידורים
הפתוחים"-כהגדרתםבסעיף13בלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף

23)16(לחוקזה;

הפצת לחוק 1 בסעיף כהגדרתם - יוצרים" זכות ו"חוק פרטי" מפעיל "גורם
שידורים,כנוסחובסעיף23)1(לחוקזה;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,לגביזכותהיוצרים
לשידורכמשמעותהבסעיף11)4(לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנהר

בחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-341990,בסעיף41)ב2()9(,בהגדרה"בעל26ר
זיכיוןאחר",במקום"וכןבעלרישיוןכללי"יבוא"בעלרישיוןכללי"ובסופהיבוא"וכן
הפצת תחנותהשידורהספרתיותלפיחוק בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

שידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-352012"ר

תיקוןחוקהרשות
השנייהלטלוויזיה

ורדיו-מס'42

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-362000,בתוספתהראשונה,בפרט27,32ר
אחריפרטמשנה)1(יבוא:

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

105 ")1א(החלטתהממונהלפיפרקד'4לחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;"ר

תיקוןחוקסיווג,בחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-28-372001ר
סימוןואיסור

שידוריםמזיקים
-מס'6

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהבזק"יבוא: )1(

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,
התשע"ב-2012;";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)5(,המילים"באמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012" )1(
-יימחקו;

ס"חהתש"ן,עמ'59;התשע"ו,עמ'1177ר 34

ס"חהתשע"ב,עמ'286ר 35

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'79ר 36

ס"חהתשס"א,עמ'129,התשע"ד,עמ'816ר 37



ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 124

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

לענייןשידוריבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )6("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאםלרישיונוכאמור

-בעלהרישיוןר";

בסעיףקטן)ב()3(,במקום"לפיפסקה)3("יבוא"לפיפסקאות)3(,)5(ו–)6("ר )ב(

תיקוןחוקשידורי
ערוץהכנסת-

מס'7

בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-382003,בסעיף8)א()2()ה()1(,אחרי"כהגדרתםבחוק29ר
התקשורת"יבוא"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ר

תיקוןחוקשידורי
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים(-
מס'7

בחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-392005,בסעיף30-1ר

בהגדרה"גוףמפקח",בפסקה)6(,אחרי"מכוחהוראותחוקהפצתשידורים"יבוא )1(
"ולענייןשידוריטלוויזיהשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור

הספרתיות,כהגדרתובאותוחוק,בהתאםלרישיונוכאמור";

בהגדרה"משדרטלוויזיה",אחריפסקה)6(יבוא: )2(

לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )7("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאםלרישיונוכאמור-בעל

הרישיוןר"

תיקוןחוקהגבלת
הפרסומתוהשיווק

שלמשקאות
אלכוהוליים-

מס'2

בחוקהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמשקאותאלכוהוליים,התשע"ב-402012,בסעיף31,6ר
בהגדרה"משדר",במקום"אומפיקערוץעצמאי"יבוא"מפיקערוץעצמאי",ובסופויבוא
"משדרערוץנושאיכהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים רישיון בעל או התשע"ב-412012,

כהגדרתובחוקהאמור"ר

תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום
הריכוזיות-מס'2

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-32-422013ר

בסעיף4)ו(- )1(

בהגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה"- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל )8("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים;";

אחריההגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה" )ב(
יבוא:

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;";

בתוספת,בפרט3,בפרטמשנה4ר3שבטורב',אחריפסקה)2(יבוא: )2(

מינוילגורםמפעילפרטילפיחוקהפצתשידורים; )3("

ס"חהתשס"ד,עמ'32;התשע"ו,עמ'1174ר 38

ס"חהתשס"ה,עמ'956,התשע"ו,עמ'1177ר 39

ס"חהתשע"ב,עמ'158;התשע"ו,עמ'193ר 40

ס"חהתשע"ב,עמ'286ר 41

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ו,עמ'1264ר 42
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רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת )4(
שידוריםר"

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(-מס'64

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-431982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-33ר

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח(,מפעילפנים-ארציייתן")י( )1(
למפעילפנים-ארציאחרשימושבתשתיתהפסיביתשלובאופןהמאפשר
הפנים-ארצי המפעיל של אופטיים או מתכתיים כבלים בה להשחיל
האחראולהקיםבהמיתקניבזקשלהמפעילהפנים-ארציהאחר,ובאופן
המאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםהאמורים,והכוללצורךביצועכל
פעולתבזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהמפעילהפנים-

ארציהאחר;עלהסדרתשימושכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ה(,בשינוייםהמחויביםכאמורבסעיףקטן)ו(,ובכללזהמתןהוראות

בדבראופןביצועהשימושר

סעיפים לפי לסמכותו בהתאם יקבע, האוצר, שר בהסכמת השר, )2(
קטנים)ב(ו–)ב1(,תשלומים,תשלומיםמרבייםאותשלומיםמזערייםבעד
שימושבתשתיתהפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעל

רישיוןכלליייחודישנעשהלפיהוראותפסקה)1(ר

בתשתית השימוש על יחולו ,)2( פסקה לפי תקנות להתקנת עד )3(
הפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכללי
ייחודי,שנעשהלפיהוראותפסקה)1(,התשלומיםהמרבייםשנקבעובעד
שירותגישהלתשתיתפסיביתבתקנותהתקשורת)בזקושידורים()שימוש
ברשתבזקציבוריתשלמפ"א(,התשע"ה-2014,כנוסחןערביוםתחילתו
שלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכלית

לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-442016ר

קייםהפרשביןהתשלומיםלפיפסקה)3(ששילםמפעילפנים–ארצי )4(
שאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"אתשתיתבעדשימוש
)1(לביןהתשלומים בתשתיתהפסיביתשלהחברהלפיהוראותפסקה
שנקבעובתקנותלפיפסקה)2(,ישולםההפרש,עלידיהחברהאועלידי
מפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"א
תשתית,לפיהעניין,בעדהתקופההמתחילהבמועדתחילתהשימוש
לפי החברה של הפסיבית בתשתית האמור, הפנים–ארצי המפעיל של
הוראותפסקה)1(,ולענייןשימושכאמורשנעשהלאחריוםתחילתושל
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016ר

היתההתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים–ארצימוחזקתבידיחברת )5(
החשמללישראלבע"מבפעילותהכבעלרישיוןספקשירותחיונילפיחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-451996,ודרושהלהלצורךפעילותהכאמור,לא

יחולולגביהתשתיתהפסיביתכאמורהוראותסעיףקטןזהר

התקיימובקניםאובתת–קניםבתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים– )6(
ארציכלהתנאיםשלהלן,לאיחולולגביהםהוראותסעיףקטןזה:

רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת )4(
שידוריםר"

תיקוןחוקבחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-431982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-33ר
התקשורת)בזק

ושידורים(-מס'64 בסעיף5,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח(,מפעילפנים-ארציייתן")י( )1(
למפעילפנים-ארציאחרשימושבתשתיתהפסיביתשלובאופןהמאפשר
הפנים-ארצי המפעיל של אופטיים או מתכתיים כבלים בה להשחיל
האחראולהקיםבהמיתקניבזקשלהמפעילהפנים-ארציהאחר,ובאופן
המאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםהאמורים,והכוללצורךביצועכל
פעולתבזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהמפעילהפנים-

ארציהאחר;עלהסדרתשימושכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ה(,בשינוייםהמחויביםכאמורבסעיףקטן)ו(,ובכללזהמתןהוראות

בדבראופןביצועהשימושר

סעיפים לפי לסמכותו בהתאם יקבע, האוצר, שר בהסכמת השר, )2(
קטנים)ב(ו–)ב1(,תשלומים,תשלומיםמרבייםאותשלומיםמזערייםבעד
שימושבתשתיתהפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעל

רישיוןכלליייחודישנעשהלפיהוראותפסקה)1(ר

בתשתית השימוש על יחולו ,)2( פסקה לפי תקנות להתקנת עד )3(
הפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכללי
ייחודי,שנעשהלפיהוראותפסקה)1(,התשלומיםהמרבייםשנקבעובעד
שירותגישהלתשתיתפסיביתבתקנותהתקשורת)בזקושידורים()שימוש
ברשתבזקציבוריתשלמפ"א(,התשע"ה-2014,כנוסחןערביוםתחילתו
שלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכלית

לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-442016ר

קייםהפרשביןהתשלומיםלפיפסקה)3(ששילםמפעילפנים–ארצי )4(
שאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"אתשתיתבעדשימוש
)1(לביןהתשלומים בתשתיתהפסיביתשלהחברהלפיהוראותפסקה
שנקבעובתקנותלפיפסקה)2(,ישולםההפרש,עלידיהחברהאועלידי
מפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"א
תשתית,לפיהעניין,בעדהתקופההמתחילהבמועדתחילתהשימוש
לפי החברה של הפסיבית בתשתית האמור, הפנים–ארצי המפעיל של
הוראותפסקה)1(,ולענייןשימושכאמורשנעשהלאחריוםתחילתושל
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016ר

היתההתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים–ארצימוחזקתבידיחברת )5(
החשמללישראלבע"מבפעילותהכבעלרישיוןספקשירותחיונילפיחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-451996,ודרושהלהלצורךפעילותהכאמור,לא

יחולולגביהתשתיתהפסיביתכאמורהוראותסעיףקטןזהר

התקיימובקניםאובתת–קניםבתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים– )6(
ארציכלהתנאיםשלהלן,לאיחולולגביהםהוראותסעיףקטןזה:

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ו,עמ'1209ר 43

ס"חהתשע"ז,עמ'49ר 44

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ר 45
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הםמצוייםבשימושבלעדישלגורמיהביטחון; )א(

איןבהםפעילותאחרתשלהמפעילהפנים–ארציביןבעבור )ב(
עצמווביןבעבורכלגורםאחרשאינוגורםביטחוןר

בסעיףקטןזה- )7(

"בעלרישיוןמפ"אתשתית"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים–
ארצייםנייחיםהניתניםלאלהבלבד:לבעלרישיוןאחר,לבעלרישיון

לשידוריםאולמישפועלמכוחהיתרכללי;

ראש משרד לישראל, ההגנה צבא מאלה: אחד כל - ביטחון" "גורם
הממשלהומשרדהביטחוןויחידותהסמךשלהםוכןמפעלימערכת
20לחוקלהסדרתהביטחוןבגופים הביטחוןכמשמעותםבסעיף

ציבוריים,התשנ"ח-461998;

"מפעילפנים–ארצי"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים–ארציים
נייחים;

"תשתיתפסיבית"-המרכיביםהפסיבייםשלרשתהבזקהציבוריתבכל
רבדיה,ובכללזהקנים,תת–קנים,גובים,גומחותעיליות,קופסאות

ועמודיםר";

בסעיף6ח4)א()1(,אחרי"אובעלרישיוןלשידוריםלפידרישה"יבוא"אובעל )2(
רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצתשידורים

באמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012";

בסעיף6כ2)ג()5(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )3(

בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוק ")ב1(
הפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,לרבותמי

שהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמור;";

בסעיף6כא)א(,אחרי"והניתניםלקליטהמהאוויר"יבוא"למעטשידורימשדר )4(
ספרתיות, שידור תחנות באמצעות שידורים הפצת בחוק כהגדרתו נושאי ערוץ
באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל שמשדר השידורים ולמעט התשע"ב-2012,

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף6לד1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )5(

נתנההמועצהרישיוןמיוחדלשידוריכבליםלמשדרערוץייעודיכאמור ")א1(
בסעיףקטן)א(,יוארךתוקףהרישיוןעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(

אועדמועדאחרשנקבעברישיון,לפיהמאוחרר";

בסעיף6מט)4(,אחרי"כולםאוחלקם"יבוא"למעטשידורימשדרערוץנושאי )6(
כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידור בעלרישיוןכללי ולמעטהשידוריםשמשדר

הספרתיות,כהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף18- )7(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"ובלבדשלהנחתהרשתניתןאישורכאמור )א(
בסעיף21א"יבוא"ובלבדשהנחתהרשתנעשיתבהתאםלהוראותחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-471965";

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 46

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 47
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בסעיףקטן)ב(,במקום"כרשתשניתןלגביהאישורכאמורבסעיף21א"יבוא )ב(
"וכןרשתשהונחהכדיןלפניתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,כרשת

שהונחהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה";

סעיף21א-בטל; )8(

בסעיף21ב,במקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

בסעיף37,במקום"36,35או36א"יבוא"35או36א"; )11(

בסעיף38,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

הפוגעבמיתקןבזקכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהפטורמהתשלומיםהאמורים ")ד(
בואםהוכיחכינקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעהבמיתקן

הבזקר";

סעיף53ב-בטלר )13(

חוקהתקשורת
-הוראתשעה

ותקנותראשונות

עלאףהאמורבסעיף5)י()1(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה,עד34ר )א(
יוםי"אבתשריהתשע"ח)1באוקטובר2017(-

לאתהיהלמפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעל )1(
רישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתפסיביתשלמפעילפנים–ארציאחר;

לאתהיהלבעלרישיוןכלליייחודיזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )2(
בעלרישיוןכלליייחודיאחרושלבעלרישיוןמפ"אתשתית;

לאתהיהלבעלרישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )3(
בעלרישיוןכלליייחודיר

33)1(לחוק 5)י()2(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף תקנותראשונותלפיסעיף )ב(
זה,יותקנועדיוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(;לאהותקנותקנותעדהמועד
האמור,ידווחושרהתקשורתושרהאוצר,מדיארבעהחודשיםהחלמאותוהמועד,
בדיוןשיתקייםבפניועדתהכלכלהשלהכנסתבהשתתפותם,עלההתקדמותבהליכי

התקנתהתקנותוהסיבהלאיהתקנתןבמועדשנקבער

בסעיףזה- )ג(

"בעלרישיוןמפ"אתשתית","מפעילפנים–ארצי"ו"תשתיתפסיבית"-כהגדרתםבסעיף
5)י()7(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה;

"בעלרישיוןכלליייחודי"-מישקיבלרישיוןכלליייחודי,כהגדרתובסעיף1לחוק
התקשורתר

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'111

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-481965,בסעיף261)ד(-35ר

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ח(יבוא: )1(

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת)בזקושידורים(, ")ט(
התשמ"ב-1982,למעטהקמתרשתבביתמשותףלפיסעיף21ב)ב1(לחוקהאמור
-בעלרישיוןכלליכמשמעותובאותוחוק,ובעלרישיוןמיוחדכמשמעותובאותו

חוקשהוענקולוסמכויותעלפיפרקו'כאמורבסעיף4)ו()2(לאותוחוקר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"כרשתשניתןלגביהאישורכאמורבסעיף21א"יבוא )ב(
"וכןרשתשהונחהכדיןלפניתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,כרשת

שהונחהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה";

סעיף21א-בטל; )8(

בסעיף21ב,במקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

בסעיף37,במקום"36,35או36א"יבוא"35או36א"; )11(

בסעיף38,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

הפוגעבמיתקןבזקכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהפטורמהתשלומיםהאמורים ")ד(
בואםהוכיחכינקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעהבמיתקן

הבזקר";

סעיף53ב-בטלר )13(

עלאףהאמורבסעיף5)י()1(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה,עד34ר )א(
יוםי"אבתשריהתשע"ח)1באוקטובר2017(-

חוקהתקשורת
-הוראתשעה

ותקנותראשונות

לאתהיהלמפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעל )1(
רישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתפסיביתשלמפעילפנים–ארציאחר;

לאתהיהלבעלרישיוןכלליייחודיזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )2(
בעלרישיוןכלליייחודיאחרושלבעלרישיוןמפ"אתשתית;

לאתהיהלבעלרישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )3(
בעלרישיוןכלליייחודיר

33)1(לחוק 5)י()2(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף תקנותראשונותלפיסעיף )ב(
זה,יותקנועדיוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(;לאהותקנותקנותעדהמועד
האמור,ידווחושרהתקשורתושרהאוצר,מדיארבעהחודשיםהחלמאותוהמועד,
בדיוןשיתקייםבפניועדתהכלכלהשלהכנסתבהשתתפותם,עלההתקדמותבהליכי

התקנתהתקנותוהסיבהלאיהתקנתןבמועדשנקבער

בסעיףזה- )ג(

"בעלרישיוןמפ"אתשתית","מפעילפנים–ארצי"ו"תשתיתפסיבית"-כהגדרתםבסעיף
5)י()7(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה;

"בעלרישיוןכלליייחודי"-מישקיבלרישיוןכלליייחודי,כהגדרתובסעיף1לחוק
התקשורתר

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-481965,בסעיף261)ד(-35ר
והבנייה-מס'111

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ח(יבוא: )1(

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת)בזקושידורים(, ")ט(
התשמ"ב-1982,למעטהקמתרשתבביתמשותףלפיסעיף21ב)ב1(לחוקהאמור
-בעלרישיוןכלליכמשמעותובאותוחוק,ובעלרישיוןמיוחדכמשמעותובאותו

חוקשהוענקולוסמכויותעלפיפרקו'כאמורבסעיף4)ו()2(לאותוחוקר";

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'80ר 48
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בפסקה)2(,במקום"משקהגזהטבעי,הוראותשלתכניתמפורטת"יבוא"משקהגז )2(
הטבעי"ר

פרק ט': הגברת התחרות באשראי קמעונאי
תיקוןחוקהפיקוח

עלשירותים
פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-36492016ר
)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(-

בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"אמצעישליטה"יבוא: )א(

""אגודה"-אגודהרשומהכהגדרתהבפקודתהאגודותהשיתופיות50;";

בהגדרה""דירקטור"או"דירקטוריון"",במקום"בחברהוכלבעלתפקיד" )ב(
יבוא"בחברה,חברועדאוועדבאגודה,וכלבעלתפקיד";

בהגדרה"הוןעצמי",בפסקה)2(,אחרי"עלשםנותןהשירותיםהפיננסיים" )ג(
יבוא"וככלשנתןהמפקחהוראותבדבראופןההחזקהשלפיקדוןאואיגרותחוב

כאמור-מוחזקיםגםבהתאםלהוראותשנתןכאמור";

ההגדרה"היקףפעילותנרחב"-תימחק; )ד(

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )ה(

""חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,
התשמ"א-511981;";

אחריההגדרה"המפקח"יבוא: )ו(

5לפקודתהבנקאות, סעיף שהתמנהלפי ""המפקחעלהבנקים"-מי
;";521941

ההגדרה"מתןאשראי"-תימחק; )ז(

בהגדרה"נושאמשרה",בפסקה)1(,אחרי"וכן"יבוא"חברועדתביקורת )ח(
שאינודירקטור,"ר

במקוםההגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא: )ט(

""נותןשירותיםפיננסיים"-בעלרישיוןלמתןשירותיםפיננסיים;";

ההגדרות"נכספיננסי"ו"צבראשראי"-יימחקו; )י(

ההגדרה"רישיון"-תימחק; )יא(

במקוםההגדרות"רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"יבוא: )יב(

""רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"-כהגדרתםבסעיפים11אאו25א,לפי
העניין;";

"רישיוןהנפקה"-כהגדרתובסעיף25י;";

במקוםההגדרות"רישיוןלמתןאשראי"ו"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי" )יג(
יבוא:

""רישיוןלמתןאשראי"ו"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"-כהגדרתם
בסעיף11א;

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 49

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360ר 50

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 51

ע"ר1134,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85ר 52



129 ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-כהגדרתובסעיף25א;

"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים"-כלאחדמאלה:

רישיוןלמתןאשראי; )1(

רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי; )2(

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )3(

רישיוןהנפקה; )4(

האגודות בפקודת כהגדרתו השיתופיות האגודות רשם - "הרשם"
השיתופיות;";

ההגדרה"שירותבנכספיננסי"-תימחק; )יד(

במקוםההגדרה"שירותפיננסי"יבוא: )טו(

""שירותפיננסי"-כלאחדמאלה:

מתןאשראיכהגדרתובסעיף11א; )1(

שירותבנכספיננסי,כהגדרתובסעיף11א; )2(

שירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף25א; )3(

הנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;"; )4(

בסעיף3- )2(

אחריפסקה)2(יבוא: )א(

הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים; ")2א(

הגברתשקיפותהמידעונגישותהמידעללקוחותשלנותנישירותים )2ב(
פיננסיים;";

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

ג'1-גםקידום לענייןמתןשירותיפיקדוןואשראיכאמורבפרק )6("
מטרותחברתיותועזרההדדיתר";

למערכת להיגרם העלול הסיכון נוכח נדרש הדבר "ואם במקום 4)א(, בסעיף )3(
הפיננסית-גםכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאת
התחייבויותיו"יבוא"וכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקיים

אתהתחייבויותיו";

אחריסעיף5יבוא: )4(

"סימן ב'1: ניהול מרשמים

ניהולמרשמים
שלנותנישירותים

פיננסיים

פיננסיים5אר שירותים נותני של מרשמים ינהל המפקח )א(
כמפורטלהלן:

מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראי; )1(

מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותבנכספיננסי; )2(

מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותיפיקדון )3(
ואשראי;

מרשםשלבעלירישיונותהנפקהר )4(

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-כהגדרתובסעיף25א;

"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים"-כלאחדמאלה:

רישיוןלמתןאשראי; )1(

רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי; )2(

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )3(

רישיוןהנפקה; )4(

האגודות בפקודת כהגדרתו השיתופיות האגודות רשם - "הרשם"
השיתופיות;";

ההגדרה"שירותבנכספיננסי"-תימחק; )יד(

במקוםההגדרה"שירותפיננסי"יבוא: )טו(

""שירותפיננסי"-כלאחדמאלה:

מתןאשראיכהגדרתובסעיף11א; )1(

שירותבנכספיננסי,כהגדרתובסעיף11א; )2(

שירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף25א; )3(

הנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;"; )4(

בסעיף3- )2(

אחריפסקה)2(יבוא: )א(

הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים; ")2א(

הגברתשקיפותהמידעונגישותהמידעללקוחותשלנותנישירותים )2ב(
פיננסיים;";

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

ג'1-גםקידום לענייןמתןשירותיפיקדוןואשראיכאמורבפרק )6("
מטרותחברתיותועזרההדדיתר";

למערכת להיגרם העלול הסיכון נוכח נדרש הדבר "ואם במקום 4)א(, בסעיף )3(
הפיננסית-גםכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאת
התחייבויותיו"יבוא"וכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקיים

אתהתחייבויותיו";

אחריסעיף5יבוא: )4(

"סימן ב'1: ניהול מרשמים

ניהולמרשמים
שלנותנישירותים

פיננסיים

פיננסיים5אר שירותים נותני של מרשמים ינהל המפקח )א(
כמפורטלהלן:

מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראי; )1(

מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותבנכספיננסי; )2(

מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותיפיקדון )3(
ואשראי;

מרשםשלבעלירישיונותהנפקהר )4(
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במרשמיםלפיסעיףקטן)א(יכלולהמפקח,ביןהשאר, )ב(
פרטיםאלה:

הרישיון סוג הפיננסיים, השירותים נותן פרטי )1(
שבידוותקופתתוקפואםנקבעה;

הותלה, שרישיונם פיננסיים שירותים נותני )2(
בהתאםלהוראותסעיפים25,23טאו25טז,לפיהעניין;

נותן על שהוטל כספי עיצום בדבר פרסום )3(
השירותיםהפיננסייםלפיפרקי"ב,בכפוףלהוראות

סעיף92ר

המרשמיםיהיופתוחיםלעיוןהציבורבאתרהאינטרנט )ג(
שלהמפקחר";

במקוםכותרתפרקג'יבוא: )5(

"פרק ג': רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי";

לפניסעיף12,אחריכותרתפרקג'יבוא: )6(

בפרקזה-11אר"הגדרות-פרקג'

"היקףפעילותנרחב"-

לענייןעיסוקבמתןשירותבנכספיננסי-מחזור )1(
על או חדשים שקלים מיליון 30 על העולה עסקים
סכוםגבוהיותרשקבעהשרבאישורועדתהכספים

שלהכנסת;

לענייןעיסוקבמתןאשראי-צבראשראיהעולה )2(
על25מיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותר

שקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"מתןאשראי"-מתןאשראידרךעיסוק,למעטהנפקהשל
כרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25יופעולותנוספות
שקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת,ולרבות

העמדתמסגרתאשראי,ביןהשארבאחתמאלה:

ניכיוןשיקים,שטריחובושטריחליפיןכמשמעותם )1(
בפקודתהשטרות53;

מקבל של זכותו המחאת כנגד אשראי מתן )2(
שלאכאמור מאחר, האשראילקבלנכסיםפיננסיים
בפסקה)1(,לרבותשירותיניכיוןכהגדרתםבסעיף7א

לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-541981;

מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשל )3(
נכסאושירות,למעטמתןאשראיכאמורבידימוכר
הנכסאונותןהשירותדרךעיסוקאומשכירו,שהוא

אחדמאלה:

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ר 53

ס"חהתשמ"א,עמ'258ר 54
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הנמוך בסכום בודד ללקוח אשראי מתן )א(
מ–30,000שקליםחדשים,אומסכוםאחרשקבע

השרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיבידימישמוכרנכסאונותן )ב(
רווח, למטרות שלא גם עיסוק, דרך שירות
שירותים במתן או נכסים במכירת שעיסוקו
שאינםפיננסיים,למישאינוצרכןכהגדרתובחוק

הגנתהצרכן,התשמ"א-551981;

מתןאשראישהתקיימולגביותנאיםשקבע )ג(
השר,לרבותלענייןתקופתהאשראיאולעניין
של הכספים ועדת באישור הריבית, שיעור

הכנסת;

מתןערבותלהתחייבותשלאחר; )4(

מתןאשראישכנגדומשועבדנכסבלאזכותחזרה )5(
אלמקבלהאשראיבשלאי–קיוםהחיוב;

"נכספיננסי"-כלאחדמאלה:

מזומן; )1(

כמשמעותם חליפין שטר או חוב שטר שיק, )2(
בפקודתהשטרות;

המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים; )3(

פיקדוןכספי; )4(

ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות; )5(

לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסים )6(
אושירותים,שניתןלצבורבהםערךכספימעלסכום

שקבעהשר;

מטבעוירטואלי; )7(

ועדת באישור השר שקבע אחר פיננסי נכס )8(
הכספיםשלהכנסת;

למתן רישיון בעל כלפי החובות כל סך - אשראי" "צבר
אשראי,בשלאשראישנתןבפועל,בתוספת10%מסך
מסגרותהאשראישנתן;לענייןזה,"מסגרתאשראי"-
התחייבותלהעמדתאשראיבסכוםמסוים,בניכויסך

האשראישניתןבפועלמתוךהסכוםהאמור;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיוןלמתן
אשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

הנמוך בסכום בודד ללקוח אשראי מתן )א(
מ–30,000שקליםחדשים,אומסכוםאחרשקבע

השרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיבידימישמוכרנכסאונותן )ב(
רווח, למטרות שלא גם עיסוק, דרך שירות
שירותים במתן או נכסים במכירת שעיסוקו
שאינםפיננסיים,למישאינוצרכןכהגדרתובחוק

הגנתהצרכן,התשמ"א-551981;

מתןאשראישהתקיימולגביותנאיםשקבע )ג(
השר,לרבותלענייןתקופתהאשראיאולעניין
של הכספים ועדת באישור הריבית, שיעור

הכנסת;

מתןערבותלהתחייבותשלאחר; )4(

מתןאשראישכנגדומשועבדנכסבלאזכותחזרה )5(
אלמקבלהאשראיבשלאי–קיוםהחיוב;

"נכספיננסי"-כלאחדמאלה:

מזומן; )1(

כמשמעותם חליפין שטר או חוב שטר שיק, )2(
בפקודתהשטרות;

המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים; )3(

פיקדוןכספי; )4(

ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות; )5(

לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסים )6(
אושירותים,שניתןלצבורבהםערךכספימעלסכום

שקבעהשר;

מטבעוירטואלי; )7(

ועדת באישור השר שקבע אחר פיננסי נכס )8(
הכספיםשלהכנסת;

למתן רישיון בעל כלפי החובות כל סך - אשראי" "צבר
אשראי,בשלאשראישנתןבפועל,בתוספת10%מסך
מסגרותהאשראישנתן;לענייןזה,"מסגרתאשראי"-
התחייבותלהעמדתאשראיבסכוםמסוים,בניכויסך

האשראישניתןבפועלמתוךהסכוםהאמור;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיוןלמתן
אשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

ס"חהתשמ"א,עמ'248ר 55
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"רישיוןמורחב"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןאשראי"-רישיוןלעסוקבמתןאשראישניתןלפי
פרקזה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"-רישיוןלעסוקבמתן
שהוא בין זה, פרק לפי שניתן פיננסי, בנכס שירות

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

המפורטות "שירותבנכספיננסי"-כלפעולהמהפעולות
להלן,שאיןבהמתןאשראי,הנעשיתדרךעיסוק:

החלפהשלנכספיננסיבנכספיננסיאחר,לרבות )1(
פדיון,פריטה,המרה,מכירהאוהעברהשלנכספיננסי;

ניהולאושמירהשלנכספיננסי,לרבותבאמצעות )2(
כספתר";

בסעיף12- )7(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותפיננסי"יבוא"במתןשירותבנכספיננסי )א(
אובמתןאשראי";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א( ")ג(
רשאילעסוקבמתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,בהיקףפעילות
נרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגישבקשהלקבלתרישיוןמורחב
עדתום30ימיםמהמועדשבוהיקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחב

וכלעודמתקיימיםבושנייםאלה:

טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקףהפעילותהנרחב )2(
המזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבר";

בסעיף13)א(- )8(

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח "בחוק במקום ,)3( בפסקה )א(
התשמ"א-1981"יבוא"בחוקהפיקוחעלהביטוח";

גמל(, )קופות עלשירותיםפיננסיים )4(,במקום"בחוקהפיקוח בפסקה )ב(
התשס"ה-2005"יבוא"בחוקהפיקוחעלקופותגמל";

אחריפסקה)14(יבוא: )ג(

")14א(בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;";

)15(,במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזה, בפסקה )ד(
"ריבית"-כהגדרתהבסעיף25א";

אחריפסקה)16(יבוא: )ה(

אגודהלהתיישבות,לענייןמתןאשראילחבריהאולתאגידים )17("
שבשליטתה,וכןאגודהמרכזת,לענייןמתןאשראילחבריהאולתאגידים

שבשליטתם;לעניןזה-
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"אגודהלהתיישבות"-קיבוץשיתופי,קיבוץמתחדשאומושבשיתופי
כפישהוגדרובתקנותלפיסעיף65לפקודתהאגודותהשיתופיות;

"אגודהמרכזת"-אגודהשכלחבריההםאגודותלהתיישבותאותאגידים
שבשליטתםהמלאהר";

בסעיף14,במקום"לעיסוקבמתןשירותפיננסי"יבוא"לפיפרקזה"; )9(

בסעיף15- )10(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתן )1(
שירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בפסקה)4(,במקום"בנותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בבעלרישיון"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס )ב(
פיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בסעיף16)ב(,בפסקה)1(,בסופהיבוא"וסיכוייולהגשימה"; )11(

בסעיף17)א()1(,במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוקבמסגרת )12(
השירותהפיננסי";

במקוםסעיף19יבוא: )13(

"פירוטתחומי
העיסוקברישיון

ברישיוןיפורטו,ביןהשאר,תחומיהעיסוקבמסגרתהשירות19ר
הפיננסישרשאיבעלהרישיוןלעסוקבהםר";

בסעיף20,במקום"לכללנותניהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לכללבעליהרישיונות" )14(
ובמקום"לנותןשירותיםפיננסייםמסוים"יבוא"לבעלרישיוןמסוים";

בסעיף21,בכלמקום,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"; )15(

בסעיף22- )16(

בסעיףקטן)א(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"והמילים )א(
"אונפתחהנגדוחקירהפלילית"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לענייןדיווחעלהגשתכתבאישום ")א1(
בעבירותלפיסעיף15)א()3(לאתחולהחובהלצרףמסמכיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר";

בסעיף23- )17(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"; )1(

במקוםפסקה)4(יבוא: )2(

בעלהרישיוןלאהחללעסוקבמתןשירותבנכספיננסיאו )4("
במתןאשראי,לפיהעניין,בתוךשנתייםממועדמתןהרישיון,או

שהפסיקלעסוקבכךבמשךתקופהכאמור;";

בפסקאות)5(ו–)6(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעל )3(
הרישיון";

"אגודהלהתיישבות"-קיבוץשיתופי,קיבוץמתחדשאומושבשיתופי
כפישהוגדרובתקנותלפיסעיף65לפקודתהאגודותהשיתופיות;

"אגודהמרכזת"-אגודהשכלחבריההםאגודותלהתיישבותאותאגידים
שבשליטתםהמלאהר";

בסעיף14,במקום"לעיסוקבמתןשירותפיננסי"יבוא"לפיפרקזה"; )9(

בסעיף15- )10(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתן )1(
שירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בפסקה)4(,במקום"בנותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בבעלרישיון"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס )ב(
פיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בסעיף16)ב(,בפסקה)1(,בסופהיבוא"וסיכוייולהגשימה"; )11(

בסעיף17)א()1(,במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוקבמסגרת )12(
השירותהפיננסי";

במקוםסעיף19יבוא: )13(

"פירוטתחומי
העיסוקברישיון

ברישיוןיפורטו,ביןהשאר,תחומיהעיסוקבמסגרתהשירות19ר
הפיננסישרשאיבעלהרישיוןלעסוקבהםר";

בסעיף20,במקום"לכללנותניהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לכללבעליהרישיונות" )14(
ובמקום"לנותןשירותיםפיננסייםמסוים"יבוא"לבעלרישיוןמסוים";

בסעיף21,בכלמקום,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"; )15(

בסעיף22- )16(

בסעיףקטן)א(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"והמילים )א(
"אונפתחהנגדוחקירהפלילית"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לענייןדיווחעלהגשתכתבאישום ")א1(
בעבירותלפיסעיף15)א()3(לאתחולהחובהלצרףמסמכיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר";

בסעיף23- )17(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"; )1(

במקוםפסקה)4(יבוא: )2(

בעלהרישיוןלאהחללעסוקבמתןשירותבנכספיננסיאו )4("
במתןאשראי,לפיהעניין,בתוךשנתייםממועדמתןהרישיון,או

שהפסיקלעסוקבכךבמשךתקופהכאמור;";

בפסקאות)5(ו–)6(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעל )3(
הרישיון";
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בסעיףקטן)ב(,במקום"לנותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לבעלהרישיון"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"להתלותאתרישיונושלנותןשירותיםפיננסיים" )ג(
יבוא"להתלותרישיון";

בסעיף24)א(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"; )18(

סעיף25-בטל; )19(

לפניכותרתפרקד'יבוא: )20(

"פרק ג'1: רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

בפרקזה-25ארהגדרות-פרקג'1

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"היקףפעילותבנקאי"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליארדוחצישקליםחדשיםאועלסכוםגבוה
יותרשקבעהשרבהסכמתנגידבנקישראלובאישור

ועדתהכספיםשלהכנסת;

"היקףפעילותנרחב"-צברפיקדונותהעולהעל50מיליון
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשר
הכספיםשלהכנסת,אוצבראשראי ועדת באישור
העולהעל25מיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםגבוה

יותרשקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"מתןאשראי"-כהגדרתובסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(,
למעטהנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;

תרומה, או מענק הלוואה, לרבות תשלום, כל - "פיקדון"
שמתקייםלגביואחדמאלהולמעטתשלוםמסוגשקבע

השר:

ישבצדוזכותלקבלוחזרה,כולואוחלקו,בין )1(
או שהומחתה ובין התשלום נותן של היא שהזכות
כפיקדון יראו לא זה, לעניין הוקנתהלאדםשלישי;
רכישתאמצעישליטהבאגודה תשלוםשניתןבשל
שיתופיתהמקנהלרוכשזכותלפדיונובמועדהפסקת

החברותבאגודהכאמור;

ממקבל אשראי או מענק לקבל זכות בצדו יש )2(
ובין התשלום נותן של היא שהזכות בין התשלום,

שהומחתהאוהוקנתהלאדםשלישי;

מתקיימיםלגביותנאיםאחריםשקבעהשר; )3(

"צבראשראי"-כהגדרתובסעיף11א,בשינוייםהמחויבים;

"צברפיקדונות"-סךכלהחובותשלבעלרישיון,בשלקבלת
פיקדונותבפועל;

"קבלתפיקדונות"-כהגדרת"קבלתפיקדונותכספיים"בסעיף
21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(;
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"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשרעםאשראיאופיקדון
שישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויהאשריהיה,
כאמור אשראי, לקבלת זכות שבצדו פיקדון ולעניין
לרבות - זה שבסעיף "פיקדון" להגדרה )2( בפסקה
הותרתחלקמכספיהפיקדוןבידינותןהאשראי,בשל

מתןהאשראי,והכוללמעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוג,בסכום )1(
אובשיעורשקבעהשר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוג,בסכוםאובשיעורשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

אחר מדד או לצרכן, המחירים מדד )ב(
שאישרהמפקח,שמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-רישיוןלעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראי,שניתןלפיפרקזה,ביןשהוא

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

"שירותיפיקדוןואשראי"-קבלתפיקדונותומתןאשראי,
כאחת,הנעשיםדרךעיסוק,ובלבדשהפיקדונותאו

האשראי,כולםאוחלקם,נושאיריביתר

חובתרישוי-
רישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

אגודהשאינהתאגידבנקאילאתעסוקבמתןשירותי25בר )א(
פיקדוןואשראי,בהיקףפעילותהנמוךמהיקףפעילותבנקאי,
ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בידה כן אם אלא

ובהתאםלתנאיהרישיוןר

מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראיבהיקףפעילותנרחבאלאאםכןבידו

רישיוןמורחבר

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(רשאילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגיש
בקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום30ימיםמהמועדשבו
היקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחבוכלעודמתקיימים

בושנייםאלה:

"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשרעםאשראיאופיקדון
שישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויהאשריהיה,
כאמור אשראי, לקבלת זכות שבצדו פיקדון ולעניין
לרבות - זה שבסעיף "פיקדון" להגדרה )2( בפסקה
הותרתחלקמכספיהפיקדוןבידינותןהאשראי,בשל

מתןהאשראי,והכוללמעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוג,בסכום )1(
אובשיעורשקבעהשר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוג,בסכוםאובשיעורשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

אחר מדד או לצרכן, המחירים מדד )ב(
שאישרהמפקח,שמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-רישיוןלעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראי,שניתןלפיפרקזה,ביןשהוא

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

"שירותיפיקדוןואשראי"-קבלתפיקדונותומתןאשראי,
כאחת,הנעשיםדרךעיסוק,ובלבדשהפיקדונותאו

האשראי,כולםאוחלקם,נושאיריביתר

חובתרישוי-
רישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

אגודהשאינהתאגידבנקאילאתעסוקבמתןשירותי25בר )א(
פיקדוןואשראי,בהיקףפעילותהנמוךמהיקףפעילותבנקאי,
ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בידה כן אם אלא

ובהתאםלתנאיהרישיוןר

מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראיבהיקףפעילותנרחבאלאאםכןבידו

רישיוןמורחבר

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(רשאילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגיש
בקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום30ימיםמהמועדשבו
היקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחבוכלעודמתקיימים

בושנייםאלה:
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טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקף )2(
הפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(והוראותסעיפים21ו–22א )ד(
לחוקהבנקאות)רישוי(,אגודהבעלתרישיוןכאמורבסעיף
קטן)א(שהוארישיוןמורחב,רשאיתלהמשיךולעסוקבמתן
שאינה אף בנקאי, פעילות בהיקף ואשראי פיקדון שירותי
תאגידבנקאי,אםהגישהלנגידבנקישראלבקשהלקבלת
)רישוי(,לפניהמועדשבוהיקף לפיחוקהבנקאות רישיון
מתקיימים עוד וכל בנקאי, פעילות להיקף היה פעילותה

שנייםאלה:

נגידבנקישראלטרםנתןאתהחלטתובבקשה )1(
לקבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(;

מהסכום 110% על עולה אינו פעילותה היקף )2(
הקבועבהגדרה"היקףפעילותבנקאי"שבסעיף25א,

אומסכוםאחרשנקבעלפיה,ככלשנקבער

סייגיםלחובת
הרישוי-רישיון

למתןשירותי
פיקדוןואשראי

חובתהרישוילפיסעיף25בלאתחולעלאלה:25גר )א(

מבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח; )1(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופות )2(
גמלר

השר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,בתקנות, )ב(
לפטורסוגיגופיםנוספיםמחובתהרישוילפיסעיף25ב;אין
בפטורכאמורכדילגרועמהוראותלפיחוקהבנקאות)רישוי(ר

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראייכולשיהיהרישיוןבסיסי25דרסוגיהרישיונות
אורישיוןמורחבר

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25הר )א(
לגביוכלאלה:

מבקשהרישיוןהואאגודהשלאמונהלהכונס )1(
לפחות שאחד וכן לפירוקה צו ניתן שלא או נכסים
תושב או ישראלי אזרח הוא בה המשרה מנושאי

ישראל;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
רישיוןבסיסי,בהתאםלהוראותסעיף37ולתוספת;

שמפאת בעבירה הורשע לא הרישיון מבקש )3(
הרישיוןאינו נסיבותיהמבקש או מהותה,חומרתה
ראוילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי,וכןלאהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהכאמורשטרםניתןבעניינו
פסקדיןסופי,ולאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבות
אמות לפי וביושרתו ביושרו דופי המטילות אחרות
המידהשעליהןהורהלפיסעיף4)ב(;לענייןזהובלי

לגרועמכלליותהאמור-
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יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
העבירה ביצוע לנסיבות הנוגעים מיוחדים
ומידתחומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוק

במתןשירותיפיקדוןואשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

הרישיון במבקש עניין ובבעל שליטה בבעל )5(
מתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפיפרקד'ר

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
ואשראי, פיקדון שירותי במתן לעסוק ראוי אינו הרישיון
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהר

תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25ור )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25ה,כלאלה:

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )1(
רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף37ולתוספת;

מבנההתאגידתואםאתהדרישותלפיפרקה'ר )2(

יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

מסמכי פי על הרישיון מבקש של מטרותיו )1(
ההתאגדותשלו;

וסיכוייו הרישיון מבקש של העסקית התכנית )2(
להגשימה;

האמצעיםהכספייםומקורותהמימוןשלמבקש )3(
הרישיון;

שיקוליםשבטובתהציבורר )4(

בקשהלרישיון
למתןשירותי

פיקדוןואשראי

עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף17,בשינויים25זר
המחויביםר

החלתהוראות
לענייןרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

ובעל25חר 22ו–24יחולולענייןרישיון 18עד סעיפים הוראות
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:חובת
הדיווחלפיסעיף22)ב(תחול,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין

שינויבצברהפיקדונותר

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
העבירה ביצוע לנסיבות הנוגעים מיוחדים
ומידתחומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוק

במתןשירותיפיקדוןואשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

הרישיון במבקש עניין ובבעל שליטה בבעל )5(
מתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפיפרקד'ר

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
ואשראי, פיקדון שירותי במתן לעסוק ראוי אינו הרישיון
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהר

תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25ור )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25ה,כלאלה:

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )1(
רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף37ולתוספת;

מבנההתאגידתואםאתהדרישותלפיפרקה'ר )2(

יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

מסמכי פי על הרישיון מבקש של מטרותיו )1(
ההתאגדותשלו;

וסיכוייו הרישיון מבקש של העסקית התכנית )2(
להגשימה;

האמצעיםהכספייםומקורותהמימוןשלמבקש )3(
הרישיון;

שיקוליםשבטובתהציבורר )4(

בקשהלרישיון
למתןשירותי

פיקדוןואשראי

עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף17,בשינויים25זר
המחויביםר

החלתהוראות
לענייןרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

22ו–24יחולולענייןרישיוןובעל25חר עד 18 הוראותסעיפים
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:חובת
הדיווחלפיסעיף22)ב(תחול,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין

שינויבצברהפיקדונותר
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ביטולאוהתליה
שלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

בהתקיים25טר להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
וכן המחויבים, בשינויים ,)6( עד 23)א()1( בסעיף האמור

בהתקייםאחדמאלה:

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )1(
הרישיוןאואתהתלייתו;

היקף הוא הרישיון בעל של הפעילות היקף )2(
פעילותבנקאיולאמתקייםהאמורבסעיף25ב)ד(ר

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםר

פרק ג'2: רישיון הנפקה
בפרקזה-25ירהגדרות-פרקג'2

חוזר לשימוש אחר חפץ או לוחית - אשראי" "כרטיס
תשלום בלא ספק מאת נכסים לרכישת המיועדים
מיידישלהתמורהאולמשיכתכסףשמקורובאשראי

באמצעותמכשיריםממוכנים;

כרטיס בחוזה התקשרות - אשראי כרטיס של "הנפקה",
חיוב, כרטיסי בחוק כמשמעותו לקוח, עם אשראי
התשמ"ו-561986,והתחייבותלמתןאשראיבאמצעות

כרטיסהאשראי;

"רישיוןהנפקה"-רישיוןלעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי
שניתןלפיפרקזה;

"מתןאשראי"-כהגדרתובסעיף11אאו25א,לפיהענייןר

חובתרישוי-
רישיוןהנפקה

מישעיסוקובמתןאשראילאיעסוקגםבהנפקהשלכרטיסי25יאר
אשראיאלאאםכןבידורישיוןהנפקהשקיבלמאתהמפקח,

ובהתאםלתנאיהרישיוןר

סייגיםלחובת
הרישוי-רישיון

הנפקה

חובתהרישוילפיסעיף25יאלאתחולעלמישפטורמחובת25יבר
הרישוילפיסעיפים13או25גר

תנאיםלמתן
רישיוןהנפקה

המפקחרשאילתתרישיוןהנפקהלמבקששמתקיימים25יגר )א(
לגביוכלאלה:

רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל הוא )1(
מורחב,אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
שהוארישיוןמורחב)בסעיףזה-בעלרישיוןמורחב(;

למבקשרישיוןההנפקההוןעצמימזעריכנדרש )2(
37 סעיף להוראות בהתאם מורחב, רישיון מבעל

ולתוספת,הכוללפיהעניין;

בעבירה הורשע לא ההנפקה רישיון מבקש )3(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
לעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי,וכןלאהוגשנגדו
כתבאישוםבעבירהכאמורשטרםניתןבעניינופסק

ס"חהתשמ"ו,עמ'187ר 56
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דיןסופי,ולאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרות
המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו דופי המטילות
4)ב(;לענייןזהובלילגרוע שעליהןהורהלפיסעיף

מכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהנפקה

שלכרטיסיאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

ההנפקה רישיון מבקש של המשרה בנושאי )4(
מתקיימיםהתנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרה

בבעלרישיוןהנפקהלפיפרקה';

רישיון במבקש עניין ובבעל שליטה בבעל )5(
ההנפקהמתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפיפרקד';

מבנההתאגידעומדבדרישותלפיפרקה'ר )6(

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקשֲֲ )ב(
רישיוןההנפקהאינוראוילעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי,
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהר

בבואולהחליטבבקשהלמתןרישיוןמנפיקיביאהמפקח )ג(
בחשבון,ביןהשאראתהענייניםהמנוייםבסעיפים16)ב(או

25ו)ב(,לפיהעניין,וכןאתאלה:

של יכולתו על המעידים הסדרים של קיומם )1(
המבקשלקייםתשתיתמתאימהשתבטיחאתיציבות

פעילותוכבעלרישיוןהנפקה;

קיומושלממשלתאגידיהכוללמנגנוניםנאותים )2(
של ברורה חלוקה זה ובכלל תקין, ניהול להבטחת
מנגנוני וקיום המשרה נושאי בין האחריות תחומי

בקרהופיקוחנאותים;

זה ובכלל נאותים, אבטחה מנגנוני של קיומם )3(
להערכתסיכוניאבטחתהמידע אמצעיםמתאימים

ולהתמודדותעמם;

סיכונים, לניהול נאותים מנגנונים של קיומם )4(
אחר ולמעקב לניטור לזיהוי, מנגנונים זה ובכלל
הסיכוניםשהמבקשיהיהחשוףלהםבפעילותוכבעל

רישיוןהנפקה,ולדיווחעליהם;

דיןסופי,ולאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרות
המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו דופי המטילות
4)ב(;לענייןזהובלילגרוע שעליהןהורהלפיסעיף

מכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהנפקה

שלכרטיסיאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

ההנפקה רישיון מבקש של המשרה בנושאי )4(
מתקיימיםהתנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרה

בבעלרישיוןהנפקהלפיפרקה';

רישיון במבקש עניין ובבעל שליטה בבעל )5(
ההנפקהמתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפיפרקד';

מבנההתאגידעומדבדרישותלפיפרקה'ר )6(

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
רישיוןההנפקהאינוראוילעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי,
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהר

ֲֲ

בבואולהחליטבבקשהלמתןרישיוןמנפיקיביאהמפקח )ג(
בחשבון,ביןהשאראתהענייניםהמנוייםבסעיפים16)ב(או

25ו)ב(,לפיהעניין,וכןאתאלה:

של יכולתו על המעידים הסדרים של קיומם )1(
המבקשלקייםתשתיתמתאימהשתבטיחאתיציבות

פעילותוכבעלרישיוןהנפקה;

קיומושלממשלתאגידיהכוללמנגנוניםנאותים )2(
של ברורה חלוקה זה ובכלל תקין, ניהול להבטחת
מנגנוני וקיום המשרה נושאי בין האחריות תחומי

בקרהופיקוחנאותים;

זה ובכלל נאותים, אבטחה מנגנוני של קיומם )3(
להערכתסיכוניאבטחתהמידע אמצעיםמתאימים

ולהתמודדותעמם;

סיכונים, לניהול נאותים מנגנונים של קיומם )4(
אחר ולמעקב לניטור לזיהוי, מנגנונים זה ובכלל
הסיכוניםשהמבקשיהיהחשוףלהםבפעילותוכבעל

רישיוןהנפקה,ולדיווחעליהם;
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קיומםשלהסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנת )5(
הוןומימוןטרור;

זהותםשלצדדיםקשוריםלמבקש;לענייןזה,"צד )6(
קשור"-מישנשלטבידיהמבקשאובידימיששולט

במבקשר

בקשהלרישיון
הנפקה

המפקח25ידר שיקבע בטופס תוגש הנפקה לרישיון בקשה )א(
ותכלולביןהשאראתאלה:

פרטיםכאמורבסעיף17)א(,בשינוייםהמחויבים; )1(

תיאורהממשלהתאגידישלהמבקשובכללזה )2(
המבנההארגוני,חלוקתתחומיהאחריותביןנושאי

המשרהבמבקשומנגנוניהפיקוחוהבקרה;

אבטחת לרבות המבקש של האבטחה מדיניות )3(
מידע;

מדיניותניהולהסיכוניםשלהמבקש; )4(

תכניתהמשכיותעסקית; )5(

תיאורההסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנת )6(
הוןומימוןטרור;

פרטיהזיהוישלצדדיםקשוריםלמבקשכהגדרתם )7(
בסעיף25יג)ג()6(ותיאורהקשרלמבקשר

לרישיון בקשה על יחולו ו–)ג(, 17)ב( סעיף הוראות )ב(
הנפקה,בשינוייםהמחויביםר

החלתהוראות
לענייןרישיון

הנפקה

הוראותסעיפים18עד22ו–24יחולולענייןרישיוןהנפקה,25טור
בשינוייםהמחויביםר

ביטולאוהתליה
שלרישיוןהנפקה

להתלותו,25טזר או הנפקה רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
בהתקייםהאמורבסעיף23)א()1(עד)3(או)5(,וכןבהתקיים

אחדמאלה:

בעלהרישיוןלאהחללעסוקבהנפקהשלכרטיס )1(
אשראיבתוךשנהממועדמתןהרישיוןאושהפסיק

לעסוקבכך,במשךתקופההעולהעלשישהחודשים;

במערכת משתתף שהוא רישיון בעל לעניין )2(
תשלומים-פעילותועלולהלפגועביציבותמערכת
"מערכת זה, לעניין באמינותה; או התשלומים
תשלומים"ו"משתתףבמערכתתשלומים"-כהגדרתם

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-572008;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
הרישיוןאואתהתלייתור

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםר";

ס"חהתשס"ח,עמ'184ר 57
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בסעיף26)ג(,במקום"בסעיף16)ב(,בשינוייםהמחויבים"יבוא"בסעיפים16)ב(, )21(
25ו)ב(או25יג)ג(,לפיהענייןובשינוייםהמחויבים"ובמקום"תחוםהשירותיםפיננסיים"

יבוא"תחוםהשירותיםהפיננסיים";

בסעיף29- )22(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)1(,במקום"עלמכירתאמצעישליטהשמחזיקאותו )א(
אדם,כולםאוחלקם"יבוא"עלהפסקתהחזקתאמצעיהשליטהשמחזיקאותו

אדם,כולםאוחלקם,בדרךשהורה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"להורותלולמכוראתאמצעיהשליטההאמורים" )ב(
יבוא"להורותלולהפסיקלהחזיקבאמצעיהשליטההאמורים",ואחרי"בתוך

תקופה"יבוא"ובדרך";

בסעיףקטן)ג(,במקום"למכוראמצעישליטה"יבוא"עלהפסקתהחזקת )ג(
אמצעישליטה";

32)ב(,המילים"לרבותהעדרכתבאישוםתלויועומדבעבירהכאמור בסעיף )23(
בסעיף15)א()3("-יימחקו;

בסעיף33- )24(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הדירקטוריון"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבבעלרישיוןבסיסי,";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

במקוםהרישהיבוא"המפקחרשאילתתהוראותבענייניםכמפורט )1(
להלן,דרךכללאולסוגשלנותנישירותיםפיננסייםכאמורבסעיףקטן)א(:";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"ובלבדשבאגודהבעלתרישיוןלמתןשירותי )2(
פיקדוןואשראי,מינויהדירקטוריהיהבידיחבריהאגודה";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ד(

)ב(יחולו, ")ג(סמכויותהמפקחלענייןועדותדירקטוריוןלפיסעיףקטן
בשינוייםהמחויבים,גםלענייןועדתביקורתשאינהועדתדירקטוריוןר";

אחריסעיף33יבוא: )25(

רישיוןמורחב,33אר"המנהלהכללי פיננסייםשהואתאגידבעל שירותים נותן
ולענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-גםבעל
רישיוןבסיסי,ימנהמנהלכללישיהיונתונותלוכלהסמכויות
הדרושותלניהולהשוטףשלעניינינותןהשירותיםהפיננסיים

במסגרתהמדיניותשקבעהדירקטוריוןובכפוףלהנחיותיור";

בסעיף34- )26(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )א(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבעלרישיוןבסיסי",במקום"סעיפים154עד170

לחוקהחברות"יבוא"סעיפים154עד157ו–159עד170לחוקהחברות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף26)ג(,במקום"בסעיף16)ב(,בשינוייםהמחויבים"יבוא"בסעיפים16)ב(, )21(
25ו)ב(או25יג)ג(,לפיהענייןובשינוייםהמחויבים"ובמקום"תחוםהשירותיםפיננסיים"

יבוא"תחוםהשירותיםהפיננסיים";

בסעיף29- )22(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)1(,במקום"עלמכירתאמצעישליטהשמחזיקאותו )א(
אדם,כולםאוחלקם"יבוא"עלהפסקתהחזקתאמצעיהשליטהשמחזיקאותו

אדם,כולםאוחלקם,בדרךשהורה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"להורותלולמכוראתאמצעיהשליטההאמורים" )ב(
יבוא"להורותלולהפסיקלהחזיקבאמצעיהשליטההאמורים",ואחרי"בתוך

תקופה"יבוא"ובדרך";

בסעיףקטן)ג(,במקום"למכוראמצעישליטה"יבוא"עלהפסקתהחזקת )ג(
אמצעישליטה";

32)ב(,המילים"לרבותהעדרכתבאישוםתלויועומדבעבירהכאמור בסעיף )23(
בסעיף15)א()3("-יימחקו;

בסעיף33- )24(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הדירקטוריון"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבבעלרישיוןבסיסי,";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

במקוםהרישהיבוא"המפקחרשאילתתהוראותבענייניםכמפורט )1(
להלן,דרךכללאולסוגשלנותנישירותיםפיננסייםכאמורבסעיףקטן)א(:";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"ובלבדשבאגודהבעלתרישיוןלמתןשירותי )2(
פיקדוןואשראי,מינויהדירקטוריהיהבידיחבריהאגודה";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ד(

)ב(יחולו, ")ג(סמכויותהמפקחלענייןועדותדירקטוריוןלפיסעיףקטן
בשינוייםהמחויבים,גםלענייןועדתביקורתשאינהועדתדירקטוריוןר";

אחריסעיף33יבוא: )25(

רישיוןמורחב,33אר"המנהלהכללי פיננסייםשהואתאגידבעל שירותים נותן
ולענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-גםבעל
רישיוןבסיסי,ימנהמנהלכללישיהיונתונותלוכלהסמכויות
הדרושותלניהולהשוטףשלעניינינותןהשירותיםהפיננסיים

במסגרתהמדיניותשקבעהדירקטוריוןובכפוףלהנחיותיור";

בסעיף34- )26(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )א(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבעלרישיוןבסיסי",במקום"סעיפים154עד170

לחוקהחברות"יבוא"סעיפים154עד157ו–159עד170לחוקהחברות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(



ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 142

נותןשירותיםפיננסייםהחייבבמינוירואהחשבוןמבקרלפיסעיף ")א1(
קטן)א(,ימסורלמפקחהודעהעלהכוונהלמנותרואהחשבוןמבקר,60
ימיםלפחותלפניתחילתכהונתו,ויחולולענייןמינויווהפסקתכהונתו
שלרואההחשבוןהמבקרהוראותסעיף32)ב(ו–)ג(,בשינוייםהמחויביםר";

במקוםכותרתפרקו'יבוא: )27(

"פרק ו': הגבלות על פעילותם של נותני שירותים פיננסיים

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים";

בסעיף38- )28(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"ולענייןהחזקהוניהולשלכספיםבנאמנות"; )א(

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי- )6("

לתת הרישיון בעל שרשאי האשראי היקף לעניין מגבלות )א(
ללקוחולענייןגובההפיקדוןשרשאיבעלהרישיוןלקבלמלקוח,וכן
רשאיהמפקחלתתהוראותכאמורלענייןכללהלקוחותאולעניין

סוגמסויםמהם;

הוצאותהנהלהוהוצאותכלליות,לרבותשכרנושאיהמשרה )ב(
והעובדים;

העסקתיועציםונותנישירותיםר"; )ג(

אחריסעיף38יבוא: )29(

"סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי 
פיקדון ואשראי

תחומיפעולהשל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

ואשראי38אר פיקדון שירותי למתן רישיון בעלת אגודה )א(
)בסעיףזה-אגודתפיקדוןואשראי(,תעסוקבעיסוקיםאלה

בלבד:

קבלתפיקדונותמחבריהאגודהאומקרוביהם )1(
בחשבונותעוברושב,כדילשלםמהםלפידרישה;

קבלתפיקדונותשאינםכאמורבפסקה)1(,מחברי )2(
האגודהאומקרוביהם,מתאגידיםבנקאיים,מאגודות

פיקדוןואשראיאחרותאומהמדינה;

קבלתפיקדונותממישאינםחבריהאגודהאו )3(
קרוביהםואינםמנוייםבפסקה)2(,אםחלקניכרמחברי
האגודההםבעליהכנסהנמוכהולדעתהמפקחקבלת
הפיקדונותדרושהלשםהמשךפעילותהשלהאגודה;
המפקחייתןהוראותלענייןקבלתפיקדונותלפיפסקה
זו,ובכללזהלענייןגובהההכנסהשלחבריהאגודה
ומספרחבריהאגודהבעליהכנסהכאמורהמצדיקים

קבלתפיקדונותלפיפסקהזו;

מתןאשראילחבריהאגודה,לקרוביהם,לתאגידים )4(
בנקאייםולאגודותפיקדוןואשראיאחרות;
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ניהולתשלומיםבעבורחבריהאגודהוקרוביהם, )5(
לרבותגבייתכספים,העברתםוהמרתם;

קנייהומכירהשלמטבעחוץ; )6(

שיורה הוראות פי על ערך בניירות השקעה )7(
המפקחלענייןזה;

שמירהוניהולשלמסמכיםסחירים,ניירותערך, )8(
זכויותונכסיםאחריםלמעןחבריהאגודהוקרוביהם,
כשלוח,כשומר,כסוכןאוכנאמן,ובלבדשניתןאישור
מאתהמפקחלעיסוקכאמורושאגודתפיקדוןואשראי
לאתנהלבמסגרתעיסוקהכאמורמפעלעסקי,והכול

למעטפעולותאלה:

מתןהתחייבותחיתומיתכהגדרתהבחוק )א(
ניירותערך;

ניהולקופתגמלכהגדרתהבחוקהפיקוח )ב(
עלקופותגמל;

ניהולקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות )ג(
כמשמעותהבחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,

התשנ"ד-581994;

בחוק כהגדרתו השקעות תיקי ניהול )ד(
בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת
התשנ"ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות

591995)בסעיףזה-חוקהסדרתהעיסוקבייעוץ
השקעות(;

קנייהומכירהשלניירותערךכסוחראוכסוכןשל )9(
חבריהאגודהאוקרוביהם,ובלבדשניתןאישורמאת

המפקחלעיסוקכאמור;

ייעוץכספיוכלכלילחבריהאגודהאולקרוביהם )10(
בתחוםעיסוקיהאגודה;

וכן ולקרוביהם, האגודה לחברי פנסיוני ייעוץ )11(
כחלק קרובו, או אגודה חבר בעבור עסקה ביצוע
בהתאם והכול לו, ובהמשך הפנסיוני מהייעוץ
)ייעוץ, להוראותחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-602005;

ולקרוביהם, האגודה לחברי השקעות ייעוץ )12(
בהתאםלהוראותחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות;

חוק, לפי לבנק במפורש שהותר אחר עיסוק )13(
באישורהמפקחובהסכמתהמפקחעלהבנקים;

ניהולתשלומיםבעבורחבריהאגודהוקרוביהם, )5(
לרבותגבייתכספים,העברתםוהמרתם;

קנייהומכירהשלמטבעחוץ; )6(

שיורה הוראות פי על ערך בניירות השקעה )7(
המפקחלענייןזה;

שמירהוניהולשלמסמכיםסחירים,ניירותערך, )8(
זכויותונכסיםאחריםלמעןחבריהאגודהוקרוביהם,
כשלוח,כשומר,כסוכןאוכנאמן,ובלבדשניתןאישור
מאתהמפקחלעיסוקכאמורושאגודתפיקדוןואשראי
לאתנהלבמסגרתעיסוקהכאמורמפעלעסקי,והכול

למעטפעולותאלה:

מתןהתחייבותחיתומיתכהגדרתהבחוק )א(
ניירותערך;

ניהולקופתגמלכהגדרתהבחוקהפיקוח )ב(
עלקופותגמל;

ניהולקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות )ג(
כמשמעותהבחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,

התשנ"ד-581994;

בחוק כהגדרתו השקעות תיקי ניהול )ד(
בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת
התשנ"ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות

591995)בסעיףזה-חוקהסדרתהעיסוקבייעוץ
השקעות(;

קנייהומכירהשלניירותערךכסוחראוכסוכןשל )9(
חבריהאגודהאוקרוביהם,ובלבדשניתןאישורמאת

המפקחלעיסוקכאמור;

ייעוץכספיוכלכלילחבריהאגודהאולקרוביהם )10(
בתחוםעיסוקיהאגודה;

וכן ולקרוביהם, האגודה לחברי פנסיוני ייעוץ )11(
כחלק קרובו, או אגודה חבר בעבור עסקה ביצוע
בהתאם והכול לו, ובהמשך הפנסיוני מהייעוץ
)ייעוץ, להוראותחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-602005;

ולקרוביהם, האגודה לחברי השקעות ייעוץ )12(
בהתאםלהוראותחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות;

חוק, לפי לבנק במפורש שהותר אחר עיסוק )13(
באישורהמפקחובהסכמתהמפקחעלהבנקים;

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 58

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ר 59

ס"חהתשס"ה,עמ'918ר 60
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פעולהאחרתהנלוויתלעיסוקשמותרלאגודת )14(
פיקדוןואשראי,לרבותהנפקתכרטיסחיובכהגדרתו
בחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986,ובכללזההנפקה

שלכרטיסיאשראיבהתאםלהוראותפרקג'2;

פעילותלמעןהקהילה,ובלבדשאיןבכךפעילות )15(
לפי ואשראי פיקדון לאגודת מותרת שאינה עסקית

סעיףזהר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לחבראגודהכמשמעותו )ב(
יינתנו השיתופיות, האגודות לפקודת 6)5()א()3( בסעיף
ו–)14(לסעיף )5( ,)2( ,)1( רקהשירותיםהמנוייםבפסקאות

קטן)א(,ובלבדשלענייןהשירותיםהמנוייםבפסקאות)1(ו–)2(
האמורות-סכומיהפיקדונותשיתקבלומחברכאמורלא

יעלהעל5%ר2מההוןהעצמישלהאגודהר

בסעיףזה- )ג(

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"פיקדון"-כהגדרתובסעיף25א;

"קרוב"-כלאחדמאלה:

בןזוג; )1(

ילדשטרםמלאולו21שנים; )2(

או אחות אח, שנים, 21 לו שמלאו ילד )3(
האגודה, חבר של בחשבון השותפים הורה,

המתנהלאצלהאגודהר

הגבלהעלשליטה
והחזקתאמצעי

שליטהבידי
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילאישלוטבתאגיד38בר
ולאיהיהבעלענייןבו,אלאבאישורהמפקחר

סימן ג': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה

הגבלהעלביצוע
פעולותהנפקה

שלכרטיסיאשראי
באמצעותאחר

אשראי38גר כרטיסי של הנפקה יבצע לא הנפקה רישיון בעל
כהגדרתהבסעיף25יאופעילותנלוויתהקשורהלהנפקה,
באמצעותאדםאחר,אלאבהתאםלהוראותשיורההמפקח

לענייןזהר";

בסעיף39)א(- )30(

בפסקה)1(,במקום"שיקבעהשר"יבוא"כפישיורההמפקחלאחרהתייעצות )א(
עםהוועדה",במקום"ולתקופותשיקבע"יבוא"ולתקופותכפישיורה"ובמקום

"אירועשיקבע"יבוא"אירועכפישיורה";

בפסקה)2(,במקום"שיקבעהשר"יבוא"כפישיורההמפקחלאחרהתייעצות )ב(
עםהוועדה"ובמקום"אירועשיקבע"יבוא"אירועכפישיורה";

בסעיף44,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )31(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובכלאחדמאלה: ")ב(
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מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשלנכס,בידינותןשירותים )1(
פיננסיים;

הפקדתפיקדוןאצלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כתנאי )2(
למתןאשראימאתבעלהרישיון;

נסיבותנוספותשקבעהשר,באישורועדתהכספיםשלהכנסתר"; )3(

בסעיף46,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )32(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילאיתקשרבעסקהעםקטין, ")א1(
ביןבעצמווביןבאמצעותהורהואואפוטרופסו;ואולםרשאיהשר,באישור
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבוענסיבותאותנאיםשבהתקיימםיהיהרשאי
בעלרישיוןכאמורלהתקשרבעסקהעםקטיןובלבדשמלאולו14שנים,בכפוף

להוראותחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-1962ר";

49)א(,במקום"השררשאילקבוע"יבוא"המפקחרשאילתתהוראות" בסעיף )33(
ובמקום"הוראותלענייןתוכנו"יבוא"לענייןתוכנו";

בסעיף50,אחרי"מבעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אומבעלרישיוןלמתןשירותי )34(
פיקדוןואשראי"והסיפההחלבמילים"תנאיםכאמורייקבעו"-תימחק;

במקוםכותרתפרקט'יבוא: )35(

"פרק ט': שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין";

54)א(,במקום"העלולהלפגועבניהולםהתקין"יבוא"העלולהלפגוע בסעיף )36(
ביכולתולקייםאתהתחייבויותיואובניהולםהתקיןשלעסקיו";

בסעיף55,אחרי"כדילמנועמנותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"שלאלקייםאת )37(
התחייבויותיואו";

בסעיף56)א(- )38(

)א(ברישה,במקום"פגיעהמשמעותית,בניהול"יבוא"פגיעהמשמעותיתבניהול
התקיןשלעסקיו,אולפגועביכולתולקייםאתהתחייבויותיו,";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

למנותמנהל למתןשירותיפיקדוןואשראי- רישיון לענייןבעל )4("
מורשהשינהלאתעסקיבעלהרישיוןכאמורבסעיף58א;מינויכאמור

ייעשהלאחרהתייעצותעםהרשםר";

אחריסעיף58יבוא: )39(

מנהלמורשהשהתמנהלפיסעיף56)א()4(ינהלאתעסקי58אר"מנהלמורשה )א(
בעלהרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)בסעיףזה-בעל

הרישיון(לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחר

בלילפגועבהוראותסעיףקטן)א(,למנהלהמורשהיהיו )ב(
כלהסמכויותוהתפקידיםשישלנושאמשרהבבעלהרישיון,
לדירקטוריוןשלו,לוועדותהדירקטוריוןשלוולדירקטורים
שלו,עלפימסמכיההתאגדותשלבעלהרישיוןוההחלטות
שהתקבלובוכדין;כלעודממלאמנהלמורשהאתתפקידו
לאימלאוהדירקטוריון,ועדותיווחבריואתתפקידיהםולא

ישתמשובסמכויותיהםר

מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשלנכס,בידינותןשירותים )1(
פיננסיים;

הפקדתפיקדוןאצלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כתנאי )2(
למתןאשראימאתבעלהרישיון;

נסיבותנוספותשקבעהשר,באישורועדתהכספיםשלהכנסתר"; )3(

בסעיף46,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )32(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילאיתקשרבעסקהעםקטין, ")א1(
ביןבעצמווביןבאמצעותהורהואואפוטרופסו;ואולםרשאיהשר,באישור
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבוענסיבותאותנאיםשבהתקיימםיהיהרשאי
בעלרישיוןכאמורלהתקשרבעסקהעםקטיןובלבדשמלאולו14שנים,בכפוף

להוראותחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-1962ר";

49)א(,במקום"השררשאילקבוע"יבוא"המפקחרשאילתתהוראות" בסעיף )33(
ובמקום"הוראותלענייןתוכנו"יבוא"לענייןתוכנו";

בסעיף50,אחרי"מבעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אומבעלרישיוןלמתןשירותי )34(
פיקדוןואשראי"והסיפההחלבמילים"תנאיםכאמורייקבעו"-תימחק;

במקוםכותרתפרקט'יבוא: )35(

"פרק ט': שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין";

54)א(,במקום"העלולהלפגועבניהולםהתקין"יבוא"העלולהלפגוע בסעיף )36(
ביכולתולקייםאתהתחייבויותיואובניהולםהתקיןשלעסקיו";

בסעיף55,אחרי"כדילמנועמנותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"שלאלקייםאת )37(
התחייבויותיואו";

בסעיף56)א(- )38(

)א(ברישה,במקום"פגיעהמשמעותית,בניהול"יבוא"פגיעהמשמעותיתבניהול
התקיןשלעסקיו,אולפגועביכולתולקייםאתהתחייבויותיו,";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

למנותמנהל למתןשירותיפיקדוןואשראי- רישיון לענייןבעל )4("
מורשהשינהלאתעסקיבעלהרישיוןכאמורבסעיף58א;מינויכאמור

ייעשהלאחרהתייעצותעםהרשםר";

אחריסעיף58יבוא: )39(

מנהלמורשהשהתמנהלפיסעיף56)א()4(ינהלאתעסקי58אר"מנהלמורשה )א(
בעלהרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)בסעיףזה-בעל

הרישיון(לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחר

בלילפגועבהוראותסעיףקטן)א(,למנהלהמורשהיהיו )ב(
כלהסמכויותוהתפקידיםשישלנושאמשרהבבעלהרישיון,
לדירקטוריוןשלו,לוועדותהדירקטוריוןשלוולדירקטורים
שלו,עלפימסמכיההתאגדותשלבעלהרישיוןוההחלטות
שהתקבלובוכדין;כלעודממלאמנהלמורשהאתתפקידו
לאימלאוהדירקטוריון,ועדותיווחבריואתתפקידיהםולא

ישתמשובסמכויותיהםר
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המנהלהמורשהמוסמך,באישורהמפקחשיינתןלאחר )ג(
התייעצותעםהרשם,להעביראתנכסיווהתחייבויותיושל
שירותי למתן רישיון כולםאוחלקם,לבעל הרישיון, בעל

פיקדוןואשראי,אחר,שהסכיםלכךר

המנהלהמורשהרשאי,באישורהמפקח,להורות)ד( )1(
כיבתוךתקופהשלאתעלהעלעשרהימיםמיוםמינויו
לפיסעיף56)א()4(לאיקייםבעלהרישיוןהתחייבויות

שמועדקיומןחלבאותהתקופהאוקודםלכןר

האמורה התקופה את להאריך רשאי המפקח )2(
כאמור הודיע אם נוספים ימים בעשרה )1( בפסקה
של רישיונו את לבטל כוונתו על )ה( קטן בסעיף
בעלהרישיון,ועדייןלאחלפההתקופהשבהרשאי
בית נתן לא או טענותיו, את להגיש הדירקטוריון

המשפטצולפירוקבעלהרישיוןאולכינוסנכסיור

המנהלהמורשהיביאלידיעתהציבורכלהוראה )3(
שניתנהלפיפסקאות)1(או)2(סמוךככלהאפשרלאחר

נתינתהר

בעלהרישיון,המנהלהמורשהאוהמפקחלא )4(
יישאובכלאחריותבשלמתןהוראהלפיסעיףקטןזה

אובשלאי–מילויהתחייבותלפיהר

ביקשהמפקחלבטלאתרישיונושלבעלרישיוןשמונה )ה(
לומנהלמורשה,ייתןלדירקטוריוןשלבעלהרישיוןהזדמנות

סבירהלהגישאולהשמיעאתטענותיולפניור

למנהל לשלם הרישיון לבעל להורות רשאי המפקח )ו(
המורשהשכרוהוצאותכפישיקבעהמפקח,ואםהיההמנהל
השכר כי להורות המפקח רשאי המדינה עובד המורשה

ישולםלאוצרהמדינהר";

בסעיף59- )40(

בכותרתהשוליים,אחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"ולמנהלהמורשה"; )א(

אחרי"מונהמפקחמיוחד"יבוא"אומנהלמורשה",אחרי"לפידרישת )ב(
המפקחהמיוחד"יבוא"אוהמנהלהמורשה"ובסופויבוא"אוהמנהלהמורשה";

בסעיף66)א(,במקום"השריסמיך"יבוא"המפקחיסמיך"; )41(

בסעיף67)ב(,אחרי"עבירהלפיחוקזה"יבוא"לענייןעיסוקבמתןשירותבנכס )42(
פיננסיאובמתןאשראי,כהגדרתםבפרקג'";

בסעיף70)א(,אחרי"בעלרישיון"יבוא"למתןשירותיםפיננסיים"; )43(

בסעיף71- )44(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי- ")ג(

אםהואבעלרישיוןבסיסי-50,000שקליםחדשים; )1(
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צבר וכן שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )2(
הפיקדונותשלואינםעולים,כלאחד,על300מיליוןשקליםחדשים

-100,000שקליםחדשים;

צבר או שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )3(
200,000 300מיליוןשקליםחדשים- הפיקדונותשלועולהעל

שקליםחדשים;

לגביבעלרישיוןהנפקה- )ד(

- מורחב רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל הוא אם )1(
הסכוםהאמורבפסקה)1()א()2(או)3(להגדרהזו,לפיהעניין;

אםהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-הסכום )2(
האמורבפסקה)1()ג()2(או)3(,לפיהענייןר";

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"אוהוראותסעיפים25ח )ב(
או25טו,המחילותאתסעיף24)א(האמור,לפיהעניין";

בסעיף72- )45(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"הפראדם"יבוא"מישהפר"; )1(

בפסקה)1(,במקום"עסקבמתן"יבוא"מישעסקבמתן"; )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )3(

אגודהשאינהתאגידבנקאישעסקהבמתןשירותיפיקדון ")1א(
ואשראי,בהיקףפעילותהנמוךמהיקףפעילותבנקאי,בלארישיון

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בניגודלהוראותסעיף25ב)א(;

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקהשלכרטיסי )1ב(
אשראי,בלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראותסעיף25יא;";

בפסקה)2(,במקום"שלט"יבוא"מיששלט"; )4(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)א("יבוא"סעיפים12)א(,25ב)א(או25יא, )1(
לפיהעניין";

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיפים25חאו25טו, )2(
המחילותאתסעיף21)ב(האמור,לפיהעניין";

)4(,במקום"שנפתחהנגדוחקירהפליליתאוהוגש"יבוא בפסקה )3(
"שהוגש"ובסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיפים25חאו25טו,המחילות

אתסעיף22האמור,לפיהעניין";

בפסקה)10(,המילים"שהואתאגידבעלרישיוןמורחב"-יימחקו; )4(

בפסקה)11(,במקום"שקבעהשראושהורההמפקחלפיסעיף33)ב( )5(
או)ג("יבוא"שהורההמפקחלפיסעיף33)ב(";

אחריפסקה)11(יבוא: )6(

בניגוד כללי, מנהל מינה שלא פיננסיים שירותים נותן ")11א(
להוראותסעיף33א;";

צבר וכן שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )2(
הפיקדונותשלואינםעולים,כלאחד,על300מיליוןשקליםחדשים

-100,000שקליםחדשים;

צבר או שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )3(
200,000 300מיליוןשקליםחדשים- הפיקדונותשלועולהעל

שקליםחדשים;

לגביבעלרישיוןהנפקה- )ד(

- מורחב רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל הוא אם )1(
הסכוםהאמורבפסקה)1()א()2(או)3(להגדרהזו,לפיהעניין;

אםהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-הסכום )2(
האמורבפסקה)1()ג()2(או)3(,לפיהענייןר";

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"אוהוראותסעיפים25ח )ב(
או25טו,המחילותאתסעיף24)א(האמור,לפיהעניין";

בסעיף72- )45(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"הפראדם"יבוא"מישהפר"; )1(

בפסקה)1(,במקום"עסקבמתן"יבוא"מישעסקבמתן"; )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )3(

אגודהשאינהתאגידבנקאישעסקהבמתןשירותיפיקדון ")1א(
ואשראי,בהיקףפעילותהנמוךמהיקףפעילותבנקאי,בלארישיון

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בניגודלהוראותסעיף25ב)א(;

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקהשלכרטיסי )1ב(
אשראי,בלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראותסעיף25יא;";

בפסקה)2(,במקום"שלט"יבוא"מיששלט"; )4(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)א("יבוא"סעיפים12)א(,25ב)א(או25יא, )1(
לפיהעניין";

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיפים25חאו25טו, )2(
המחילותאתסעיף21)ב(האמור,לפיהעניין";

)4(,במקום"שנפתחהנגדוחקירהפליליתאוהוגש"יבוא בפסקה )3(
"שהוגש"ובסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיפים25חאו25טו,המחילות

אתסעיף22האמור,לפיהעניין";

בפסקה)10(,המילים"שהואתאגידבעלרישיוןמורחב"-יימחקו; )4(

בפסקה)11(,במקום"שקבעהשראושהורההמפקחלפיסעיף33)ב( )5(
או)ג("יבוא"שהורההמפקחלפיסעיף33)ב(";

אחריפסקה)11(יבוא: )6(

בניגוד כללי, מנהל מינה שלא פיננסיים שירותים נותן ")11א(
להוראותסעיף33א;";
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בפסקה)12(,המילים"בעלרישיוןמורחב"-יימחקו,ובסופהיבוא"או )7(
שלאמסרלמפקחהודעהעלהכוונהלמנותרואהחשבוןמבקרבהתאם
להוראותסעיף34)א1(,אושמינהרואהחשבוןמבקראולאהפסיקאת
כהונתו,בניגודלהוראותהמפקחשניתנולפיסעיף32)ב(או)ג(כפישהוחלו

בסעיף34)א1(";

אחריפסקה)17(יבוא: )8(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,שעסקבעיסוק ")17א(
שאינוכאמורבסעיף38א;

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיששלטבתאגיד, )17ב(
אוהיהבעלענייןבו,בלאאישורמאתהמפקח,בניגודלהוראות

סעיף38ב;

נלווית פעילות או הנפקה המבצע הנפקה רישיון בעל )17ג(
הקשורהלהנפקה,באמצעותאדםאחר,שלאבהתאםלהוראות

המפקח,בניגודלהוראותסעיף38ג;";

במקוםפסקה)26(יבוא: )9(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועם )26("
אדםשמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראות
סעיף46)א(,אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהתקשר

בעסקהעםקטין,בניגודלהוראותסעיף46)א1(;

נותןשירותיםפיננסייםשפרסםפרסומתהמכוונתלקטינים )26א(
בניגודלהוראותסעיף46)ב(;";

בפסקה)29(,במקום"מהוראותהשר"יבוא"מהוראותהמפקח"; )10(

בפסקה)30(,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיון )11(
למתןשירותיפיקדוןואשראי";

אחריפסקה)35(יבוא: )12(

נותןשירותיםפיננסייםשלאשמרמסמכיםבהתאםלהוראות )36("
המפקחשניתנולפיסעיף96א;";

בסעיףקטן)ג(- )ג(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוסעיף25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;"; )1(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אולפיסעיפים25חאו25טוהמחיליםאת )2(
סעיף24האמור,לפיהעניין";

בפסקה)5(,אחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"אולמנהלהמורשה"; )3(

אחריפסקה)6(יבוא: )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,שלאפעלבהתאם )7("
למגבלותשקבעהמפקחלענייןמספרהחבריםבאגודהלפיסעיף

99א)א()6(ר";

בסעיף94- )46(

בסעיףקטן)א(- )א(
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אחריפסקה)1(יבוא: )1(

אגודהשאינהתאגידבנקאישעסקהבמתןשירותיפיקדון ")1א(
ואשראי,בהיקףפעילותהנמוךמהיקףפעילותבנקאי,בלארישיון

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בניגודלהוראותסעיף25ב)א(;

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקהשלכרטיסי )1ב(
אשראיבלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראותסעיף25יא;";

)ג(אוסעיף )2(,במקום"סעיף12)ב("יבוא"סעיף12)ב(או בפסקה )2(
25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועםאדם )2("
שמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראותסעיף46)א(,
אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהתקשרבעסקהעםקטין,

בניגודלהוראותסעיף46)א1(;";

אחריסעיף96יבוא: )47(

המפקחרשאילתתהוראותלענייןשמירתמסמכיםבידינותן96אר"שמירתמסמכים
שירותיםפיננסייםובכללזהלענייןאופןהשמירהותקופת
השמירה,ורשאיהואלתתהוראותכאמורדרךכללאולסוגים

מסוימיםשלנותנישירותיםפיננסייםר";

בסעיף97)2(,אחרי"מבעליהרישיונותלמתןאשראי"יבוא"אומבעליהרישיונות )48(
למתןשירותיפיקדוןואשראי";

בסעיף98)א(- )49(

בפסקה)1(,המילים"במשרדהאוצר"-יימחקו,אחרי"לרשותניירותערך )א(
2לחוקניירותערך"יבוא"לרשם"והמילים"שמונהלפי כמשמעותהבסעיף

הוראותסעיף5לפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו;

בפסקה)2(,במקום"לסעיף21"יבוא"לסעיפים21ו–22א"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

מצאהמפקחכיהיקףהפעילותשלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )3("
כך יודיעעל 25א, בסעיף כהגדרתו בנקאי פעילות היקף הוא ואשראי

למפקחעלהבנקיםר";

אחריסעיף99יבוא: )50(

"החלתהוראות
פקודתהאגודות

השיתופיות,
פקודתהחברות

וחוקהחברותעל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

ההוראותלפיפקודתהאגודותהשיתופיות)בסעיףזה-99אר )א(
הפקודה(יחולועלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי

)בסעיףזה-אגודתפיקדוןואשראי(,בשינוייםאלה:

סעיפים,27,27,26,20א,42,40,39,38,37,36ו–44 )1(
לפקודהלאיחולו;

סעיף5לפקודהיחוללענייןאגודתפיקדוןואשראי )2(
זה:במקום"מחמישית ובשינוי בשינוייםהמחויבים
הוןהמניות"יקראו"מ–5%ר2מהוןהמניות"ובמקום

"מחמישיתההון"יקראו"מ–5%ר2מההון";

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

אגודהשאינהתאגידבנקאישעסקהבמתןשירותיפיקדון ")1א(
ואשראי,בהיקףפעילותהנמוךמהיקףפעילותבנקאי,בלארישיון

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בניגודלהוראותסעיף25ב)א(;

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקהשלכרטיסי )1ב(
אשראיבלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראותסעיף25יא;";

)ג(אוסעיף )2(,במקום"סעיף12)ב("יבוא"סעיף12)ב(או בפסקה )2(
25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועםאדם )2("
שמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראותסעיף46)א(,
אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהתקשרבעסקהעםקטין,

בניגודלהוראותסעיף46)א1(;";

אחריסעיף96יבוא: )47(

המפקחרשאילתתהוראותלענייןשמירתמסמכיםבידינותן96אר"שמירתמסמכים
שירותיםפיננסייםובכללזהלענייןאופןהשמירהותקופת
השמירה,ורשאיהואלתתהוראותכאמורדרךכללאולסוגים

מסוימיםשלנותנישירותיםפיננסייםר";

בסעיף97)2(,אחרי"מבעליהרישיונותלמתןאשראי"יבוא"אומבעליהרישיונות )48(
למתןשירותיפיקדוןואשראי";

בסעיף98)א(- )49(

בפסקה)1(,המילים"במשרדהאוצר"-יימחקו,אחרי"לרשותניירותערך )א(
2לחוקניירותערך"יבוא"לרשם"והמילים"שמונהלפי כמשמעותהבסעיף

הוראותסעיף5לפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו;

בפסקה)2(,במקום"לסעיף21"יבוא"לסעיפים21ו–22א"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

מצאהמפקחכיהיקףהפעילותשלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )3("
כך יודיעעל 25א, בסעיף כהגדרתו בנקאי פעילות היקף הוא ואשראי

למפקחעלהבנקיםר";

אחריסעיף99יבוא: )50(

"החלתהוראות
פקודתהאגודות

השיתופיות,
פקודתהחברות

וחוקהחברותעל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

ההוראותלפיפקודתהאגודותהשיתופיות)בסעיףזה-99אר )א(
הפקודה(יחולועלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי

)בסעיףזה-אגודתפיקדוןואשראי(,בשינוייםאלה:

סעיפים,27,27,26,20א,42,40,39,38,37,36ו–44 )1(
לפקודהלאיחולו;

סעיף5לפקודהיחוללענייןאגודתפיקדוןואשראי )2(
זה:במקום"מחמישית ובשינוי בשינוייםהמחויבים
הוןהמניות"יקראו"מ–5%ר2מהוןהמניות"ובמקום

"מחמישיתההון"יקראו"מ–5%ר2מההון";
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לענייןסעיף12לפקודה,הרשםלאיסרבלרשום )3(
תיקוןלתקנותשלאגודתפיקדוןואשראיאםהתיקון

נובעמדרישהשלהמפקח;

עלאףהוראותסעיף16לפקודה,לכלחבראגודה )4(
יהיהקולאחדבהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודת

פיקדוןואשראי;

תקנותשלאגודתפיקדוןואשראילענייןפדיון )5(
האגודה, בהון השתתפות צורת כל לרבות מניות,
לפיסעיפים17ו–31לפקודה,יהיוכפופותלהוראות
המפקחלפיחוקזה,ובלבדשהפדיוןלאיהיהבסכום
צמוד כשהוא המניה של הנומינלי מערכה הגבוה
למדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

מספר לעניין מגבלות לקבוע רשאי המפקח )6(
החבריםבאגודתפיקדוןואשראי;

זכותהקיזוזלפיסעיף24לפקודהתהיהנתונהרק )7(
לגביחבראגודתפיקדוןואשראישישלוזכותלפדות

מניה,לרבותכלצורתהשתתפותבהוןהאגודה;

פיקדון אגודת לגבי נתונות, יהיו לא לרשם )8(
ואשראי,הסמכויותלפיסעיף43לפקודהבכלהנוגע

לחקירהבענייןמצבההכספי;

לענייןסעיף64לפקודה- )9(

דוחות לעניין האמור הסעיף לפי תקנות )א(
כספייםוניהולהענייניםהכספייםלאיחולולגבי
אגודתפיקדוןואשראי;לענייןזהרשאיהרשם,
הדוחות כל את לקבל תפקידו, מילוי לצורך
הכספייםשהגישההאגודהלמפקחלפיחוקזה;

התקנותלדוגמהלפיהסעיףהאמור,לעניין )ב(
אגודתפיקדוןואשראייותקנובהסכמתהמפקחר

אגודת לגבי זה, חוק לפי המפקח הוראות או תקנות )ב(
פיקדוןואשראי,הסותרותתקנותשנקבעולפיהפקודה,ייקבעו
בהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייהאועםהרשם,בהתאמה;
נקבעותקנותאוהוראותהמפקחלפיחוקזהלאחרהתייעצות

כאמור,יגברואלהעלהתקנותהסותרותלפיהפקודהר

ההוראותבפקודהלענייןפירוקאגודה,לאיחולולגבי )ג(
לעניין כאמור אגודה על ויחולו ואשראי, פיקדון אגודת
זההוראותפקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-611983,
והוראותפרקשלישילחלקהתשיעילחוקהחברות,בשינויים
המחויביםובשינויזה:החלטהמיוחדתעלפירוקמרצוןטעונה
מנייןחוקישל75%מחבריהאגודהותתקבלברובשל80%

מהמשתתפיםבהצבעהר

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761ר 61
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הוראותסעיפים87עד89לחוקהחברותיחולו,בשינויים )ד(
המחויבים,לענייןהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודתפיקדון

ואשראיר

פיקדון אגודת על יחול לא החברות לחוק 345 סעיף )ה(
ואשראיר

העברתנכסאו
התחייבותשל
אגודתפיקדון

ואשראילצדקשור

עלאףהאמורבכלדין,אגודתפיקדוןואשראילאתמכוראו99בר
תעבירנכסמהותיאוהתחייבותמהותיתלצדקשור,אלא
באישורהמפקח;לענייןזה,"צדקשור"-מישקבעהמפקח

בהוראותלענייןזהר

הפעלתסמכות
הרשם

סמכויותהרשםלפיכלדיןיופעלולגביבעלרישיוןלמתן99גר
שירותיפיקדוןואשראי,לאחרשמיעתעמדתהמפקחלעניין

זהר";

בסעיף100)א()2(,במקום"לבעלרישיון"יבוא"לנותןשירותיםפיננסיים"; )51(

אחריסעיף101יבוא: )52(

"אישורהמפקח
למיזוגשלנותן

שירותיםפיננסיים

מיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עםתאגיד101אר
אחר,טעון,נוסףעלדרישותכלדין,גםאישורמאתהמפקחר";

בסעיף104,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )53(

המפקחוהמפקחעלהבנקיםידווחולוועדתהכספיםשלהכנסת,בתוםשישה ")ג(
חודשיםמיוםהתחילהכמשמעותובסעיף114)א(,עלעקרונותמוסכמיםשגיבשו
לענייןדרכיפעולהופעולותשיינקטוכנגדבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,

לרבותהתליהאוביטולרישיון,בהתקייםהאמורבסעיף25ט)א()2(ר";

בסעיף106- )54(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לפניההגדרה"פעולה"יבוא: ")ב(

""חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;";

בפסקה)2(,בסעיףקטן)יד(המובאבה,במקום"לפיסעיף25"יבוא"לפי )ב(
סעיף5א";

בסעיף111)1()ב(,בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"המובאתבה,במקום"במתן )55(
שירותבנכספיננסיאובמתןאשראיכהגדרתם"יבוא"במתןשירותפיננסיכהגדרתו";

אחריסעיף113יבוא: )56(

"תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות

בפקודתהאגודותהשיתופיות62,בסעיף6,בסופויבוא:113אר

עלאףהוראותסעיףזה,יחולולענייןחברותבאגודה )5("
שמטרתהמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיף25א
פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק
מוסדרים(,התשע"ו-2016)בפסקהזו-אגודתפיקדוןואשראי(,

הוראותאלה:

הוראותסעיפים87עד89לחוקהחברותיחולו,בשינויים )ד(
המחויבים,לענייןהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודתפיקדון

ואשראיר

פיקדון אגודת על יחול לא החברות לחוק 345 סעיף )ה(
ואשראיר

העברתנכסאו
התחייבותשל
אגודתפיקדון

ואשראילצדקשור

עלאףהאמורבכלדין,אגודתפיקדוןואשראילאתמכוראו99בר
תעבירנכסמהותיאוהתחייבותמהותיתלצדקשור,אלא
באישורהמפקח;לענייןזה,"צדקשור"-מישקבעהמפקח

בהוראותלענייןזהר

הפעלתסמכות
הרשם

סמכויותהרשםלפיכלדיןיופעלולגביבעלרישיוןלמתן99גר
שירותיפיקדוןואשראי,לאחרשמיעתעמדתהמפקחלעניין

זהר";

בסעיף100)א()2(,במקום"לבעלרישיון"יבוא"לנותןשירותיםפיננסיים"; )51(

אחריסעיף101יבוא: )52(

"אישורהמפקח
למיזוגשלנותן

שירותיםפיננסיים

מיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עםתאגיד101אר
אחר,טעון,נוסףעלדרישותכלדין,גםאישורמאתהמפקחר";

בסעיף104,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )53(

המפקחוהמפקחעלהבנקיםידווחולוועדתהכספיםשלהכנסת,בתוםשישה ")ג(
חודשיםמיוםהתחילהכמשמעותובסעיף114)א(,עלעקרונותמוסכמיםשגיבשו
לענייןדרכיפעולהופעולותשיינקטוכנגדבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,

לרבותהתליהאוביטולרישיון,בהתקייםהאמורבסעיף25ט)א()2(ר";

בסעיף106- )54(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לפניההגדרה"פעולה"יבוא: ")ב(

""חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;";

בפסקה)2(,בסעיףקטן)יד(המובאבה,במקום"לפיסעיף25"יבוא"לפי )ב(
סעיף5א";

בסעיף111)1()ב(,בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"המובאתבה,במקום"במתן )55(
שירותבנכספיננסיאובמתןאשראיכהגדרתם"יבוא"במתןשירותפיננסיכהגדרתו";

אחריסעיף113יבוא: )56(

"תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות

בפקודתהאגודותהשיתופיות62,בסעיף6,בסופויבוא:113אר

עלאףהוראותסעיףזה,יחולולענייןחברותבאגודה )5("
שמטרתהמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיף25א
פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק
מוסדרים(,התשע"ו-2016)בפסקהזו-אגודתפיקדוןואשראי(,

הוראותאלה:

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360;ס"חהתשע"א,עמ'683ר 62
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אלהרשאיםלהיותחבריהאגודה: )א(

יחידשמלאולושמונהעשרהשנים; )1(

הוא האגודה לחבר קבלתו שבמועד מי )2(
תאגידהמעסיקעד50עובדים,וסךהכנסותיו
למועד שקדמה המס בשנת שוטפת מפעילות
האמורנמוךמ–25מיליוןשקליםחדשים;שר
האוצררשאילקבועלענייןסעיףקטןזהמספר
עובדיםאחראוסךהכנסותשונה,דרךכללאו

לסוגמסויםשלתאגידים;

הוא האגודה לחבר קבלתו שבמועד מי )3(
עמותה,חברהלתועלתהציבור,אואגודה,אף

אםאינועומדבתנאיםהאמוריםשבפסקה)2(ר

איןלרשוםעלפיפקודהזואגודתפיקדוןואשראי )ב(
אלאאםכןהיאמורכבתמשבעהחבריםלפחותאו
שאחדמחבריההואאגודהרשומה,ומתקייםבחברים

בההאמורבפסקתמשנה)א(ר

החברותבאגודהלאתפקעבשלמתןצופשיטת )ג(
- תאגיד שהוא חבר ולגבי האגודה, חבר לגבי רגל
בשלמתןצולפירוקו,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנות

האגודהבאישורהרשםר"

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

השקעות113בר בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
ובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-631995-

בסעיף1,לפניההגדרה"בורסהמחוץלישראל"יבוא: )1(

בעלת שיתופית פיקדוןואשראי"-אגודה ""אגודת
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתו
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים

פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;";

בסעיף2)א(,במקום"אוכעובדאושותףבשותפותשהיא )2(
בעלתרישיוןיועץ"יבוא"כעובדאושותףבשותפותשהיא

בעלתרישיוןיועץאוכעובדבאגודתפיקדוןואשראי";

בסעיף7,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הרשותתעניקרישיוןיועץ,למבקששהואאגודת ")ב1(
פיקדוןואשראי,אםראתהשהתקיימולגביהאלה:

האגודההתחייבהכימישיעסקובשמה )1(
בייעוץהשקעותהםעובדיהשהםבעלירישיון
מתאים,אוכיעובדאחדלפחותהואבעלרישיון

מתאים;

האגודההתחייבהכילאיכהןבהכנושא )2(
משרהמישידועלהכיהורשעבעבירהוכןמי
שחלעליואיסורלכהןבהכנושאמשרהבשל
אמצעיאכיפהכאמורבסעיף52נולחוקניירות

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ו,עמ'691ר 63
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ניירות לחוק ח'4 פרק לפי עליו שהוטל ערך,
ערך,לפיפרקז'2לחוקזהאולפיפרקי'1לחוק
השקעותמשותפות-למשךהתקופהשבהחל

עליוהאיסורכאמור;

קטן שאינו בסכום עצמי הון לאגודה )3(
מהסכוםשייקבעבתקנות;

או בנקאית, ערבות או ביטוח, לאגודה )4(
בשיעורים בסכומים, ערך ניירות או פיקדון

ובתנאיםשייקבעובתקנותר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(

)ייעוץ,שיווקומערכת113גר בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
5,אחריסעיף סליקהפנסיוניים(,התשס"ה-642005,בסעיף

קטן)ב(יבוא:

הממונהייתןרישיוןיועץפנסיונילמבקששהואאגודה ")ב1(
בעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2016,אםראהשהתקיימולגביהכלאלה:

האגודההתחייבהכימישיעסקובשמהבייעוץ )1(
פנסיוניהםעובדיהשהםבעלירישיוןיועץפנסיוני;

האגודההתחייבהכילאיכהןבהכנושאמשרה )2(
מישידועלהכיהורשעבעבירהר"

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-113-651981דר

בסעיף21)ב(,בפסקה)2(להגדרה"מתןאשראי",אחרי )1(
"לקונים"יבוא"לרבותבידיאגודהלהתיישבותלחבריה",
קיבוץ - להתיישבות" "אגודה זה, "לעניין יבוא ובסופה
שהוגדרו כפי שיתופי מושב או מתחדש קיבוץ שיתופי,

בתקנותלפיסעיף65לפקודתהאגודותהשיתופיות;";

אחריסעיף22יבוא: )2(

"נותנישירותי
פיקדוןואשראי

בהיקףהנמוך
מהיקףפעילות

בנקאי

הוראתייחודהפעולותשבסעיף21)א()1(לאתחולעל22אר )א(
אגודההעוסקתבמתןשירותיפיקדוןואשראי,בהיקףהנמוך

מהיקףפעילותבנקאיר

ו"שירותי בנקאי" פעילות "היקף "אגודה", זה, בסעיף )ב(
פיקדוןואשראי"-כהגדרתםבסעיפים1ו–25אלחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016,

לפיהענייןר";

בסעיף23,במקום"לתאגידיםבנקאייםאוללקוחותיהם" )3(
יבוא"לתאגידיםבנקאיים,לבעלירישיונותהנפקהלפיחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2016,אוללקוחותיהם"ר

ניירות לחוק ח'4 פרק לפי עליו שהוטל ערך,
ערך,לפיפרקז'2לחוקזהאולפיפרקי'1לחוק
השקעותמשותפות-למשךהתקופהשבהחל

עליוהאיסורכאמור;

קטן שאינו בסכום עצמי הון לאגודה )3(
מהסכוםשייקבעבתקנות;

או בנקאית, ערבות או ביטוח, לאגודה )4(
בשיעורים בסכומים, ערך ניירות או פיקדון

ובתנאיםשייקבעובתקנותר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(

)ייעוץ,שיווקומערכת113גר בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
5,אחריסעיף סליקהפנסיוניים(,התשס"ה-642005,בסעיף

קטן)ב(יבוא:

הממונהייתןרישיוןיועץפנסיונילמבקששהואאגודה ")ב1(
בעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2016,אםראהשהתקיימולגביהכלאלה:

האגודההתחייבהכימישיעסקובשמהבייעוץ )1(
פנסיוניהםעובדיהשהםבעלירישיוןיועץפנסיוני;

האגודההתחייבהכילאיכהןבהכנושאמשרה )2(
מישידועלהכיהורשעבעבירהר"

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-113-651981דר

בסעיף21)ב(,בפסקה)2(להגדרה"מתןאשראי",אחרי )1(
"לקונים"יבוא"לרבותבידיאגודהלהתיישבותלחבריה",
קיבוץ - להתיישבות" "אגודה זה, "לעניין יבוא ובסופה
שהוגדרו כפי שיתופי מושב או מתחדש קיבוץ שיתופי,

בתקנותלפיסעיף65לפקודתהאגודותהשיתופיות;";

אחריסעיף22יבוא: )2(

"נותנישירותי
פיקדוןואשראי

בהיקףהנמוך
מהיקףפעילות

בנקאי

הוראתייחודהפעולותשבסעיף21)א()1(לאתחולעל22אר )א(
אגודההעוסקתבמתןשירותיפיקדוןואשראי,בהיקףהנמוך

מהיקףפעילותבנקאיר

ו"שירותי בנקאי" פעילות "היקף "אגודה", זה, בסעיף )ב(
פיקדוןואשראי"-כהגדרתםבסעיפים1ו–25אלחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016,

לפיהענייןר";

בסעיף23,במקום"לתאגידיםבנקאייםאוללקוחותיהם" )3(
יבוא"לתאגידיםבנקאיים,לבעלירישיונותהנפקהלפיחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2016,אוללקוחותיהם"ר

ס"חהתשס"ה,עמ'918;התשע"ו,עמ'1261ר 64
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תיקוןחוקמערכות
תשלומים

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-113-662008הר

בסעיף8,בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובכלל )1(
זה"יבוא"ובכללזהבענייניםאלה:

מהמבקשים למערכת לחיבור הוגנות דרישות )א(
להשתתףבה;

משתתף של במערכת ההשתתפות המשך )ב(
שמתנהליםנגדוהליכיפירוק;

אמצעיםלאכיפתהכלליםהאמורים;"; )ג(

בסעיף11,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הפעלתסמכותהנגידלפיסעיףקטן)א(לעניין ")א1(
בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיולענייןבעל

רישיוןהנפקהתיעשהבהתאםלהוראותאלה:

חובתושל הסמכותלענייןקיום הפעלת )1(
מפעילמערכתמבוקרתלגבשכלליםלפיסעיף
כאמור, רישיונות לבעלי הנוגע בכל 8)1()א(
שירותים נותני על המפקח בהסכמת תיעשה

פיננסיים;

חובתושל הסמכותלענייןקיום הפעלת )2(
רישיונות לחברבעלי מערכתמבוקרת מפעיל
כאמורלמערכת,לפיהכלליםשגובשובהתאם
על המפקח בהסכמת תיעשה 8)1()א(, לסעיף

נותנישירותיםפיננסיים;

בסעיףקטןזה-

- מוסדרים" פיננסיים שירותים על הפיקוח "חוק
)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחעל
נותנישירותיםפיננסייםכמשמעותולפיסעיף
2לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"רישיוןהנפקה"ו"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"
-כהגדרתםבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

מסודריםר";

בסעיף114- )57(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ז'בסיווןהתשע"ח"יבוא"י"חבסיווןהתשע"ח"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,תחילתושלסעיף18ביום ")ב1(
כ"זבאיירהתשע"ט)1ביוני2019(ר";

)ג(,בסופויבוא"ורשאיהואלדחותמועדיםכאמורלגביכל בסעיףקטן )ג(
העיסוקיםהמוסדריםבחוקזהאוחלקם";

ס"חהתשס"ח,עמ'184;התש"ע,עמ'475ר 66
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בסעיף115- )58(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)1(,בסופהיבוא"אובהנפקהשלכרטיסיאשראי;"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לפנייום ותיקשהגיש עוסק 12ו–25יא, סעיפים עלאףהוראות ")א1(
התחילהאויוםהתחילההמאוחר,לפיהעניין,בקשהלקבלתרישיוןלמתן
אשראי,בקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,אובקשהלקבלת
רישיוןהנפקהלפיסעיפים17או25יד,לפיהעניין,וקיבלמאתהמפקח
אישורעלהגשתבקשהכאמור,רשאילהמשיךבעיסוקואףשאיןבידו
רישיוןכאמור,כלעודלאניתנההחלטתהמפקחבבקשתו;עלעוסקכאמור
יחולו,בתקופהשמיוםהתחילהאומיוםהתחילההמאוחר,לפיהעניין,
עדמועדהחלטתהמפקחבבקשתו,ההוראותלפיחוקזההחלותעלנותן
שירותיםפיננסיים,כאילוהיהבעלרישיון,והכוללפיהענייןובשינויים

המחויביםר";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,אחרי"קיבלרישיוןלפיחוקזה"יבוא"אומתקיים )ג(
בוהאמורבסעיףקטן)א1(";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"קיבלרישיוןלפיחוקזה"יבוא"אומתקייםבוהאמור )ד(
בסעיףקטן)א1(";

בסעיף125)א(- )59(

בפסקה)2(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיוןלמתןשירות )א(
בנכספיננסיאובעלרישיוןלמתןאשראי";

)3(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס בפסקה )ב(
פיננסיאובמתןאשראי";

בסעיף127- )60(

בפסקה)1(,במקוםההגדרה"נותןשירותיאשראי"המובאתבהיבוא: )א(

""נותןשירותיאשראיאושירותיפיקדוןואשראי"-בעלרישיוןלמתן
אשראיאורישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף1
לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוכןמישעיסוקובמתןאשראיאו
במתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיפים11או–25אלחוק
האמורואינובעלרישיוןלפיאותוחוק,ולמעטתאגידבנקאיוכל

גוףאחרהמנויבתוספתהשלישית;";

)3(,בפסקה)6א(המובאתבה,במקום"לענייןמישעיסוקובמתן בפסקה )ב(
אשראילפיחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"יבוא"לענייןנותןשירותיאשראי
אושירותיפיקדוןואשראי"ובמקום"לפיהחוקהאמור"יבוא"לפיחוקשירותים

פיננסייםמוסדרים";

בפסקה)4(,בפרט5אהמובאבה,בסופויבוא"אושירותיפיקדוןואשראי"; )ג(

בתוספת- )61(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-800,000שקלים ")ג(
חדשים;";

בסעיף115- )58(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)1(,בסופהיבוא"אובהנפקהשלכרטיסיאשראי;"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לפנייום ותיקשהגיש עוסק 12ו–25יא, סעיפים עלאףהוראות ")א1(
התחילהאויוםהתחילההמאוחר,לפיהעניין,בקשהלקבלתרישיוןלמתן
אשראי,בקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,אובקשהלקבלת
רישיוןהנפקהלפיסעיפים17או25יד,לפיהעניין,וקיבלמאתהמפקח
אישורעלהגשתבקשהכאמור,רשאילהמשיךבעיסוקואףשאיןבידו
רישיוןכאמור,כלעודלאניתנההחלטתהמפקחבבקשתו;עלעוסקכאמור
יחולו,בתקופהשמיוםהתחילהאומיוםהתחילההמאוחר,לפיהעניין,
עדמועדהחלטתהמפקחבבקשתו,ההוראותלפיחוקזההחלותעלנותן
שירותיםפיננסיים,כאילוהיהבעלרישיון,והכוללפיהענייןובשינויים

המחויביםר";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,אחרי"קיבלרישיוןלפיחוקזה"יבוא"אומתקיים )ג(
בוהאמורבסעיףקטן)א1(";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"קיבלרישיוןלפיחוקזה"יבוא"אומתקייםבוהאמור )ד(
בסעיףקטן)א1(";

בסעיף125)א(- )59(

בפסקה)2(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיוןלמתןשירות )א(
בנכספיננסיאובעלרישיוןלמתןאשראי";

)3(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס בפסקה )ב(
פיננסיאובמתןאשראי";

בסעיף127- )60(

בפסקה)1(,במקוםההגדרה"נותןשירותיאשראי"המובאתבהיבוא: )א(

""נותןשירותיאשראיאושירותיפיקדוןואשראי"-בעלרישיוןלמתן
אשראיאורישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף1
לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוכןמישעיסוקובמתןאשראיאו
במתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיפים11או–25אלחוק
האמורואינובעלרישיוןלפיאותוחוק,ולמעטתאגידבנקאיוכל

גוףאחרהמנויבתוספתהשלישית;";

)3(,בפסקה)6א(המובאתבה,במקום"לענייןמישעיסוקובמתן בפסקה )ב(
אשראילפיחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"יבוא"לענייןנותןשירותיאשראי
אושירותיפיקדוןואשראי"ובמקום"לפיהחוקהאמור"יבוא"לפיחוקשירותים

פיננסייםמוסדרים";

בפסקה)4(,בפרט5אהמובאבה,בסופויבוא"אושירותיפיקדוןואשראי"; )ג(

בתוספת- )61(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-800,000שקלים ")ג(
חדשים;";
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בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-בהתאםלצבר ")ג(
האשראישלואולצברהפיקדונותשלוכמפורטלהלן:

צבראשראיאוצברפיקדונות
)במיליונישקליםחדשים(

הוןעצמינדרש
)במיליונישקליםחדשים(

251עד50

5ר1מעל50עד1,000

3"רמעל1,000

פרק י': הסרת חסמים לביצוע מיזמי תשתית לאומית

סימן א': תיקון חוק התכנון והבנייה

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'112

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-37-671965ר

בסעיף6ב)ד(,במקוםהסיפההחלבמילים"הסמכויותהנתונותלמתכנןהמחוז" )1(
יבוא"יחולוהוראותהסעיףהאמורבשינוייםאלה:

בפסקה)2(,במקום"למתכנןהמחוז"יקראו"למתכנןהוועדהלתשתיות"; )1(

בפסקה)3(,במקום"יבדקומתכנןהמחוזומהנדסהועדההמקומית"יקראו )2(
"יבדקויושבראשהוועדהלתשתיותומתכנןהוועדהלתשתיות",אחרי"ויאשרו
אותה"יבוא"לאחרהתייעצותעםמהנדסהוועדההמקומית,שימסוראתחוות
דעתובתוךשמונהעשרימיםמיוםשהוגשלוהעתקהבקשה,"ובמקום"קבעו
המתכנןוהמהנדס"יקראו"קבעויושבראשהוועדהלתשתיותומתכנןהוועדה

לתשתיות";

בפסקה)4(,במקום"לאהחליטומתכנןהמחוזומהנדסהועדההמקומית" )3(
יקראו"לאהחליטויושבראשהוועדהלתשתיותומתכנןהוועדהלתשתיות";

פסקאות)5(ו–)7(-לאייקראו; )4(

בפסקה)6(,במקום"יושבראשהועדההמחוזית"יקראו"יושבראשהוועדה )5(
לתשתיות";

בסעיף157ב,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףזה,ביצועעבודהלמבנהדרךאשרניתנהלגביו ")ד(
בעל ואולם עבודה, תחילת אישור טעון יהיה לא 261)ה( סעיף לפי הרשאה
ההרשאהכאמורימסורהודעהעלתחילתהעבודהלמישהוקנתהלוהסמכות
המקומית הרשות ולמהנדס האמור הסעיף להוראות בהתאם הרשאה לתת

הנוגעתבדבר,חמישהעשרימיםלפניתחילתהעבודהר"

סימן ב': הרחבת סמכויות הוועדה לתיאום תשתיות

בסימןזה-38רהגדרות-סימןב'

"בעלרישיוןחלוקה"-כמשמעותובחוקמשקהגזהטבעי;

"בעלתשתית"-כלאחדמאלה:

בעלתשתיתכהגדרתובסעיף55אלחוקמשקהגזהטבעי; )1(

בעלרישיוןחלוקה; )2(

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'127ר 67
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בעלתשתיתתקשורת; )3(

"בעלתשתיתתקשורת"-מישנותןשירותיבזקפנים–ארצייםנייחיםאושירותירדיו
טלפוןניידבשיטההתאית)רט"ן(מכוחרישיוןכללילפיחוקהתקשורת)בזק
ושידורים(,התשמ"ב-681982,למעטרישיוןרדיוטלפוןניידברשתאחרתלפי

סעיף4)א2(לחוקהאמור;

"גוףתשתיתשאינוציבורי"-כלאחדמאלה,שאינוחברהממשלתית:

)2( מקיםתשתית,למעטמקיםמיזםתשתיתלאומיתכהגדרתובפסקה )1(
להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית";

בעלתשתיתתקשורת; )2(

בעלרישיוןחלוקה; )3(

"חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-692002;

"מיזםתשתיתלאומית"-מיזםשהממשלההחליטהכיהואמיזםתשתיתלאומית
ובלבדשאומדןעלותהמיזםעולהעל2מיליארדשקליםחדשים;

"מקיםמיזםתשתיתלאומית"-כלאחדמאלה:

בעלזיכיוןלבנייתמיזםתשתיתלאומית; )1(

רשותשהוקמהבחוק,חברהממשלתיתאוחברהעירונית,שהממשלה )2(
התקשרהעמהלשםבנייתמיזםתשתיתלאומית;

]נוסחחדש[, 14אלפקודתמסילותהברזל "מקיםמסילתברזל"-כהגדרתובסעיף
התשל"ב-701972;

"מקיםתשתית"-כלאחדמאלה:

מקיםמסילתברזל; )1(

מקיםמיזםתשתיתלאומיתר )2(

הרחבתסמכויות
הוועדהלתיאום

תשתיות

הוועדהלתיאוםתשתיותשהוקמהלפיסעיף55בלחוקמשקהגזהטבעי)בסעיף39ר )א(
זה-הוועדה(,תהיהמוסמכת,נוסףעלסמכותהלפיסימןד'בפרקה'לחוקמשקהגז
הטבעי,לפסוקבסכסוכיםביןמקיםתשתיתלביןבעלתשתיתוכןבסכסוכיםביןמקימי
תשתיתאובסכסוכיםביןבעליתשתית,והכולבענייניםהמפורטיםבסעיף59כב)א(
לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-711975,בהתאםלהוראותלפיסימןזה,ובלבד
שאםצדלסכסוךהואגוףתשתיתשאינוציבורי,ניתנההסכמתובכתבלהבאתהסכסוך

להכרעתהוועדהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקיםמיזםתשתית )1(
לאומיתכהגדרתובפסקה)1(להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית",לביןבעלתשתית

אומקיםתשתיתאחר,יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמיזםהתשתיתהלאומית;

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקיםמסילת )2(
ברזלשהואגוףתשתיתשאינוציבורילביןבעלתשתיתאומקיםתשתיתאחר,

יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמסילתהברזלר

בעלתשתיתתקשורת; )3(

"בעלתשתיתתקשורת"-מישנותןשירותיבזקפנים–ארצייםנייחיםאושירותירדיו
טלפוןניידבשיטההתאית)רט"ן(מכוחרישיוןכללילפיחוקהתקשורת)בזק
ושידורים(,התשמ"ב-681982,למעטרישיוןרדיוטלפוןניידברשתאחרתלפי

סעיף4)א2(לחוקהאמור;

"גוףתשתיתשאינוציבורי"-כלאחדמאלה,שאינוחברהממשלתית:

)2( מקיםתשתית,למעטמקיםמיזםתשתיתלאומיתכהגדרתובפסקה )1(
להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית";

בעלתשתיתתקשורת; )2(

בעלרישיוןחלוקה; )3(

"חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-692002;

"מיזםתשתיתלאומית"-מיזםשהממשלההחליטהכיהואמיזםתשתיתלאומית
ובלבדשאומדןעלותהמיזםעולהעל2מיליארדשקליםחדשים;

"מקיםמיזםתשתיתלאומית"-כלאחדמאלה:

בעלזיכיוןלבנייתמיזםתשתיתלאומית; )1(

רשותשהוקמהבחוק,חברהממשלתיתאוחברהעירונית,שהממשלה )2(
התקשרהעמהלשםבנייתמיזםתשתיתלאומית;

]נוסחחדש[, 14אלפקודתמסילותהברזל "מקיםמסילתברזל"-כהגדרתובסעיף
התשל"ב-701972;

"מקיםתשתית"-כלאחדמאלה:

מקיםמסילתברזל; )1(

מקיםמיזםתשתיתלאומיתר )2(

הוועדהלתיאוםתשתיותשהוקמהלפיסעיף55בלחוקמשקהגזהטבעי)בסעיף39ר )א(
זה-הוועדה(,תהיהמוסמכת,נוסףעלסמכותהלפיסימןד'בפרקה'לחוקמשקהגז
הטבעי,לפסוקבסכסוכיםביןמקיםתשתיתלביןבעלתשתיתוכןבסכסוכיםביןמקימי
תשתיתאובסכסוכיםביןבעליתשתית,והכולבענייניםהמפורטיםבסעיף59כב)א(
לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-711975,בהתאםלהוראותלפיסימןזה,ובלבד
שאםצדלסכסוךהואגוףתשתיתשאינוציבורי,ניתנההסכמתובכתבלהבאתהסכסוך

להכרעתהוועדהר

הרחבתסמכויות
הוועדהלתיאום

תשתיות

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקיםמיזםתשתית )1(
לאומיתכהגדרתובפסקה)1(להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית",לביןבעלתשתית

אומקיםתשתיתאחר,יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמיזםהתשתיתהלאומית;

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקיםמסילת )2(
ברזלשהואגוףתשתיתשאינוציבורילביןבעלתשתיתאומקיםתשתיתאחר,

יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמסילתהברזלר

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ר 68

ס"חהתשס"ב,עמ'55ר 69

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'485ר 70

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 71
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)ד(ו–55געד55ולחוקמשקהגזהטבעייחולועל הוראותסעיפים55ב)ב(עד )ג(
הוועדהבהפעלתסמכויותיהבקשרלסכסוכיםכאמורבסעיףקטן)א(,עלהסכסוכים

כאמורועלהצדדיםלסכסוך,לפיהעניין,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף55ב- )1(

בסעיףקטן)ג(- )א(

ברישה,במקום"בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתית" )1(
יקראו"גוףתשתיתשאינוציבורי"ובמקום"לצדדיםשאינםחברות

ממשלתיות"יקראו"לגופיהתשתיתשאינםציבוריים";

בפסקה)2(,במקום"הצדשאינוחברהממשלתית"יקראו"גוף )2(
התשתיתשאינוציבורי";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתית" )ב(
יקראו"גוףתשתיתשאינוציבורי",במקום"שבעלרישיוןחלוקה"יקראו
"שגוףתשתיתשאינוציבורי",במקום"בעלתשתיתכאמורבסעיףקטן)א("
יקראו"בעלתשתית"ובכלמקום,במקום"בעלרישיוןהחלוקה"יקראו"גוף

התשתיתשאינוציבורי";

בסעיף55ג- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)3(יקראו: )1(

עובדהמדינהשיקבעשרהאוצרמביןעובדיהמדינה )3("
שמינהלפיסעיףקטן)א1(,ואםמונהלפיהסעיףהקטןהאמור
יותרמעובדמדינהאחד-עובדהמדינהמביןעובדיהמדינה

שמונוכאמורשתחוםמומחיותוהואבתחוםהסכסוךר";

פסקאות)4(ו–)5(-לאייקראו; )2(

בפסקה)7(,אחריפסקתמשנה)ד(יקראו: )3(

עובדמשרדהתקשורתשימנהשרהתקשורת; ")ה(

עובדרשותהגזהטבעישימנהמנהלרשותהגזהטבעי; )ו(

עובדהמשרדלתשתיותלאומיותאנרגיהומיםשימנה )ז(
שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםר";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ב(

ימונהעובדמדינהאחדאויותר,שהואמהנדסאובעל ")א1(
5שנים הכשרהמקצועיתבענייניתכנוןובנייהובעלניסיוןשל
לפחותבאחדמתחומיהתשתיותהמפורטיםלהלן,שישמשחבר

הוועדהלפיסעיףקטן)א()3(בהתאםלמפורטלהלן:

תחבורה-עלידישרהתחבורהוהבטיחותבדרכים; )1(

אנרגיה-עלידישרהתשתיותהלאומיות,האנרגיה )2(
והמים;

מים-עלידישרהתשתיותהלאומיות,האנרגיהוהמים; )3(

תקשורת-עלידישרהתקשורת; )4(
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לאמונהעובדהמדינהלפיפסקהזועלידיהשרהמפורטבצדתחום
התשתיתהמפורטבפסקה)1(עד)4(בתוך30ימיםמיוםהתחילה,

ימונהעובדהמדינהכאמורעלידישרהאוצרר"

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,במקום"עד)ד("יקראו"עד)ז("והקטעהחלבמילים )1(
"ובלבדשלאישתתף"עדהמילים"שלאותומשרדאורשות"-לא

ייקרא;

אחריפסקה)4(יקראו: )2(

בעלתשתיתתקשורת-חברהמנויבפסקתמשנה)ה(; )5("

המנוי חבר - הטבעי הגז משק חוק לפי רישיון בעל )6(
בפסקתמשנה)ו(;

גוףתשתיתשאינוציבוריכהגדרתובפסקה)1(להגדרה )7(
"גוףתשתיתשאינוציבורי"-חברהמנויבפסקאותמשנה)ב(,
)ד(או)ז(,בהתאםלמשרדשתחוםפעילותהגוףהואבתחום

אחריותור";

בסעיף55ה- )3(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)ב(יקראו: )א(

לחוק 38 בסעיף כהגדרתו תשתית בעל - תשתית" "חברת ")ב(
הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית
תשתית מקים או התשע"ז-2016, ו–2018(, 2017 התקציב לשנות

כהגדרתובסעיףהאמור,לפיהעניין;";

בפסקה)3(,במקום""אושלבעלרישיוןחלוקה""יקראו""אושלמקים )ב(
תשתיתשהואצדלסכסוך"";

בפסקה)4(,במקום""אועלבעלרישיוןחלוקהשהואצדלסכסוך"" )ג(
יקראו""אועלמקיםתשתיתשהואצדלסכסוך"";

בסעיף55ו- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"השררשאי"יקראו"שרהאוצררשאי"ובמקום )א(
"רשאיהשר"יקראו"רשאישרהאוצר";

בסעיףקטן)ב(,המילים"בהסכמתשרהאוצר"-לאייקראוובמקום )ב(
"מיוםשפנהאליוהשר"יקראו"מיוםשפנהאליושרהאוצר"ר

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמהוראותכלדין;סכסוכיםשבתחוםסמכותהשל40רשמירתדינים
הוועדהלפיהוראותסימןד'שבפרקה'לחוקמשקהגזהטבעילאיידונולפיהוראות

חוקזהאלאלפיהוראותהסימןהאמורר

פרקי'-הוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיכפישהואמוחלבסעיף39)ג()1()ב(41ר
לחוקזה,בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתיתשערביוםתחילתושלחוקזהפנה
לוועדהלגביסכסוךשהואצדלולשםהכרעהבמחלוקתעםבעלתשתיתשהוועדה
מוסמכתלפסוקבהלפיחוקמשקהגזהטבעיאוהסכיםלהביאכלסכסוךעםבעל
תשתיתלהכרעתהוועדה,ימשיכולחוללגביפנייתולוועדהאוהסכמתוהאמורה,לפי
העניין,הוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיולאיראואותוכמישהסכיםלהביא
כלסכסוךעםבעלתשתיתאומקיםתשתיתלוועדהבהתאםלסמכותהלפיסימןזהר

לאמונהעובדהמדינהלפיפסקהזועלידיהשרהמפורטבצדתחום
התשתיתהמפורטבפסקה)1(עד)4(בתוך30ימיםמיוםהתחילה,

ימונהעובדהמדינהכאמורעלידישרהאוצרר"

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,במקום"עד)ד("יקראו"עד)ז("והקטעהחלבמילים )1(
"ובלבדשלאישתתף"עדהמילים"שלאותומשרדאורשות"-לא

ייקרא;

אחריפסקה)4(יקראו: )2(

בעלתשתיתתקשורת-חברהמנויבפסקתמשנה)ה(; )5("

המנוי חבר - הטבעי הגז משק חוק לפי רישיון בעל )6(
בפסקתמשנה)ו(;

גוףתשתיתשאינוציבוריכהגדרתובפסקה)1(להגדרה )7(
"גוףתשתיתשאינוציבורי"-חברהמנויבפסקאותמשנה)ב(,
)ד(או)ז(,בהתאםלמשרדשתחוםפעילותהגוףהואבתחום

אחריותור";

בסעיף55ה- )3(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)ב(יקראו: )א(

לחוק 38 בסעיף כהגדרתו תשתית בעל - תשתית" "חברת ")ב(
הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית
תשתית מקים או התשע"ז-2016, ו–2018(, 2017 התקציב לשנות

כהגדרתובסעיףהאמור,לפיהעניין;";

בפסקה)3(,במקום""אושלבעלרישיוןחלוקה""יקראו""אושלמקים )ב(
תשתיתשהואצדלסכסוך"";

בפסקה)4(,במקום""אועלבעלרישיוןחלוקהשהואצדלסכסוך"" )ג(
יקראו""אועלמקיםתשתיתשהואצדלסכסוך"";

בסעיף55ו- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"השררשאי"יקראו"שרהאוצררשאי"ובמקום )א(
"רשאיהשר"יקראו"רשאישרהאוצר";

בסעיףקטן)ב(,המילים"בהסכמתשרהאוצר"-לאייקראוובמקום )ב(
"מיוםשפנהאליוהשר"יקראו"מיוםשפנהאליושרהאוצר"ר

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמהוראותכלדין;סכסוכיםשבתחוםסמכותהשל40ר
הוועדהלפיהוראותסימןד'שבפרקה'לחוקמשקהגזהטבעילאיידונולפיהוראות

חוקזהאלאלפיהוראותהסימןהאמורר

שמירתדינים

עלאףהוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיכפישהואמוחלבסעיף39)ג()1()ב(41ר
לחוקזה,בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתיתשערביוםתחילתושלחוקזהפנה
לוועדהלגביסכסוךשהואצדלולשםהכרעהבמחלוקתעםבעלתשתיתשהוועדה
מוסמכתלפסוקבהלפיחוקמשקהגזהטבעיאוהסכיםלהביאכלסכסוךעםבעל
תשתיתלהכרעתהוועדה,ימשיכולחוללגביפנייתולוועדהאוהסכמתוהאמורה,לפי
העניין,הוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיולאיראואותוכמישהסכיםלהביא
כלסכסוךעםבעלתשתיתאומקיםתשתיתלוועדהבהתאםלסמכותהלפיסימןזהר

פרקי'-הוראת
מעבר
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חוקהתכנון
והבנייה-הוראת

שעה

בתקופהשלשנתייםמיוםתחילתושלחוקזה,יקראואתההגדרה"מיתקנידרך"42ר )א(
שבסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,כךשבסופהיבוא"ומבנההמיועד
נהריה בין הברזל מסילת בתוואי איתות החלפת שמטרתו במיזם ובקרה לשליטה
לשפיים,בתחוםמסילתברזלארציתכהגדרתהבפקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,

התשל"ב-1972)בסעיףזה-המבנההחדש(",ובלבדשיחולוהוראותאלה:

המבנההחדשייבנהבמקוםמבנהקייםהמשמשלשליטהובקרה)בסעיף )1(
זה-המבנההקיים(ובסמוךלמיקומושלהמבנההקיים;

המבנההקייםייהרסושטחוישוקם,בהקדםהאפשרילאחרהשלמתהמבנה )2(
החדש;

השטחהכוללהמותרלבנייהשלהמבנההחדשלאיעלהעל200מטרים )3(
רבועיםוגובהולאיעלהעל2ר4מטרים;

המבנההחדשלאיהיהבתחוםהסביבההחופיתכהגדרתהבחוקשמירת )4(
הסביבההחופית,התשס"ד-722004ר

]נוסחחדש[, מפעילמסילתברזלארציתכמשמעותובפקודתמסילותהברזל )ב(
התשל"ב-1972,ימסורלוועדתהכלכלהשלהכנסת,בתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,
מדישישהחודשים,דיווחבדברמיקומם,גודלםוגובהםשלכלהמבניםהחדשים
שהוקמווהמבניםהקיימיםשנהרסובתקופתהדיווחלפיהוראותחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965,כנוסחןבסעיףהקטןהאמור;דיווחראשוןלוועדתהכלכלהשלהכנסת

יימסרבתוםשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

פרק י"א: תכנון ובנייה
תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'113

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-43-731965ר

בסעיף6)ד(- )1(

בפסקה)1(,ברישה,אחרי"סעיף109א)ב()2("יבוא"אובבקשותשהועברו )א(
להלפיסעיף145)ג1(";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

בדיוןבבקשההנוגעתלתנאיםלענייןמיתקנימיםוביוב,תכלולועדת ")2א(
המשנהאתשרהבריאותאונציגובמועצההארצית;

לדיוןבבקשה,בנושאהמצויבתחוםאחריותושלמשרדממשלתי, )2ב(
יוזמןנציגהשרהנוגעלענייןבמועצההארצית,שתהיהלודעהמייעצת,

וזאתאםהשרהאמוראונציגואינםחבריועדתהמשנה;";

בסעיף53,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הגישההמועצההארציתלממשלהתכנית, ")ב(
כאמורבאותוסעיףקטן,ומתקיימיםבתכניתכלאלה,יראואתהתכניתכמאושרת
בידיהממשלהבתוםארבעהעשרימיםמהמועדשהוגשהלה,אלאאםכןביקש

חברהממשלה,במהלךהתקופההאמורה,להביאאתהתכניתלדיוןבממשלה:

היאכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתרבנייהאוביצועעבודה )1(
ביצוע או ההיתר מתן טרם נוספת תכנית באישור צורך בלא לפיהן,

העבודה;

ס"חהתשס"ד,עמ'540ר 72

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'156ר 73
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נקבע שמיקומה תשתית, לביצוע הדרושות הוראות כוללת היא )2(
בתכניתמתארארציתשאושרה;

לא זה, לעניין שאושרה; ארצית מתאר תכנית סותרת אינה היא )3(
יראותכניתהמשנהשינוילאמהותיאתתכניתהמתארהארציתשהיא
מבצעת,כתכניתהסותרתתכניתמתארארציתכאמור,ובלבדשהמועצה

הארציתקבעהכימדוברבשינוילאמהותיכאמורר

התנאים בה שמתקיימים תכנית כללה )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
המועצה תגיש שלו, )3( בפסקה כאמור מהותי לא שינוי קטן סעיף שבאותו
הארציתאתהתכניתלממשלה,כאמורבסעיףקטן)א(,בצירוףמסמךהמפרט
אתהשינוי,ויראואתהתכניתכמאושרתבידיהממשלהבתוםעשריםואחד
ימיםמהמועדשהוגשהלה,אלאאםכןביקשחברהממשלה,במהלךהתקופה

האמורה,להביאאתהתכניתלדיוןבממשלהר

סעיף הוראות לפי ביקשחברהממשלהלהביאתכניתלדיוןבממשלה )ד(
קטן)ב(או)ג(,רשאיתהממשלהלאשרהבלאשינויאו,לאחרדיוןחוזרבמועצה,

לאשרהבשינויאולדחותהר";

בסעיף62א)ג()5(,בסופויבוא"אלאאםכןביקשההוועדההמקומיתשייקבעו )3(
בתכניתהוראותבענייניםכאמורלגבימגרשיםהמיועדיםלצורכיציבורכהגדרתם

בסעיף188)ב(אולמיתקניתשתיתמקומיים";

בסעיף145,במקוםסעיףקטן)ג1(יבוא: )4(

היתר")ג1( למתן תנאים בניין על או קרקע על החלה בתכנית נקבעו )1(
בהקמת או דרכים בסלילת ביצועה התניית לעניין לביצועה הנוגעים
תשתיותאונקבעובתכניתלמגוריםהחלהעלקרקעאועלבנייןתנאים
כאמוראותנאיםאחריםלמתןהיתרהנוגעיםלביצועה,לאתיתןרשות
רישוימקומיתהיתרלעבודהאולשימושאםלאמולאוהתנאיםהאמורים,
אלאאםכןאישרזאתמוסדהתכנוןהמוסמךלבקשתמישרשאילהגיש
אתהתכניתלגביהקרקעאוהבנייןהנוגעיםבדבר,ובלבדששוכנעכי
ניתןלהשיגאתהמטרותשבשלהןנקבעוהתנאיםהאמוריםגםבלאמילוי
אותםתנאים,והכולבשיםלבלזמןשחלףממועדאישורהתכניתולשינוי
הנסיבות;מוסדהתכנוןהמוסמךייתןהחלטהבבקשהלפיסעיףקטןזה

בתוך60ימיםמיוםשהוגשהלוהבקשהר

בקשהשהוגשהלפיסעיףקטןזהתפורסםעלחשבוןהמבקש,לתקופה )2(
של15ימיםלהערותהציבור;מוסדהתכנוןהמוסמךיחליטעלדרךפרסום

הבקשהוהליךשמיעתההערותר

לאהחליטמוסדהתכנוןהמוסמךבבקשהלפיסעיףקטןזה,בתוך )3(
התקופההאמורהבפסקה)1(,יעבירמזכירמוסדהתכנון,לבקשתמגיש
ועדת 6)ד(; סעיף לפי שהוקמה המשנה לוועדת הבקשה את הבקשה,
המשנהתדוןותחליטבבקשהבתוך30ימיםמהיוםשבוהועברהאליה,
התכנון מוסד הגיע שאליו מהשלב בהליכים להמשיך רשאית והיא

המוסמךר

אושרהבקשהלפיסעיףקטןזה,תפורסםההחלטהברשומותר )4(

בסעיףקטןזה- )5(

נקבע שמיקומה תשתית, לביצוע הדרושות הוראות כוללת היא )2(
בתכניתמתארארציתשאושרה;

לא זה, לעניין שאושרה; ארצית מתאר תכנית סותרת אינה היא )3(
יראותכניתהמשנהשינוילאמהותיאתתכניתהמתארהארציתשהיא
מבצעת,כתכניתהסותרתתכניתמתארארציתכאמור,ובלבדשהמועצה

הארציתקבעהכימדוברבשינוילאמהותיכאמורר



התנאים בה שמתקיימים תכנית כללה )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
המועצה תגיש שלו, )3( בפסקה כאמור מהותי לא שינוי קטן סעיף שבאותו
הארציתאתהתכניתלממשלה,כאמורבסעיףקטן)א(,בצירוףמסמךהמפרט
אתהשינוי,ויראואתהתכניתכמאושרתבידיהממשלהבתוםעשריםואחד
ימיםמהמועדשהוגשהלה,אלאאםכןביקשחברהממשלה,במהלךהתקופה

האמורה,להביאאתהתכניתלדיוןבממשלהר

סעיף הוראות ביקשחברהממשלהלהביאתכניתלדיוןבממשלהלפי )ד(
קטן)ב(או)ג(,רשאיתהממשלהלאשרהבלאשינויאו,לאחרדיוןחוזרבמועצה,

לאשרהבשינויאולדחותהר";

בסעיף62א)ג()5(,בסופויבוא"אלאאםכןביקשההוועדההמקומיתשייקבעו )3(
בתכניתהוראותבענייניםכאמורלגבימגרשיםהמיועדיםלצורכיציבורכהגדרתם

בסעיף188)ב(אולמיתקניתשתיתמקומיים";

בסעיף145,במקוםסעיףקטן)ג1(יבוא: )4(

היתר")ג1( למתן תנאים בניין על או קרקע על החלה בתכנית נקבעו )1(
בהקמת או דרכים בסלילת ביצועה התניית לעניין לביצועה הנוגעים
תשתיותאונקבעובתכניתלמגוריםהחלהעלקרקעאועלבנייןתנאים
כאמוראותנאיםאחריםלמתןהיתרהנוגעיםלביצועה,לאתיתןרשות
רישוימקומיתהיתרלעבודהאולשימושאםלאמולאוהתנאיםהאמורים,
אלאאםכןאישרזאתמוסדהתכנוןהמוסמךלבקשתמישרשאילהגיש
אתהתכניתלגביהקרקעאוהבנייןהנוגעיםבדבר,ובלבדששוכנעכי
ניתןלהשיגאתהמטרותשבשלהןנקבעוהתנאיםהאמוריםגםבלאמילוי
אותםתנאים,והכולבשיםלבלזמןשחלףממועדאישורהתכניתולשינוי
הנסיבות;מוסדהתכנוןהמוסמךייתןהחלטהבבקשהלפיסעיףקטןזה

בתוך60ימיםמיוםשהוגשהלוהבקשהר

בקשהשהוגשהלפיסעיףקטןזהתפורסםעלחשבוןהמבקש,לתקופה )2(
של15ימיםלהערותהציבור;מוסדהתכנוןהמוסמךיחליטעלדרךפרסום

הבקשהוהליךשמיעתההערותר

לאהחליטמוסדהתכנוןהמוסמךבבקשהלפיסעיףקטןזה,בתוך )3(
התקופההאמורהבפסקה)1(,יעבירמזכירמוסדהתכנון,לבקשתמגיש
ועדת 6)ד(; סעיף לפי שהוקמה המשנה לוועדת הבקשה את הבקשה,
המשנהתדוןותחליטבבקשהבתוך30ימיםמהיוםשבוהועברהאליה,
התכנון מוסד הגיע שאליו מהשלב בהליכים להמשיך רשאית והיא

המוסמךר

אושרהבקשהלפיסעיףקטןזה,תפורסםההחלטהברשומותר )4(

בסעיףקטןזה- )5(
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"מוסדהתכנוןהמוסמך"-מוסדהתכנוןשאישראתהתכנית,למעטועדה
מקומית;

"תכניתלמגורים"-תכניתשניתןלהוציאמכוחההיתרלבנייתיחידות
דיורבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספתוכןתכניתהמייעדת

שטחלתשתיתהנדרשתבמישריןלצורךבנייתיחידותדיורר"

פרק י"ב: תקינה
תיקוןחוקהתקנים

-מס'12
בחוקהתקנים,התשי"ג-741953)בפרקזה-חוקהתקנים(-44ר

בכלמקום,במקום"ששרהמסחרוהתעשיה"יבוא"שהשר",ובמקום"שרהמסחר )1(
והתעשיה"או"שרהתעשיייההמסחרוהתיירות"יבוא"השר";

בסעיף1- )2(

לפניההגדרה"מצרך"יבוא: )א(

""איגודלשכותהמסחר","התאחדותהמלאכהוהתעשייה","התאחדות
התעשייניםבישראל","התאחדותבוניהארץ","לשכתהמהנדסים,
האדריכליםוהאקדמאיםבמקצועותהטכנולוגייםבישראל"ו"רשות
ההסתדרותלצרכנות"-כלאחדמאלהאוגוףאחרשיבואבמקומם

בהתאםלצושנקבעלפיסעיף27;

גבוהה, להשכלה המועצה חוק - גבוהה" להשכלה המועצה "חוק
התשי"ח-751958;

"מוסדלהשכלהגבוהה"-כלאחדמאלה:

מוסדשקיבלהכרהלפיסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה; )1(

לחוק 21א סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד )2(
המועצהלהשכלהגבוהה;

מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצה )3(
להשכלהגבוהה;

להשכלה המועצה בחוק כמשמעותה - גבוהה" להשכלה "המועצה
גבוהה;";

בהגדרה"המשרד",אחרי"הכלכלה"יבוא"והתעשייה"; )ב(

לפניההגדרה"השר"יבוא: )ג(

""קרוב"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-761999)להלן-חוקהחברות(;

"שינוילאומי"-שינויבתקןלעומתהתקןהבין–לאומישעליוהואמתבסס,
שאינושינוילאומימתחייב;

"שינוילאומימתחייב"-שינוילאומיהמנויבתוספתהראשונה,וכןשינוי
שהורהעליוהממונהלפיסעיף8)ה4(;

"שליטה"-כמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-771968;";

הכלכלה "שר יבוא והמסחר" התעשיה "שר במקום "השר", בהגדרה )ד(
והתעשייה;";

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ו,עמ'82ר 74

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 75

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 76

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 77
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תחתכותרתפרקב'יבוא: )3(

"סימן א': מכון התקנים הישראלי";

בסעיף3- )4(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

יושבראשהמכוןוסגנו;"; )1("

פסקה)3(-תימחק; )ב(

אחריסעיף3יבוא: )5(

"סימן ב': יושב ראש המכון וסגנו

השרושרהאוצרימנואתיושבראשהמכון;הודעהעל3אריושבראשהמכון )א(
המינויתפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהמכוןר

תקופתכהונתושליושבראשהמכוןתהיהארבעשנים, )ב(
וניתןלשובולמנותוובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופות

כהונהרצופותר

יושבראשהמכון- )ג(

יהיהיושבראשהוועדהפועל; )1(

יציגיחדעםהמנהלהכללישלהמכון,אתתכניות )2(
העבודההשנתיותשלהמכוןלשר,לאחראישורןבידי

הוועדהפועל;

זה חוק לפי שנקבעו סמכויות לו נתונות יהיו )3(
כאמור המכון בתקנון שנקבעו נוספות סמכויות וכן

בסעיף4)ב()1(ר

יושבראשהמכון
-סייגיםלמינוי

והפסקתכהונה

לאימונהאדםליושבראשהמכוןבהתקייםאחדמאלה:3בר )א(

של הפעילה בהנהלה חבר או כנסת חבר הוא )1(
מפלגהאושלגוףמדיניאוחברבגוףבוחרשלמפלגה;
לענייןזה,"מפלגה","גוףמדיני","גוףבוחרשלמפלגה"
פעילות )סיוג המדינה שירות בחוק כמשמעותם -

מפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-781959;

הואהמנהלהכללישלהמכון; )2(

הואעובדהמדינה; )3(

הואעובדהמכון; )4(

הואאינואזרחישראלי; )5(

בנשיאות חבר או משרה נושא עובד, הוא )6(
או המסחר, לשכות באיגוד או העסקיים הארגונים

בגופיםהחבריםבהם;

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )7(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
לשמשבתפקיד,אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

פליליתכאמורר

תחתכותרתפרקב'יבוא: )3(

"סימן א': מכון התקנים הישראלי";

בסעיף3- )4(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

יושבראשהמכוןוסגנו;"; )1("

פסקה)3(-תימחק; )ב(

אחריסעיף3יבוא: )5(

"סימן ב': יושב ראש המכון וסגנו

השרושרהאוצרימנואתיושבראשהמכון;הודעהעל3אריושבראשהמכון )א(
המינויתפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהמכוןר

תקופתכהונתושליושבראשהמכוןתהיהארבעשנים, )ב(
וניתןלשובולמנותוובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופות

כהונהרצופותר

יושבראשהמכון- )ג(

יהיהיושבראשהוועדהפועל; )1(

יציגיחדעםהמנהלהכללישלהמכון,אתתכניות )2(
העבודההשנתיותשלהמכוןלשר,לאחראישורןבידי

הוועדהפועל;

זה חוק לפי שנקבעו סמכויות לו נתונות יהיו )3(
כאמור המכון בתקנון שנקבעו נוספות סמכויות וכן

בסעיף4)ב()1(ר

יושבראשהמכון
-סייגיםלמינוי

והפסקתכהונה

לאימונהאדםליושבראשהמכוןבהתקייםאחדמאלה:3בר )א(

של הפעילה בהנהלה חבר או כנסת חבר הוא )1(
מפלגהאושלגוףמדיניאוחברבגוףבוחרשלמפלגה;
לענייןזה,"מפלגה","גוףמדיני","גוףבוחרשלמפלגה"
פעילות )סיוג המדינה שירות בחוק כמשמעותם -

מפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-781959;

הואהמנהלהכללישלהמכון; )2(

הואעובדהמדינה; )3(

הואעובדהמכון; )4(

הואאינואזרחישראלי; )5(

בנשיאות חבר או משרה נושא עובד, הוא )6(
או המסחר, לשכות באיגוד או העסקיים הארגונים

בגופיםהחבריםבהם;

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )7(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
לשמשבתפקיד,אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

פליליתכאמורר

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 78
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יושבראשהמכוןיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו )ב(
בהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשרולשר )1(
האוצר;

השרושרהאוצרנוכחוכיהואנעדרבלאסיבה )2(
ישיבות משש או רצופות ישיבות מארבע מוצדקת

שקייםהוועדהפועלבשנהאחת;

עם התייעצות לאחר נוכחו, האוצר ושר השר )3(
את למלא קבע דרך ממנו נבצר כי הפועל, הוועד

תפקידו;

השרושרהאוצרנוכחוכיהואפעל,במעשהאו )4(
במחדל,בדרךהפוגעתביכולתהמכוןלקייםהוראהאו

דרישהשניתנוכדין;

התקיימהבואחתהנסיבותהפוסלותאדםלפי )5(
דיןלכהןכיושבראשהמכוןר

חדליושבראשהמכוןלכהןבתפקידוכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יפעלוהשרושרהאוצר,בהקדםהאפשרי,למינוייושב

ראשלמכוןבמקומו,בהתאםלהוראותסימןזהר

סגןיושבראש
המכון

הוועדהפועליבחראתסגןיושבראשהמכון)להלן-3גר )א(
הסגן(מקרבחבריו,ובלבדשלאהתקיימובוהסייגיםהמנויים
בסעיף3ב)א()1(עד)5(ו–)7(;נוסףעלכך,ובלילגרועמהאמור,
היההסגןהקודםנציגשלאחדמהגופיםהמנוייםבסעיף3ו)א(

)3(,)4(או)5(,לאיבחרהוועדהפועלסגןשהואנציגשלאותו
הגוף;לענייןזה,יראואתהגופיםהמנוייםבפסקאות)3(ו–)4(

שלהסעיףהאמורכאותוגוףר

הסגןישמשממלאמקוםיושבראשהמכוןבהעדרושל )ב(
היושבראש,אםנבצרמהיושבראשלמלאאתתפקידיואו

אםחדללכהןוטרםמונהיושבראשחדשלמכוןר

אם ואולם שנתיים, תהיה הסגן של כהונתו תקופת )ג(
או קבע דרך תפקידו את למלא המכון ראש מיושב נבצר
חדלמלכהן,לאימלאהסגןאתמקומושליושבראשהמכון
לתקופההעולהעלשישהחודשים;לאמונהיושבראשמכון
חדשעדתוםהתקופההאמורה-יבחרהוועדהפועלסגן

חדשבהתאםלהוראותסעיףזהר

סימן ג': הוועד הפועל

תפקידיהוועד
הפועלוסמכויותיו

אלהתפקידיהוועדהפועלוסמכויותיו:3דר

בהתאם המכון, של הכללית המדיניות את לקבוע )1(
למטרותהמכון;

לאשראתתכניותהעבודההשנתיותשהגישלוהמנהל )2(
הכללישלהמכון,בשיםלבלכךשהןלאסותרותאתמדיניות

הממשלה;
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לאשראתהתקציבהשנתישלהמכוןואתתקןהעובדים )3(
במכון;

לנהלאתרכושהמכוןולפקחעליו; )4(

העבודה תכניות המדיניות, יישום אחר לעקוב )5(
והתקציביםשלהמכון;

לאשרתחומיפעילותחדשיםשלהמכון,בכפוףלמטרות )6(
המכון;

ראשהמכון,בהתאם חבריו,סגןליושב מקרב למנות )7(
להוראותסעיף3ג;

למנותרואהחשבוןמבקרלמכון; )8(

לסימון היתר מתן לעניין למינהלת חברים למנות )9(
מצרכיםבתו–תקןכאמורבסעיף11)ב1(;

של האחרים העבודה תנאי ואת השכר את לקבוע )10(
המנהלהכללישלהמכוןושלנושאיתפקידיםבכיריםאלה:
סגןהמנהלכללישלהמכון,מנהליהאגפים,המבקרהפנימי
בכירים תפקידים נושאי וכן המכון של המשפטי והיועץ

נוספיםבמכוןשיקבעהוועדהפועל;

המכון של הכללי המנהל תפקידי ביצוע על לפקח )11(
ופעולותיו;

את פיהמלצתהמנהלהכללישלהמכון, לאשר,על )12(
מינויםשלנושאיתפקידיםבכיריםבמכוןכאמורבפסקה)10(;

ובהערות המכון של הכספיים הדוחות בטיוטת לדון )13(
רואההחשבוןהמבקרלגביה,לאשראתהדוחותהכספיים,
הכספיים-לדוןבכלפרטשלגביו ולאחראישורהדוחות
הסתייגרואההחשבוןהמבקר,העירהערהאונמנעמלחוות

אתדעתו;

להקיםועדותמרכזיותלענפימשקשוניםולענפיייצור )14(
שוניםבמשק,כאמורבסימןה',ולקבועאתתחוםפעולתן;

להקיםועדותקבועותאוארעיותשאינןועדותכאמור )15(
בסימןה',למעטהוועדההממנהלפיסעיף3טז)ה(,למנותלהן
יושבראשולקבועאתסמכויותיהן,כךשהרכבןייקבעבשים
לבלתחומיפעולתןויאזןככלהאפשרביןהגופיםהמיוצגים

בוועדהפועלכאמורבסעיף3ור

סמכותשיוריתשל
הוועדהפועל

סמכותבמסגרתתחומיפעילותהמכון,שלאהוקנתהלפיחוק3הר
זהלאורגןאחרשלהמכון,רשאיהוועדהפועללהפעילהר

הרכבהוועד
הפועל

בוועדהפועליכהנוחמישהעשרחברים,והם:3ור )א(

יושבראשהמכון; )1(

ארבעהנציגיממשלהכמפורטלהלן: )2(

הממונה; )א(

לאשראתהתקציבהשנתישלהמכוןואתתקןהעובדים )3(
במכון;

לנהלאתרכושהמכוןולפקחעליו; )4(

העבודה תכניות המדיניות, יישום אחר לעקוב )5(
והתקציביםשלהמכון;

לאשרתחומיפעילותחדשיםשלהמכון,בכפוףלמטרות )6(
המכון;

ראשהמכון,בהתאם חבריו,סגןליושב מקרב למנות )7(
להוראותסעיף3ג;

למנותרואהחשבוןמבקרלמכון; )8(

לסימון היתר מתן לעניין למינהלת חברים למנות )9(
מצרכיםבתו–תקןכאמורבסעיף11)ב1(;

של האחרים העבודה תנאי ואת השכר את לקבוע )10(
המנהלהכללישלהמכוןושלנושאיתפקידיםבכיריםאלה:
סגןהמנהלכללישלהמכון,מנהליהאגפים,המבקרהפנימי
בכירים תפקידים נושאי וכן המכון של המשפטי והיועץ

נוספיםבמכוןשיקבעהוועדהפועל;

המכון של הכללי המנהל תפקידי ביצוע על לפקח )11(
ופעולותיו;

את המכון, פיהמלצתהמנהלהכללישל לאשר,על )12(
מינויםשלנושאיתפקידיםבכיריםבמכוןכאמורבפסקה)10(;

ובהערות המכון של הכספיים הדוחות בטיוטת לדון )13(
רואההחשבוןהמבקרלגביה,לאשראתהדוחותהכספיים,
בכלפרטשלגביו הכספיים-לדון ולאחראישורהדוחות
הסתייגרואההחשבוןהמבקר,העירהערהאונמנעמלחוות

אתדעתו;

להקיםועדותמרכזיותלענפימשקשוניםולענפיייצור )14(
שוניםבמשק,כאמורבסימןה',ולקבועאתתחוםפעולתן;

להקיםועדותקבועותאוארעיותשאינןועדותכאמור )15(
בסימןה',למעטהוועדההממנהלפיסעיף3טז)ה(,למנותלהן
יושבראשולקבועאתסמכויותיהן,כךשהרכבןייקבעבשים
לבלתחומיפעולתןויאזןככלהאפשרביןהגופיםהמיוצגים

בוועדהפועלכאמורבסעיף3ור

סמכותשיוריתשל
הוועדהפועל

סמכותבמסגרתתחומיפעילותהמכון,שלאהוקנתהלפיחוק3הר
זהלאורגןאחרשלהמכון,רשאיהוועדהפועללהפעילהר

הרכבהוועד
הפועל

בוועדהפועליכהנוחמישהעשרחברים,והם:3ור )א(

יושבראשהמכון; )1(

ארבעהנציגיממשלהכמפורטלהלן: )2(

הממונה; )א(
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עובדהמשרדהבקיבתחוםהייבוא,שימנה )ב(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדראשהממשלההבקיבתחום )ג(
האסדרהאוהכלכלה,שימנההמנהלהכללישל

משרדראשהממשלה;

האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )ד(
שימנההממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר;

התעשיינים התאחדות שתמנה נציגים שני )3(
בישראל;

נציגשתמנההתאחדותבוניהארץ; )4(

שנינציגיםשימנהאיגודלשכותהמסחר; )5(

נציגשתמנהרשותההסתדרותלצרכנות; )6(

נציגשתמנההמועצההישראליתלצרכנות; )7(

שנינציגיםשתמנהלשכתהמהנדסים,האדריכלים )8(
והאקדמאיםבמקצועותהטכנולוגייםבישראל,שאחד

מהםהואאישסגלאקדמיבמוסדלהשכלהגבוהה;

נציגשייבחרמקרבעובדיהמכוןר )9(

יוזמן והתעשייה המלאכה התאחדות שתמנה נציג )ב(
להשתתףבישיבותהוועדהפועל,ואולםלאתהיהלוזכות
הצבעהבהן;עלהנציגכאמוריחולו,בשינוייםהמחויבים,
הוראותסעיפים3זו–3ט,וזכויותהנתונותלחברהוועדהפועל
לשםהשתתפותובישיבותהוועדהפועל,וכןחובותהחלות
לפיחוקזהעלחברהוועדהפועלובכללזההוראותתקנון

המכוןובהןהוראותלענייןהפסקתכהונהר

המכוןיפרסםאתשמותחבריהוועדהפועלשמונולפי )ג(
סעיףקטן)א(ואתשםהנציגשמונהלפיסעיףקטן)ב(,וכןאת
הרכבהוועדהפועלהמכהן,בהודעהבאתרהאינטרנטשל

המכוןר

ממלאמקוםחבר
הוועדהפועל

מישמינהחברבוועדהפועלכאמורבסעיף3ו,רשאילמנות3זר
לוממלאמקוםר

תוקףפעולות
הוועדהפועל

קיוםהוועדהפועל,סמכויותיוותוקףהחלטותיולאייפגעו3חר
מחמתשהתפנהמקומושלחברהוועדהפועל,אומחמתליקוי

במינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשרובחבריומכהניםכדיןר

תקופתכהונהשל
חברהוועדהפועל

וממלאמקומו

ימונו3טר הממונה, למעט מקומו, וממלא הפועל הוועד חבר
לתקופתכהונהשלארבעשנים,וניתןלשובולמנותם,ובלבד

שלאיכהנויותרמשתיתקופותכהונהרצופותר

סימן ד': המנהל הכללי של המכון

המנהלהכללי
שלהמכון

רשימת3יר מתוך למכון כללי מנהל ימנה הפועל הוועד )א(
מועמדיםשעליהםהמליצהועדהלאיתורמועמדים)בסעיףזה
-ועדתהאיתור(;ועדתהאיתורתהיהבתחמישהחבריםוהם:



167 ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

יושבראשהמכוןוהואיהיהיושבראשועדת )1(
האיתור;

שיבחר הפועל, בוועד המכהן המשרד עובד )2(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדהאוצרהמכהןבוועדהפועל; )3(

שניחבריםנוספיםשיבחרהוועדהפועלמתוך )4(
חבריושאינםנציגיהממשלה,ובלבדשלאייבחרושני
חבריםשהםנציגיםשלאותוגוףמהגופיםהמנויים
בסעיף3ו)א()3(,)4(,)5(או)8(,ולענייןזה,יראואתהגופים

המנוייםבפסקאות)3(ו–)4(שלאותוסעיףכאותוגוףר

)א(,רשאיתועדתהאיתור עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
להמליץעלמועמדיחידר

לאימונהלחברועדתהאיתורולאיכהןבה,מישעלול )ג(
להימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגוד
ענייניםביןתפקידוכחברועדתהאיתורלביןענייןאישישלו;
בסעיףזה,"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובו,סוכנו
אושותפו,אוענייןשלגוףשישלהםבוחלקבהוןהמניות,

בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהלאובזכותהצבעהר

37)ב( סעיף הוראות יחולו הכללי המנהל מינוי על )ד(
ו–)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-791975,בשינויים
המחויבים,והואייעשהלאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקת

מינוייםכהגדרתהבחוקהאמורר

הוועדהפועליקבע,באישורהשרושרהאוצר,אמות )ה(
מידהלבחירתמועמדיםלכהונתמנהלכללילמכוןר

קיוםועדתהאיתור,סמכויותיהותוקףפעולותיהלא )ו(
ייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחברהוועדהאומחמת
ליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדששלושהחבריועדה

לפחותמכהניםכדיןר

ועדתהאיתורתקבעלעצמהאתדרכיעבודתהואת )ז(
נוהלידיוניה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהר

החלטתועדתהאיתורתתקבלברובקולותשלחברי )ח(
הוועדהותהיהמנומקתר

תקופתכהונהשל
המנהלהכללי

תקופתכהונתושלהמנהלהכלליתהיהחמששנים,וניתן3יאר
לשובולמנותו,ובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונה

רצופותר

סמכויותהמנהל
הכלליותפקידיו

סמכויות3יבר כל נתונות יהיו המכון של הכללי למנהל )א(
הניהולוהביצועשלהמכוןשאינןנתונותלאחרלפיחוקזה,
ובכללזהגיבושתכניותהעבודהשלהמכוןשיובאולאישור

הוועדהפועלר

המנהלהכללייהיהנתוןלפיקוחהוועדהפועלר )ב(

יושבראשהמכוןוהואיהיהיושבראשועדת )1(
האיתור;

שיבחר הפועל, בוועד המכהן המשרד עובד )2(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדהאוצרהמכהןבוועדהפועל; )3(

שניחבריםנוספיםשיבחרהוועדהפועלמתוך )4(
חבריושאינםנציגיהממשלה,ובלבדשלאייבחרושני
חבריםשהםנציגיםשלאותוגוףמהגופיםהמנויים
בסעיף3ו)א()3(,)4(,)5(או)8(,ולענייןזה,יראואתהגופים

המנוייםבפסקאות)3(ו–)4(שלאותוסעיףכאותוגוףר

)א(,רשאיתועדתהאיתור עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
להמליץעלמועמדיחידר

לאימונהלחברועדתהאיתורולאיכהןבה,מישעלול )ג(
להימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגוד
ענייניםביןתפקידוכחברועדתהאיתורלביןענייןאישישלו;
בסעיףזה,"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובו,סוכנו
אושותפו,אוענייןשלגוףשישלהםבוחלקבהוןהמניות,

בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהלאובזכותהצבעהר

37)ב( סעיף הוראות יחולו הכללי המנהל מינוי על )ד(
ו–)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-791975,בשינויים
המחויבים,והואייעשהלאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקת

מינוייםכהגדרתהבחוקהאמורר

הוועדהפועליקבע,באישורהשרושרהאוצר,אמות )ה(
מידהלבחירתמועמדיםלכהונתמנהלכללילמכוןר

קיוםועדתהאיתור,סמכויותיהותוקףפעולותיהלא )ו(
ייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחברהוועדהאומחמת
ליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדששלושהחבריועדה

לפחותמכהניםכדיןר

ועדתהאיתורתקבעלעצמהאתדרכיעבודתהואת )ז(
נוהלידיוניה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהר

החלטתועדתהאיתורתתקבלברובקולותשלחברי )ח(
הוועדהותהיהמנומקתר

תקופתכהונהשל
המנהלהכללי

תקופתכהונתושלהמנהלהכלליתהיהחמששנים,וניתן3יאר
לשובולמנותו,ובלבדשלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונה

רצופותר

סמכויותהמנהל
הכלליותפקידיו

סמכויות3יבר כל נתונות יהיו המכון של הכללי למנהל )א(
הניהולוהביצועשלהמכוןשאינןנתונותלאחרלפיחוקזה,
ובכללזהגיבושתכניותהעבודהשלהמכוןשיובאולאישור

הוועדהפועלר

המנהלהכללייהיהנתוןלפיקוחהוועדהפועלר )ב(

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 79
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סימן ה': ועדות בתחום התקינה במכון

הוועדהפועליקיםועדתתיאוםשתפקידהלתאםאת3יגרועדתהתיאום )א(
עבודתהתקינהבמכון,וזההרכבה:

המנהלהכללישלהמכון,והואיהיההיושבראש; )1(

הממונה; )2(

יושביראשהוועדותהמרכזיות; )3(

נציגשתמנההתאחדותהתעשייניםבישראל; )4(

בוועד החברים הצרכנים ארגוני מנציגי אחד )5(
הפועלהמנוייםבסעיף3ו)6(ו–)7(;

נציגשימנהאיגודלשכותהמסחרר )6(

עלנציגיםכאמורבסעיףקטן)א()4(ו–)6(יחולו,בשינויים )ב(
הוועד חבר על החלות זה חוק לפי ההוראות המחויבים,

הפועלר

במכוןיפעלוועדותלענייןקביעתהתקינהבענףמסויםאו3ידרועדותמרכזיות
בתחוםמסוים)בסימןזה-ועדותמרכזיות(ר

ועדהמרכזיתתקיםבתחוםפעולתהועדהטכניתאחתאו3טורועדותטכניות
יותר,שתפעללענייןעיבודתקניםוקביעתםבנושאיםשקבעה

לההוועדההמרכזית)בסימןזה-ועדהטכנית(ר

הרכבועדות
התקינה

הרכבןשלועדותמרכזיותוועדותטכניות)בסימןזה-3טזר )א(
ועדותתקינה(יהיהכדלקמן:

להשכלה במוסד בכיר אקדמי סגל אנשי שני )1(
גבוהה,בעלימומחיותהנוגעתלתחוםמתחומיהעיסוק

שלהוועדה,שתמנההמועצהלהשכלהגבוהה;

שניבעליהשכלהבתחומיההנדסה,האדריכלות )2(
לתחום רלוונטית בעלימומחיות והטכנולוגיהשהם
מתחומיהעיסוקשלהוועדה,שתמנההוועדההממנה

כמשמעותהבסעיףקטן)ה(;

שנינציגיצרכניםשימנההגוףהמקיםאתועדת )3(
ארגוני לו שהגישו נציגים רשימות מתוך התקינה,
צרכנים;לענייןזה,"ארגוןצרכנים"-כהגדרתובסעיף

31)ג(לחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-801981;

או המדינה מרשויות רשות של עובדים שני )4(
גופיםאחריםהממלאיםתפקידיםציבורייםעלפידין,

הנוגעיםלעניין;

התעשיינים התאחדות שתמנה נציגים שני )5(
בישראלבאופןשיבטיחנציגותלענפיםהרלוונטיים,
בעסק עובד או עסק בעל יהיה מהם אחד ולפחות

ס"חהתשמ"א,עמ'248ר 80
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זעיר,עסקקטןאועסקבינוני,כהגדרתםבחוקחובת
המכרזים,התשנ"ב-811992)בסעיףזה-עסקזעיר,קטן

אובינוני(;

שנינציגיםשימנהאיגודלשכותהמסחרבאופן )6(
שיבטיחנציגותלענפיםהרלוונטיים,ולפחותאחדמהם

יהיהבעלעסקאועובדבעסקזעיר,קטןאובינוניר

מרכזיתרשאית ועדה )א(, בסעיףקטן עלאףהאמור )ב(
למנותלוועדהטכניתעדחמישהחבריםנוסףעלהחברים
ידע בעלי הם כי נוכחה אם )א(, קטן בסעיף האמורים
ומומחיותרלוונטייםלתחומיהעיסוקשלהוועדההטכנית,
ובכללזהרשאיתהיאלמנותנציגיציבור,נציגיארגוניםשלא
למטרותרווח,וכןנציגיםשלרשויותהפועלותלפידיןאו

חברותממשלתיות,והכולבכפוףלהוראותאלה:

מעבדות, נציגי למנות מרכזית ועדה החליטה )1(
לאתמנהאלאנציגימעבדותמאושרותכמשמעותן
בסעיף12)א()1(שמספרםלאיעלהעלשניים,ובלבד
שאםמונושניחברים,אחדמהםלפחותיהיהנציגשל
מעבדהמאושרתאונציגשלמעבדהמוכרתכהגדרתה
חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא לפקודת 2א)א( בסעיף
לגרוע כדי זו פסקה בהוראות אין התשל"ט-821979;

מהוראותסעיף3כא;

שאינם חברים למנות מרכזית ועדה החליטה )2(
כאמורבפסקה)1(,לאיעלהמספרםעלשלושה,ובלבד-

המנויים גופים של נציגים ימונו שלא )א(
בסעיףקטן)א(,ואולםניתןלמנותנציגאחדלכל
היותרמגוףהמנויבפסקה)4(שלאותוסעיףקטן,
אםנוכחההוועדההמרכזיתכינדרשמינוישל

נציגכאמור;

גוף של אחד מנציג יותר ימונה שלא )ב(
נוכחה אם במשק, עסקיים גורמים המייצג
הוועדההמרכזיתכינדרשמינוישלנציגכאמורר

חברים הממנה לגורם להציע רשאית מרכזית ועדה )ג(
מתאימה כשירות בעלי )א(, קטן סעיף לפי טכנית בוועדה

לשמשחבריםכאמורר

ועדתתקינהלאתכלולשניחבריםשהםעובדיםאו )ד(
בעליםבאותועסקר

הוועדהפועליקיםועדהקבועהשתפעלבמכוןותפקידה )ה(
למנותנציגיםמתחומיההנדסה,האדריכלותוהטכנולוגיה,
הוועדה - זה )בסעיף התקינה בוועדות כחברים שיכהנו
הממנה(;הוועדההממנהתורכבמנציגילשכתהמהנדסים,

זעיר,עסקקטןאועסקבינוני,כהגדרתםבחוקחובת
המכרזים,התשנ"ב-811992)בסעיףזה-עסקזעיר,קטן

אובינוני(;

שנינציגיםשימנהאיגודלשכותהמסחרבאופן )6(
שיבטיחנציגותלענפיםהרלוונטיים,ולפחותאחדמהם

יהיהבעלעסקאועובדבעסקזעיר,קטןאובינוניר

מרכזיתרשאית ועדה )א(, בסעיףקטן עלאףהאמור )ב(
למנותלוועדהטכניתעדחמישהחבריםנוסףעלהחברים
ידע בעלי הם כי נוכחה אם )א(, קטן בסעיף האמורים
ומומחיותרלוונטייםלתחומיהעיסוקשלהוועדההטכנית,
ובכללזהרשאיתהיאלמנותנציגיציבור,נציגיארגוניםשלא
למטרותרווח,וכןנציגיםשלרשויותהפועלותלפידיןאו

חברותממשלתיות,והכולבכפוףלהוראותאלה:

מעבדות, נציגי למנות מרכזית ועדה החליטה )1(
לאתמנהאלאנציגימעבדותמאושרותכמשמעותן
בסעיף12)א()1(שמספרםלאיעלהעלשניים,ובלבד
שאםמונושניחברים,אחדמהםלפחותיהיהנציגשל
מעבדהמאושרתאונציגשלמעבדהמוכרתכהגדרתה
חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא לפקודת 2א)א( בסעיף
לגרוע כדי זו פסקה בהוראות אין התשל"ט-821979;

מהוראותסעיף3כא;



שאינם חברים למנות מרכזית ועדה החליטה )2(
כאמורבפסקה)1(,לאיעלהמספרםעלשלושה,ובלבד-

המנויים גופים של נציגים ימונו שלא )א(
בסעיףקטן)א(,ואולםניתןלמנותנציגאחדלכל
היותרמגוףהמנויבפסקה)4(שלאותוסעיףקטן,
אםנוכחההוועדההמרכזיתכינדרשמינוישל

נציגכאמור;

גוף של אחד מנציג יותר ימונה שלא )ב(
נוכחה אם במשק, עסקיים גורמים המייצג
הוועדההמרכזיתכינדרשמינוישלנציגכאמורר

חברים הממנה לגורם להציע רשאית מרכזית ועדה )ג(
מתאימה כשירות בעלי )א(, קטן סעיף לפי טכנית בוועדה

לשמשחבריםכאמורר

ועדתתקינהלאתכלולשניחבריםשהםעובדיםאו )ד(
בעליםבאותועסקר

הוועדהפועליקיםועדהקבועהשתפעלבמכוןותפקידה )ה(
למנותנציגיםמתחומיההנדסה,האדריכלותוהטכנולוגיה,
הוועדה - זה )בסעיף התקינה בוועדות כחברים שיכהנו
הממנה(;הוועדההממנהתורכבמנציגילשכתהמהנדסים,

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 81

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ר 82
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האדריכליםוהאקדמאיםבמקצועותהטכנולוגייםבישראל,
וכןמנציגיכלגוףמקצועיאחרשהוועדהפועלנוכחכיהוא
מייצגחלקניכרמהמהנדסים,האדריכליםאוהאקדמאים
הוועדה מסוים; בתחום בישראל, הטכנולוגיים במקצועות
ותקבע חבריה מבין שלה הראש יושב את תבחר הממנה

לעצמהאתסדריעבודתהר

מומחיםוועדות
מומחים

ועדהטכניתרשאיתלהסתייעבעבודתהבמומחים,באנשי3יזר
מקצועובאנשיםאחריםהבקיאיםבתחוםפעולתה)בסימן
זה-מומחים(,וכןלהקיםועדותשיורכבוממומחיםכאמור

)בסימןזה-ועדותמומחים(ר

יושביראשוסגני
יושביראששל

ועדותתקינה
וועדותמומחים

הוועדהפועלימנהיושבראשוסגןיושבראשלכלועדה3יחר )א(
מרכזית,מביןחבריהוועדההמרכזיתר

ועדהמרכזית,באישורהוועדהפועל,תמנהיושבראש )ב(
וסגןיושבראשלכלועדהטכניתשבתחוםפעולתה,מביןחברי

הוועדההטכניתר

שבתחום המרכזית הוועדה באישור טכנית, ועדה )ג(
פעולתההיאנמצאת,תמנהיושבראשוסגןיושבראשלכל

ועדתמומחיםשהקימה,מביןחבריהר

המנייןהחוקיבישיבהשלהוועדהפועלשבהמתקבלת )ד(
ממשלה נציג יכלול ו–)ב( )א( קטנים סעיפים לפי החלטה
אחדלפחות,והחלטהכאמורתתקבלברובשלשמונהחברי
הוועדהפועללפחות,ואולםאםלאהושגהרובהאמורבשתי
הצבעותרצופות,ניתןלקבלהחלטהכאמורברוברגילבכפוף

לאישורהמנהלהכללישלהמשרדר

תנאיכשירות
ליושבראשולסגן

יושבראששל
ועדתתקינה

כשירלשמשיושבראשועדתתקינה,חברועדתתקינה3יטר )א(
שהואאחדמאלה:

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה, )1(
שמונהלפיסעיף3טז)א()1(;

בעלהשכלהבתחומיההנדסה,האדריכלותאו )2(
הטכנולוגיה,שישלומומחיותבתחוםמתחומיהעיסוק
שלהוועדה,שבחרההוועדההממנהכאמורבסעיף

3טז)א()2(;

גופים או המדינה מרשויות רשות של עובד )3(
דין, פי על ציבוריים תפקידים הממלאים אחרים

הנוגעיםלענייןר

לאימונהליושבראשועדתתקינה- )ב(

מישמקבל,באופןישיראועקיף,תמורהאוטובת )1(
הנאהמעסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדה,ובכללזה

מישמקבלמימוןמעסקכאמורבעבורמחקר;

מישהואעובדאובעלשליטה- )2(
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בעסקהמצויבשליטתעסקמרכזיהנוגע )א(
לפעילותהוועדהאובעסקהשולטבעסקמרכזי

כאמור;

בעסק,אשרמיששולטבעסקמרכזיהנוגע )ב(
לפעילותהוועדהשולטבור

בסעיף כאמור בתנאים העומד נציג למנות ניתן לא )ג(
קטן)א(ליושבראשועדתתקינה,רשאיהוועדהפועללמנות
חבראחרשלועדתהתקינהליושבראשבכפוףלהגבלות

שבסעיףקטן)ב(,ויחולולענייןזההוראותסעיף3יח)ד(ר

כשירלשמשסגןיושבראשועדתתקינהחברועדת )ד(
תקינה,בכפוףלהגבלותשבסעיףקטן)ב(,ובלבדשאםהוא
נציגשלגוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף3טז)א()5(או)6(,יהיה
מינויוטעוןאישוראוהחלטהשלהוועדהפועל,לפיהעניין,

בהתאםלהוראותסעיף3יח)ד(ר

בוועדתתקינהלאיכהנויושבראשוסגןיושבראש, )ה(
המייצגיםאתאותוגוףאושמונועלידיאותוגורםממנהר

בסעיףזה,"עסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדה")ו( )1(
-עסקהפועלבתחוםהנוגעלתחוםהפעולהשלועדת
התקינה,שמחזורהמכירותשלוגבוהמ–300מיליון
שקליםחדשיםבשנהאושהואהוכרזכבעלמונופולין
לפיסעיף26לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-831988ר

בינואר ב–1 יתעדכן )1( בפסקה הקבוע הסכום )2(
בכלשנה)בפסקהזו-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
עלייתהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
העדכון ויום הקודמת, השנה של בינואר ב–1 ידוע
;)2018 בינואר 1( התשע"ח בטבת י"ד יהיה הראשון
הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל
10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים
לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן
הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהמעודכן

לפיפסקהזור

ביטולמינוישל
יושביראשוסגני

יושביראששל
ועדותתקינה

וועדותמומחים

ביטולמינוישליושבראשאושלסגןיושבראששל3כר )א(
ועדותתקינהוועדותמומחים,ייעשהבאותהדרךשבהבוצע
על הפועל הוועד של להחלטה חוקי מניין ואולם המינוי,
ביטולמינוייושבראשאוסגןיושבראשועדהמרכזיתיכלול
שנינציגיממשלהלפחותוההחלטהתתקבלברובשלשמונה

חבריהוועדהפועללפחותר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,נוכחהוועדהפועלכי )ב(
יושבראשאוסגןיושבראששלועדהטכניתאוועדתמומחים
אינוממלאאתתפקידוכראויאושלאמתקיימיםבותנאי
הכשירותלפיסעיף3יט,רשאיהוא,בפנייהמנומקת,לדרוש-

בעסקהמצויבשליטתעסקמרכזיהנוגע )א(
לפעילותהוועדהאובעסקהשולטבעסקמרכזי

כאמור;

בעסק,אשרמיששולטבעסקמרכזיהנוגע )ב(
לפעילותהוועדהשולטבור

בסעיף כאמור בתנאים העומד נציג למנות ניתן לא )ג(
קטן)א(ליושבראשועדתתקינה,רשאיהוועדהפועללמנות
חבראחרשלועדתהתקינהליושבראשבכפוףלהגבלות

שבסעיףקטן)ב(,ויחולולענייןזההוראותסעיף3יח)ד(ר

כשירלשמשסגןיושבראשועדתתקינהחברועדת )ד(
תקינה,בכפוףלהגבלותשבסעיףקטן)ב(,ובלבדשאםהוא
נציגשלגוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף3טז)א()5(או)6(,יהיה
מינויוטעוןאישוראוהחלטהשלהוועדהפועל,לפיהעניין,

בהתאםלהוראותסעיף3יח)ד(ר

בוועדתתקינהלאיכהנויושבראשוסגןיושבראש, )ה(
המייצגיםאתאותוגוףאושמונועלידיאותוגורםממנהר

בסעיףזה,"עסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדה")ו( )1(
-עסקהפועלבתחוםהנוגעלתחוםהפעולהשלועדת
התקינה,שמחזורהמכירותשלוגבוהמ–300מיליון
שקליםחדשיםבשנהאושהואהוכרזכבעלמונופולין
לפיסעיף26לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-831988ר

בינואר ב–1 יתעדכן )1( בפסקה הקבוע הסכום )2(
בכלשנה)בפסקהזו-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
עלייתהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
העדכון ויום הקודמת, השנה של בינואר ב–1 ידוע
;)2018 בינואר 1( התשע"ח בטבת י"ד יהיה הראשון
הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל
10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים
לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן
הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהמעודכן

לפיפסקהזור

ביטולמינוישל
יושביראשוסגני

יושביראששל
ועדותתקינה

וועדותמומחים

ביטולמינוישליושבראשאושלסגןיושבראששל3כר )א(
ועדותתקינהוועדותמומחים,ייעשהבאותהדרךשבהבוצע
על הפועל הוועד של להחלטה חוקי מניין ואולם המינוי,
ביטולמינוייושבראשאוסגןיושבראשועדהמרכזיתיכלול
שנינציגיממשלהלפחותוההחלטהתתקבלברובשלשמונה

חבריהוועדהפועללפחותר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,נוכחהוועדהפועלכי )ב(
יושבראשאוסגןיושבראששלועדהטכניתאוועדתמומחים
אינוממלאאתתפקידוכראויאושלאמתקיימיםבותנאי
הכשירותלפיסעיף3יט,רשאיהוא,בפנייהמנומקת,לדרוש-

ס"חהתשמ"ח,עמ'128ר 83
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מוועדהמרכזיתלבחוןאתביטולמינויושליושב )1(
שהיא טכנית ועדה של ראש יושב סגן של או ראש

הקימה;

מוועדהטכניתלבחוןאתביטולמינויושליושב )2(
ראשאושלסגןיושבראששלועדתמומחיםשהיא

הקימהר

השתתפותעובדי
המכוןבעבודת
ועדותהתקינה

וועדותהמומחים

עובדיהמכוןירכזואתעבודתועדותהתקינהוועדות3כאר )א(
המומחים,ויסייעולעבודתןהמקצועיתר

עובדיהמכוןרשאיםלהשתתףכחבריםבוועדותמומחים )ב(
להוראות בהתאם מעבדות, כנציג טכניות, בוועדות וכן

סעיף3טז)ב()1(ר

מבין המכון של הכללי המנהל שימנה המכון, נציג )ג(
וועדות התקינה ועדות בישיבות להשתתף יוזמן עובדיו,

מומחים,אךלאתהיהלוזכותהצבעהר

המנייןהחוקי
בישיבותועדות

תקינה

המנייןהחוקיבישיבותועדתתקינההדנותבאישוראובתיקון3כבר
תקניםאובהקמתועדהטכניתאוועדתמומחים,ובכללזה
מינויחבריםנוספיםבוועדהטכניתבהתאםלהוראותסעיף
3טז)ב(,יכלולמחציתמחבריהוועדההמכהניםלפחותונוסף
יושבראשהוועדהאוסגנו;לאהיהמנייןחוקיבשתיישיבות
רצופותשלאותהועדהבאותונושא,רשאיתהוועדהלקבל
החלטהכאמורבישיבתההשלישיתבכלמספרשלנוכחיםר

פרסוםפרוטוקולי
ועדותהתקינה
ושמותחבריהן

שלישיבות3כגר הציבורפרוטוקולים המכוןיפרסםלעיון )א(
ימי 28 בתוך המכון, של האינטרנט באתר התקינה ועדות
כאמור בפרוטוקולים הוועדה; ישיבת קיום לאחר עסקים
הדיון, תמצית ובהצבעה, בדיון הנוכחים שמות יפורטו
לרבותעמדותשונותככלשהובעובמסגרתו,וכןההחלטות
להוראות בכפוף והכול להן, הנימוקים בצירוף שהתקבלו

כלדיןר

תקינה ועדת בכל החברים שמות את יפרסם המכון )ב(
ומקוםעבודתםהנוכחי,באתרהאינטרנטשלהמכוןבתוך
14ימיעסקיםמיוםמינוים,בכפוףלהוראותכלדין;בסעיף
זה,"מקוםעבודהנוכחי"-מקוםעבודהשבומועסקחבר
הוועדהכעובדשכיר,ואםחברהוועדההואבעלעסקאו
שעיקרעיסוקוהואבמתןשירותלעסקמסוים-העסקכאמורר

השר,בהסכמתשרהאוצרולאחרהתייעצותעםהוועד )ג(
הפועל,רשאילקבועפרטיםנוספיםשייכללובפרוטוקולים,
ובכללזהרשאיהואלחייבאתפרסוםשמותהמצביעיםואופן

הצבעתםר

פומביותדיוני
ועדותהתקינה

וועדותהמומחים

המומחים3כדר ובוועדות התקינה בוועדות הדיון נושאי )א(
)בסעיףזה-הוועדות(והמועדוהמיקוםשבוהןמתכנסות,
יפורסמובאתרהאינטרנטשלהמכון,שבעהימיעסקיםלפחות

לפנימועדהדיוןר
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השר,בהסכמתשרהאוצרולאחרהתייעצותעםהוועד )ב(
הפועל,רשאילקבוע-

מהציבור גורמים השתתפות לעניין כללים )1(
חריגיםלאפשרותהשתתפות הוועדותוכן בישיבות

כאמור;

הוראותלענייןתיעודמלאשלדיוניהוועדות, )2(
ואופןפרסומםשלהדיונים,והכולבכפוףלהוראותכל

דיןר

החרגהלעניין
ועדותתקינה

מסוימות

הוועדהפועלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לקבוע3כהר )א(
כיבוועדתתקינהמסוימתאובדיוןלגביתקןמסויםבוועדת
תקינה,לאיחולוהדרישותהמנויותבסעיפים3טז,3יט,3כ)א(,
3כב,3כגו–3כד)בסעיףזה-החרגה(,ובלבדשהתקיימוכל

אלה:

הוועדהפועלהשתכנעכיאיןבהחרגהכדילפגוע )1(
בהיבטיתחרותאובהיבטיהסדרהבענףהנוגעלוועדה

אולתקןהאמורים;

ההחלטההתקבלהברובשלשמונהמחבריהוועד )2(
הפועללפחות;

הגופיםהמנוייםבסעיף3טז)א(יהיורשאיםלמנות )3(
נציגכחברבדיוניהוועדהר

קבעהוועדהפועלהחרגהכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

רשאיהואלקבועאתסדריפעולתהשלועדת )1(
התקינה,לרבותדרישותחלופיותאונוספותלדרישות

המנויותבסעיףקטן)א(;

יפרסםהמכוןהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשל )2(
המכוןר

הוועדהפועלרשאילקבוע,בהחלטהמנומקתבכתב, )ג(
כיבמקריםמיוחדים,אםסברכיניתןלמנועפגיעהבתחרות
אובהיבטיהסדרהבענףהנוגעלעניין,יחולוחלקמהדרישות
כפי ו–3כד, 3כג 3כב, 3כ)א(, 3יט, 3טז, בסעיפים המנויות

שיחליטר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,הוועדהפועל )ד(
קטניםאםיושב כאמורבאותםסעיפים יקבלהחלטה לא
ראשהמכון,הממונהאועובדמשרדהאוצרהמכהןבוועד
הפועלהתנגדלהחלטה,מטעמיםשיירשמו,לאחרששוכנע
כיההחלטהתפגעבהיבטיהתחרותאובהיבטיהסדרהבענף

הנוגעלענייןר

סימן ו': תקנון המכון";

בסעיף4- )6(

)א(,במקום"המכון,באישורהמועצההכללית,יתקין"יבוא בסעיףקטן )א(
"המכוןיתקין"ובמקום"רשאי,באישורכאמור,להכניס"יבוא"רשאילהכניס";

השר,בהסכמתשרהאוצרולאחרהתייעצותעםהוועד )ב(
הפועל,רשאילקבוע-

מהציבור גורמים השתתפות לעניין כללים )1(
חריגיםלאפשרותהשתתפות הוועדותוכן בישיבות

כאמור;

הוראותלענייןתיעודמלאשלדיוניהוועדות, )2(
ואופןפרסומםשלהדיונים,והכולבכפוףלהוראותכל

דיןר

החרגהלעניין
ועדותתקינה

מסוימות

הוועדהפועלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לקבוע3כהר )א(
כיבוועדתתקינהמסוימתאובדיוןלגביתקןמסויםבוועדת
תקינה,לאיחולוהדרישותהמנויותבסעיפים3טז,3יט,3כ)א(,
3כב,3כגו–3כד)בסעיףזה-החרגה(,ובלבדשהתקיימוכל

אלה:

הוועדהפועלהשתכנעכיאיןבהחרגהכדילפגוע )1(
בהיבטיתחרותאובהיבטיהסדרהבענףהנוגעלוועדה

אולתקןהאמורים;

ההחלטההתקבלהברובשלשמונהמחבריהוועד )2(
הפועללפחות;

הגופיםהמנוייםבסעיף3טז)א(יהיורשאיםלמנות )3(
נציגכחברבדיוניהוועדהר

קבעהוועדהפועלהחרגהכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

רשאיהואלקבועאתסדריפעולתהשלועדת )1(
התקינה,לרבותדרישותחלופיותאונוספותלדרישות

המנויותבסעיףקטן)א(;

יפרסםהמכוןהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשל )2(
המכוןר

הוועדהפועלרשאילקבוע,בהחלטהמנומקתבכתב, )ג(
כיבמקריםמיוחדים,אםסברכיניתןלמנועפגיעהבתחרות
אובהיבטיהסדרהבענףהנוגעלעניין,יחולוחלקמהדרישות
כפי ו–3כד, 3כג 3כב, 3כ)א(, 3יט, 3טז, בסעיפים המנויות

שיחליטר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,הוועדהפועל )ד(
קטניםאםיושב כאמורבאותםסעיפים החלטה יקבל לא
ראשהמכון,הממונהאועובדמשרדהאוצרהמכהןבוועד
הפועלהתנגדלהחלטה,מטעמיםשיירשמו,לאחרששוכנע
כיההחלטהתפגעבהיבטיהתחרותאובהיבטיהסדרהבענף

הנוגעלענייןר

סימן ו': תקנון המכון";

בסעיף4- )6(

)א(,במקום"המכון,באישורהמועצההכללית,יתקין"יבוא בסעיףקטן )א(
"המכוןיתקין"ובמקום"רשאי,באישורכאמור,להכניס"יבוא"רשאילהכניס";
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בסעיףקטן)א1(,במקום"ראשהמכון"יבוא"יושבראשהמכון"והסיפה )ב(
החלבמילים"עלשינויים"-תימחק;

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,במקום"ייקבעו-"יבוא"הוראותבענייניםאלה,ככלשלא )1(
נקבעובחוקזהאולפיו:";

פסקאות)2(עד)4(-יימחקו; )2(

לפניפסקה)5(יבוא: )3(

בוועדת הפועל, בוועד כהונה על הגבלות לעניין הוראות  ")4א(
התיאום,בוועדותהתקינהאובוועדותמומחיםכמשמעותםבחוק
זה,מטעמיםשלנבצרות,ניגודעניינים,הרשעהבעבירהאוהגשת
כתבאישום,נוכחמהותה,חומרתהאונסיבותיהשלהעבירה,וכן
תנאיםלביטולכהונהכאמור,הפסקתהאוהשעייתה,בשלאחד

מהטעמיםהאמורים;";

אחריפסקה)6(יבוא: )4(

התקינה בוועדות הדיון נושאי פרסום בדבר הוראות ")6א(
ובוועדותהמומחים,וכןהמועדוהמיקוםשבוהןמתכנסות;";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ובאתרהאינטרנטשלהמכון"; )ד(

אחריסעיף4יבוא: )7(

"סימן ז': הממונה על התקינה";

בסעיף5,במקום"להלן"יבוא"בחוקזה"; )8(

בסעיף7- )9(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"הכלליםיכילוהוראות"יבוא )א(
"הכלליםיכללוהסדריםלעיבודתקנים,ובכללזההוראותלענייןהשתתפותם

שלגורמיםהנוטליםחלקבעיבודתקןמסוים,בכפוףלהוראותלפיחוקזהר";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"תקינהאשרנוהגתבקרבהמדינותהמפותחותעם )ב(
שווקיםמשמעותיים"יבוא"אומסמכיםבין–לאומייםאחריםהדומיםבמהותם
לתקינהבין–לאומיתהנוהגיםבקרבמדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים";

בסעיףקטן)ד(,במקום"ראשהמכון"יבוא"יושבראשהמכון"; )ג(

בסעיף8- )10(

בסעיףקטן)א(,במקום"נציגיהיצרנים"יבוא"נציגיהיצרנים,היבואנים"; )א(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"אותוחוק"יבוא")בסעיףזה-השרהממונה("ובמקום )ב(
"אותושר"יבוא"השרהממונה";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )ג(

עלאכרזהשלהשרלפיסעיףקטן)א(בדברשינוי,תיקוןאוהחלפה ")ה1(
)בסעיףזה-עדכון(שלתקןרשמיהמתבססעלתקןבין–לאומי,שנגזר

מעדכוןהתקןהבין–לאומי,יחולוהוראותאלה:
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הממונהיפנהאלהמנהלהכללישלהמשרדשבראשועומד )1(
השרהממונהאואלמנהלהרשותכאמורבסעיףקטן)ד(,לפיהעניין,

לקבלתעמדתהשרהממונה;

)1(ולאהתקבלהעמדתהשר פנההממונהכאמורבפסקה )2(
השר את יראו הממונה, פניית מיום ימים 90 תום עד הממונה
להוראות בהתאם לעדכון התנגדותו על שהודיע כמי הממונה
סעיףקטן)ה2(,ואולםרשאיגםהשרלהביאאתהמחלוקתלהכרעת

הממשלה;

הטעון לאומי שינוי התקן כלל ,)2( בפסקה האמור אף על )3(
בחינהשלועדתהאימוץלפיהוראותסעיף8א)3(,מניין90הימים
כאמורבאותהפסקהיחלמיוםשהודיעהממונהלמנהלהכללי
כאמורבפסקה)1(אולמנהלהרשות,לפיהעניין,עלעמדתועדת
האימוץ,אומיוםשהודיעלהםהממונהכילאהתקבלהבקשהשל
חברמחבריועדתהאימוץלדוןבשינוילאומימתחייבכאמורבסעיף

8א)א()3()ב2(,לפיהעניין;

ראההשרהממונהכיהנושאמחייבבירורנוסף,יודיעלשר )4(
גיבוש לשם ימים 90 של נוספת תקופה לו נדרשת כי ולממונה
עמדתו;הודיעהשרהממונהכאמור,יחולוהוראותסעיףזהעם

תום180ימיםמןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין;

השרהממונהוהשרלאיעדכנואתהתקן,לאיקבעוהסדר )5(
חלופיולאיבטלואתרשמיותהתקןעדלהחלטתהממשלהבנושא
ובהתאםלהחלטה,אלאאםכןהודיעהשרהממונהקודםלדיון
בממשלהעלהסכמתואועלהתנגדותו,ובהתאםלהודעתוכאמור;

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותו,יחולוהוראותסעיףקטן)ה2(ר

בסעיף כאמור התקן לעדכון התנגדותו על הממונה השר הודיע )ה2(
קטן)ה1(,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזעלעדכוןהתקןלפיסעיף
זה,לאיכריזהשרעלעדכוןהתקן,והשרהממונהיפעללפיאחדמאלה:

יודיעלשרעלכוונתולפעוללקביעתהסדרשבתחוםסמכותו )1(
במקוםהתקןהאמור)בסעיףזה-הסדרחלופי(בתוךתקופהסבירה
בנסיבותהענייןשיודיעעליה,וכילאחרקביעתההסדרהחלופיעל
ידואועלידימישמוסמךלכךלפידין,יהיהניתןלבטלאתרשמיות
התקןהאמור;קבעהשרהממונההסדרחלופי,יודיעעלכךלשר
והשריכריזעלביטולרשמיותהתקןלפיסעיףזה,בהתאםלהודעת

השרהממונה;

יביאאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,והשרהממונהוהשר )2(
לאיעדכנואתהתקן,לאיקבעוהסדרחלופיולאיבטלואתרשמיות

התקןעדלהכרעתהממשלה;

היהיותרמשרממונהאחדולאהסכימוהשריםהממונים )3(
ביניהםעלעדכוןהתקןאועלקביעתהסדרחלופיוביטולרשמיות
התקן,יביאוהשריםהממוניםאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,

ויחולולענייןזההוראותפסקה)2(ר

הממונהיפנהאלהמנהלהכללישלהמשרדשבראשועומד )1(
השרהממונהאואלמנהלהרשותכאמורבסעיףקטן)ד(,לפיהעניין,

לקבלתעמדתהשרהממונה;

)1(ולאהתקבלהעמדתהשר פנההממונהכאמורבפסקה )2(
השר את יראו הממונה, פניית מיום ימים 90 תום עד הממונה
להוראות בהתאם לעדכון התנגדותו על שהודיע כמי הממונה
סעיףקטן)ה2(,ואולםרשאיגםהשרלהביאאתהמחלוקתלהכרעת

הממשלה;

הטעון לאומי שינוי התקן כלל ,)2( בפסקה האמור אף על )3(
בחינהשלועדתהאימוץלפיהוראותסעיף8א)3(,מניין90הימים
כאמורבאותהפסקהיחלמיוםשהודיעהממונהלמנהלהכללי
כאמורבפסקה)1(אולמנהלהרשות,לפיהעניין,עלעמדתועדת
האימוץ,אומיוםשהודיעלהםהממונהכילאהתקבלהבקשהשל
חברמחבריועדתהאימוץלדוןבשינוילאומימתחייבכאמורבסעיף

8א)א()3()ב2(,לפיהעניין;

ראההשרהממונהכיהנושאמחייבבירורנוסף,יודיעלשר )4(
גיבוש לשם ימים 90 של נוספת תקופה לו נדרשת כי ולממונה
עמדתו;הודיעהשרהממונהכאמור,יחולוהוראותסעיףזהעם

תום180ימיםמןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין;

השרהממונהוהשרלאיעדכנואתהתקן,לאיקבעוהסדר )5(
חלופיולאיבטלואתרשמיותהתקןעדלהחלטתהממשלהבנושא
ובהתאםלהחלטה,אלאאםכןהודיעהשרהממונהקודםלדיון
בממשלהעלהסכמתואועלהתנגדותו,ובהתאםלהודעתוכאמור;

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותו,יחולוהוראותסעיףקטן)ה2(ר

בסעיף כאמור התקן לעדכון התנגדותו על הממונה השר הודיע )ה2(
קטן)ה1(,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזעלעדכוןהתקןלפיסעיף
זה,לאיכריזהשרעלעדכוןהתקן,והשרהממונהיפעללפיאחדמאלה:

יודיעלשרעלכוונתולפעוללקביעתהסדרשבתחוםסמכותו )1(
במקוםהתקןהאמור)בסעיףזה-הסדרחלופי(בתוךתקופהסבירה
בנסיבותהענייןשיודיעעליה,וכילאחרקביעתההסדרהחלופיעל
ידואועלידימישמוסמךלכךלפידין,יהיהניתןלבטלאתרשמיות
התקןהאמור;קבעהשרהממונההסדרחלופי,יודיעעלכךלשר
והשריכריזעלביטולרשמיותהתקןלפיסעיףזה,בהתאםלהודעת

השרהממונה;

יביאאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,והשרהממונהוהשר )2(
לאיעדכנואתהתקן,לאיקבעוהסדרחלופיולאיבטלואתרשמיות

התקןעדלהכרעתהממשלה;

היהיותרמשרממונהאחדולאהסכימוהשריםהממונים )3(
ביניהםעלעדכוןהתקןאועלקביעתהסדרחלופיוביטולרשמיות
התקן,יביאוהשריםהממוניםאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,

ויחולולענייןזההוראותפסקה)2(ר



ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 176

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיכריזהשרעלתקןהמתבססעל)ה3( )1(
תקןבין–לאומיכתקןרשמילפיסעיףזה,אםהואכוללשינוימהתקן
הבין–לאומיהאמור,למעטשינוילאומימתחייב,אלאאםכןהסכימו
ראשהממשלהושרהאוצר)בסעיףזה-השרים(להכללתהשינוי
הלאומיבתקןהרשמיכאמור;השריםלאיתנגדולהכללתהשינוי
הלאומיכאמוראםנוכחוכיהואדרושלהבטחתמטרהמהמטרות

המנויותבסעיף8)א()1(עד)6(ר

לצורךבחינתהשינויהלאומיהכלולבתקןהאמורבפסקה)1(, )2(
יובאולפניהשריםמסמכיםאלה:

המלצתועדתהאימוץלפיסעיף8א; )א(

האמור בתקן הלאומיים השינויים כלל של רשימה )ב(
והנימוקיםלנחיצותם;

עמדתהשרהממונהבענייןונימוקיה; )ג(

עמדתושלכלשראחרהנוגעלענייןשביקשמהשר )ד(
להביאאתעמדתולפניהשרים;

כלחומראחרהדרושלענייןר )ה(

סברהממונהכימהותושלשינוילאומימסויםהיאהקלהעלעוסקים )ה4(
הישראלי התקן לדרישות ביחס או הבין–לאומי התקן לדרישות ביחס
הרשמיהקיים,רשאיהוא,באישורהמנהלהכללישלהמשרד,להחליט
כייראואתהשינויהאמורכשינוילאומימתחייבלענייןהוראותחוקזהר

תקניםרשמייםשהאכרזהלגביהםפורסמהברשומותלפנייוםח' )ה5(
באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(ושעדיוםי"אבאבהתשע"ט)12באוגוסט
בעניין הבחינה הסתיימה לא הקובע( המועד - זה קטן )בסעיף )2019
התאמתםלתקניםבין–לאומייםלפיסעיף6להחלטתהממשלהמס'1857,
מיוםח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(,כנוסחהביוםקבלתה)בסעיףקטן
זה-החלטתהממשלה(,יהיוטעוניםאכרזהמחדש,בתוךפרקזמןסביר

לפיהוראותסעיףזה,ואולם-

תקניםרשמייםכאמוריעמדובתוקפםומעמדםלאייפגעעד )1(
להשלמתאכרזתםמחדש,אףאםלאהוכרזומחדשבתוךפרקזמן

סביר;

תקניםרשמייםשתהליךבחינתםהחלוהםהועברולאישור )2(
השריםבהתאםלסעיף6)א(להחלטתהממשלהלפניהמועדהקובע,
לאיהיוטעוניםאכרזהמחדשאףאםהחלטתםלאניתנהעדהמועד

הקובע;

תקניםרשמייםהמכיליםשינוייםלאומיים,שתהליךבחינתם )3(
לפני הסתיים לא אך החל הממשלה להחלטת 6 בסעיף כאמור
המועדהקובע,תושלםבחינתםבתוךזמןסבירלאחרהמועדהקובע,
בהתאםלהוראותסעיף6)א(להחלטתהממשלה,אלאאםכןהחליטו
ראשהממשלה,שרהאוצרוהשרכיחלףהזמןהסביר,אושיוכרזו
מחדשבהתאםלהוראותסעיףקטןזהויחולולענייןזההוראות

פסקה)1(ר";
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בכותרתפרקד',לפני"שמירה"יבוא"אימוץתקןבין–לאומי,"; )11(

בסעיף8א- )12(

האמורבויסומן")א("ובו: )א(

בפסקה)1(,אחרי"המכון"יבוא"באמצעותהממונה"; )1(

בפסקה)2(,במקום"אלאאםכןביקשוהשראוהמכוןאתהמלצת" )2(
יבוא"אםמצא,עלפיהמלצתהממונה,כיהשינוישעובדעלידיהמכון
תואםאתהשינויבתקןהבין–לאומי;כללהשינוישעובדעלידיהמכון
שינוילאומי,יביאהממונהאתהשינויהלאומילבחינת"ובמקום"להלן"

יבוא"בחוקזה";

בפסקה)3(- )3(

ברישה,במקום"ביקשוהשראוהמכוןאתהמלצת"יבוא"על )א(
בחינתהשינויהלאומיבידי";

בפסקתמשנה)א(,במקום"בתקןהבין–לאומיותמליץלמכון )ב(
עלאימוצו"יבוא"הלאומיותמליץעלאכרזתוכתקןרשמי"ובמקום

"אימוצובהתאמות"יבוא"אכרזתוכרשמיבהתאמות";

"למכוןעל החלבמילים )ב(,במקוםהסיפה משנה בפסקת )ג(
ביצועהתאמות"יבוא"עלאכרזתשינוילאומיכתקןרשמיאם
מצאהכיאינוהכרחי,ובלבדשלאתימנעמהמלצהעלאישורשינוי

לאומימתחייב,אלאמנימוקיםמיוחדיםבכתב";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ד(

לשםביצועתפקידיהרשאיתועדתהאימוץ,ביןהשאר, ")ב1(
להסתייעבמומחים;

ועדתהאימוץרשאית,לענייןתקןמסוים,לדוןבשינוי )ב2(
לאומימתחייב,אםביקשזאתאחדמחבריהופירטנימוקים
מיוחדיםלכךבבקשתו;הנימוקיםהאמוריםיירשמובפרוטוקול

הוועדה;

סברהועדתהאימוץכיאיןהצדקהלהכריזעלהשינוי )ב3(
הלאומיכתקןרשמי,תעביראתעמדתההמנומקתלממונה;
הממונהיבקשמהוועדההמרכזיתשבתחוםפעולתהמצוי
נוכח הלאומי בשינוי הצדקה יש אם מחדש לבחון התקן,

עמדתועדתהאימוץ;סברההוועדההמרכזיתכי-

איןהצדקהלשינויהלאומי,תפעללעיבודהתקן )1(
בהתאםלכלליםלפיסעיף7,בתוךתקופהשלאתעלה
על90ימיםמיוםהפנייהאליה,לצורךהגשתהתקן

המעובדלשר;

ישהצדקהלשינויהלאומי,תעבירלשרולממונה )2(
פניית מיום ימים 30 בתוך המנומקת עמדתה את
הממונהאליה,ועמדתהתועבר,באמצעותהממונה,

לשריםכאמורבסעיף8)ה3(;";

בכותרתפרקד',לפני"שמירה"יבוא"אימוץתקןבין–לאומי,"; )11(

בסעיף8א- )12(

האמורבויסומן")א("ובו: )א(

בפסקה)1(,אחרי"המכון"יבוא"באמצעותהממונה"; )1(

בפסקה)2(,במקום"אלאאםכןביקשוהשראוהמכוןאתהמלצת" )2(
יבוא"אםמצא,עלפיהמלצתהממונה,כיהשינוישעובדעלידיהמכון
תואםאתהשינויבתקןהבין–לאומי;כללהשינוישעובדעלידיהמכון
שינוילאומי,יביאהממונהאתהשינויהלאומילבחינת"ובמקום"להלן"

יבוא"בחוקזה";

בפסקה)3(- )3(

ברישה,במקום"ביקשוהשראוהמכוןאתהמלצת"יבוא"על )א(
בחינתהשינויהלאומיבידי";

בפסקתמשנה)א(,במקום"בתקןהבין–לאומיותמליץלמכון )ב(
עלאימוצו"יבוא"הלאומיותמליץעלאכרזתוכתקןרשמי"ובמקום

"אימוצובהתאמות"יבוא"אכרזתוכרשמיבהתאמות";

"למכוןעל החלבמילים )ב(,במקוםהסיפה משנה בפסקת )ג(
ביצועהתאמות"יבוא"עלאכרזתשינוילאומיכתקןרשמיאם
מצאהכיאינוהכרחי,ובלבדשלאתימנעמהמלצהעלאישורשינוי

לאומימתחייב,אלאמנימוקיםמיוחדיםבכתב";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ד(

לשםביצועתפקידיהרשאיתועדתהאימוץ,ביןהשאר, ")ב1(
להסתייעבמומחים;

ועדתהאימוץרשאית,לענייןתקןמסוים,לדוןבשינוי )ב2(
לאומימתחייב,אםביקשזאתאחדמחבריהופירטנימוקים
מיוחדיםלכךבבקשתו;הנימוקיםהאמוריםיירשמובפרוטוקול

הוועדה;

סברהועדתהאימוץכיאיןהצדקהלהכריזעלהשינוי )ב3(
הלאומיכתקןרשמי,תעביראתעמדתההמנומקתלממונה;
הממונהיבקשמהוועדההמרכזיתשבתחוםפעולתהמצוי
נוכח הלאומי בשינוי הצדקה יש אם מחדש לבחון התקן,

עמדתועדתהאימוץ;סברההוועדההמרכזיתכי-

איןהצדקהלשינויהלאומי,תפעללעיבודהתקן )1(
בהתאםלכלליםלפיסעיף7,בתוךתקופהשלאתעלה
90ימיםמיוםהפנייהאליה,לצורךהגשתהתקן על

המעובדלשר;

ישהצדקהלשינויהלאומי,תעבירלשרולממונה )2(
פניית מיום ימים 30 בתוך המנומקת עמדתה את
הממונהאליה,ועמדתהתועבר,באמצעותהממונה,

לשריםכאמורבסעיף8)ה3(;";
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בפסקתמשנה)ג(,במקום"למכון"יבוא"לשר",במקום"פניית )ה(
השראוהמכון,לפיהעניין"יבוא"פנייתו"והסיפההחלבמילים
"המלצתהוהנימוקיםלה"-תימחק,ובמקומהיבוא"פירוטשמות
הנוכחיםבדיוןובהצבעה,תמציתהדיון,לרבותעמדותשונותככל
שהובעובמסגרתו,וכןההחלטותשהתקבלובצירוףהנימוקיםלהן,

והכולבכפוףלהוראותכלדין;";

פסקאות)4(ו–)5(-בטלות; )4(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןאכרזהלראשונה ")ב(
עלתקןהמבוססעלתקןבין–לאומי,הכוללשינוילאומי,כתקןרשמיר";

בסעיף8ב- )13(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"שלושה"יבוא"ארבעה"; )1(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

והאקדמאים האדריכלים המהנדסים, לשכת שתמנה נציג )2("
בתחומי השכלה בעל שהוא בישראל, הטכנולוגיים במקצועות

ההנדסה,האדריכלותאוהטכנולוגיה;";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

עובדמשרדהאוצרהמכהןבוועדהפועל;"; ")3א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

נציגהמכון,שימנההמנהלהכללישלהמכוןמביןעובדיו,יוזמן ")ב1(
להשתתףבישיבותועדתהאימוץ,אךלאתהיהלוזכותהצבעה;עלנציג
המכוןיחולוההוראותהחלותעלחברועדתהאימוץ,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיףקטן)ג()3(,ההגדרה"קרוב"-תימחק; )ג(

בסעיףקטן)ד(,במקום"חבריהוועדה"יבוא"חבריהוועדה,אתנציגהמכון"; )ד(

בסעיףקטן)ה(,במקום"שמונולפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג("יבוא"שמונולפי )ה(
סעיףקטן)ב()2(עד)5(";

בסעיף8ד- )14(

במקום"לשמוע"יבוא"למנותמומחים,לשמוע"; )א(

בהגדרה"מידע",במקום"הפרטיות"יבוא"הפרטיות,התשמ"א-1981)להלן )ב(
-חוקהגנתהפרטיות(";

בסעיף8ה)ד(,במקום"וקרוב-כהגדרתם"יבוא"-כהגדרתו"; )15(

בסעיף9,אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )16(

בעתהעברהביןעוסקיםשלמצרךשמפרטשלונקבעבתקןרשמי,")א3( )1(
יעבירכלאחדמהעוסקיםלעוסקיםהאחריםאתפרטיו,ובכללזהאתשמו
המלא,מעןעסקו,ומספרעוסקמורשהאומספררישיוןעסקשלו,וכןפרטים
המאפשריםאתזיהויהמצרך;העוסקיםישמרולתקופהשלאתפחתמשבע

שניםאתהפרטיםהאמוריםוכןאתתעודתהמשלוחשלהמצרךר
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השררשאילקבועהוראותבענייניםשלהלן,בשיםלבלסוגיהעוסקים )2(
אולסוגיהמצרכיםשעליהםיחולו:

פרטיםנוספיםומסמכיםשישלהעבירולשמורלשםהבטחת )א(
עקיבות;

פרטיםומסמכים של ושמירה מסירה של הקלותבדרישות )ב(
כאמורבסעיףזהלפיסוגיעוסקים,בשיםלבלגודלםולסוגהמצרך

המועבראוהמתקבלעלידם;

פרטיםומסמכים של ושמירה מסירה של הקלותבדרישות )ג(
כאמורבסעיףזהאוהתאמותבדרישותכאמור,לפיסוגיעוסקים
אוסוגימצרכים,אםשוכנעהשרכיקבועות,לפידיןאחר,הוראות
סוגי או עוסקים סוגי אותם לגבי מתאימה עקיבות המבטיחות
מצרכים,לפיהעניין,ובלבדשלאייקבעוהקלותאוהתאמותכאמור
השר קבע האחר; הדין ביצוע על הממונה השר בהסכמת אלא
הוראותכאמור,יראואתהפרטיםוהמסמכיםהנשמריםלפיהדין

האחרכפרטיםומסמכיםשנדרשיםלפיסעיףזהר

מסמכיםופרטיםשעלעוסקלשמורלפיהוראותסעיףקטןזה)בסעיףקטן )3(
זה-מידע(,יכולשיישמרובדרךדיגטלית,אלאאםכןקבעהממונהאחרת
בהוראותיו,ובלבדששמירתהמידעבדרךדיגטליתתיעשהכךשהמידעיישמר
באופןאמין,ברורוקריאויגובהמעתלעת;הממונהרשאילקבועהוראות
לענייןאופןהשמירהשלהמידעבדרךדיגטלית,הדרכיםלגיבויווצורתהגישה
אליולשםפיקוח,ורשאיהואלקבועהוראותשונותבשיםלבלסוגיהעוסקים,

לגודלםולהיקףפעילותם,לסוגיהמצרכיםולסוגיהמידער

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמצרךשהואמזוןכהגדרתובחוק )4(
הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-842015ר

בסעיףקטןזה- )5(

"העברתמצרך"-למעט-

העברהלעוסקשהואמובילבלבד,למטרתהובלתוביןעוסקים; )1(

העברתדוגמאותשלמצרךלצורכימחקר,לימודאופיתוח, )2(
שאינןמיועדותלמכירהלצרכנים;

העברתמצרךאלגורםמחוץלישראלאוהעברתמצרךשכולה )3(
מתרחשתמחוץלישראל;

"עקיבות"-היכולתלעקובאחרמצרךולאתראותובכלאחדמהשלבים
שלהייצור,הייבואאוהמכירה,לרבותהיכולתלעקובאחרבדיקות,
מפרטיםואישוריםלגביהמצרך,מגורמיםבישראלומחוץלישראלר";

בסעיף10ב- )17(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

סברהממונהכיקייםחששלשלומו,לבריאותואולבטיחותושל ")א1(
אדםאולאיכותהסביבה,רשאיהואלהורותלעוסק,בהודעהבכתבולאחר
שנתןלעוסקהזדמנותסבירה,בנסיבותהעניין,לטעוןאתטענותיו,להורות
לולהפסיקאתמכירתואוהצגתולמכירהשלמצרךמאותוסוגשממנו

השררשאילקבועהוראותבענייניםשלהלן,בשיםלבלסוגיהעוסקים )2(
אולסוגיהמצרכיםשעליהםיחולו:

פרטיםנוספיםומסמכיםשישלהעבירולשמורלשםהבטחת )א(
עקיבות;

פרטיםומסמכים של ושמירה מסירה של הקלותבדרישות )ב(
כאמורבסעיףזהלפיסוגיעוסקים,בשיםלבלגודלםולסוגהמצרך

המועבראוהמתקבלעלידם;

פרטיםומסמכים של ושמירה מסירה של הקלותבדרישות )ג(
כאמורבסעיףזהאוהתאמותבדרישותכאמור,לפיסוגיעוסקים
אוסוגימצרכים,אםשוכנעהשרכיקבועות,לפידיןאחר,הוראות
סוגי או עוסקים סוגי אותם לגבי מתאימה עקיבות המבטיחות
מצרכים,לפיהעניין,ובלבדשלאייקבעוהקלותאוהתאמותכאמור
השר קבע האחר; הדין ביצוע על הממונה השר בהסכמת אלא
הוראותכאמור,יראואתהפרטיםוהמסמכיםהנשמריםלפיהדין

האחרכפרטיםומסמכיםשנדרשיםלפיסעיףזהר

מסמכיםופרטיםשעלעוסקלשמורלפיהוראותסעיףקטןזה)בסעיףקטן )3(
זה-מידע(,יכולשיישמרובדרךדיגטלית,אלאאםכןקבעהממונהאחרת
בהוראותיו,ובלבדששמירתהמידעבדרךדיגטליתתיעשהכךשהמידעיישמר
באופןאמין,ברורוקריאויגובהמעתלעת;הממונהרשאילקבועהוראות
לענייןאופןהשמירהשלהמידעבדרךדיגטלית,הדרכיםלגיבויווצורתהגישה
אליולשםפיקוח,ורשאיהואלקבועהוראותשונותבשיםלבלסוגיהעוסקים,

לגודלםולהיקףפעילותם,לסוגיהמצרכיםולסוגיהמידער

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמצרךשהואמזוןכהגדרתובחוק )4(
הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-842015ר

בסעיףקטןזה- )5(

"העברתמצרך"-למעט-

העברהלעוסקשהואמובילבלבד,למטרתהובלתוביןעוסקים; )1(

העברתדוגמאותשלמצרךלצורכימחקר,לימודאופיתוח, )2(
שאינןמיועדותלמכירהלצרכנים;

העברתמצרךאלגורםמחוץלישראלאוהעברתמצרךשכולה )3(
מתרחשתמחוץלישראל;

"עקיבות"-היכולתלעקובאחרמצרךולאתראותובכלאחדמהשלבים
שלהייצור,הייבואאוהמכירה,לרבותהיכולתלעקובאחרבדיקות,
מפרטיםואישוריםלגביהמצרך,מגורמיםבישראלומחוץלישראלר";

בסעיף10ב- )17(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

סברהממונהכיקייםחששלשלומו,לבריאותואולבטיחותושל ")א1(
אדםאולאיכותהסביבה,רשאיהואלהורותלעוסק,בהודעהבכתבולאחר
שנתןלעוסקהזדמנותסבירה,בנסיבותהעניין,לטעוןאתטענותיו,להורות
לולהפסיקאתמכירתואוהצגתולמכירהשלמצרךמאותוסוגשממנו

ס"חהתשע"ו,עמ'90ר 84
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10)ב()1( ניטלהדוגמהלבדיקהאושנבחרהלצורךבדיקתה,לפיסעיף
מהמצרך הדוגמה של בדיקה תוצאות לקבלת עד העניין, לפי ,)2( או
שניטלהלבדיקה;ואולםעדלקבלתהחלטתהממונהבדברמתןהוראהלפי
סעיףקטןזה,רשאימפקחלהורותכילאייעשהכלשימושבמצרךכאמור,
לתקופהשלאתעלהעלשבעהימיםאועדלקבלתתוצאותהבדיקה,לפי

המוקדםמביניהםר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיסעיףקטן)א(או)ב("יבוא"לפיסעיפיםקטנים )ב(
)א(,)א1(או)ב(";

בסעיף11- )18(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

במכוןתפעלמינהלתלענייןמתןהיתרלסימוןמצרכיםבתו–תקן ")ב1(
)בסעיףזה-המינהלת(,וזההרכבה:

הממונה,שיהיההיושבראש; )1(

המנהלהכללישלהמכוןאועובדהמכוןשהואהסמיכובכתב; )2(

חמש הפועללתקופהשל הוועד שימנה חברים עשר אחד )3(
שנים;הוועדהפועליהיהרשאילאשראתהארכתהמינוילתקופה

שלחמששניםנוספותר";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

השריקבעאתדרכיקביעתושלתותקןוהשימושבו,וכןהוראות ")ד(
להקים, רשאית שהמינהלת היתרים וועדות מקצועיות ועדות לעניין
כהונתםשלחבריהמינהלתוהוועדותכאמור,ובכללזהתנאיםלמינוים

ועילותלהפסקתכהונתםר";

בסעיף12- )19(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2(- )1(

אחרי"למלאאתתפקידה"יבוא"כמעבדהבישראל"ואחרי )א(
יבוא התשנ"ז-1997" מעבדות, להסמכת הלאומית הרשות "חוק
"אואםהוסמכהעלידירשותהסמכהזרהאשרחתומהעלהסדר
ההכרהההדדיתשלארגוןILACואשרהוכרהעלידימדינתישראל
בהסכםהדדישנחתםביןממשלתישראללביןממשלהזרהלעניין
הכרההדדיתבתוצאותבדיקתהתאמתמצרךלתקןאולמפרטים

והוראותבתחוםהטכני";

בסופהיבוא: )ב(

ILAC"-הארגוןהבין–לאומישלגופי "לענייןזה,"ארגון
InternationalLaboratory(-הסמכתמעבדותוגופיפיקוח

AccreditationCooperation(ר";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

עלאףהאמורבפסקה)2(,יראותוצאותבדיקהואישורים ")2א(
שלמעבדהזרההמנויהבהסכםהכרההדדיבין–ממשלתיכתוצאות
לקבוע בהתאם והכול מאושרת, מעבדה של ואישורים בדיקה
בהסכםההכרההאמור;לענייןזה,"מעבדהזרההמנויהבהסכם
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הכרההדדיבין–ממשלתי"-מעבדהאשרהוכרהעלידימדינת
לבין ישראל ממשלת בין שנחתם הדדי הכרה בהסכם ישראל
הכרה לעניין זרה מעבדה אותה את מינתה אשר זרה, ממשלה
הדדיתבתוצאותבדיקותשלהתאמתמצרךלתקןאולמפרטים
והוראותבתחוםהטכני,אובאישוריהמעבדההאמורהבאותועניין,

והכולכקבועבהסכםר";

בפסקה)3(- )3(

בפסקתמשנה)א(,בסופהיבוא"בסעיףזה,"יחסיתלות"- )א(
לרבותתלותביןאופןהבדיקהותוצאותהבדיקההמבוצעתעלידי
המעבדהלביןזהותלקוחותיה,תשלוםעלידםאומאפייניםאחרים

שלהם;";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

כמפורט חובותיה את למלא ערוכה אינה המעבדה ")ג(
בסעיףקטן)א2(;

התחום לגבי למעבדה אישור מתן כי חשש קיים )ד(
המבוקש,עלוללסכןאתשלומו,בריאותואובטיחותושל

אדםאואתאיכותהסביבהר";

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

הממונהייתןאישורלפיסעיףזהלתקופהשלשנתייםורשאי ")3א(
הוא,לבקשתהמעבדה,לחדשאתהאישורלתקופותנוספותשל
שנתייםכלאחת;ואולםהממונהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,
לתתאישורלתקופהקצרהיותראםסברכיהדברמוצדקבנסיבות

הענייןר";

פסקה)4(-תימחק; )5(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לסרב")א1( או להגבילו להתלותו, אישור, לבטל רשאי הממונה )1(
לחדשו,לאחרשנתןלמעבדההזדמנותלטעוןאתטענותיה,בהתקיים

אחדמאלה:

המעבדהאיננהממלאתאתהחובותהמוטלותעליה )א(
לפיחוקזה,כולןאומקצתן;

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )ב(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישורלפיסעיף )ג(
זה;

הוראה או האישור מתנאי תנאי הפרה המעבדה )ד(
מההוראותלפיחוקזה,ובכללזההוראותשנתןהממונה;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןישבמתןהאישורכדי )ה(
לפגועבטובתהציבור;

ניתןלגביהמעבדהצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס, )ו(
צוכינוסנכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכלדיןר

הכרההדדיבין–ממשלתי"-מעבדהאשרהוכרהעלידימדינת
לבין ישראל ממשלת בין שנחתם הדדי הכרה בהסכם ישראל
הכרה לעניין זרה מעבדה אותה את מינתה אשר זרה, ממשלה
הדדיתבתוצאותבדיקותשלהתאמתמצרךלתקןאולמפרטים
והוראותבתחוםהטכני,אובאישוריהמעבדההאמורהבאותועניין,

והכולכקבועבהסכםר";

בפסקה)3(- )3(

בפסקתמשנה)א(,בסופהיבוא"בסעיףזה,"יחסיתלות"- )א(
לרבותתלותביןאופןהבדיקהותוצאותהבדיקההמבוצעתעלידי
המעבדהלביןזהותלקוחותיה,תשלוםעלידםאומאפייניםאחרים

שלהם;";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

כמפורט חובותיה את למלא ערוכה אינה המעבדה ")ג(
בסעיףקטן)א2(;

התחום לגבי למעבדה אישור מתן כי חשש קיים )ד(
המבוקש,עלוללסכןאתשלומו,בריאותואובטיחותושל

אדםאואתאיכותהסביבהר";

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

הממונהייתןאישורלפיסעיףזהלתקופהשלשנתייםורשאי ")3א(
הוא,לבקשתהמעבדה,לחדשאתהאישורלתקופותנוספותשל
שנתייםכלאחת;ואולםהממונהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,
לתתאישורלתקופהקצרהיותראםסברכיהדברמוצדקבנסיבות

הענייןר";

פסקה)4(-תימחק; )5(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לסרב")א1( או להגבילו להתלותו, אישור, לבטל רשאי הממונה )1(
לחדשו,לאחרשנתןלמעבדההזדמנותלטעוןאתטענותיה,בהתקיים

אחדמאלה:

המעבדהאיננהממלאתאתהחובותהמוטלותעליה )א(
לפיחוקזה,כולןאומקצתן;

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )ב(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישורלפיסעיף )ג(
זה;

הוראה או האישור מתנאי תנאי הפרה המעבדה )ד(
מההוראותלפיחוקזה,ובכללזההוראותשנתןהממונה;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןישבמתןהאישורכדי )ה(
לפגועבטובתהציבור;

ניתןלגביהמעבדהצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס, )ו(
צוכינוסנכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכלדיןר
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אישור להתלות הממונה רשאי ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
לאלתר,בהחלטהמנומקתבכתב,אםהואסבורשקייםחששמיידי
באיכות או אדם של בבטיחותו או בבריאותו בשלומו, לפגיעה
הסביבה,אושעלוללהתקייםחששכאמור,ובלבדשנתןלמעבדה
הזדמנותלטעוןאתטענותיהבהקדםהאפשרילאחרההתליהולא

יאוחרמ–14ימיעסקיםממועדההתליהר

האישור,)א2( לה ניתן שלגביו בתחום תפעל מאושרת מעבדה )1(
בהתאםלתנאיםלמתןהאישור,לתנאיהאישורולהוראותלפיחוק

זהובכללןתנאיםוהוראותשהורההממונהר

מעבדהלאתיתןתעודתבדיקהכאמורבסעיףקטן)א()1(,אם- )2(

קייםחששלניגודענייניםביחסללקוח,לבדיקה,למוצר )א(
אולגורמיםהקשוריםלמימהםאולמעבדה,לרבותכאשר
המעבדה של פעילות בשל הוא העניינים לניגוד החשש

בתחוםשונהמתחוםהבדיקה;

קיימיםיחסיתלותביןהמעבדהללקוחר )ב(

בסעיףזה- )3(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקהחברות;

דירוג חברות פעילות להסדרת בחוק כהגדרתו - קשור" "גורם
האשראי,התשע"ד-852014;

למעט שותף, או בתאגיד פעיל מנהל - בתאגיד משרה" "נושא
שותףמוגבל;

"ענייןאישי"-כהגדרתובחוקהחברותר

במצבים יראו )2()א(, בפסקה האמור מכלליות לגרוע בלי )4(
שלהלןניגודענייניםלענייןהפסקההאמורה:

אםלמעבדה,לבעלמניותבה,לקרובואולגוףשבשליטת )א(
לגורם זיקה יש בו, מניות בעלת שהמעבדה או מאלה מי
העוסקבייצור,בהפצה,בייבוא,בייצוא,בהרכבהאובבנייה
שלהמצרךהנבדק;לענייןזה,"זיקה"-שליטהבתאגיד,וכן
כהונהכדירקטוראוכנושאמשרהבו,יחסיעבודה,אוקשרים
עסקייםאומקצועייםמתמשכיםאוקשריםכאמורשהםעיקר

פעילותו,למעטקשריםשעניינםמתןשירותיבדיקהללקוח;

אםלעובד,למנהלאולבעלענייןבמעבדהישעניין )ב(
אישיבמזמיןהבדיקה,במצרךהנבדקאובמצרךאובשירות
דומה,מתחרהאומשליםלמצרךהנבדק,אובענףשאליו

משתייךהמצרךהנבדקר

מעבדהמאושרת,בעליהועובדבהלאייתנושירותיייעוץ )5(
הקשוריםלתחוםשלגביוניתןהאישורלמעבדה,אלאאםכןקיבלה
המעבדהאתאישורושלהממונהמראשובכתב,ושירותיהייעוץ

ניתניםבהתאםלהנחיותיוולתחומיםאשראושרועלידור

ס"חהתשע"ד,עמ'418ר 85
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בלילגרועמכלליותהאמורבפסקה)5(,לרבותלענייןאישור )6(
הממונהלפיאותהפסקה,לאתיתןמעבדהמאושרת-

ייעוץבדברתיקוןליקוישבשלולאעמדמוצרבדרישות )א(
תקן;

ייעוץבקשרלתכנוןמוצרשעליוחלתקן; )ב(

חוותדעתמקדמיתבדברעמידתמצרךבדרישותתקן )ג(
הבדיקה מהליך כחלק ניתנת היא כן אם אלא עליו, החל

לקראתמתןתעודתבדיקהר

לתת)7( סביר בלתי סירוב תסרב לא מאושרת מעבדה )א(
שירותיבדיקההמוצעיםעלידהבתחוםשלגביוניתןהאישור,
את המצדיקים טעמים הראתה כן אם אלא דומה, ללקוח
בלתי סירוב - זו )בפסקה דומים בתנאים שירות מתן אי
סביר(;הממונהיקבעבהוראותיונסיבותותנאיםשיראובהם
סירובבלתיסביר,טעמיםהמצדיקיםאימתןשירותותנאים

שייחשבודומיםלענייןזהר

בדיקה שירותי מתן תתנה לא מאושרת מעבדה )ב(
ברכישת האישור ניתן שלגביו בתחום ידה על המוצעים

שירותיםנוספיםממנהאובתנאיםבלתיסביריםר

מעבדהמאושרתלאתמסורביצועבדיקה,כולהאוחלקה, )8(
למעבדהאחרתולאתסתייעבמעבדהאחרתאלאאםכןאושרה
בידיהממונהכמעבדהמאושרתלאותהבדיקה;עלאףהאמור,רשאי
הממונה,בנסיבותמיוחדותלענייןסוגבדיקותמסוימות,לקבוע
הוראותלענייןהסתייעותמעבדהמאושרתבמעבדהאחרתשאיננה

מעבדהמאושרתלצורךביצועבדיקה,כולהאוחלקהר

בדיקות את הבדיקה בתעודת תפרט מאושרת מעבדה )9(
ההתאמהלתקןאשרביצעהואתתוצאותיהן;הממונהרשאילקבוע

הוראותלענייןאופןעריכתתעודתהבדיקהוהפרטיםשיצוינובהר

מעבדהמאושרתלאתיתןלעובדמעובדיהשכראוכלתגמול )10(
הבדיקות תוצאות או שיבצע הבדיקות מספר לפי הנקבע אחר,

שיבצער

לאתעשהמעבדהמאושרת,במעשהאובמחדל,בכתב,בעל )11(
בעניין לקוחותיה את להטעות העלול דבר אחרת, בדרך או פה
מהותיהקשורלפעילותהכמעבדהמאושרתאולממצאיבדיקות
מאושרת מעבדה היותה דבר את תציין לא זה ובכלל שערכה,
בפרסומיםובמסמכיםהמתייחסיםלבדיקותשאינןכלולותבתחום
שלגביוניתןלהאישור;הממונהרשאילקבועהוראותנוספותביחס
לפרסומימעבדהמאושרת,לצורךמניעתהטעיהשלהציבור,לרבות

לקוחותיהר

מעבדהמאושרתתקבענהליםלהסדרתפעילותהבהתאם )12(
להוראותלפיחוקזה,לרבותהוראותהממונה,ותפעללפיהןר

בלילגרועמכלליותהאמורבפסקה)5(,לרבותלענייןאישור )6(
הממונהלפיאותהפסקה,לאתיתןמעבדהמאושרת-

ייעוץבדברתיקוןליקוישבשלולאעמדמוצרבדרישות )א(
תקן;

ייעוץבקשרלתכנוןמוצרשעליוחלתקן; )ב(

חוותדעתמקדמיתבדברעמידתמצרךבדרישותתקן )ג(
הבדיקה מהליך כחלק ניתנת היא כן אם אלא עליו, החל

לקראתמתןתעודתבדיקהר

לתת)7( סביר בלתי סירוב תסרב לא מאושרת מעבדה )א(
שירותיבדיקההמוצעיםעלידהבתחוםשלגביוניתןהאישור,
את המצדיקים טעמים הראתה כן אם אלא דומה, ללקוח
בלתי סירוב - זו )בפסקה דומים בתנאים שירות מתן אי
סביר(;הממונהיקבעבהוראותיונסיבותותנאיםשיראובהם
סירובבלתיסביר,טעמיםהמצדיקיםאימתןשירותותנאים

שייחשבודומיםלענייןזהר

בדיקה שירותי מתן תתנה לא מאושרת מעבדה )ב(
ברכישת האישור ניתן שלגביו בתחום ידה על המוצעים

שירותיםנוספיםממנהאובתנאיםבלתיסביריםר

מעבדהמאושרתלאתמסורביצועבדיקה,כולהאוחלקה, )8(
למעבדהאחרתולאתסתייעבמעבדהאחרתאלאאםכןאושרה
בידיהממונהכמעבדהמאושרתלאותהבדיקה;עלאףהאמור,רשאי
הממונה,בנסיבותמיוחדותלענייןסוגבדיקותמסוימות,לקבוע
הוראותלענייןהסתייעותמעבדהמאושרתבמעבדהאחרתשאיננה

מעבדהמאושרתלצורךביצועבדיקה,כולהאוחלקהר

בדיקות את הבדיקה בתעודת תפרט מאושרת מעבדה )9(
ההתאמהלתקןאשרביצעהואתתוצאותיהן;הממונהרשאילקבוע

הוראותלענייןאופןעריכתתעודתהבדיקהוהפרטיםשיצוינובהר

מעבדהמאושרתלאתיתןלעובדמעובדיהשכראוכלתגמול )10(
הבדיקות תוצאות או שיבצע הבדיקות מספר לפי הנקבע אחר,

שיבצער

לאתעשהמעבדהמאושרת,במעשהאובמחדל,בכתב,בעל )11(
בעניין לקוחותיה את להטעות העלול דבר אחרת, בדרך או פה
מהותיהקשורלפעילותהכמעבדהמאושרתאולממצאיבדיקות
מאושרת מעבדה היותה דבר את תציין לא זה ובכלל שערכה,
בפרסומיםובמסמכיםהמתייחסיםלבדיקותשאינןכלולותבתחום
שלגביוניתןלהאישור;הממונהרשאילקבועהוראותנוספותביחס
לפרסומימעבדהמאושרת,לצורךמניעתהטעיהשלהציבור,לרבות

לקוחותיהר

מעבדהמאושרתתקבענהליםלהסדרתפעילותהבהתאם )12(
להוראותלפיחוקזה,לרבותהוראותהממונה,ותפעללפיהןר
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מעבדהמאושרתתעבירלממונהאישוררואהחשבוןלעניין )13(
עמידהבהוראותלפיחוקזה,במתכונתובתדירותשיורהעליה

הממונהר

מעבדהמאושרתתשמוראתמסמכיהבדיקותשערכהבהתאם )14(
להוראותהממונהר

מעבדהמאושרתתעבירלממונהדיווחיםבענייןפעילותהלפי )15(
דרישתואובהתאםלהוראותהממונהר

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות )א3(
ומעבדהמאושרתימסרולממונהמידעעלפידרישתו,ובכללזהמידע
הנוגעלהסמכתהמעבדההמאושרתבידירשותאחרתשהסמיכהאת

המעבדהכמפורטבסעיףקטן)א()2(ר";

בסעיף12ג- )20(

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )א(

הוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ב1(לאיחולולענייןשכרבעד")ב2( )1(
בדיקותמעבדהבתחוםבדיקותהיבואלמתןאישורבדיקתמעבדה,
שלגביהןמצוימכוןהתקניםבתחרותמספקתעםמעבדותמוכרות;

לענייןזה-

"אישורבדיקתמעבדה"ו"מעבדהמוכרת"-כהגדרתםבפקודת
היבואוהיצוא;

חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא פקודת - והיצוא" היבוא "פקודת
התשל"ט-1979;

"תחרותמספקת"-מצבשבופועלותשתימעבדותמוכרותלפחות
בתחוםמסויםשלגביוניתנהלהןהכרהכמשמעותהבסעיף
2ילפקודתהיבואוהיצוא,ולהןנתחשוקבהיקףהמצביעעל
רמתתחרותמספקתלדעתהשר,לאחרשהמנהלהכללישל
האוצר במשרד התקציבים על המשרד,הממונהוהממונה

העבירולואתעמדותיהםבנושאר

מתקיימת שלדעתו המעבדה, בדיקות את בצו יקבע השר )2(
לגביהןתחרותמספקתכאמורבפסקה)1(ר

אישרהממונהלמעבדהמוכרתלפעולבתחוםמסוים,יראואתהשכר )ב3(
שנקבעלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ב1(,החלממועדמתןהאישורכאמור,
כשכרמרביבעדבדיקותהתאמהלתקןשלטוביןמיובאיםבאותוהתחוםר";

בסעיף16א- )21(

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)4(יבוא: )א(

סעיף להוראות המידעהנדרשבניגוד שמראת תיעדאולא לא )5("
9)א3(ר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(
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הפרהמעבדהמאושרתהוראהמהוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן, ")ב1(
רשאיהממונהלהטילעליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל

50,000ֹֹֹֹֹשקליםחדשים:

נתנהייעוץאוחוותדעתמקדמית,בניגודלהוראותסעיף )1(
12)א2()6(;

מסרהביצועבדיקהלמעבדהאחרת,בניגודלהוראות12)א2()8(; )2(

ערכהתעודתבדיקהשלאבהתאםלהוראותלפיסעיף12)א2()9(; )3(

נתנהשכראותגמולאחרלעובדיה,בניגודלהוראותסעיף )4(
12)א2()10(;

או בפרסומים מאושרת מעבדה היותה דבר את ציינה )5(
במסמכים,בניגודלהוראותלפיסעיף12)א2()11(;

לאקבעהנהליםלהסדרתפעילותה,בניגודלהוראותסעיף )6(
12)א2()12(;

לאהעבירהלממונהאישוררואהחשבון,בניגודלהוראותלפי )7(
סעיף12)א2()13(;

לאשמרהמסמכיבדיקהשערכה,בניגודלהוראותלפיסעיף )8(
12)א2()14(;

לאמסרהדיווחלממונה,בניגודלהוראותסעיף12)א2()15(ר"; )9(

בסעיף16ג)א(במקום"הפר"יבוא"אומעבדהמאושרתהפרו"; )22(

בסעיף16יב)א(במקום"הפר"יבוא"אומעבדהמאושרתהפרו"; )23(

בסעיף17א,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )24(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12,בלישישבידואישורלפיסעיף12)א(, ")ב1(
דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןר";

בסעיף23,במקום"שרהכלכלה"יבוא"השר"; )25(

אחריסעיף25יבוא: )26(

"שינויהתוספת
הראשונה

השררשאי,בצו,בהסכמתראשהממשלהושרהאוצר,לשנות26ר
אתהתוספתהראשונהר

שינויגופים
המנוייםבחוק

המפורטות27ר מהנסיבות אחת התקיימה כי השר ראה )א(
להלןביחסלגוףהמנויבחוקזהשלאהוקםלפידיןואינו
בחוק(, המנוי גוף - זה )בסעיף המדינה ממוסדות מוסד
רשאיהוא,בצו,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,לקבוע
בתוספתהשנייה,גוףדומהאחראשריבואבמקומו,ובלבד
ששוכנעשהגוףהדומההאחרהואגוףבעלמעמדוהשפעה
משמעותיתעלהמשקומתאים,מבחינתמטרותיוופעילותו

המשקית,לבואבמקוםהגוףהמנויבחוק:

שהן כפי בחוק המנוי הגוף של מטרותיו שונו )1(
כדי בשינוי ויש תקנונו שונה או בתקנונו, מנויות

להשפיעבאופןמהותיעלפעולותיושלהגוף;

הפרהמעבדהמאושרתהוראהמהוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן, ")ב1(
רשאיהממונהלהטילעליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל

50,000ֹֹֹֹֹשקליםחדשים:

נתנהייעוץאוחוותדעתמקדמית,בניגודלהוראותסעיף )1(
12)א2()6(;

מסרהביצועבדיקהלמעבדהאחרת,בניגודלהוראות12)א2()8(; )2(

ערכהתעודתבדיקהשלאבהתאםלהוראותלפיסעיף12)א2()9(; )3(

נתנהשכראותגמולאחרלעובדיה,בניגודלהוראותסעיף )4(
12)א2()10(;

או בפרסומים מאושרת מעבדה היותה דבר את ציינה )5(
במסמכים,בניגודלהוראותלפיסעיף12)א2()11(;

לאקבעהנהליםלהסדרתפעילותה,בניגודלהוראותסעיף )6(
12)א2()12(;

לאהעבירהלממונהאישוררואהחשבון,בניגודלהוראותלפי )7(
סעיף12)א2()13(;

לאשמרהמסמכיבדיקהשערכה,בניגודלהוראותלפיסעיף )8(
12)א2()14(;

לאמסרהדיווחלממונה,בניגודלהוראותסעיף12)א2()15(ר"; )9(

בסעיף16ג)א(במקום"הפר"יבוא"אומעבדהמאושרתהפרו"; )22(

בסעיף16יב)א(במקום"הפר"יבוא"אומעבדהמאושרתהפרו"; )23(

בסעיף17א,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )24(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12,בלישישבידואישורלפיסעיף12)א(, ")ב1(
דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןר";

בסעיף23,במקום"שרהכלכלה"יבוא"השר"; )25(

אחריסעיף25יבוא: )26(

"שינויהתוספת
הראשונה

השררשאי,בצו,בהסכמתראשהממשלהושרהאוצר,לשנות26ר
אתהתוספתהראשונהר

שינויגופים
המנוייםבחוק

המפורטות27ר מהנסיבות אחת התקיימה כי השר ראה )א(
להלןביחסלגוףהמנויבחוקזהשלאהוקםלפידיןואינו
בחוק(, המנוי גוף - זה )בסעיף המדינה ממוסדות מוסד
רשאיהוא,בצו,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,לקבוע
בתוספתהשנייה,גוףדומהאחראשריבואבמקומו,ובלבד
ששוכנעשהגוףהדומההאחרהואגוףבעלמעמדוהשפעה
משמעותיתעלהמשקומתאים,מבחינתמטרותיוופעילותו

המשקית,לבואבמקוםהגוףהמנויבחוק:

שהן כפי בחוק המנוי הגוף של מטרותיו שונו )1(
כדי בשינוי ויש תקנונו שונה או בתקנונו, מנויות

להשפיעבאופןמהותיעלפעולותיושלהגוף;
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אחר גוף עם מוזג או פוצל בחוק המנוי הגוף )2(
וישבכךכדילהשפיעבאופןמהותיעלפעילותהגוף

היוצא;

ניתן או פירוק בהליכי מצוי בחוק המנוי הגוף )3(
לגביוצוכינוס,צוכינוסנכסיםאוצוהקפאתהליכים

לפיכלדין;

הגוףהמנויבחוקחדלמלפעולואםהואחברה- )4(
נמחקאוחוסלר

הוראותסעיףקטן)א(יחולועלגוףאףאםאינותאגיד )ב(
ועלתאגידאףאםאינוחברה,בהתאמתהמונחיםהנובעת

מטיבושלהגוףובשינוייםהמחויביםר

פרסוםהנחיות
והוראותהממונה

הממונהיפרסםהנחיותוהוראותשהורהלפיחוקזה,למעט28ר
הנחיותוהוראותשנתןבאופןפרטני,באתרהאינטרנטשל
המשרד,באופןשיאפשרמעקבאחרישינוייםותיעודםלאורך

זמןר

תוספת ראשונה
)סעיף1,ההגדרה"שינוילאומימתחייב",וסעיף26(

שינוי לאומי מתחייב

או סימון הוראות הפעלה, הוראות של התאמות זה ובכלל לשפה, התאמות 1ר
אזהרות,אוהוראותאחרותהקבועותבתקןבין–לאומיאובמסמךמחייבשל
גורםבין–לאומי,וכןהוראותאחרותשעניינןהתאמותלשפה,שלדעתהממונה
חיוניותלשמירהעלבטיחותאובריאותהציבור,בהתאםלמתכונתשנקבעהבתקן

הבין–לאומיר

דרישותהנגזרותמהוראותחיקוקבישראלוהפניותלהוראותכאמורר 2ר

התאמתהפניותבתקןהמאמץתקןבין–לאומי,לחקיקהשלמדינתחוץאולמסמך 3ר
מחייבשלגורםבין–לאומיאולדרישותהמופיעהבחקיקהאובמסמךמחייב

כאמורהרלוונטיותלתקןר

הפנייהלתקניםבין–לאומייםאחריםאולחלקיםבהם,ובלבדשההפניההיאלתקן 4ר
הבין–לאומיעצמואושהתקןהבין–לאומיאומץכלשונו,אומכילשינוייםלאומיים
מתחייביםלפיתוספתזו,למעטלפיפרטזה,אושקיימיםבו,כפישאומץ,שינויים

לאומייםמיוחדיםשאושרועלידיהשריםר

תוספת שנייה
)סעיף27(

שינוי גופים המנויים בחוק".

תיקוןחוקהתקנים
-הוראותמעבר

יושבראשהמכוןוהמנהלהכללישלמכוןהתקניםהישראלי)בסעיףזה-)א(45ר )1(
המכון(שכיהנוערבתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(,יהיורשאים
להמשיךלכהןבתפקידםלאחריוםהתחילה,ויחולובעניינםההוראותהנוגעות
לענייןכהונתםבהתאםלהוראותחוקהתקנים,כנוסחובסעיף44לחוקזה,למשך
יתרתתקופתכהונתם,ואולםבמנייןתקופתהכהונהתובאבחשבוןהתקופהשבה

כיהנובתפקידיהםעדליוםהתחילהר
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בתוךשבעהימיםמיוםהתחילהישלחהמכוןהודעהלגורמיםהממנים )2(
חבריםלוועדהפועללפיסעיף3ולחוקהתקניםכנוסחובסעיף44)5(לחוקזה,
כיעליהםלמנותנציגאונציגיםלוועדהפועל;בהודעהכאמוריצויןכיהוועד
הפועלהחדשיחללכהןבתוך45ימיםמיוםמשלוחההודעה,בכפוףלהוראות

פסקה)3()א(ר

בתוםהתקופההאמורהבפסקתמשנה)2(- )3(

יחלהוועדהפועלהחדשלכהן,ובלבדשמונורובחבריו; )א(

יפרסםהמכוןבאתרהאינטרנטשלהמכוןאתהרכבהוועדהפועל )ב(
החדשר

כהונתםשלחבריהוועדהפועלשכיהנוערבתחילתושלחוקזהתסתיים )4(
עםתחילתכהונתושלהוועדהפועלהחדשכאמורבפסקתמשנה)3(ר

הוועדהפועליפעללהתאמתהרכבועדותהתקינהוועדתהתיאוםשכיהנוערב )ב(
תחילתושלחוקזה,בהתאםלהוראותסעיפים3יג,3טזו־3יחלחוקהתקניםכנוסחם
בסעיף44)5(לחוקזה,בהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמשישהחודשיםמיוםתחילתושל
חוקזה;שרהאוצרושרהכלכלהוהתעשייהרשאיםלהאריךאתהמועדהאמורבשתי

תקופותשלשלושהחודשיםכלאחתר

8ב)ב()2(לחוק כהונתושלנציגמכוןהתקניםכחברועדתהאימוץלפיסעיף )ג(
התקניםכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,תסתייםבתום45ימיםמיוםתחילתושלחוק
זה,ועדתוםהתקופההאמורהיפעלשרהכלכלהוהתעשייהלמינוישניחבריועדת

האימוץהמנוייםבסעיף8ב)ב()2(ו–)3א(לחוקהתקניםכנוסחובסעיף44)13(לחוקזהר

איןבהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(כדילפגועבפעולה- )ד(

שביצעהוועדהפועלשכיהןערבתחילתושלחוקזה,לפנישהסתיימה )1(
כהונתוכאמורבסעיףקטן)א(;

שביצעוועדתהתיאום,ועדתתקינהאוועדתהאימוץשכיהנוערבתחילתו )2(
שלחוקזה,לפניהשינויבהרכבםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,לפיהענייןר

עלאףהוראותחוקהתקניםכנוסחובסעיף44לחוקזה- )ה(

מהמועד חודשים שישה חוקזהעדתום תחילתושל בתקופהשמיום )1(
האמור)בסעיףקטןזה-תקופתהמעבר(,רשאיהממונהעלהתקינהכמשמעותו
בסעיף5לחוקהתקנים)בסעיףקטןזה-הממונה(לתתאישורלמעבדותלשמש
מעבדותמאושרותבהתאםלהוראותלפיסעיף12לחוקהתקנים,לרבותהנחיות

הממונהשהיובתוקףערביוםהתחילה;

מעבדותשהממונהנתןלהןאישורלפיסעיף12לחוקהתקניםלפנייום )2(
התחילהאובהתאםלהוראותפסקה)1(,יחולולגביהןההוראותלפיחוקהתקנים,
לרבותהנחיותהממונה,שחלועלמעבדותמאושרותיוםהתחילה,וזאתעדתום
תקופתהמעבר,אלאאםכןקבעהממונההנחיותאחרותשיחולועליהןבתקופת
המעבר;הממונהיפרסםאתההנחיותהאמורותבאתרהאינטרנטשלמשרד

הכלכלהוהתעשייהר

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

מס'3

היבוא46ר פקודת - זה )בפרק התשל"ט-861979 חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא בפקודת
והיצוא(-

בסעיף1- )1(

בתוךשבעהימיםמיוםהתחילהישלחהמכוןהודעהלגורמיםהממנים )2(
חבריםלוועדהפועללפיסעיף3ולחוקהתקניםכנוסחובסעיף44)5(לחוקזה,
כיעליהםלמנותנציגאונציגיםלוועדהפועל;בהודעהכאמוריצויןכיהוועד
הפועלהחדשיחללכהןבתוך45ימיםמיוםמשלוחההודעה,בכפוףלהוראות

פסקה)3()א(ר

בתוםהתקופההאמורהבפסקתמשנה)2(- )3(

יחלהוועדהפועלהחדשלכהן,ובלבדשמונורובחבריו; )א(

יפרסםהמכוןבאתרהאינטרנטשלהמכוןאתהרכבהוועדהפועל )ב(
החדשר

כהונתםשלחבריהוועדהפועלשכיהנוערבתחילתושלחוקזהתסתיים )4(
עםתחילתכהונתושלהוועדהפועלהחדשכאמורבפסקתמשנה)3(ר

הוועדהפועליפעללהתאמתהרכבועדותהתקינהוועדתהתיאוםשכיהנוערב )ב(
תחילתושלחוקזה,בהתאםלהוראותסעיפים3יג,3טזו־3יחלחוקהתקניםכנוסחם
בסעיף44)5(לחוקזה,בהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמשישהחודשיםמיוםתחילתושל
חוקזה;שרהאוצרושרהכלכלהוהתעשייהרשאיםלהאריךאתהמועדהאמורבשתי

תקופותשלשלושהחודשיםכלאחתר

8ב)ב()2(לחוק כהונתושלנציגמכוןהתקניםכחברועדתהאימוץלפיסעיף )ג(
התקניםכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,תסתייםבתום45ימיםמיוםתחילתושלחוק
זה,ועדתוםהתקופההאמורהיפעלשרהכלכלהוהתעשייהלמינוישניחבריועדת

האימוץהמנוייםבסעיף8ב)ב()2(ו–)3א(לחוקהתקניםכנוסחובסעיף44)13(לחוקזהר

איןבהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(כדילפגועבפעולה- )ד(

שביצעהוועדהפועלשכיהןערבתחילתושלחוקזה,לפנישהסתיימה )1(
כהונתוכאמורבסעיףקטן)א(;

שביצעוועדתהתיאום,ועדתתקינהאוועדתהאימוץשכיהנוערבתחילתו )2(
שלחוקזה,לפניהשינויבהרכבםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,לפיהענייןר

עלאףהוראותחוקהתקניםכנוסחובסעיף44לחוקזה- )ה(

מהמועד חודשים שישה חוקזהעדתום בתקופהשמיוםתחילתושל )1(
האמור)בסעיףקטןזה-תקופתהמעבר(,רשאיהממונהעלהתקינהכמשמעותו
בסעיף5לחוקהתקנים)בסעיףקטןזה-הממונה(לתתאישורלמעבדותלשמש
מעבדותמאושרותבהתאםלהוראותלפיסעיף12לחוקהתקנים,לרבותהנחיות

הממונהשהיובתוקףערביוםהתחילה;

מעבדותשהממונהנתןלהןאישורלפיסעיף12לחוקהתקניםלפנייום )2(
התחילהאובהתאםלהוראותפסקה)1(,יחולולגביהןההוראותלפיחוקהתקנים,
לרבותהנחיותהממונה,שחלועלמעבדותמאושרותיוםהתחילה,וזאתעדתום
תקופתהמעבר,אלאאםכןקבעהממונההנחיותאחרותשיחולועליהןבתקופת
המעבר;הממונהיפרסםאתההנחיותהאמורותבאתרהאינטרנטשלמשרד

הכלכלהוהתעשייהר

היבוא46ר פקודת - זה )בפרק התשל"ט-861979 חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא בפקודת
והיצוא(-

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

מס'3

בסעיף1- )1(

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625;ס"חהתשע"ד,עמ'20ר 86
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אחריההגדרה"השטה"יבוא: )א(

""חוקהתקנים"-חוקהתקנים,התשי"ג-871953;";

אחריההגדרה"קברניט"יבוא: )ב(

""רשותהמכס"-כהגדרתהבפקודתהמכס88;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"בסעיףזה"יבוא"בסעיפים2אעד2יז"; )1(

ההגדרה"חוקהתקנים"-תימחק; )2(

לפניההגדרה"טובין"יבוא: )3(

והתעשייה" המלאכה "התאחדות המסחר", לשכות ""איגוד
ו"התאחדותהתעשייניםבישראל"-כלאחדמאלהאוגוף
אחרשיבואבמקומםבהתאםלצושנקבעלפיסעיף27לחוק

התקנים;

""אישורבדיקתמעבדה"-אישורדגםאואישורמשלוח;

בדיקה על המסתמך בדיקה מעבדת של אישור - דגם" "אישור
בהתאםלהוראותלפיסעיף2ז)ד(,שלפיודגםשלטוביןשנבדק

עומדבדרישותהתקניםהרשמייםהחליםעליו;

"אישורמשלוח"-אישורשלמעבדתבדיקההמסתמךעלבדיקה
בהתאםלהוראותלפיסעיף2ז)ד(שלמדגםמטוביןמסוים
במשלוחמסוים,שלפיוהטוביןשנבדקוזהיםלדגםהטובין

שניתןלגביואישורדגם;

"אישורעמידהבדרישותהממונה"-אישורבדברעמידהבבדיקת
ולתנאים להוראות בהתאם רשמי, תקן לדרישות התאמה
שעניינםתחולתתקןרשמי,ובכלל זו פקודה לפי שנקבעו
זו,לגביטובין זההנחיותהממונהעלהתקינהלפיפקודה

מיובאים;

"אישורשחרורמותנה"-כמשמעותובסעיף2ה)ב()1(;";

אחריההגדרה"טובין"יבוא: )4(

""יבואןרשום"-יבואןשנרשםבמרשםהיבואניםלפיסעיף2ג;

"מכוןהתקנים"-המכוןכמשמעותובחוקהתקנים;";

בסופויבוא: )5(

""מעבדתבדיקה"-מכוןהתקניםאומעבדהמוכרת;

"מעבדהמוכרת"-מעבדהשהממונהעלהתקינהנתןלההכרה
לפיסעיף2י;

"קרוב"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-891999;

ס"חהתשי"ג,עמ'30ר 87

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39;ס"חהתשע"ו,עמ'283ר 88

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 89
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"שחרור"-שחרורטוביןמפיקוחרשותהמכס;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-901968;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בדיקתהתאמה"יבוא"התאמה",במקום"תצהיר" )ב(
יבוא"הצהרה",במקום"ובנוסחשיורה"יבוא"ובנוסחובצירוףמסמכיםשעליהם
יורה",במקום"אישורבדברהתאמתהטוביןלדרישותתקןרשמי"יבוא"אישור

בדיקתמעבדה"ובמקום"התצהיר"יבוא"ההצהרה";

בסעיףקטן)ג(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )ג(

בסעיףקטן)ד(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמיהחל )ד(
עליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה"ואחרי"לרבותבדיקתהתאמתםלתקן

רשמי"יבוא"והגשתמסמכיםנוספיםלענייןהתאמתם";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ה(

בסעיףקטן)ח(- )ו(

החל רשמי תקן לדרישות התאמה "בבדיקת במקום ,)1( בפסקה )1(
עליהם"יבוא"באישורבדיקתמעבדה"ובמקום"תצהיר"יבוא"הצהרה";

בפסקה)2(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )2(

בפסקה)3(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמי )3(
החלעליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה";

בסעיף2ב- )3(

בסעיףקטן)ג(- )א(

במקום"התאמה,תמשיךלהידרשלגביהםבדיקההתאמה"יבוא )1(
"מעבדהשלמכוןהתקנים,יידרשלגביהםאישורבדיקתמעבדה";

הסיפההחלבמילים"לענייןזה"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(- )ב(

במקום"והתצהיריינתןלממונה"יבוא"בשינויזה:במקוםתצהיר )1(
תוגשלממונההצהרה";

במקום"תצהירכאמור"יבוא"הצהרהכאמור"; )2(

2א)ב(ובשינוייםהמחויבים"- "כאמורבסעיף המילים )ה(, קטן בסעיף )ג(
יימחקו;

אחריסעיף2ביבוא: )4(

הממונהעלהתקינהינהלמרשםשבויירשמויבואנים2גר"רישוםיבואנים )א(
שלטוביןאשריבואאותםטוביןעלידםטעוןאישורעמידה

בדרישותהממונה)בפקודהזו-מרשםהיבואנים(ר

יבואןהמבקשלייבאטוביןאשרייבואםעלידוטעון )ב(
אישורעמידהבדרישותהממונה,ירשוםבמרשםהיבואנים

אתכלאלה,בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה:

שמוהמלא,כתובתוודרכיההתקשרותעמו; )1(

"שחרור"-שחרורטוביןמפיקוחרשותהמכס;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-901968;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בדיקתהתאמה"יבוא"התאמה",במקום"תצהיר" )ב(
יבוא"הצהרה",במקום"ובנוסחשיורה"יבוא"ובנוסחובצירוףמסמכיםשעליהם
יורה",במקום"אישורבדברהתאמתהטוביןלדרישותתקןרשמי"יבוא"אישור

בדיקתמעבדה"ובמקום"התצהיר"יבוא"ההצהרה";

בסעיףקטן)ג(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )ג(

בסעיףקטן)ד(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמיהחל )ד(
עליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה"ואחרי"לרבותבדיקתהתאמתםלתקן

רשמי"יבוא"והגשתמסמכיםנוספיםלענייןהתאמתם";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ה(

בסעיףקטן)ח(- )ו(

החל רשמי תקן לדרישות התאמה "בבדיקת במקום ,)1( בפסקה )1(
עליהם"יבוא"באישורבדיקתמעבדה"ובמקום"תצהיר"יבוא"הצהרה";

בפסקה)2(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )2(

בפסקה)3(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמי )3(
החלעליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה";

בסעיף2ב- )3(

בסעיףקטן)ג(- )א(

במקום"התאמה,תמשיךלהידרשלגביהםבדיקההתאמה"יבוא )1(
"מעבדהשלמכוןהתקנים,יידרשלגביהםאישורבדיקתמעבדה";

הסיפההחלבמילים"לענייןזה"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(- )ב(

במקום"והתצהיריינתןלממונה"יבוא"בשינויזה:במקוםתצהיר )1(
תוגשלממונההצהרה";

במקום"תצהירכאמור"יבוא"הצהרהכאמור"; )2(

2א)ב(ובשינוייםהמחויבים"- "כאמורבסעיף המילים )ה(, קטן בסעיף )ג(
יימחקו;

אחריסעיף2ביבוא: )4(

הממונהעלהתקינהינהלמרשםשבויירשמויבואנים2גר"רישוםיבואנים )א(
שלטוביןאשריבואאותםטוביןעלידםטעוןאישורעמידה

בדרישותהממונה)בפקודהזו-מרשםהיבואנים(ר

יבואןהמבקשלייבאטוביןאשרייבואםעלידוטעון )ב(
אישורעמידהבדרישותהממונה,ירשוםבמרשםהיבואנים

אתכלאלה,בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה:

שמוהמלא,כתובתוודרכיההתקשרותעמו; )1(

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 90
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פרטיעוסקמורשהשלו,ואםהואתאגיד-פרטי )2(
הזיהוישלהתאגיד,ובכללזהפירוטשלבעליהשליטה
בתאגיד,תאגידיםשבשליטתאותותאגידוכןכלתאגיד

בשליטתמימאלה;

הצהרהעלאמיתותהפרטיםשרשםבמרשםלפי )3(
הורשע לא שהוא כך על הצהרה וכן זה, קטן סעיף
ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהמהעבירותלפי
סעיפים290,239עד383,297עד393או414עד438
לחוקהעונשין,התשל"ז-911977)להלן-חוקהעונשין(ר

שנרשם מיבואן לדרוש רשאי התקינה על הממונה )ג(
הדרושים נוספים פרטים או מסמכים היבואנים, במרשם
שמסר הפרטים של בירור לצורך או זיהויו לצורך לדעתו
לפיסעיףזה,לרבותפרטיהזיהוישלהתאגידכאמורבסעיף

קטן)ב()2(ר

חלשינויבפרטיםאובמסמכיםשמסריבואןלפיסעיפים )ד(
קטנים)ב(או)ג(,ידווחהיבואןלממונהעלהתקינהעלהשינוי
בכתב,בהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמ–14ימיעסקיםממועד

השינויר

)ב(,הורשעיבואןאוהוגש עלאףהאמורבסעיףקטן )ה(
נגדוכתבאישוםבאחתמןהעבירותהמנויותבאותוסעיף
קטן,רשאיהיבואןלהגישלממונהעלהתקינהבקשהמנומקת
להירשםבמרשם;הממונהעלהתקינהרשאילאשרבקשה
או חומרתה העבירה, מהות מפאת לדעתו אם כאמור

נסיבותיה,איןמניעהלהכללתהמבקשבמרשםר

הממונהעלהתקינהרשאילבטלאתרישומושליבואן )ו(
הרשוםבמרשםאולהתלותועדלקיוםתנאיםשיורהעליהם
אולתקופהשיורהעליהשלאתעלהעלשנה,אםמצאכי

מתקייםאחדמאלה:

או שגוי חלקי, מידע סמך על בוצע הרישום )1(
מטעה;

או הוא - תאגיד הוא ואם הרשום, היבואן )2(
משרהבואואחדמהגורמיםהמנוייםבסעיף נושא

קטן)ב()2(,הורשעובעבירה,שמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיהאיןהואראוילדעתהממונהעלהתקינה
להיכללבמרשם,אףאםאינהעבירההמנויהבסעיף
קטן)ב()3(אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

לפי מההוראות הוראה הפר הרשום היבואן )3(
פקודהזואולפיחוקהתקנים;

היבואןהרשוםאומימטעמוסירבלשתףפעולה )4(
אינם ידו על שיובאו הטובין כי חשד בירור לשם

עומדיםבדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם;

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 91
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המנויים מהגורמים אחד או הרשום היבואן )5(
)ב()2(,נקבעכמפראמוןלתקופהכאמור בסעיףקטן
בסעיף2א)ו(בשלהפרותשהואביצע,אשרהממונהעל
התקינהסברכימפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהן
איןהיבואןראוילהיכללבמרשם,וטרםחלפההתקופה

שנקבעהכאמור;

הואשוכנעכיקייםחששממשילפגיעהבשלומו, )6(
באיכות או הציבור של בבטיחותו או בבריאותו

הסביבהר

סעיף לפי החלטה התקינה על הממונה יקבל לא )ז(
)6(אלאלאחרשנתןליבואןהרשוםהזדמנות )ו()1(עד קטן

לטעוןאתטענותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ז(,סברהממונהעלהתקינה )ח(
כיקייםצורךדחוףלהתלותאתהרישוםבשלחששממשי
לפגיעהמיידיתבשלומו,בבריאותואובבטיחותושלהציבור
אובאיכותהסביבה,רשאיהואלהתלותאתהרישוםלאלתר,
מנימוקיםמיוחדים,ובלבדשייתןליבואןהרשוםהזדמנות
ולא ההתליה, לאחר האפשרי בהקדם טענותיו את לטעון

יאוחרמ–14ימיםממועדההחלטהר

יהיה)ט( לא זה, סעיף לפי יבואן של רישום בוטל )1(
רשאילהגישבקשהלהירשםבמרשםהיבואניםאלא
בתוםתקופהשיקבעהממונהעלהתקינהשלאתעלה
על12חודשים,בהתאםלאמותמידהשיורההממונה

עלהתקינהבהנחיותלענייןזהר

מגבלת להחילאת הממונהעלהתקינהרשאי )2(
הרישוםשליבואןשהואיחיד,לפיפסקה)1(,גםלגבי
קרובו,אולהתנותאתרישומושלהקרובבתנאים,אלא
אםכןשוכנעהממונהעלהתקינה,בהתאםלפניית
הקרוב,כיאיןבינולביןהיבואןכאמור,זיקהעסקית

שישבהכדילהצדיקהטלתמגבלהעלרישומור

רשאי תאגיד, )1( בפסקה כאמור יבואן היה )3(
הממונהעלהתקינהלהחילאתמגבלתהרישוםלפי
הפסקההאמורהגםלגביבעלשליטהבתאגידהאמור,
קרובשלוכאמורבפסקה)2(,תאגידשבשליטתהתאגיד
האמורוכןכלתאגידשבשליטתמימאלה;הוראות
)2(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןמגבלת פסקה

רישוםשלקרובלפיפסקהזור

חובתרישום
במרשםהיבואנים

יבואןיירשםבמרשםהיבואניםלפניייבואטוביןשייבואםעל2דר
ידוטעוןאישורעמידהבדרישותהממונהר

המנויים מהגורמים אחד או הרשום היבואן )5(
כאמור )ב()2(,נקבעכמפראמוןלתקופה בסעיףקטן
בסעיף2א)ו(בשלהפרותשהואביצע,אשרהממונהעל
התקינהסברכימפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהן
איןהיבואןראוילהיכללבמרשם,וטרםחלפההתקופה

שנקבעהכאמור;

הואשוכנעכיקייםחששממשילפגיעהבשלומו, )6(
באיכות או הציבור של בבטיחותו או בבריאותו

הסביבהר

סעיף לפי החלטה התקינה על הממונה יקבל לא )ז(
)6(אלאלאחרשנתןליבואןהרשוםהזדמנות )ו()1(עד קטן

לטעוןאתטענותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ז(,סברהממונהעלהתקינה )ח(
כיקייםצורךדחוףלהתלותאתהרישוםבשלחששממשי
לפגיעהמיידיתבשלומו,בבריאותואובבטיחותושלהציבור
אובאיכותהסביבה,רשאיהואלהתלותאתהרישוםלאלתר,
מנימוקיםמיוחדים,ובלבדשייתןליבואןהרשוםהזדמנות
ולא ההתליה, לאחר האפשרי בהקדם טענותיו את לטעון

יאוחרמ–14ימיםממועדההחלטהר

יהיה)ט( לא זה, סעיף לפי יבואן של רישום בוטל )1(
רשאילהגישבקשהלהירשםבמרשםהיבואניםאלא
בתוםתקופהשיקבעהממונהעלהתקינהשלאתעלה
על12חודשים,בהתאםלאמותמידהשיורההממונה

עלהתקינהבהנחיותלענייןזהר

מגבלת להחילאת הממונהעלהתקינהרשאי )2(
הרישוםשליבואןשהואיחיד,לפיפסקה)1(,גםלגבי
קרובו,אולהתנותאתרישומושלהקרובבתנאים,אלא
אםכןשוכנעהממונהעלהתקינה,בהתאםלפניית
הקרוב,כיאיןבינולביןהיבואןכאמור,זיקהעסקית

שישבהכדילהצדיקהטלתמגבלהעלרישומור

רשאי תאגיד, )1( בפסקה כאמור יבואן היה )3(
הממונהעלהתקינהלהחילאתמגבלתהרישוםלפי
הפסקההאמורהגםלגביבעלשליטהבתאגידהאמור,
קרובשלוכאמורבפסקה)2(,תאגידשבשליטתהתאגיד
האמורוכןכלתאגידשבשליטתמימאלה;הוראות
)2(יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןמגבלת פסקה

רישוםשלקרובלפיפסקהזור

חובתרישום
במרשםהיבואנים

יבואןיירשםבמרשםהיבואניםלפניייבואטוביןשייבואםעל2דר
ידוטעוןאישורעמידהבדרישותהממונהר
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שחרורטובין
מפיקוחרשות

המכס

לאישוחררומפיקוחרשותהמכסטוביןשייבואם)א(2הר )1(
בדרישות עמידה אישור טעון יבואן אותו ידי על
הממונה,אלאלאחרקבלתאישורעמידהבדרישות

הממונהר

לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה, )2(
יגישיבואןרשוםבקשהשיצורפולהאישורבדיקת
מעבדהאוהצהרה,הכולבהתאםלהוראותלפיפקודה

זור

יונפקלטובין אישורעמידהבדרישותהממונה )3(
העומדיםבדרישותצופיקוחובהנחיותהממונהעל
התקינהלפיפקודהזו,ובלבדשלאניתנההוראהשל
הממונהעלהתקינהלהימנעמהנפקתושלהאישור;
הממונהעלהתקינהרשאילהורותבהחלטהמנומקת
בכתבעלאי־מתןאישורכאמוראםנוכחכיקייםחשש
לפגיעהבשלומו,בבריאותואובבטיחותושלהציבור

אובאיכותהסביבהר

איןבהוראותפסקה)1(כדילגרועמחובתקבלת )4(
אישורשלרשותמוסמכתאוגוףאחרלפיכלדין,טרם

שחרורהטוביןמפיקוחרשותהמכסר

על)ב( הממונה )א()1(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
טובין שחרור לעניין הנחיות לקבוע רשאי התקינה
מפיקוחרשותהמכסלמחסניהיבואן,עלידימעבדת
בדיקה,בטרםקיבלהיבואןאישורעמידהבדרישות
בתנאים מותנה(, שחרור אישור - )להלן הממונה
שיורהעליהם,ובכללזהקבלתהתחייבותבכתבשל
היבואןלקיוםדרישותצוהפיקוחוהנחיותהממונה
עלהתקינהובמקריםהמתאימיםקבלתערובהלטובת

אוצרהמדינהלהבטחתקיוםהדרישותהאמורותר

נתנהמעבדתבדיקהאישורשחרורמותנה,תפעל )2(
המעבדהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינהכדי
להבטיחכיהיבואןממלאאחרהתנאיםלקבלתאישור
שחרורמותנה,ובכללזהההתחייבויותשמסרהיבואן;
מצאהמעבדתבדיקהכילאקויימוכלהתנאיםלקבלת
אישורשחרורמותנהאולאקויימוהתחייבויותיושל
היבואן,תפעלהמעבדהבהתאםלהנחיותהממונהעל
התקינהלפיפקודהזו,ובכללזהתדווחעלכךבאופן

שהורההממונהר

לעכב או למנוע רשאי התקינה על הממונה )3(
חשש קיים כי נוכח אם מותנה, שחרור אישור מתן
לפגיעהבשלומו,בבריאותואובבטיחותושלהציבור

אובאיכותהסביבהר
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לעניין הוראות יקבע והתעשייה הכלכלה שר )4(
מותנה, שחרור אישור למתן כתנאי ערובה דרישת
ובכללזההוראותבדברסוגהערובה,תנאיה,סכומה

וחילוטהר

נקבעהבצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה,לגבי2ורהצהרה
טוביןמיובאים,חובהלהגישהצהרהלממונהעלהתקינה
לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
הרשוםלממונהעלהתקינהאתההצהרהוכלמסמךאחר
שנדרשלפיהנחיותהממונהעלהתקינה;הממונהעלהתקינה
רשאילהורותעלהגשתהצהרהכאמורלעובדהמנויבסעיף

2ב)ד(,בכפוףלהוראותאותוסעיףלענייןזהר

אישורבדיקת
מעבדה

נקבעהבצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה,2זר )א(
מעבדה בדיקת אישור להגיש חובה מיובאים, טובין לגבי
לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
הרשוםלמעבדתבדיקהבקשהלקבלתאישורבדיקתמעבדה,
בצירוףכלהמסמכיםהנדרשים,בהתאםלהנחיותהממונהעל

התקינהר

לשםמתןאישורבדיקתמעבדהכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תבצעמעבדתבדיקהבדיקותבהתאםלהנחיותהממונהעל
התקינה,ותרשוםבמערכתהתקשורתוהמידעלפיסעיף2יג
אתכלאלה:המידעבנוגעלממצאיהבדיקותשערכה,פרטי
היבואןהרשום,פרטיהטובין,התקןהרשמישחלעלהטובין
שנבדקו,הנחיותהממונהעלהתקינהשלפיהןפעלהביחס
לטוביןוביצעהאתהבדיקה,שםהיצרן,ארץהייצורוכלפרט
אחרשקבעהממונהעלהתקינהבהנחיותיו;נודעלמעבדת
במערכת שרשמה מהפרטים בפרט שינוי חל כי בדיקה
במערכת המעבדה תרשום כאמור, והמידע התקשורת

התקשורתוהמידעאתהפרטיםשהשתנו,בלאדיחויר

מתן)ג( לצורך בדיקה תבצע לא בדיקה מעבדת )1(
אישורמשלוח,אלאאםכןהיאביצעהאתהבדיקה

לשםמתןאישורהדגםלגביאותםטוביןר

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאיתמעבדתבדיקה )2(
לבצעבדיקהלשםמתןאישורמשלוחאףאםבדיקת
הדגםבוצעהעלידימעבדהאחרת,בהתקייםאחד

מאלה:

מעבדת בין פעולה שיתוף הסכם קיים )א(
לבין המשלוח אישור את המבצעת הבדיקה
מעבדתבדיקהאחרתשביצעהאתבדיקתהדגם;
הסכםשיתוףפעולהכאמוריוצגלממונהעל
התקינהלפידרישתו,והוארשאילהתנותאת
המשךהפעולהעלפיובתנאיםשיורהעליהם;
הסכם - פעולה" שיתוף "הסכם זה, לעניין

המבטיחכי-

לעניין הוראות יקבע והתעשייה הכלכלה שר )4(
מותנה, שחרור אישור למתן כתנאי ערובה דרישת
ובכללזההוראותבדברסוגהערובה,תנאיה,סכומה

וחילוטהר

נקבעהבצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה,לגבי2ורהצהרה
טוביןמיובאים,חובהלהגישהצהרהלממונהעלהתקינה
לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
הרשוםלממונהעלהתקינהאתההצהרהוכלמסמךאחר
שנדרשלפיהנחיותהממונהעלהתקינה;הממונהעלהתקינה
רשאילהורותעלהגשתהצהרהכאמורלעובדהמנויבסעיף

2ב)ד(,בכפוףלהוראותאותוסעיףלענייןזהר

אישורבדיקת
מעבדה

נקבעהבצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה,2זר )א(
מעבדה בדיקת אישור להגיש חובה מיובאים, טובין לגבי
לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
הרשוםלמעבדתבדיקהבקשהלקבלתאישורבדיקתמעבדה,
בצירוףכלהמסמכיםהנדרשים,בהתאםלהנחיותהממונהעל

התקינהר

לשםמתןאישורבדיקתמעבדהכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תבצעמעבדתבדיקהבדיקותבהתאםלהנחיותהממונהעל
התקינה,ותרשוםבמערכתהתקשורתוהמידעלפיסעיף2יג
אתכלאלה:המידעבנוגעלממצאיהבדיקותשערכה,פרטי
היבואןהרשום,פרטיהטובין,התקןהרשמישחלעלהטובין
שנבדקו,הנחיותהממונהעלהתקינהשלפיהןפעלהביחס
לטוביןוביצעהאתהבדיקה,שםהיצרן,ארץהייצורוכלפרט
אחרשקבעהממונהעלהתקינהבהנחיותיו;נודעלמעבדת
במערכת שרשמה מהפרטים בפרט שינוי חל כי בדיקה
במערכת המעבדה תרשום כאמור, והמידע התקשורת

התקשורתוהמידעאתהפרטיםשהשתנו,בלאדיחויר

מתן)ג( לצורך בדיקה תבצע לא בדיקה מעבדת )1(
אישורמשלוח,אלאאםכןהיאביצעהאתהבדיקה

לשםמתןאישורהדגםלגביאותםטוביןר

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאיתמעבדתבדיקה )2(
לבצעבדיקהלשםמתןאישורמשלוחאףאםבדיקת
הדגםבוצעהעלידימעבדהאחרת,בהתקייםאחד

מאלה:

מעבדת בין פעולה שיתוף הסכם קיים )א(
לבין המשלוח אישור את המבצעת הבדיקה
מעבדתבדיקהאחרתשביצעהאתבדיקתהדגם;
הסכםשיתוףפעולהכאמוריוצגלממונהעל
התקינהלפידרישתו,והוארשאילהתנותאת
המשךהפעולהעלפיובתנאיםשיורהעליהם;
הסכם - פעולה" שיתוף "הסכם זה, לעניין

המבטיחכי-
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המעבדהשביצעהאתבדיקתהדגם )1(
תעביראתמלואהמידעהנדרשלביצוע
אישור את המבצעת למעבדה הבדיקה
משלוח אישור ביצוע לשם המשלוח
באופןמהימן,ובכללזהתיקהמוצרשל

הטוביןהנבדקוויתורעלחסיוןלקוח;

אישור את המבצעת המעבדה )2(
את שנתנה למעבדה תעביר המשלוח
לשם ההכרחי המידע את הדגם אישור

המשךההכרהבאישורהדגם;

הבדיקה מעבדת בין הכרה הסכם קיים )ב(
מעבדה לבין המשלוח אישור את המבצעת
הפועלתמחוץלישראל,לענייןהכרהבתוצאות
בדיקותיהשלהמעבדההפועלתמחוץלישראל
ולענייןקבלתכלמידענדרשבאופןהמאפשר
שימוש לעשות בישראל הבדיקה למעבדת
ידה, על שנערכה הבדיקהכבדיקה בתוצאות
מראש אישר התקינה על שהממונה ובלבד
ובכתבכיההסכםמקייםאתדרישותיובהתאם
להוראותפסקה)3(;לענייןזה,"הסכםהכרה"-
הסכםביןמעבדותאוהסכםביןמעבדהלבין
ארגוןבין–לאומישבוחברותמעבדות,המבטיח
אתקיוםהנהליםהמקובליםלבדיקותמעבדה
ואתמהימנותהבדיקות,וכןכיהמעבדההפועלת
מחוץלישראלתעמידאתמלואהמידעהנדרש
למעבדהבישראללשםהכרהבבדיקותכבדיקות

מטעמה,ולשםשימושבבדיקותכבדיקותיה;

הדגם בדיקת את שביצעה המעבדה )ג(
היאמעבדהזרההמנויהבהסכםהכרההדדי
12)א()2א(לחוק בין–ממשלתי,כהגדרתובסעיף
התקנים,והכולבכפוףלהוראותההסכםהאמור
ולהנחיותשהורההממונהעלהתקינהלענייןזהר

בהנחיותיוהוראות הממונהעלהתקינהיקבע )3(
ותנאיםלענייןהסכםהכרהכהגדרתובפסקתמשנה
הוראות כולל כאמור הסכם כי להבטיח כדי )2()ב(,
מעבדות עלידי לענייןאיכותהבדיקותהמבוצעות
שהןצדלהסכםכאמור,מהימנותן,אימותתוצאותיהן,
קבלתמידעמהמעבדההפועלתמחוץלישראלובקרה
שתבצעמעבדההפועלתבישראלעלהבדיקותשערכה

המעבדההפועלתמחוץלישראל;
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מחוץ הפועלת מעבדה שביצעה בדיקה דין )4(
לישראלכדיןבדיקהשביצעהמעבדתהבדיקהשעשתה
בהשימוש,ויראואתמעבדתהבדיקההאמורה,לכל

דברועניין,כמישאישרהאתהדגםר

הממונהעלהתקינהיקבעבהנחיותיוהוראותמפורטות )ד(
לענייןהבדיקותהנדרשותלקביעתהתאמתטוביןמיובאים
לתקןרשמיולשםקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,
ואישור דגם אישור למתן הנדרשות הבדיקות זה ובכלל
משלוח,היקףהבדיקותכאמורומתכונתן;לשםגיבושהנחיות

כאמוררשאיהממונהעלהתקינהלהתייעץעם-

מכוןהתקנים; )1(

מעבדותמוכרות,ואםטרםהוכרומעבדותבתחום )2(
-מעבדותמאושרותבאותותחוםכמשמעותןבסעיף

12לחוקהתקנים;

איגודלשכותהמסחר; )3(

התאחדות בישראל, התעשיינים התאחדות )4(
בנשיאות החבר אחר גוף וכן והתעשייה, המלאכה
הארגוניםהעסקייםשהממונהעלהתקינהמצאלנכון

להיוועץבור

ביטול,עיכוב,
התליהאוהתניה
שלאישורבדיקת

מעבדה

בדיקה2חר למעבדת להורות רשאי התקינה על הממונה )א(
נתינתו, את לעכב שנתנה, מעבדה בדיקת אישור לבטל
עד או בדיקתו לסיום עד להתלותו או בתנאים להתנותו
לקיוםתנאיםשקבע,לאחרשנתןליבואןהרשוםהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,אםמצאכימתקייםאחדאויותרמאלה:

שגוי כוזב,חלקי, בסיסמידע האישורניתןעל )1(
אומטעהואילוהיההמידעהנכוןוהמלאלפנינותן

האישורבמועדמתןהאישור,לאהיהניתןהאישור;

התעוררחשדלגבימהימנותהאישור,לרבותבשל )2(
הפרתתנאימתנאיהאישוראוהוראהמההוראותלפי

פקודהזואוחיקוקאחרבידיהיבואןמקבלהאישורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סברהממונהעלהתקינה )ב(
כיישצורךדחוףלבטלאישורבדיקתמעבדה,לעכבאת
נתינתו,להתלותואולהתנותובתנאים,בשלחששממשי
לפגיעהמיידיתבשלומו,בבריאותואובבטיחותושלהציבור
אובאיכותהסביבה,רשאיהואלתתלמעבדתבדיקההוראה
כאמורבסעיףקטן)א(,גםבלישנתןליבואןהרשוםהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,ובלבדשייתןלוהזדמנותכאמורבהקדם
האפשרילאחרמתןההוראהולאיאוחרמ–14ימיעסקים

ממועדמתןההוראהכאמורר

בדיקת אישור ביטול על התקינה על הממונה הורה )ג(
מעבדה,התלייתואוהתנייתולפיסעיףזה,יודיעעלכך

לרשותהמכסר

מחוץ הפועלת מעבדה שביצעה בדיקה דין )4(
לישראלכדיןבדיקהשביצעהמעבדתהבדיקהשעשתה
בהשימוש,ויראואתמעבדתהבדיקההאמורה,לכל

דברועניין,כמישאישרהאתהדגםר

הממונהעלהתקינהיקבעבהנחיותיוהוראותמפורטות )ד(
לענייןהבדיקותהנדרשותלקביעתהתאמתטוביןמיובאים
לתקןרשמיולשםקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,
ואישור דגם אישור למתן הנדרשות הבדיקות זה ובכלל
משלוח,היקףהבדיקותכאמורומתכונתן;לשםגיבושהנחיות

כאמוררשאיהממונהעלהתקינהלהתייעץעם-

מכוןהתקנים; )1(

מעבדותמוכרות,ואםטרםהוכרומעבדותבתחום )2(
-מעבדותמאושרותבאותותחוםכמשמעותןבסעיף

12לחוקהתקנים;

איגודלשכותהמסחר; )3(

התאחדות בישראל, התעשיינים התאחדות )4(
בנשיאות החבר אחר גוף וכן והתעשייה, המלאכה
הארגוניםהעסקייםשהממונהעלהתקינהמצאלנכון

להיוועץבור

ביטול,עיכוב,
התליהאוהתניה
שלאישורבדיקת

מעבדה

בדיקה2חר למעבדת להורות רשאי התקינה על הממונה )א(
נתינתו, את לעכב שנתנה, מעבדה בדיקת אישור לבטל
עד או בדיקתו לסיום עד להתלותו או בתנאים להתנותו
לקיוםתנאיםשקבע,לאחרשנתןליבואןהרשוםהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,אםמצאכימתקייםאחדאויותרמאלה:

שגוי כוזב,חלקי, בסיסמידע האישורניתןעל )1(
אומטעהואילוהיההמידעהנכוןוהמלאלפנינותן

האישורבמועדמתןהאישור,לאהיהניתןהאישור;

התעוררחשדלגבימהימנותהאישור,לרבותבשל )2(
הפרתתנאימתנאיהאישוראוהוראהמההוראותלפי

פקודהזואוחיקוקאחרבידיהיבואןמקבלהאישורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סברהממונהעלהתקינה )ב(
כיישצורךדחוףלבטלאישורבדיקתמעבדה,לעכבאת
נתינתו,להתלותואולהתנותובתנאים,בשלחששממשי
לפגיעהמיידיתבשלומו,בבריאותואובבטיחותושלהציבור
אובאיכותהסביבה,רשאיהואלתתלמעבדתבדיקההוראה
כאמורבסעיףקטן)א(,גםבלישנתןליבואןהרשוםהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,ובלבדשייתןלוהזדמנותכאמורבהקדם
האפשרילאחרמתןההוראהולאיאוחרמ–14ימיעסקים

ממועדמתןההוראהכאמורר

בדיקת אישור ביטול על התקינה על הממונה הורה )ג(
מעבדה,התלייתואוהתנייתולפיסעיףזה,יודיעעלכך

לרשותהמכסר
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מתןהוראות
פרטניותלמעבדת

בדיקה

הממונהעלהתקינהרשאילתתלמעבדתבדיקההוראות2טר
מיוחדותלענייןביצועבדיקותמסוימות,בדיקותשלטובין
מסוימיםאובדיקותבעבוריבואןמסוים,ובכללזהלהורות

על-

אופןביצועהבדיקות,נטילתדוגמאותומסירתןלבדיקת )1(
מעבדה,ובכללזהמעבדהאחרת,הפועלתבישראלאומחוצה

לה,אושמירתןלתקופהשיורהאולנהוגבהןבדרךאחרת;

בדיקהמלאהשלהתאמהלדרישותתקןרשמיהחלעל )2(
הטובין,בדיקהנוספת,בדיקהחלקית,בדיקהחוזרת,בדיקה
אחרת, במעבדה או הבדיקה במעבדת והכול משלימה,

הפועלתבישראלאומחוצהלה;

מקוםביצועהבדיקותר )3(

שאישר2ירהכרהבמעבדות למעבדה לתת רשאי התקינה על הממונה )א(
בהתאםלהוראותסעיף12)א(לחוקהתקנים,הכרהלביצוע
בדיקותהתאמהשלטוביןמיובאיםלתקןרשמילפיפקודה
זו,ובלבדשמצאשהמעבדהערוכהלקייםאתההוראותלפי
פקודהזובתחומיהפעולהשלגביהםניתןהאישורלפיסעיף
12)א(האמור,לרבותהוראותהממונהעלהתקינה,ובכללזה

לענייןחיבורלמערכתהתקשורתוהמידער

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,עלפיהמלצתהממונה )ב(
עלהתקינה-

סעיף לפי הכרה מתן לעניין הוראות לקבוע )1(
קטן)א(,ובכללזהתנאיםנוספיםלהכרהכאמור;

בהסכמתשרהאוצר,לקבועתנאיםנוספיםעל )2(
סל לעניין )א(, קטן סעיף לפי הכרה למתן התנאים
בדיקותתקניםנדרשלגביסוגטוביןמסויםאוחיוב
המעבדהבביצועבדיקותבתחומיהפעולהשלגביהם
ניתןלהאישורלפיסעיף12)א(לחוקהתקנים,לשםמתן

מענהלצורכיהמשקהישראליר

הממונהעלהתקינהרשאילבטלהכרהבמעבדהכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(,להתלותה,להגבילהאולסרבלחדשה,ויחולו
בשינויים התקנים, לחוק 12)א1( סעיף הוראות זה לעניין

המחויביםר

במעבדה, הכרה לבטל התקינה על הממונה החליט )ד(
להתלותה,להגבילהאולסרבלחדשה,לפיסעיףקטן)ג(,יודיע

עלכךלרשותהמכסר

דיןעובדים,
מנהלים,נושאי
משרהובודקים
במעבדהמוכרת

דינםשלעובדים,מנהלים,נושאימשרהובודקיםבמעבדה2יאר
זו,כדיןעובדיהמדינה מוכרת,לענייןתפקידםלפיפקודה

לענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-921979; )1(
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חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )2(
;931969

חוקהעונשין,לענייןההוראותהנוגעותלעובדיהציבורר )3(

חובותיבואנים
רשומים

עליבואןרשוםיחולוהחובותהמנויותלהלן,נוסףעל2יבר )א(
החובותהמוטלותעליולפיחוקהתקנים:

והמסמכים הפרטים את ישמור רשום יבואן )1(
המנוייםבתוספת,לגביכלמשלוחשלטובין,לתקופה
שלאתפחתמשבעשניםממועדהשחרורשלהמשלוח

האחרוןשלטוביןמאותוהדגם;

יבואןרשוםישמור,לתקופהשלאתפחתמשבע )2(
שנים,אתרשימתהעוסקיםשאליהםהעביראתהטובין

ישירות;

שעמה בדיקה למעבדת יאפשר רשום יבואן )3(
לבצע מעבדה, בדיקת אישור קבלת לצורך התקשר
כלפעולהנדרשתלשםמתןהאישורובחינהשלקיום
התחייבויותיובהתאםלאישורשחרורמותנה,ובכלל
זהלאפשרלמעבדתהבדיקהלהיכנסלחצריםשבהם
מאוחסניםהטובין,וליטולמסמכיםודוגמאותהנחוצים
לביצועהבדיקהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה;

מסוים טובין של בדיקה בביצוע יבואן החל )4(
במשלוחמסויםלצורךאישורהמשלוחאצלמעבדת
בדיקהאחת,לאיהיהרשאיהואלהמשיךאתביצועה
שלבדיקתהטוביןהאמורבאותומשלוחאולהתחיל
מעבדת אצל מחדש האמורה הבדיקה ביצוע את
מראש אישור לכך קיבל אם למעט אחרת, בדיקה
ובכתבמהממונהעלהתקינהובהתקייםנסיבותחריגות

המצדיקותזאת,לדעתהממונהוכפישיפרטר

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,איןבקבלת )ב(
זוכדילגרוע אישורעמידהבדרישותהממונהלפיפקודה
מאחריותושליבואןלעמודבכלדרישותהתקןהרשמיהחל
עלהטוביןובהוראותכלדיןבנוגעלטובין,לרבותלפיסעיף

9)א(ו–)א2()1(לחוקהתקניםר

מערכתהתקשורת
והמידע

ומידע2יגר תקשורת מערכת ינהל התקינה על הממונה )א(
שתכלולמידעבדברפניותיבואניםרשומיםלמעבדותבדיקה
לביצועבדיקותלשםקבלתאישוריבדיקתמעבדה,לרבות
רישוםתוצאותהבדיקות,מועדקיומן,העתקיםשלאישורי
בדיקותהמעבדהשניתנווכלפרטזיהויאחרהנוגעלטובין
שנבדקוהנדרשלפיהוראותפקודהזו)בפקודהזו-מערכת

התקשורתוהמידע(ר

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )2(
;931969

חוקהעונשין,לענייןההוראותהנוגעותלעובדיהציבורר )3(

חובותיבואנים
רשומים

עליבואןרשוםיחולוהחובותהמנויותלהלן,נוסףעל2יבר )א(
החובותהמוטלותעליולפיחוקהתקנים:

והמסמכים הפרטים את ישמור רשום יבואן )1(
המנוייםבתוספת,לגביכלמשלוחשלטובין,לתקופה
שלאתפחתמשבעשניםממועדהשחרורשלהמשלוח

האחרוןשלטוביןמאותוהדגם;

יבואןרשוםישמור,לתקופהשלאתפחתמשבע )2(
שנים,אתרשימתהעוסקיםשאליהםהעביראתהטובין

ישירות;

שעמה בדיקה למעבדת יאפשר רשום יבואן )3(
לבצע מעבדה, בדיקת אישור קבלת לצורך התקשר
כלפעולהנדרשתלשםמתןהאישורובחינהשלקיום
התחייבויותיובהתאםלאישורשחרורמותנה,ובכלל
זהלאפשרלמעבדתהבדיקהלהיכנסלחצריםשבהם
מאוחסניםהטובין,וליטולמסמכיםודוגמאותהנחוצים
לביצועהבדיקהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה;

מסוים טובין של בדיקה בביצוע יבואן החל )4(
במשלוחמסויםלצורךאישורהמשלוחאצלמעבדת
בדיקהאחת,לאיהיהרשאיהואלהמשיךאתביצועה
שלבדיקתהטוביןהאמורבאותומשלוחאולהתחיל
מעבדת אצל מחדש האמורה הבדיקה ביצוע את
מראש אישור לכך קיבל אם למעט אחרת, בדיקה
ובכתבמהממונהעלהתקינהובהתקייםנסיבותחריגות

המצדיקותזאת,לדעתהממונהוכפישיפרטר

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,איןבקבלת )ב(
זוכדילגרוע אישורעמידהבדרישותהממונהלפיפקודה
מאחריותושליבואןלעמודבכלדרישותהתקןהרשמיהחל
עלהטוביןובהוראותכלדיןבנוגעלטובין,לרבותלפיסעיף

9)א(ו–)א2()1(לחוקהתקניםר

מערכתהתקשורת
והמידע

ומידע2יגר תקשורת מערכת ינהל התקינה על הממונה )א(
שתכלולמידעבדברפניותיבואניםרשומיםלמעבדותבדיקה
לביצועבדיקותלשםקבלתאישוריבדיקתמעבדה,לרבות
רישוםתוצאותהבדיקות,מועדקיומן,העתקיםשלאישורי
בדיקותהמעבדהשניתנווכלפרטזיהויאחרהנוגעלטובין
שנבדקוהנדרשלפיהוראותפקודהזו)בפקודהזו-מערכת

התקשורתוהמידע(ר
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דין, כל להוראות בכפוף רשאי, התקינה על הממונה )ב(
לקבועהוראותלענייןהמורשיםלעייןבמידעהכלולבמערכת
התקשורתוהמידעאולהזיןאליהמידעולענייןהיקףההרשאה
והגבלותעלהיקףהעיוןאוהזנתהמידע,ורשאיהואלקבוע
הסדריעיוןשוניםשיחולועלרשותהמכס,מכוןהתקנים,
מעבדותמוכרותויבואניםרשומים,והכולבכפוףלהוראותכל

דין,ובכללזההוראותלענייןהגנהעלסודותמסחרייםר

והמידע התקשורת ממערכת מידע אליו שהגיע מי )ג(
הרשאה בלא זה ובכלל זו, פקודה לפי להוראות בניגוד
מתאימה,ידווחעלכךלממונהעלהתקינהבאופןמיידי,לא
יגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימושאלאבאישורמראש

ובכתבשלהממונהעלהתקינהר

הפעלתמערכת
התקשורתוהמידע

באמצעותמכון
התקנים

התקנים2ידר למכון להורות רשאי התקינה על הממונה )א(
כאמור שבניהולו והמידע התקשורת מערכת את להפעיל
בסעיף2יגלתקופהשלחמששנים,ובלבדשלאיורהכאמור
הוראות וכן 2יג)ב(, סעיף לפי הוראות שקבע לאחר אלא

שיבטיחואתהתחרותבענףוכןיסדירוענייניםאלה:

התקשורת למערכת לגישה הרשאות הגבלת )1(
והמידע;

עיון לשם והמידע התקשורת למערכת גישה )2(
בהאולשםהזנתנתוניםאליה,סוגיהנתוניםשיוזנו
למערכת,היקףהעיוןבמידעופרקיהזמןלהזנתמידע

למערכתולהעברתולגורמיםהמורשיםלכך;

את שתשמש הטכנולוגית המערכת תחזוקת )3(
המידע אבטחת ודרכי והמידע, התקשורת מערכת

הכלולבה;

הבטחתנגישותהמידעהכלולבמערכתלבעלי )4(
הרשאהולמישנתונהלוזכותלעייןבאותומידער

הוראותלפיסעיףקטן)א(ייקבעולאחרהתייעצותעם )ב(
הרשםכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-

שייבחנו מקובלות טכנולוגיות לחלופות לב בשים ,941981
מעתלעת,ובאופןשימנעככלהאפשר,אתהסיכוןלפגיעה
באבטחתהמידעהכלולבמערכתהתקשורתוהמידע,ובכלל

זהבסודותמסחרייםר

הורההממונהעלהתקינהכימערכתהתקשורתוהמידע )ג(
תופעלבאמצעותמכוןהתקנים,כאמורבסעיףקטן)א(,יחולו

הוראותאלה:

התקשורת מערכת את התקנים מכון יפעיל לא )1(
על הממונה שקבע להוראות בהתאם אלא והמידע
התקינהלפיסעיףקטן)א(ובהתאםלהוראותלפיסעיף2יג;
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מכוןהתקניםלאיסרבלבקשהשלמעבדהמוכרת )2(
להזיןמידעלמערכתהתקשורתוהמידע,לשםמילוי

תפקידיהשלהמעבדההמוכרתלפידין;

במערכת הכלול מידע יגלה לא התקנים מכון )3(
אלא שימוש כל בו יעשה ולא והמידע התקשורת

בהתאםלהוראותלפיפקודהזו;

מערכתהתקשורתוהמידעתופעלעלידיעובדי )4(
מכוןהתקניםשקיבלוהיתרלהפעלתהמערכתמטעם
הממונהעלהתקינה,והםיהיובעליההרשאההיחידים

להפעלתהמטעםהמכון;

שאינם התקנים מכון לעובדי מידע יימסר לא )5(
בהתאם אלא ,)4( פסקה לפי והרשאה היתר בעלי

להוראותשנקבעולפיסעיף2יג)ב(;

מכוןהתקניםידווחלממונהעלהתקינהעלכל )6(
הפרהשלהוראותהממונהלפיסעיףזה,ובכללזהעל
כלמקרהשלהעברתמידעהכלולבמערכתהתקשורת

והמידעלמישאינומורשהלכךר

הממונהעלהתקינהרשאילתתהרשאהלעובדמשרד )ד(
הכלכלהוהתעשייהשהואהסמיכולכך,לשםביצועבקרה

עלקיוםההוראותשהורהלפיסעיףזהר

שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצרובאישור )ה(
ועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילהאריךאתהתקופהשבה
תופעלמערכתהתקשורתוהמידעבידימכוןהתקניםכאמור
בסעיףקטן)א(לתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתר

שרהכלכלהוהתעשייה,רשאי,בהמלצתהממונהעל )ו(
התקינה,להורותעלמינויעובדמביןעובדימשרדו,לתקופה
התקשורת מערכת להפעלת אחראי שיהיה עליה, שיורה
והמידעבמקוםמכוןהתקניםכאמורבסעיףקטן)א(ויפעל
בהתאםלהוראותהממונה)בסעיףזה-האחראילהפעלת
המערכת(,וכןרשאיהשרלהורותעלמינויבעליתפקידים
לאחראי כפופים שיהיו המערכת, הפעלת לשם נוספים
להפעלתהמערכת,ובלבדשהוכחלהנחתדעתושלהשרכי

מתקייםאחדמאלה:

קיימתאפשרותממשיתכיפעולותמכוןהתקנים )1(
אומחדליובהפעלתמערכתהתקשורתוהמידעיגרמו
להפרעהמיידיתלאספקהסדירהשלטוביןלמשקאו

למתןשירותיםסדיריםלמשק;

נגרמהפגיעהחמורהבתחרותביןמעבדותבדיקה )2(
אופגיעהחמורהבפעילותהיבואנים,אוקיימתאפשרות
ממשיתלפגיעהכאמור,והכולעקבאופןהפעלתמערכת
התקשורתוהמידעעלידיהמכון,במעשהאובמחדל,או

עקבהפרתהוראותלפיסעיףקטן)א(ר

מכוןהתקניםלאיסרבלבקשהשלמעבדהמוכרת )2(
להזיןמידעלמערכתהתקשורתוהמידע,לשםמילוי

תפקידיהשלהמעבדההמוכרתלפידין;

במערכת הכלול מידע יגלה לא התקנים מכון )3(
אלא שימוש כל בו יעשה ולא והמידע התקשורת

בהתאםלהוראותלפיפקודהזו;

מערכתהתקשורתוהמידעתופעלעלידיעובדי )4(
מכוןהתקניםשקיבלוהיתרלהפעלתהמערכתמטעם
הממונהעלהתקינה,והםיהיובעליההרשאההיחידים

להפעלתהמטעםהמכון;

שאינם התקנים מכון לעובדי מידע יימסר לא )5(
בהתאם אלא ,)4( פסקה לפי והרשאה היתר בעלי

להוראותשנקבעולפיסעיף2יג)ב(;

מכוןהתקניםידווחלממונהעלהתקינהעלכל )6(
הפרהשלהוראותהממונהלפיסעיףזה,ובכללזהעל
כלמקרהשלהעברתמידעהכלולבמערכתהתקשורת

והמידעלמישאינומורשהלכךר

הממונהעלהתקינהרשאילתתהרשאהלעובדמשרד )ד(
הכלכלהוהתעשייהשהואהסמיכולכך,לשםביצועבקרה

עלקיוםההוראותשהורהלפיסעיףזהר

שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצרובאישור )ה(
ועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילהאריךאתהתקופהשבה
תופעלמערכתהתקשורתוהמידעבידימכוןהתקניםכאמור
בסעיףקטן)א(לתקופותנוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתר

שרהכלכלהוהתעשייה,רשאי,בהמלצתהממונהעל )ו(
התקינה,להורותעלמינויעובדמביןעובדימשרדו,לתקופה
התקשורת מערכת להפעלת אחראי שיהיה עליה, שיורה
והמידעבמקוםמכוןהתקניםכאמורבסעיףקטן)א(ויפעל
בהתאםלהוראותהממונה)בסעיףזה-האחראילהפעלת
המערכת(,וכןרשאיהשרלהורותעלמינויבעליתפקידים
לאחראי כפופים שיהיו המערכת, הפעלת לשם נוספים
להפעלתהמערכת,ובלבדשהוכחלהנחתדעתושלהשרכי

מתקייםאחדמאלה:

קיימתאפשרותממשיתכיפעולותמכוןהתקנים )1(
אומחדליובהפעלתמערכתהתקשורתוהמידעיגרמו
להפרעהמיידיתלאספקהסדירהשלטוביןלמשקאו

למתןשירותיםסדיריםלמשק;

נגרמהפגיעהחמורהבתחרותביןמעבדותבדיקה )2(
אופגיעהחמורהבפעילותהיבואנים,אוקיימתאפשרות
ממשיתלפגיעהכאמור,והכולעקבאופןהפעלתמערכת
התקשורתוהמידעעלידיהמכון,במעשהאובמחדל,או

עקבהפרתהוראותלפיסעיףקטן)א(ר
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)ו(, הורהשרהכלכלהוהתעשייהכאמורבסעיףקטן )ז(
רשאיםהממונהעלהתקינה,האחראיעלהפעלתהמערכת
ובעליתפקידיםנוספיםכאמורבאותוסעיףקטן,כפישיורה
השר,לקייםבמסגרתמכוןהתקניםכלפעולההנדרשתלשם
הפעלתמערכתהתקשורתוהמידע,ובכללזהרשאיםהממונה
והאחראיעלהפעלתהמערכתלתתהוראותלמכוןהתקנים
אולמימטעמושעסקובהפעלתהמערכתערבהמועדשבו
ניתנההוראתהשר;הוראותכאמוריחולועלאףכלזכות
הנתונהלמכוןהתקניםבמערכתהתקשורתוהמידעאולגבי

הפעלתהר

שרהכלכלהוהתעשייהלאייתןהוראהכאמורבסעיף )ח(
קטן)ו(אלאלאחרשנתןלמכוןהתקניםהזדמנותלטעוןאת

טענותיור

לשםפיקוחעלהסדרתיבואטוביןלפיהוראותסעיפים2טורסמכויותפיקוח )א(
2אעד2יד,ובכללזהפיקוחעלמעבדותמוכרות,יהיונתונות
לממונהעלהתקינהולמפקחשהואעובדמשרדהכלכלה
כל התקנים, לחוק 10)א1( סעיף לפי שמונה והתעשייה
הסמכויותהמנויותבסעיף10)ב(ו–)ב1(לחוקהאמור,בשינויים
שקיבלו ובלבד 10)ב2(, סעיף להוראות ובכפוף המחויבים
הכשרהמתאימהכפישהורההממונהעלהתקינהבנושאים

הנוגעיםלפקודהזור

הודעהעלמפקחיםשנתונותלהםסמכויותלפיסעיף )ב(
זהתפורסםברשומותר

סמכויותהממונה
עלהתקינהלדרוש

מידעומסמכים

על2טזר הממונה רשאי 2טו, סעיף מהוראות לגרוע בלי )א(
התקינהלדרושמיבואןרשוםאוממעבדתבדיקהלמסורלו,
במועד,במתכונתובאופןשיורה,כלמידעהדרושלולשם

הפעלתסמכויותיולפיפקודהזואוכדילהקלעלביצועהר

הממונהעלהתקינהרשאילקבועהוראותלענייןאופן )ב(
השמירהשלמידעהנדרשלפיהוראותפקודהזולשםשמירת
המידעבאופןאמין,ברורוקריא;שוכנעהממונהכיניתןלאשר
אתשמירתהמידעבדרךדיגטלית,רשאיהוא,ביןהשאר,
להורותעלדרכיםלגיבויתקופתישלהמידעודרכיהגישה
אליוובכללזהלהורותעלההסדריםהנדרשיםלשםפיקוח
עלביצועהוראותפקודהזו,ורשאיהואלהתירשמירתמידע
שונות הוראות לקבוע וכן יבואנים, לסוגי דיגיטלית בדרך
בשיםלבלסוגימעבדותאולסוגייבואנים,לגודלם,להיקף

פעילותם,לסוגיהמצרכיםאולסוגיהמידער

אי–תחולהלעניין
רשויותמוסמכות

הוראותסעיפים2געד2טזיחולולענייןאישורעמידה2יזר )א(
בדרישותהממונהבלבד,ואיןבהן-

כדילגרועאולשנותמסמכויותכלרשותמוסמכת )1(
לפיפקודהזואוכדילהקנותלהסמכותנוספת;

כדילגרועמסמכויותלפיפקודתהמכסר )2(



201 ספרהחוקים2591,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,סעיפים2ג )ב(
עד2טזלאיחולוביחסלייבואטוביןשהםמזוןכהגדרתובחוק

הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-952015ר";

בסעיף8- )5(

בסעיףקטן)א(,במקום"פקידמכסרשאי"יבוא"פקידמכסאורשותמוסמכת )א(
רשאים";

)ב(,במקום"דרשפקידהמכס"יבוא"דרשופקידהמכסאו בסעיףקטן )ב(
הרשותהמוסמכת"ובמקום"רשאיהוא"יבוא"רשאיפקידהמכס";

אחריסעיף14יבוא: )6(

כמפורט14אר"עיצוםכספי זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )א(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותסעיפים14אעד14יז,בסכוםשל5,000שקלים
חדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל15,000שקליםחדשים:

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלשינויבפרטים )1(
אובמסמכיםשמסר,בניגודלהוראותסעיף2ג)ד(;

להוראות בניגוד מסמכים, או פרטים שמר לא )2(
סעיף2יב)א()1(או)2(ר

כמפורט זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )ב(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותסעיפים14אעד14יז,בסכוםשל10,000שקלים
חדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

בדיקה למעבדת או התקינה על לממונה מסר )1(
פרטיםלאנכוניםלענייןטוביןשייבא,לצורךעמידה
בדרישותהממונהעלהתקינהכפישנקבעובאישור
המותנהאולצורךקבלתהאישורכאמורמןהממונה

עלהתקינה,באחדמאלה:

במסמךאובפרטשמסרבמצורףלבקשה )א(
לפי הממונה בדרישות עמידה אישור לקבלת

סעיפים2ה)א()2(ו–2ז)א(;

במסמךאובפרטשמסרבמצורףלהצהרה )ב(
לפיסעיפים2ה)א()2(ו–2ו;

מסרמידעלאנכוןבהצהרהשמסרלפיסעיף2ג)ב( )2(
אובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיף2ג)ב(,)ג(או)ד(;

ייבאטוביןשייבואםעלידוטעוןאישורעמידה )3(
היבואנים, במרשם שנרשם בלי הממונה בדרישות

בניגודלהוראותסעיף2ד;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנה )4(
שנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,סעיפים2ג )ב(
עד2טזלאיחולוביחסלייבואטוביןשהםמזוןכהגדרתובחוק

הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-952015ר";

בסעיף8- )5(

בסעיףקטן)א(,במקום"פקידמכסרשאי"יבוא"פקידמכסאורשותמוסמכת )א(
רשאים";

)ב(,במקום"דרשפקידהמכס"יבוא"דרשופקידהמכסאו בסעיףקטן )ב(
הרשותהמוסמכת"ובמקום"רשאיהוא"יבוא"רשאיפקידהמכס";

אחריסעיף14יבוא: )6(

כמפורט14אר"עיצוםכספי זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )א(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותסעיפים14אעד14יז,בסכוםשל5,000שקלים
חדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל15,000שקליםחדשים:

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלשינויבפרטים )1(
אובמסמכיםשמסר,בניגודלהוראותסעיף2ג)ד(;

להוראות בניגוד מסמכים, או פרטים שמר לא )2(
סעיף2יב)א()1(או)2(ר

כמפורט זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )ב(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותסעיפים14אעד14יז,בסכוםשל10,000שקלים
חדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

בדיקה למעבדת או התקינה על לממונה מסר )1(
פרטיםלאנכוניםלענייןטוביןשייבא,לצורךעמידה
בדרישותהממונהעלהתקינהכפישנקבעובאישור
המותנהאולצורךקבלתהאישורכאמורמןהממונה

עלהתקינה,באחדמאלה:

במסמךאובפרטשמסרבמצורףלבקשה )א(
לפי הממונה בדרישות עמידה אישור לקבלת

סעיפים2ה)א()2(ו–2ז)א(;

במסמךאובפרטשמסרבמצורףלהצהרה )ב(
לפיסעיפים2ה)א()2(ו–2ו;

מסרמידעלאנכוןבהצהרהשמסרלפיסעיף2ג)ב( )2(
אובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיף2ג)ב(,)ג(או)ד(;

ייבאטוביןשייבואםעלידוטעוןאישורעמידה )3(
היבואנים, במרשם שנרשם בלי הממונה בדרישות

בניגודלהוראותסעיף2ד;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנה )4(
שנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

ס"חהתשע"ו,עמ'90ר 95
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מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשל )5(
סעיף להוראות בניגוד אחת, בדיקה ממעבדת יותר

2יב)א()4(;

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלמידעהכלול )6(
גילה או אליו, שהגיע והמידע התקשורת במערכת
כאמור במידע שימוש עשה או כאמור מידע לאחר
בלאאישורמראשובכתבשלהממונה,והכולבניגוד

להוראותסעיף2יג)ג(ר

הפרהמעבדתבדיקההוראהמהוראותלפיפקודהזו, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליהעיצום
כספילפיהוראותסעיפים14אעד14יז,בסכוםשל50,000

שקליםחדשים:

בהתאם שלא מותנה שחרור אישור נתנה )1(
להנחיותהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ה)ב(;

לאדיווחהעלאי–קיוםהתחייבויותבידייבואן, )2(
אםנודעלהעלכך,אושלאפעלהבהתאםלהנחיות
סעיף לפי להוראות בניגוד התקינה, על הממונה

2ה)ב()2(;

בלי משלוח אישור מתן לצורך בדיקה ביצעה )3(
שביצעהאתהבדיקהלצורךאישורדגםולאהתקיימו
התנאיםלביצועהבדיקהבאמצעותמעבדהאחרתלפי

סעיף2ז)ג()2(,בניגודלהוראותסעיף2ז)ג(;

לאפעלהבהתאםלהוראותאולהנחיותשנתן )4(
הממונהעלהתקינהלפיסעיפים2ה,2ז,2ח,2ט,2יג

או2ידר

היהלממונהעלהתקינהיסודסבירלהניחכייבואן )ד(
מההוראות הוראה הפרו העניין, לפי בדיקה, מעבדת או
)ג(,בנסיבות זוכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד לפיפקודה
מחמירות,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליהםעיצום
14יז,ששיעורופיאחד 14אעד כספילפיהוראותסעיפים
וחצימסכוםהעיצוםהכספישניתןלהטילבשלאותההפרה
לפיסעיפיםקטנים)א(עד)ג(;לענייןזה,"נסיבותמחמירות"

-הפרההנוגעתלכמותגדולהבמיוחדשלטוביןר

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהעלהתקינהיסודסבירלהניחכיאדםהפר14בר )א(
הוראהמההוראותלפיפקודהזוכאמורבסעיף14א)בפקודה
זו-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
כספי עיצום עליו להטיל הכוונה על הודעה למפר ימסור

)בפקודהזו-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונהעלהתקינה,בין )ב(
השאר,אתאלה:

המעשהאוהמחדל)להלן-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;
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סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
עלהתקינהלפיהוראותסעיף14ג;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף14ה,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף14ב14גרזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפה,לפניהממונה
עלהתקינה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולעניין
סכומו,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונה
עלהתקינהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל45ימיםר

החלטתהממונה
עלהתקינה

ודרישתתשלום

הממונהעלהתקינהיחליט,לאחרששקלאתהטענות14דר )א(
כספי, להטילעלהמפרעיצום אם 14ג, סעיף לפי שנטענו
ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף14ור

החליטהממונהעלהתקינהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(יפרט )ג(
הממונהעלהתקינהאתנימוקיהחלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף14ג,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה14הר )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרה;
לענייןזה,"הפרהנמשכת"-הפרתהוראהמהוראותפקודה
זוכאמורבסעיף14א,לאחרשהממונההודיעלמפרעלאותה

הפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,מחציתסכוםהעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
כאמור זו פקודה לפי מההוראות הוראה הפרת - חוזרת"
בסעיף14א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
עלהתקינהלפיהוראותסעיף14ג;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף14ה,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף14ב14גרזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפה,לפניהממונה
עלהתקינה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולעניין
סכומו,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונה
עלהתקינהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל45ימיםר

החלטתהממונה
עלהתקינה

ודרישתתשלום

הממונהעלהתקינהיחליט,לאחרששקלאתהטענות14דר )א(
כספי, להטילעלהמפרעיצום אם 14ג, סעיף לפי שנטענו
ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף14ור

החליטהממונהעלהתקינהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(יפרט )ג(
הממונהעלהתקינהאתנימוקיהחלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף14ג,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה14הר )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרה;
לענייןזה,"הפרהנמשכת"-הפרתהוראהמהוראותפקודה
זוכאמורבסעיף14א,לאחרשהממונההודיעלמפרעלאותה

הפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,מחציתסכוםהעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
כאמור זו פקודה לפי מההוראות הוראה הפרת - חוזרת"
בסעיף14א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער
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עיצוםכספי14ורסכומיםמופחתים להטיל רשאי אינו התקינה הממונהעל )א(
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיפים14או–14ה,אלא

לפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

המשפטים שר בהסכמת והתעשייה, הכלכלה שר )ב(
ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועמקרים,
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
ו–14ה, 14א בסעיפים הקבועים מהסכומים הנמוך בסכום

ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת14זר )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
מסירת 14ד)ד(-ביום הממונהעלהתקינהכאמורבסעיף
ההודעהעלכוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף
14טוועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהעל
התקינהאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומו

המעודכןביוםההחלטהבערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף14איתעדכנו )ב(
ב–1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב–1בינוארשלהשנההקודמת,ולענייןיוםהעדכון
הראשון-לעומתהמדדשפורסםבחודשינואר2017;הסכום
שקלים 10 שהואמכפלהשל לסכוםהקרוב האמוריעוגל
חדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהעלהתקינהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט )ג(
שלמשרדהכלכלהוהתעשייההודעהעלסכומיהעיצום

הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת14חר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף14דר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום14טר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-961961)בפקודהזו-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולוהוראות14ירגבייה
חוקהמרכזלגבייתקנסות,הוצאותואגרות,התשנ"ה-971995ר

היהלממונהעלהתקינהיסודסבירלהניחכיאדםהפר14יארהתראהמינהלית )א(
הוראהמההוראותלפיפקודהזו,כאמורבסעיף14א,והתקיימו
נסיבותשקבעהממונהעלהתקינה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעל
כוונתחיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסעיפים14אעד
14יז,להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסעיףזה;בסעיףקטן
זה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהר

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 96

ס"חהתשנ"ה,עמ'ר170ר 97
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מהו התקינה על הממונה יציין מינהלית בהתראה )ב(
המעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיק
אתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוי
לעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,
כאמורבסעיף14יג,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאת

ביטולההתראהלפיהוראותסעיף14יבר

הממונהעלהתקינהיפרסםנהליםשנקבעולפיסעיףזה )ג(
באתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייהר

בקשהלביטול
התראהמינהלית

14יא,14יבר בסעיף כאמור מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
רשאיהואלפנותלממונהעלהתקינהבכתב,בתוך45ימים,

בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהר

התראה לביטול בקשה התקינה על הממונה קיבל )ב(
)א(,רשאיהואלבטלאת מינהליתלפיהוראותסעיףקטן
ההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעל
כנה;החלטתהממונהעלהתקינהתינתןבכתב,ותימסרלמפר

בצירוףנימוקיםר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סעיף14יגר הוראות לפי מנהלית התראה למפר נמסרה )א(
14יאוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
ההתראה,ימסורלוהממונהעלהתקינהדרישתתשלוםבשל
הפרהנמשכתכאמורבסעיף14ה)א(;מפרשנמסרהלודרישת
תשלוםכאמור,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונהלעניין
הוראות ויחולו הכספי, העיצום וסכום ההפרה הימשכות

סעיפים14גו–14ד,בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסעיף14יא )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרההנוספת
כאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף14ה)ב(,והממונהעלהתקינה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף14בבשל
ההפרההחוזרת;מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובכאמור,
רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונהעלהתקינהויחולו

הוראותסעיפים14גו–14ד,בשינוייםהמחויביםר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיפקודה

זוולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי14ידר
פקודהזוהמנויותבסעיף14אושלהוראהמההוראותלפיחוק
אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחד,ואםהיהניתןלהטיל
עלמעשהההפרהכאמורגםכופרלפיסעיף14וגםעיצום

כספי-לאיוטלאלאאחדמשניהםר

עלהחלטהסופיתשלהממונהעלהתקינהלפיסעיפים14טורערעור )א(
14אעד14יזניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא
ביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיום

שנמסרהלמפרהודעהעלההחלטהר

מהו התקינה על הממונה יציין מינהלית בהתראה )ב(
המעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיק
אתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוי
לעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,
כאמורבסעיף14יג,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאת

ביטולההתראהלפיהוראותסעיף14יבר

הממונהעלהתקינהיפרסםנהליםשנקבעולפיסעיףזה )ג(
באתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייהר

בקשהלביטול
התראהמינהלית

14יא,14יבר בסעיף כאמור מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
רשאיהואלפנותלממונהעלהתקינהבכתב,בתוך45ימים,

בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהר

התראה לביטול בקשה התקינה על הממונה קיבל )ב(
)א(,רשאיהואלבטלאת מינהליתלפיהוראותסעיףקטן
ההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעל
כנה;החלטתהממונהעלהתקינהתינתןבכתב,ותימסרלמפר

בצירוףנימוקיםר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סעיף14יגר הוראות לפי מנהלית התראה למפר נמסרה )א(
14יאוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
ההתראה,ימסורלוהממונהעלהתקינהדרישתתשלוםבשל
הפרהנמשכתכאמורבסעיף14ה)א(;מפרשנמסרהלודרישת
תשלוםכאמור,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונהלעניין
הוראות ויחולו הכספי, העיצום וסכום ההפרה הימשכות

סעיפים14גו–14ד,בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסעיף14יא )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרההנוספת
כאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף14ה)ב(,והממונהעלהתקינה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף14בבשל
ההפרההחוזרת;מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובכאמור,
רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונהעלהתקינהויחולו

הוראותסעיפים14גו–14ד,בשינוייםהמחויביםר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיפקודה

זוולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי14ידר
פקודהזוהמנויותבסעיף14אושלהוראהמההוראותלפיחוק
אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחד,ואםהיהניתןלהטיל
עלמעשהההפרהכאמורגםכופרלפיסעיף14וגםעיצום

כספי-לאיוטלאלאאחדמשניהםר

עלהחלטהסופיתשלהממונהעלהתקינהלפיסעיפים14טורערעור )א(
14אעד14יזניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא
ביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיום

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

התקינהאושביתהמשפטהורהעלכךר

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
החזרת על והורה הכספי, העיצום ששולם לאחר )א( קטן
סכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,
יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

הטילהממונהעלהתקינהעיצוםכספילפיהוראות14טזרפרסום )א(
הכלכלה משרד של האינטרנט באתר יפרסם זו, פקודה
והתעשייהאתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגבי

הפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידר )6(

הוגשערעורלפיסעיף14טו,יפרסםהממונהעלהתקינה, )ב(
לפיסעיףקטן)א(,אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיו,

בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיר

על הממונה רשאי )א()6(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
התקינהלפרסםאתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדבר
נחוץלצורךאזהרתהציבור,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעון

אתטענותיולפניובענייןזהר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהעלהתקינה )ד(
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפי
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-981998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי
שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישם
הממונהעלהתקינהאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמים
כדילמנוע,ככלהאפשר,אתאפשרותהעיוןבפרטיםשפורסמו

בתוםתקופתהפרסוםר

שרהכלכלהוהתעשייהרשאילקבועדרכיםנוספות )ו(
לפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 98
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שמירתאחריות
פלילית

מינהלית14יזר התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
לפיסעיפים14אעד14טז,לפיהעניין,לאיגרעומאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיפקודה

זוהמנויותבסעיף14א,המהווהעבירהר

שלחהממונהעלהתקינהלמפרהודעהעלכוונתחיוב )ב(
אוהמציאלוהתראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירה
כאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונהעלהתקינה
14טזבשלאותההפרה,ואם 14אעד הליכיםלפיסעיפים
הוגשכתבהאישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחר
שהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששולםבתוספת
הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפל14יחרעונשין )א(
נעברה ואם העונשין, לחוק 61)א()3( בסעיף כאמור הקנס

העבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

לפי שמסר בהצהרה שגוי או כוזב מידע מסר )1(
סעיפים2ג)ב(או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפי

סעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנה )2(
שנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשל )3(
סעיף להוראות בניגוד אחת, בדיקה ממעבדת יותר

2יב)א()4(;

ייבאטוביןשייבואםעלידוטעוןאישורעמידה )4(
היבואנים, במרשם שנרשם בלי הממונה בדרישות

בניגודלהוראותסעיף2דר

כאמור הקנס כפל - דינו מאלה, אחד שעשה יבואן )ב(
בידי העבירה נעברה ואם העונשין, לחוק 61)א()3( בסעיף

תאגיד-כפלהקנסהאמור:

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלשינויבפרטים )1(
אובמסמכיםשמסר,בניגודלהוראותסעיף2ג)ד(;

להוראות בניגוד מסמכים, או פרטים שמר לא )2(
סעיף2יב)א()1(או)2(;

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלמידעהכלול )3(
גילה או אליו, שהגיע והמידע התקשורת במערכת
כאמור במידע שימוש עשה או כאמור מידע לאחר
בלאאישורמראשובכתבשלהממונה,והכולבניגוד

להוראותסעיף2יג)ג(ר

שמירתאחריות
פלילית

מינהלית14יזר התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
לפיסעיפים14אעד14טז,לפיהעניין,לאיגרעומאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיפקודה

זוהמנויותבסעיף14א,המהווהעבירהר

שלחהממונהעלהתקינהלמפרהודעהעלכוונתחיוב )ב(
אוהמציאלוהתראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירה
כאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונהעלהתקינה
14טזבשלאותההפרה,ואם 14אעד הליכיםלפיסעיפים
הוגשכתבהאישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחר
שהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששולםבתוספת
הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפל14יחרעונשין )א(
נעברה ואם העונשין, לחוק 61)א()3( בסעיף כאמור הקנס

העבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

לפי שמסר בהצהרה שגוי או כוזב מידע מסר )1(
סעיפים2ג)ב(או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפי

סעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנה )2(
שנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשל )3(
סעיף להוראות בניגוד אחת, בדיקה ממעבדת יותר

2יב)א()4(;

ייבאטוביןשייבואםעלידוטעוןאישורעמידה )4(
היבואנים, במרשם שנרשם בלי הממונה בדרישות

בניגודלהוראותסעיף2דר

כאמור הקנס כפל - דינו מאלה, אחד שעשה יבואן )ב(
בידי העבירה נעברה ואם העונשין, לחוק 61)א()3( בסעיף

תאגיד-כפלהקנסהאמור:

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלשינויבפרטים )1(
אובמסמכיםשמסר,בניגודלהוראותסעיף2ג)ד(;

להוראות בניגוד מסמכים, או פרטים שמר לא )2(
סעיף2יב)א()1(או)2(;

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלמידעהכלול )3(
גילה או אליו, שהגיע והמידע התקשורת במערכת
כאמור במידע שימוש עשה או כאמור מידע לאחר
בלאאישורמראשובכתבשלהממונה,והכולבניגוד

להוראותסעיף2יג)ג(ר
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מעבדתבדיקהשעשתהאחתמאלה,דינה-קנסכאמור )ג(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

בהתאם שלא מותנה שחרור אישור נתנה )1(
להנחיותהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ה)ב(;

לאדיווחהעלאי–קיוםהתחייבויותבידייבואן )2(
אושלאפעלהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה,

בניגודלהוראותלפיסעיף2ה)ב()2(;

בלי משלוח אישור מתן לצורך בדיקה ביצעה )3(
שביצעהאתהבדיקהלצורךאישורדגםולאהתקיימו
התנאיםלביצועהבדיקהבאמצעותמעבדהאחרתלפי

סעיף2ז)ג()2(,בניגודלהוראותסעיף2ז)ג(;

שקבע ולהנחיות להוראות בהתאם פעלה לא )4(
הממונהעלהתקינהלפיסעיפים2ה,2ז,2ח,2ט,2יג

או2יד;

לאדיווחהלממונהעלהתקינהעלמידעהכלול )5(
במערכתהתקשורתוהמידעשהגיעאליו,אוגילתה
לאחרמידעכאמוראועשתהשימושבמידעכאמור
בלאאישורמראשובכתבשלהממונה,והכולבניגוד

להוראותסעיף2יג)ג(ר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן14יטר כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
למניעתעבירותלפיסעיף14יחעלידיהתאגידאועלידיעובד
מעובדיו;המפראתחובתוהאמורה,דינו-הקנסהאמורבסעיף
61)א()3(בחוקהעונשין;לענייןסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהל
פעילבתאגיד,שותף,למעטשותףמוגבלאובעלתפקידאחר
בתאגידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

נעברהעבירהלפיסעיף14יחעלידיתאגידאועלידי )ב(
עובדמעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראת
חובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתן

כדילמלאאתחובתור";

אחריסעיף15יבוא: )7(

"פרסוםהנחיות
והוראותהממונה

משרד16ר של האינטרנט באתר יפרסם התקינה על הממונה
הכלכלהוהתעשייה,הנחיותוהוראותשהורהלפיפקודהזו,
למעטהנחיותוהוראותשנתןבאופןפרטניובכללזההוראות
לפיסעיפים2חו–2ט;פרסוםכאמורייעשהבאופןשיאפשר

מעקבאחרישינוייםותיעודםלאורךזמןר

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתר17רשינויהתוספת

תוספת 
)סעיף2יב)א()1((

יבואן רשום - חובה לשמור פרטים ומסמכים

תיקמוצרלגביטוביןשחלעליותקןרשמי,הכוללאתכלאלה:1ר
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שםהמוצר; )1(

שםתת–המוצר; )2(

שםהדגם; )3(

ארץהייצור; )4(

פרטיהיצרן; )5(

אישורעלהתאמתהדגםלתקןהרשמיהחלעליובצירוףדוחבדיקהמפורט, )6(
בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינהר

לגביכלמשלוח,מסמכיםאלה:2ר

חשבוןמכר; )1(

רשמוןכמשמעותובסעיף24לפקודתהמכס; )2(

שטרמסירהכמשמעותובסעיף18לפקודתהמכס; )3(

עותקהצהרתהיבואןכאמורבסעיף2ו,ככלשישכזו; )4(

אישורדגםואישורמשלוח,בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה; )5(

צילוםהמוצרוהתוויות; )6(

מספריאצוותומספריםסידוריים,אםישכאלה; )7(

תיעודערוציההפצהר" )8(

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

תחילהותחולה

תחילתושלסעיף46בתוםתשעהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה47ר )א(
-יוםהתחילה(,ואולםרשאישרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצרובאישור
ועדתהכלכלהשלהכנסת,לדחות,בצו,אתמועדהתחילההאמורבשתיתקופות

נוספותשלאיעלועלשלושהחודשיםכלאחתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים14אעד14יזלפקודתהיבוא )ב(
והיצוא,כנוסחםבסעיף46)6(לחוקזה,יהיהביוםהתחילה,ובלבדשעדלאותומועד
הותקנותקנותלפיסעיף14ולפקודתהיבואוהיצוא,כנוסחובסעיף46)6(לחוקזה;לא
הותקנותקנותכאמורעדיוםהתחילה,ידחהשרהכלכלהוהתעשייהבצו,באישור
ועדתהכלכלהשלהכנסת,אתמועדהתחילהשלהסעיפיםהאמוריםלתקופותנוספות,

שלאיעלועלשישהחודשיםבכלפעםר

שרהכלכלהוהתעשייהושרהאוצר,לאחרהתייעצותעםהממונהעלהתקינה, )ג(
יפרסמובהודעהברשומותאתהמועדשבוהושלמוהפעולותהמתחייבותלשםתחילת
ההכרהבמעבדותבהתאםלסמכותושלהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ילפקודת

היבואוהיצוא,כנוסחובסעיף46)4(לחוקזהר

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיף46יוחלובאופןהדרגתי,לגבי )ד(
,)2021 )28בפברואר סוגיםמסוימיםשלטובין,ובלבדשעדיוםט"זבאדרהתשפ"א
יחולוהוראותאותוסעיףעלכלסוגיהטוביןהמיובאיםשחלעליהםתקןרשמיונקבעו
בצופיקוחלפיסעיף2לפקודתהיבואוהיצוא,וטעוניםאישורבדיקתמעבדהלשם
קבלתאישורעמידהבדרישותהממונהבהתאםלהוראותסעיף2זלפקודההאמורה
כנוסחובסעיף46)4(לחוקזה;החלההדרגתיתכאמורתיעשהלפיסוגיהטוביןובהתאם

למועדיםהמפורטיםלהלן,והכולבהתאםלקביעתהשריםלפיסעיףקטן)ה(:

המועדשפורסםלפיסעיףקטן)ג(; )1(

שםהמוצר; )1(

שםתת–המוצר; )2(

שםהדגם; )3(

ארץהייצור; )4(

פרטיהיצרן; )5(

אישורעלהתאמתהדגםלתקןהרשמיהחלעליובצירוףדוחבדיקהמפורט, )6(
בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינהר

לגביכלמשלוח,מסמכיםאלה:2ר

חשבוןמכר; )1(

רשמוןכמשמעותובסעיף24לפקודתהמכס; )2(

שטרמסירהכמשמעותובסעיף18לפקודתהמכס; )3(

עותקהצהרתהיבואןכאמורבסעיף2ו,ככלשישכזו; )4(

אישורדגםואישורמשלוח,בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה; )5(

צילוםהמוצרוהתוויות; )6(

מספריאצוותומספריםסידוריים,אםישכאלה; )7(

תיעודערוציההפצהר" )8(

תחילתושלסעיף46בתוםתשעהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה47ר )א(
-יוםהתחילה(,ואולםרשאישרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצרובאישור
ועדתהכלכלהשלהכנסת,לדחות,בצו,אתמועדהתחילההאמורבשתיתקופות

נוספותשלאיעלועלשלושהחודשיםכלאחתר

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

תחילהותחולה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים14אעד14יזלפקודתהיבוא )ב(
והיצוא,כנוסחםבסעיף46)6(לחוקזה,יהיהביוםהתחילה,ובלבדשעדלאותומועד
הותקנותקנותלפיסעיף14ולפקודתהיבואוהיצוא,כנוסחובסעיף46)6(לחוקזה;לא
הותקנותקנותכאמורעדיוםהתחילה,ידחהשרהכלכלהוהתעשייהבצו,באישור
ועדתהכלכלהשלהכנסת,אתמועדהתחילהשלהסעיפיםהאמוריםלתקופותנוספות,

שלאיעלועלשישהחודשיםבכלפעםר

שרהכלכלהוהתעשייהושרהאוצר,לאחרהתייעצותעםהממונהעלהתקינה, )ג(
יפרסמובהודעהברשומותאתהמועדשבוהושלמוהפעולותהמתחייבותלשםתחילת
ההכרהבמעבדותבהתאםלסמכותושלהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ילפקודת

היבואוהיצוא,כנוסחובסעיף46)4(לחוקזהר

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיף46יוחלובאופןהדרגתי,לגבי )ד(
,)2021 )28בפברואר סוגיםמסוימיםשלטובין,ובלבדשעדיוםט"זבאדרהתשפ"א
יחולוהוראותאותוסעיףעלכלסוגיהטוביןהמיובאיםשחלעליהםתקןרשמיונקבעו
בצופיקוחלפיסעיף2לפקודתהיבואוהיצוא,וטעוניםאישורבדיקתמעבדהלשם
קבלתאישורעמידהבדרישותהממונהבהתאםלהוראותסעיף2זלפקודההאמורה
כנוסחובסעיף46)4(לחוקזה;החלההדרגתיתכאמורתיעשהלפיסוגיהטוביןובהתאם

למועדיםהמפורטיםלהלן,והכולבהתאםלקביעתהשריםלפיסעיףקטן)ה(:

המועדשפורסםלפיסעיףקטן)ג(; )1(
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ט"ובאיירהתשע"ח)30באפריל2018(; )2(

ג'בכסלוהתש"פ)1בדצמבר2019(; )3(

י"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021(ר )4(

עדיוםהתחילה,יקבעושרהכלכלהוהתעשייהושרהאוצר,בצו,אתסוגיהטובין )ה(
השוניםואתמועדיההחלהההדרגתיתלגביהםכאמורבסעיףקטן)ד(ר

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

הוראותמעבר

הוראותנוהלמת"ימספר:401בנושא:בדיקתטוביןמיובאים)מתןאישורת"ר(,שפורסם48ר
2012(באתרהאינטרנטשלמכוןהתקנים )15באוקטובר ביוםכ"טבתשריהתשע"ג
הישראלי,וכןתנאיםמיוחדיםלבדיקתטוביןמיובאיםשנקבעועלידימכוןהתקנים
הישראליבהתאםלנוהלהאמור,כנוסחםערביוםהתחילה,יראואותםכהנחיותשקבע
הממונהעלהתקינהלפיסעיף2זלפקודתהיבואוהיצואכנוסחובסעיף46)4(לחוק
זה,כלעודלאשונואובוטלועלידיהממונהעלהתקינה;הוראותהנוהלוהתנאים
המיוחדיםלבדיקתטוביןמיובאיםשנקבעועלידימכוןהתקניםהישראליכאמור,

יפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייהר

פרק י"ג: שונות
תיקוןחוקקידום

התחרותבענף
המזון

בחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-992014)בפרקזה-חוקקידוםהתחרות49ר
בענףהמזון(-

בסעיף29- )1(

לפניההגדרה"המחירהכולל"יבוא: )א(

""חנות"-כהגדרתהבסעיף2,וכןמקוםלממכרקמעונאי,לרבותחנות
מקוונת,ובלבדשמתקיימיםלגביוכלהתנאיםהמפורטיםלהלן,
ויראולענייןזהכמהנקודותמכירהכחנותאחתאםקמעונאיאחד

מחזיקבהןבמתחםאחד:

כלאלהנמכריםבודרךקבע:מזון;מוצריניקיון;מוצריהיגיינה; )1(
תמרוקים;

המצרכים ממכירת הוא בו המכירות ממחזור מרבע יותר )2(
המפורטיםבפסקה)1(ר"

אחריההגדרה"המחירהכולל"יבוא: )ב(

""מצרך"-מזוןוכלמוצראחרהנמכרבחנות,למעטמוצריחשמל,מוצרי
תכשיטים, אופטיקה, מוצרי והנעלה, הלבשה מוצרי טקסטיל,
ארנקים,תיקים,צעצועים,ציודמשרדי,כליבית,ספרים,עיתונים,

בשמים,מוצריאיפורותכשירים;";

המונח"חנות" יבוא"ואולם "קמעונאיגדול",במקום"ובלבד" בהגדרה )ג(
בהגדרההאמורהיהיהכהגדרתובסעיףזה,והכולובלבד";

אחריההגדרה"קמעונאיגדול"יבוא: )ד(

""תכשיר"-כהגדרתובפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1001981
)להלן-פקודתהרוקחים(;

"תמרוק"-כהגדרתובסעיף55אלפקודתהרוקחיםר";

ס"חהתשע"ד,עמ'438ר 99

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694ר 100
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אחריסעיף30יבוא: )2(

"חובתדיווח-
קמעונאיגדול

קמעונאיגדולידווחלממונה,אחתלשנה,עלהחנויות30אר )א(
שהואמחזיקבהן,מחזורהמכירותהשנתישלכלחנותומחזור
)1( בפסקה המפורטים המצרכים שלסך המכירותהשנתי

להגדרה"חנות"שבסעיף29ר

חובתהדיווחלפיסעיףקטן)א(לאתחולעלקמעונאי )ב(
גדולשחלהעליוחובתדיווחלפיסעיף12ר

השריקבעהוראותלענייןפרטיהדיווחלפיסעיףזה )ג(
והמועדיםלמסירתםר"

חוקקידום
התחרותבענף

המזון-תחילה

תחילתםשלסעיפים29ו–30אלחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,כנוסחםבסעיף5049ר
לחוקזה,שישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'89

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1011963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-51ר

בסעיף15)ט()1(,במקום"חלפו90ימים"יבוא"חלפו60ימים"; )1(

בסעיף16- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

מזכה מגורים דירת של מוכר ביקש ,)2( בפסקה האמור אף על  ")2א(
כהגדרתהבסעיף49,בהצהרתולפיסעיף73)א(,פטורממסשבחלפיפרק
חמישי1,תירשםמכירתהזכותבפנקסיהמקרקעין,אםאישרהמנהלכי

התקיימוהתנאיםכאמורותנאיםאלה:

הקבוע במועד נמסרו הרוכש והצהרת המוכר הצהרת )א(
בסעיף73,לפיהעניין;

חלפו10ימיםמיוםההצהרהאומהיוםשהמציאוהרוכשוהמוכר )ב(
למנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר;

הרוכששילםאתמסהרכישההמגיעממנובהתאםלשומתו )ג(
העצמיתבמועדהקבועבסעיף90א,ושומתולאמותניתבהתקיימות

תנאיעתידי;

לאנעשתהלגביהמכירהשומהלפיסעיף78)ב(; )ד(

הזכאותלפטורממסשבחאינהמותניתבהתקיימותתנאיעתידי; )ה(

הושפעה לא במקרקעין הזכות בעד המשתלמת התמורה )ו(
שטחגדוליותרמהשטח מאפשרויותקיימותאוצפויותלבניית

הכוללהנמכר;";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

רשםהמקרקעיןשרשםזכותבמקרקעיןבהתבססעלאישור")ז( )1(
ולא 16)א()2א(, או 15)ט( סעיף לפי התנאים להתקיימות המנהל
אישרהמנהלששולםמסהרכישה,ירשוםרשםהמקרקעיןבפנקס
שומה שנעשתה המנהל אישור ניתן טרם כי הערה, המקרקעין
לענייןמסרכישהלפיסעיף78)ב(ושהושלםתשלוםהמסלפיהאו
שהעסקהפטורהממס,וכיככלשישחובשטרםשולםבגינה,יחולו

עלגבייתוהוראותפקודתהמסים)גבייה(ר

אחריסעיף30יבוא: )2(

"חובתדיווח-
קמעונאיגדול

קמעונאיגדולידווחלממונה,אחתלשנה,עלהחנויות30אר )א(
שהואמחזיקבהן,מחזורהמכירותהשנתישלכלחנותומחזור
)1( בפסקה המפורטים המצרכים שלסך המכירותהשנתי

להגדרה"חנות"שבסעיף29ר

חובתהדיווחלפיסעיףקטן)א(לאתחולעלקמעונאי )ב(
גדולשחלהעליוחובתדיווחלפיסעיף12ר

השריקבעהוראותלענייןפרטיהדיווחלפיסעיףזה )ג(
והמועדיםלמסירתםר"

תחילתםשלסעיפים29ו–30אלחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,כנוסחםבסעיף5049ר
לחוקזה,שישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר

חוקקידום
התחרותבענף

המזון-תחילה

תיקוןחוקמיסויבחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1011963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-51ר
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'89 בסעיף15)ט()1(,במקום"חלפו90ימים"יבוא"חלפו60ימים"; )1(

בסעיף16- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

מזכה מגורים דירת של מוכר ביקש ,)2( בפסקה האמור אף על  ")2א(
כהגדרתהבסעיף49,בהצהרתולפיסעיף73)א(,פטורממסשבחלפיפרק
חמישי1,תירשםמכירתהזכותבפנקסיהמקרקעין,אםאישרהמנהלכי

התקיימוהתנאיםכאמורותנאיםאלה:

הקבוע במועד נמסרו הרוכש והצהרת המוכר הצהרת )א(
בסעיף73,לפיהעניין;

חלפו10ימיםמיוםההצהרהאומהיוםשהמציאוהרוכשוהמוכר )ב(
למנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר;

הרוכששילםאתמסהרכישההמגיעממנובהתאםלשומתו )ג(
העצמיתבמועדהקבועבסעיף90א,ושומתולאמותניתבהתקיימות

תנאיעתידי;

לאנעשתהלגביהמכירהשומהלפיסעיף78)ב(; )ד(

הזכאותלפטורממסשבחאינהמותניתבהתקיימותתנאיעתידי; )ה(

הושפעה לא במקרקעין הזכות בעד המשתלמת התמורה )ו(
מאפשרויותקיימותאוצפויותלבנייתשטחגדוליותרמהשטח

הכוללהנמכר;";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

רשםהמקרקעיןשרשםזכותבמקרקעיןבהתבססעלאישור")ז( )1(
ולא 16)א()2א(, או 15)ט( סעיף לפי התנאים להתקיימות המנהל
אישרהמנהלששולםמסהרכישה,ירשוםרשםהמקרקעיןבפנקס
שומה שנעשתה המנהל אישור ניתן טרם כי הערה, המקרקעין
לענייןמסרכישהלפיסעיף78)ב(ושהושלםתשלוםהמסלפיהאו
שהעסקהפטורהממס,וכיככלשישחובשטרםשולםבגינה,יחולו

עלגבייתוהוראותפקודתהמסים)גבייה(ר

ס"חהתשכ"ג,עמ'163;התשע"ו,עמ'1248ר 101
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בזכות עסקאות ביצוע תמנע לא )1( בפסקה כאמור הערה )2(
במקרקעיןולאתגבילכלפעולהבפנקסהמקרקעיןוהיאתימחקבידי
רשםהמקרקעיןרקלאחרשאישרהמנהל,בהודעהששלחלרשם
ולמישנרשמהלוזכותבמקרקעין,כיהעסקההיתהפטורהממסאו

ששולםהמסהמגיעבשלהר";

בסעיף73,בכלמקום,במקום"40ימים"יבוא"30ימים"; )3(

חוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-תחילה
ותחולה

תחילתושלסעיף15)ט()1(לחוקמיסוימקרקעין,כנוסחובסעיף51)1(לחוקזה,ביום52ר )א(
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