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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2023 ו־2024(, התשפ"ג-2023

הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק א': מטרת החוק

חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותבמטרהלהעלותאתרמתהחיים1עמטרה
בישראל,לחזקאתהצמיחהבמשקובכללזההצמיחהלנפש,להגדילאתהתעסוקה,את
הפריוןבמשקואתרמתהתחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראלולצמצםאתהנטל

הרגולטורי,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנים2023ו–2024ע

פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
פרקזהיהיה"חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםוייזוםתשלום,התשפ"ג-2023"ע2עהשם

ואלהסעיפיחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםוייזוםתשלום,התשפ"ג-3:2023עסעיפיהחוק

"פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

"אישור"-אישורמאתמאסדרלעסוקבמתןשירותייזוםמתקדם
אושירותייזוםבסיסי,שניתןלפיסימןד'לפרקב';

)2015 ביוני 3( התשע"ה בסיוון ט"ז ביום  סעיפים
התחרותיות להגברת הוועדה הוקמה  2 ו–3

)בפרק נפוצים ופיננסיים בנקאיים בשירותים  כללי
שר לפני להמליץ שהתבקשה הוועדה(, - זה 
האוצרונגידתבנקישראלעלהגברתהתחרותיותוהפחתת
והפיננסייםע הבנקאיים השירותים בתחום הריכוזיות
הוועדההגישהאתמסקנותיהוהמלצותיהביוםכ"חבאב

התשע"ו)1בספטמבר2016(ע

הוועדההתמקדהבצורךבשינוייםמבנייםבתחומי
לדעת הפיננסייםע והשירותים הבנקאיים השירותים
הוועדה,הגברתהתחרותיותבתחומיםהנזכריםנסמכת
גופים מצד באיום הרואה התחרותי" "האיום גישת על
חוץ־בנקאייםמפוקחיםגורםמגבירתחרותמהותיעבכל
כי המליצה הוועדה התשלום, שירותי לתחום הנוגע
הסדרתפעילותםשלגופיםחוץ־בנקאייםהעוסקיםבמתן
שירותיתשלוםתתבססעלאסדרהבין־לאומיתבהלימה
שירותי בדבר השנייה האירופית הדירקטיבה לדרישות
תשלום)בפרקזה-דירקטיבתה–PSD2(תוךהתאמתה
לשוקהמקומיעמטרותהאסדרההןלקבועדרישותאחידות
לגופיםהעוסקיםבמתןשירותיתשלום,לעודדאתהתחרות
בתחוםשירותיהתשלוםבישראלולאפשראתכניסתםשל

שחקניםחדשיםלשוקע

בהתאםלהמלצתדוחהבינייםשפרסמההוועדהביום
ב'בטבתהתשע"ו)14בדצמבר2015(,וכןבהתאםלהמלצת
דוחהבינייםמיוםי"זבכסלוהתשע"ו)29בנובמבר2015(
שפרסמההוועדההבין־משרדיתלקידוםהשימושבאמצעי
הוקמה ,2014 מרס בחודש שמונתה מתקדמים, תשלום

נציגי ובהשתתפות ישראל בנק בראשות משנה ועדת
משרדהמשפטים,משרדהאוצר,רשותשוקההוןביטוח
וחיסכוןורשותהתחרות)בפרקזה-ועדתהמשנה(עעבודת
ועדתהמשנהנועדהלשםגיבושאסדרהרוחביתואחידה
תשלום, אמצעי של )הנפקה התשלום שירותי כלל של
תשלום(, חשבונות וניהול תשלום אמצעי של סליקה
באופןשיתאיםלהתפתחותהטכנולוגיתבתחוםשירותי
התשלום,יעניקהגנהצרכניתרחבהויאפשרתחרותבין
בין נועדה, זו אסדרה השוניםע התשלום שירותי נותני
השאר,להבטיחהגינותולהגביראתאמוןהציבורבאותם
אמצעיתשלוםמתקדמים,ובכךלהרחיבאתהשימושבהם,
תוךהסדרתאפשרותהגישהשלהםלמערכותהתשלומיםע
כחלקמעבודתועדתהמשנה,ובהמלצתהגורמיםבאיחוד
האירופישעסקובגיבושדירקטיבתה–PSD2,הוחלטלבסס
אתאסדרתהפעילותכךשתכלולהןאתהפעילותהכלולה
בדירקטיבתה–PSD2והןאתהדירקטיבההאירופיתבעניין
כסףאלקטרוני,ה–EMD)בפרקזה-דירקטיבתה–EMD(ע
דירקטיבתה–EMDכוללתנוסףעלשירותיהתשלוםגם
אתהעיסוקבהנפקתכסףאלקטרוני,ובכךמאפשרתניהול
חשבוןתשלוםהמשמשלשמירתכספיםלאורךזמןולא
רקלצורךביצועתשלוםספציפיכפישכלולבדירקטיבת
העקרונותלאסדרת גיבשהאת ועדתהמשנה ה–PSD2ע
ג'בתשריהתשע"ז שירותיתשלוםופרסמהאותםביום
)5באוקטובר2016(עבעקבותעבודתועדתהמשנהפורסם
להערותהציבורביוםב'באלולהתשע"ח)13באוגוסט2018(
תזכירחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים
מוסדרים()מתןשירותיתשלום()תיקון(,התשע"ח-2018,
בשוק הפועלים רבים מגורמים ציבור הערות והתקבלו
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"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"אמצעישליטה","הוןעצמי","נושאמשרהבכירה"ו"שליטה"
-כהגדרתםבחוקניירותערך;

אמצעי של "הנפקה" תשלום", "הוראת תשלום", "אמצעי
לחשבון", גישה "הרשאת לחיוב", "הרשאה תשלום,
"חשבוןתשלום","לקוח","מוטב","מנהלחשבוןתשלום
למשלם","משלם","סליקה"שלפעולתתשלום,"פעולת
תשלום","פרטאימות","שירותייזוםמתקדם"ו"שירותי

כספומט"-כהגדרתםבחוקשירותיתשלום;

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

התשלומים,אךהליךחקיקתולאהושלםעבמקביל,ביוםג'
בשבטהתשע"ט)9בינואר2019(נחקקחוקשירותיתשלום,
אשר תשלום(, שירותי חוק - זה )בפרק התשע"ט-2019
מסדיראתהחובותהצרכניותהחלותעלנותנישירותי
215 מספר ממשלה בהחלטת לקוחותיהםע כלפי תשלום
מיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(שעניינה"קידום
שוקהתשלומים-הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום")בפרק
זה-החלטתממשלהמספר215(,נקבעכילצורךהשלמת

הליךהחקיקהיפורסםתזכירחוקעדכנילהערותהציבורע

בהתאםלהחלטתהממשלהמספר215,פורסםביוםח'
בשבטהתשפ"ב)10בינואר2022(תזכירחוקהסדרתהעיסוק
בשירותיתשלום,התשפ"ב-2022)בפרקזה-תזכיר2022(,
שביקשלעגןבחקיקהאתהסדרתהעיסוקבשירותיהתשלום
הניתניםעלידיגופיםחוץ־בנקאיים,למעטאגודתפיקדון
ואשראישעליהחלותהוראותחוקהפיקוחעלשירותים
התשע"ו-2016 מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים
)בפרקזה-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(ע
כי מוצע אשר התשלום שירותי ,2022 לתזכיר בהתאם
העיסוקבהםיחייברישיוןופיקוחמאתרשותניירותערך
)בפרקזה-הרשות,אורשותניירותערך(,כולליםאתאלה:
שירותייזוםבסיסיושירותייזוםמתקדם;סליקהשלפעולת
תשלום;הנפקהשלאמצעיתשלום;וכןניהולחשבוןתשלום
המאפשרהעברתתשלומיםמחשבוןלחשבוןעיצויןכימדובר
האלקטרוניים התשלומים בשוק הפעילות של באסדרה
,EMD–ה ובדירקטיבת PSD2–ה בדירקטיבת שכלולה
המאסדרתכאמוראתפעילותניהולחשבוןתשלום,והיא
צפויהלעודדאתהתחרותבשוקזהבכךשתאפשרלגורמים
חוץ־בנקאייםלהיכנסלתחוםהתשלומיםולהתפתחבו,לצד
השחקניםהבנקאייםהקיימיםבשוק,והכולתוךשמירה
עלעניינםשלהלקוחותעההסדרהמוצעמבוססעלתזכיר
2022,לאחרשנערכובושינוייםבעקבותהערותשהתקבלו

מהציבורומהמשרדיםהממשלתייםהשוניםע

המוצע ההסדר מעוגן זו, חוק להצעת ב' בפרק
הסעיף ולפיה עצמאי חקיקה דבר היוצרת במתכונת
הראשוןבפרקזה)סעיף2(יקיםאתהחוקהחדששייווצר
וייזוםתשלום, -חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום
התשפ"ג-2023)בפרקזה-החוקהמוצעאוהצעתחוק

הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום(,והסעיףהשני)סעיף2(
מביאאתנוסחהחוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

לסעיף 1 לחוק המוצע 

המפורטות ההגדרות את השאר, בין לקבוע, מוצע
להלן,הרלוונטיותלהוראותהחוקהמוצעע

מאת הניתן אישור להגדיר מוצע - "אישור"  להגדרה 
מאסדרלעסוקבמתןשירותייזוםבסיסיאובמתןשירות
בחוק ב' לפרק ד' סימן לפי העניין, לפי מתקדם, ייזום
המוצעעזאת,כדילאפשרלגופיםפיננסייםמפוקחים,כפי
שיוסברבהמשך,לקבלאישורלעסוקגםבמתןשירותייזום
בסיסיאובמתןשירותייזוםמתקדם,לפיהעניין,מהמאסדר
המפקחעלפעילותםהעיקרית,בליצורךבקבלתרישיון

נפרדלכךמהרשותע

להגדרות "אמצעי תשלום", "הוראת תשלום", "הנפקה" 
של אמצעי תשלום, "הרשאה לחיוב", "הרשאת גישה 
לחשבון", "חשבון תשלום", "לקוח", "מוטב", "מנהל חשבון 
תשלום למשלם", "משלם", "סליקה" של פעולת תשלום, 
ייזום מתקדם"  "פעולת תשלום", "פרט אימות", "שירות 
ו"שירותי כספומט" -מוצעלהגדיראתמושגיהיסודשל
הפעילותבתחוםשירותיהתשלוםבאופןהמפנהלהגדרות
המופיעותבחוקשירותיתשלום,העוסקכאמורלעילבפן
הצרכנישלשירותיהתשלום,ואשרקובעהגדרותרחבות
שלהפעילות,בהתבססעלדירקטיבתה–PSD2עשאיבת
המושגיםמחוקשירותיתשלוםתבטיחקוהרנטיותרבה
ככלהניתןביןהחוקיםותמנעמצבשבוהחוקשעניינו
היבטיםצרכנייםוהחוקשעניינוהיבטיםשלהסדרתעיסוק
ופיקוח,ידברובשפותשונותלתיאורפעילותזהה,דבר
התשלומים בשוק השחקנים בקרב בלבול ליצור שעלול

ולהביאלפרשנותמשפטיתסותרתשלשניהחוקיםע 

התיקון במסגרת תשלום", "חשבון ההגדרה לעניין
העקיףהמוצעלחוקשירותיתשלום,במסגרתהצעתחוק
זו,מוצעלשנותאתנוסחההגדרהכךש"חשבוןתשלום"
יוגדרכחשבוןהמיועדלביצועפעולתתשלום,ביןשקיימים
ייעודיםנוספיםלחשבוןוביןשלאו)יצויןכיפעולתתשלום
ממשלם מוגדרתבחוקשירותיתשלוםכהעברתכספים
המופקדים כספים העברת )1( להלן: כמפורט למוטב
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"בנקהדואר"-החברהכהגדרתהבחוקהדואר,בנותנהאת
מטעם חוק, באותו כהגדרתם הכספיים השירותים
החברההבת,כמשמעותהבסעיף88יאלחוקהאמור,
ואםלאהתקייםביוםהקובעכמשמעותובסעיף56)1(
- תיקון לאותו 57)ד( בסעיף האמור ,11 מס' לתיקון
החברההבתכהגדרתהבחוקהדואר,וזאתהחלמהיום
הקובעכאמור;לענייןזה,"תיקוןמס'11"-חוקהדואר
)תיקוןמס'11(,התשע"ב-12012,כפישתוקןבסעיף59

לחוקהדואר)תיקוןמס'13(,התשפ"ב-22022;

מעשרים יותר שמחזיק מי מהותי",בתאגיד- "בעלעניין
אחוזיםמסוגמסויםשלאמצעישליטהבתאגיד;

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידו
כהגדרתו באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראי
כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי"-מישבידורישיון
למתןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירותמידע

פיננסי;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

בחשבוןאחדלחשבוןאחר,ובלבדשאחדהחשבונותלפחות
תשלום; בחשבון מזומן הפקדת )2( תשלום; חשבון הוא
)3(משיכתמזומןמחשבוןתשלום(עהנוסחהחדשהמוצע
שלההגדרהאינומשנהממהותההגדרהשבנוסחהחוק
הקיים,ונועדאךורקלהבהירשהןהחוקהמוצעשמטרתו
להסדיראתחובתהרישוילמתןשירותיתשלוםוהןחוק
שירותיתשלום,העוסקכאמורבהגנותהצרכניות,חלים
ביחסלייעודשלביצועפעולותתשלום,גםאםקיימים
ייעודיםנוספיםלאותוחשבוןעכךאוכך,חובתהרישוי
לפיהחוקהמוצעחלהלגביניהולחשבוןתשלוםאףאם
רקאחדמייעודיושלחשבוןהתשלוםהואביצועפעולות
תשלוםעזאת,להבדילמחשבונותאחריםהמנוהלים,למשל,
רקלשםהחזקתכספיםכפיקדון,אורקלשםניהולתיקי
השקעות,אורקלשםרכישהאומכירה)המרה(שלמטבע
וירטואליעחשבונותאלהאינםחשבונותתשלוםשכןהם
אינםמיועדיםלביצועפעולותתשלוםועלכןחובתהרישוי

לאתחוללגביהםע

עודיובהרכיחלקמההגדרותשהחוקהמוצעשואב
מתוךחוקשירותיתשלוםהןהגדרותחדשותשמוצעכי
ייווספובמסגרתהתיקוןהעקיףלחוקשירותיתשלום,לשם
הסדרתשירותהייזוםהמתקדםוההגנותהצרכניותשיחולו

בנושאעלפיכך,דבריההסברלהגדרותחדשותאלהיובאו
בהמשךבמסגרתדבריההסברלתיקוןהעקיףלחוקשירותי

תשלוםע

להגדרה "בנק הדואר" - במסגרתחוקהדואר)תיקוןמס'
13(,התשפ"ב-2022,שנחקקביוםי"גבאדרב'התשפ"ב)16
במרס2022()בפרקזה-תיקוןמספר13לחוקהדואר(,נערכו
תיקוניםלחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012,שנחקק
ביוםי"בבאבהתשע"ב)31ביולי2012(,ועניינו,ביןהשאר,
קביעתהפרדהעתידיתביןחברתדוארישראלבע"מ)בפרק
זה-חברתהדואר(לביןהחברההבתכהגדרתהבסעיף
88יאלחוקהדואר,התשמ"ו-1986)בפרקזה,בהתאמה-
החברההבת,וחוקהדואר(,בכלהנוגעלמתןהשירותים
הכספייםלפיחוקהדוארעבמסגרתתיקוןמספר11לחוק
הדואר,לאחרתיקונובתיקוןמספר13לחוקהדואר,נקבע
כיכניסתםלתוקףשלסעיפיחוקהדוארשעניינםהפרדה
כאמורביןחברתהדוארלביןהחברההבת)בפרקזה-
סעיפיההפרדה(לאתהיהעודבגדרחובה,ובמצבשבו
לאיתקיימוהתנאיםהמוקדמיםלענייןזהעדהיוםהקובע
כמשמעותובסעיף56)1(לתיקוןמספר11לחוקהדואר-קרי
יוםכ"אבטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026(-יהיוסעיפי
ההפרדהבטלים,וחברתהדוארתמשיךלתתאתהשירותים

ס"חהתשע"ב,עמ'566ע 1

ס"חהתשפ"ב,עמ'816ע 2
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"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"-מישבידורישיון
נותןשירותיתשלוםיציבותיכהגדרתובסעיף36טלחוק

הבנקאות)רישוי(;

"גוףמוסדי"-מבטחאוחברהמנהלת;

"גוףמנהל"-גוףכמפורטלהלן:

תאגידבנקאי; )1(

בנקהדואר; )2(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )3(

בעלרישיוןבמדינהזרהשבההואפועלהנתון )4(
פעילות על לפקח דין לפי שהוסמך גוף של לפיקוח
בנקאיתבאותהמדינה,לרבותלענייןאיסורהלבנת
הוןומימוןטרור,ואילוניהלאתהעסקיםבישראלהיה
חייבברישיוןבנקלפיחוקהבנקאות)רישוי(,אםמצא
יושבראשהרשותשהדיןוהפיקוחהחליםעליובמדינה

הזרהנותניםהגנהמספקתללקוחותבישראל;

או הרשות הצעת לפי השר, שקבע אחר גוף )5(
דין, פי על מפוקח שהוא ובלבד עימה, בהתייעצות

לרבותלפיחוקאיסורהלבנתהון;

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהמפקחעלהבנקים-הוראותהניתנותלפי )1(
סעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות;

הכספייםמטעםהחברההבתעההגדרההמוצעתלענייןזה
נועדהלשקףאתשתיהאפשרויותהאמורותבכלהנוגע

למבנהבנקהדוארע

יציבותי" -  נותן שירותי תשלום  להגדרה "בעל רישיון 
במסגרתהתיקוןהעקיףהמוצעבסעיף66להצעתחוקזו
לחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981)בפרקזה-חוק
)רישוי((,כפישיפורטבהרחבהבהמשך,מוצע הבנקאות
העוסק )רישוי(, הבנקאות שבחוק ד'2 פרק את להחליף
בסליקתעסקאותבכרטיסיחיובובמתןרישיונותלסולקים,
בפרקהעוסקברישוישלנותןשירותיתשלוםבעלחשיבות
יציבותיתאשריפוקחעלידיהמפקחעלהבנקיםעהגדרה
זומפנהלהגדרה"רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי",
אשרמוצעלקבועאותהבמסגרתהתיקוןלפרקד'2לחוק
גופים בהמשך, שיפורט כפי כאמורע )רישוי( הבנקאות
שבאיםבגדרההגדרההמוצעת"נותןשירותיתשלוםבעל
הבנקאות לחוק המוצע 36ט בסעיף יציבותית" חשיבות
)רישוי(,יחויבובקבלתרישיוןזה,והםכולליםאתחברות
נוסף גוף וכן בישראל, כיום הפועלות האשראי כרטיסי
שמתקיימיםבוהתנאיםשיקבעשרהאוצר,לשםהבטחת
יציבותהמערכתהפיננסיתאופעילותההסדירה,ובשים

לבלשיקולשלתחרותבמערכתהפיננסיתע

להגדרה "גוף מנהל" -ראופירוטלענייןזהבדבריההסבר
לסעיף24לחוקהמוצעע

להגדרה "הוראות מאסדר"-החוקהמוצעעתידלחול
עלגופיםפיננסייםשוניםבפעילותםבתחוםהתשלומים
ובייזוםתשלומים,ובכללזהעלגופיםפיננסייםמפוקחים,
קריגופיםשכברעתהמצוייםבפיקוחשל"מאסדרים"-
כלומרגורמיפיקוחשאמוניםעלהאסדרהוהפיקוחעל

פעילותםשלהגופיםכאמורע

מוצעלהגדירלגביכלגוףמיהוא'המאסדר'שלו
לענייןהפעילויותהשונותהקבועותבחוקעבהמשךלכך
מוצעבהגדרהזולראות'הוראותמאסדר'כהוראותשאותן
פועל הוא שמכוחו החוק במסגרת מאסדר, כל הוסמך
ושבגינוהואמפקחונותןרישיוןלגופיםשנמצאיםבפיקוחו,
לקבועבנוגעלגוףשנמצאבפיקוחובהתאםלהגדרותהחוק

המוצעע

הוראותהמאסדרשייתןכלמאסדרכדילאסדראת
פעילותמפוקחיולפיהחוקהמוצע,ייקבעובאותומנגנון
שנקבעבחוקהאמורשמכוחוהואפועלעכך,אםבמסגרת
החוקהאמורנקבעכיהוראותשיקבעהמאסדריהיולאחר
החוק לפי ההוראות גם מייעצת, ועדה עם התייעצות

המוצעייקבעוכךע
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- פיננסיים שירותים נותני על המפקח לעניין )2(
על הפיקוח לחוק 4)א( סעיף לפי הניתנות הוראות

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון- )3(

לגבימבטח-הוראותהניתנותלפיסעיף2)ב( )א(
לחוקהפיקוחעלהביטוח;

לגביחברהמנהלת-הוראותהניתנותלפי )ב(
סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

לענייןהרשות-הוראותהניתנותלפיסעיף43)ב(; )4(

- הכספיים השירותים לענייני המפקח לעניין )5(
הוראותהניתנותלפיסעיף88ידלחוקהדואר;

"היקףפעילותקטן",לענייןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםאו
מנהלחשבוןתשלוםלמוטב-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
על או בישראל הבנקים כלל של הנכסים משווי
שיעוראחרמשוויהנכסיםכאמורשקבעהנגידלפי
סעיף37)א()1(;לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווי
נכסיושלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספי
השנתיהאחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכללי

חשבונאותמקובליםהחליםעליו;

להגדרה "היקף פעילות קטן", לעניין מנהל חשבון תשלום 
למשלם או מנהל חשבון תשלום למוטב -מוצעלקבועכי
היקףפעילותקטןשלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,לעניין
קבלתפטורמהחובהלתתגישהלחשבוןתשלוםשהוא
מנהללפיהוראותסעיף35לחוקהמוצע,וכןהיקףפעילות
קטןשלמנהלחשבוןתשלוםלמוטב,לענייןהפטורמהחובה
הוראות לפי כספים לקבל מוטב שהוא ללקוח לאפשר

סעיף33)ד(,יוגדרכך:

לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל5%משווי )1(
הנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעוראחרמשווי
הנכסיםכאמורשקבענגידבנקישראל)בפרקזה-הנגיד(,
בהסכמתשרהאוצרובהתייעצותעםהממונהעלהתחרות;

בנק, שאינו למשלם תשלום חשבון מנהל לעניין )2(
המפוקחבידיבנקישראל-היקףפעילותהנמוךמהיקף
הפעילותשקבעהנגיד,בהסכמתשרהאוצרובהתייעצות

עםהממונהעלהתחרות;

שהיא הכספים סכום - תשלומים חברת לעניין )3(
תשלום, שירותי מתן לצורך לקוחותיה, בעבור מחזיקה
מיליארד מ־50 נמוך הקודמת, הקלנדרית השנה בתום
שקליםחדשיםאוסכוםאחרשקבעשרהאוצרבהתייעצות

עםהרשות;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי- )4(
צברפיקדונותאוצבראשראישאינועולהעלמאתיים
וחמישיםמיליוןשקליםחדשים,אועלסכוםאחרשקבע
שרהאוצר,בהתייעצותעםהמפקחעלשירותיםפיננסיים
כמשמעותובסעיף2לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

מוסדריםע

זונדרשתלענייןסעיף33)ד(המוצעעבסעיף הגדרה
זהמוטלתחובהעלמנהלחשבוןתשלוםלמוטבלאפשר
ללקוחשהואמוטבלקבלכספיםממשלםשהואלקוחשל
נותןשירותלהעברתכספיםביןיחידיםאושלמנהלחשבון
תשלוםלמשלם;כאמורבסעיף,חובהזולאתחולעלמנהל

חשבוןתשלוםלמוטבשהואבעלהיקףפעילותקטןע

לעניין המוצע 36)ה( בסעיף גם משמשת זו הגדרה
מנהליחשבונותתשלוםלמשלםבעלהיקףפעילותקטן
מאסדרמנהלחשבוןהתשלום האוצר,לפיהצעת ששר
למשלםהנוגעבדבראובהתייעצותעימו,ולענייןמנהל
חשבוןתשלוםלמשלםהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,
בהסכמתשרהאוצר,יהיהרשאילהורותלגביהםכיהחובה
לתתגישהלחשבוןהתשלוםשאותוהואמנהללאתחול

עליהםאושתחולעליהםבתוםתקופהשיורהע

הגדרהזומשמשתגםבסעיף37המוצע,לענייןאופן
תשלום חשבון מנהל לעניין קטן פעילות היקף קביעת

למשלםאומנהלחשבוןתשלוםלמוטבע
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המפוקח למשלם תשלום חשבון מנהל לעניין )2(
עלידיבנקישראלושאינובנק-היקףפעילותהנמוך

מהיקףהפעילותשקבעהנגידלפיסעיף37)א()2(;

לענייןחברתתשלומים-סכוםהכספיםשהיא )3(
מחזיקהבעבורלקוחותיה,לצורךמתןשירותיתשלום,
בתוםהשנההקלנדריתהקודמת,נמוךמ־50מיליארד
שקליםחדשיםאוסכוםאחרשקבעהשרלפיסעיף37)ב(;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי )4(
על עולה שאינו אשראי צבר או פיקדונות צבר -
מאתייםוחמישיםמיליוןשקליםחדשיםאועלסכום
"צבר זה, לעניין 37)ג(; סעיף לפי השר שקבע אחר
אשראי"-כהגדרתובסעיפים11או־25אלחוקהפיקוח
ו"צבר העניין, לפי מוסדרים, פיננסיים שירותים על

פיקדונות"-כהגדרתובסעיף25אלחוקהאמור;

"היתרשליטה"-היתרלשליטהבחברתתשלומיםשניתן
לפיסעיף10;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

"חברתתשלומים"-בעלרישיוןשירותיתשלום;

"חוקאיסורהלבנתהון"-חוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-
;32000

"חוקבנקישראל"-חוקבנקישראל,התש"ע-42010;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-
;51981

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-61981;

"חוקהדואר"-חוקהדואר,התשמ"ו-71986;

"חוקהייעוץ"-חוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווק
השקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-81995;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-91977;

להגדרה "חברת תשלומים" -מוצעלקבועכיגוףהמקבל
רישיוןשירותיתשלוםמאתהרשותלעסוקבמתןשירות

תשלום,שניתןלפיסימןב'לפרקב'בחוקהמוצע,יוגדר
כ"חברתתשלומים"ע

ס"חהתש"ס,עמ'293ע 3

ס"חהתש"ע,עמ'452ע 4

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 5

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 6

ס"חהתשמ"ו,עמ'79ע 7

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ע 8

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 9
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שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-101981;

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-112005;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-122016;

"חוקחדלותפירעון"-חוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,
התשע"ח-132018;

"חוקמערכותתשלומים"-חוקמערכותתשלומים,התשס"ח-
;142008

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-151968;

פיננסי, מידע שירות חוק - פיננסי" מידע שירות "חוק
התשפ"ב-162021;

התשע"ט- תשלום, שירותי חוק - תשלום" שירותי "חוק
;172019

"יוזםבסיסי"-בעלרישיוןייזוםבסיסיאובעלאישורלעסוק
במתןשירותייזוםבסיסי;

ייזום שירות הנותנת תשלומים חברת - מתקדם" "יוזם
מתקדם,אובעלאישורלעסוקבמתןשירותכאמור;

"יוזםתשלום"-יוזםבסיסיאויוזםמתקדם;

"כספים"-הילךחוקישהוצאלפיסעיף41לחוקבנקישראל
ומטבעחוץ;

להגדרה "יוזם בסיסי" -מוצעלקבועכיגוףהמקבלרישיון
מאתהרשותלעסוקבמתןשירותייזוםבסיסיאואישור
מאתהמאסדרשלולעסוקבמתןשירותייזוםבסיסייוגדר

כ"יוזםבסיסי"ע

להגדרה "יוזם מתקדם" -מוצעלקבועכיחברתתשלומים
אשרקיבלהרישיוןמאתהרשותלעסוקבמתןשירותייזום
מתקדם,אומישקיבלאישורמאתהמאסדרשלולעסוק

במתןשירותייזוםמתקדםיוגדרכ"יוזםמתקדם"ע

תשלום" "יוזם להגדיר מוצע - "יוזם תשלום" להגדרה 
כיוזםבסיסיאויוזםמתקדם,כהגדרותיהםהמוצעותלעילע
יוזםתשלום,ביןשהואבעלרישיוןוביןשהואבעל על

אישור,יחולוהחובותלפיהחוקהמוצעע

להגדרות "כספים" ו"מטבע חוץ" -מוצעלהבהירכיהחוק
המוצעיחולרקעלפעולותתשלוםהמבוצעותבכספים,
בנק לחוק 41 סעיף לפי שהוצא חוקי כהילך המוגדרים
ישראל,התש"ע-2010)בפרקזה-חוקבנקישראל(,ומטבע
חוץשהואשטריכסףאומעותשהםהילךחוקיבמדינת
חוץואינםהילךחוקיבישראל,כהגדרתובחוקבנקישראל,

ולמעטמטבעחוץשקבעשרהאוצרע

הגדרהזונועדהלקבועכיהחוקהמוצעיעסוק,בשלב
זה,רקבפעולותתשלוםהמבוצעותבהילךחוקיבישראל
ובמטבעחוץ,והואלאיחול,בשלבזה,עלפעולותתשלום
שמבוצעותבמטבעשאינועונהלקריטריוניםאלה,כדוגמת
כוללת להסדרה עד וזאת שונים, וירטואליים מטבעות

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 10

ס"חהתשס"ה,עמ'889ע 11

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ע 12

ס"חהתשע"ח,עמ'310ע 13

ס"חהתשס"ח,עמ'184ע 14

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 15

ס"חהתשפ"ב,עמ'288ע 16

ס"חהתשע"ט,עמ'201ע 17
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הבנקאות לחוק 11ב)א( בסעיף כהגדרתו - חיוב" "כרטיס
חוזר לשימוש אחר חפץ או לוחית למעט )רישוי(,
המיועדיםרקלמשיכתכסףבאמצעותמכשיריבנק

ממוכנים;

"מאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןבעלרישיוןייזוםבסיסי,חברתתשלומים )1(
ובעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי-הרשות;

שירותי נותן רישיון בעל בנקאי, תאגיד לעניין )2(
על המפקח - שבשליטתו ותאגיד יציבותי תשלום
בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, לעניין הבנקים;
הבנקאות)רישוי(וכלמונחבהגדרההאמורהיפורש

לפיהחוקהאמור;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותים )3(
הכספיים;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )4(
להפעלת רישיון ובעל אשראי למתן רישיון בעל
מערכתלתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותים
פיננסיים,ואולםלענייןבעלרישיוןלמתןאשראיאו
בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,שהם

חברתתשלומים-הרשות;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )5(
וחיסכון;

שלהנושאעכלומרהחוקהמוצעיעסוקבשירותתשלום
המבוצעבהילךחוקיבישראלובמטבעחוץענוסףעלכך,
מטרתמתןסמכותלשרהאוצרלהחריגסוגשלמטבעחוץ
מתחולתהחוקהמוצע,היאכדילמנועמצבשבוהחוק
יחולעלמטבעותוירטואלייםבמקרהשבוהםיוגדרוכהילך
חוקיבמדינתחוץעיובהרכיאםתאוסדרפעילותשלהנפקת
מטבעותיציביםבעליהשפעהמוניטרית,פעילותזותפוקח

עלידיבנקישראלע

ו"מאסדר  תשלום"  יוזם  "מאסדר  "מאסדר",  להגדרות 
מנהל חשבון תשלום למשלם" -החוקהמוצעעתידלחול
עלגופיםשוניםבפעילויותשונות,ובכללזהעלגופים
פיננסייםמפוקחים,קריגופיםשכברעתהמצוייםבפיקוח
"מאסדרים"-כלומרגורמיפיקוחשאמוניםעלהאסדרה

והפיקוחעלפעילותםשלהגופיםכאמורע 

עלכן,במסגרתהחוק,מוצעלהגדירלגביכלגוףמי
המאסדרשלולענייןהפעילויותהשונותהקבועותבחוק,

כמפורטלהלן:

לענייןבעלרישיוןייזוםבסיסי,חברתתשלומיםובעל )1(
לעסוק אישור שקיבל מידעפיננסי שירות למתן רישיון
במתןשירותייזוםבסיסי-המאסדרבעניינםיהיההרשות;

לענייןתאגידבנקאי,בעלרישיוןנותןשירותיתשלום )2(
יהיה בעניינם המאסדר - שבשליטתו ותאגיד יציבותי

המפקחעלהבנקים;

לענייןבנקהדואר-המאסדרבעניינויהיההמפקח )3(
לענייניהשירותיםהכספייםכמשמעותובסעיף88יגלחוק

הדואר;

ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל לעניין )4(
)אגודותפיקדוןואשראיהעוסקותבבנקאותזעירה(,בעל
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראישיקבלואישורלעסוקבמתןשירותייזוםבסיסי
אושירותייזוםמתקדם-המאסדרבעניינםיהיההמפקח
עלנותנישירותיםפיננסיים;ואולםלענייןבעלרישיוןלמתן
אשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
שקיבלומהרשותרישיוןשירותיתשלום)ולכןהםלמעשה
גםחברתתשלומים(אואישורמאתהרשותלפעולכיוזם
תשלום-מאחרשהםכפופיםלפיקוחהרשותממילאמכוח
החוקהמוצע,המאסדרבעניינםלגבישירותייזוםבסיסי

לפיהחוקהמוצעיהיההרשות;

לענייןגוףמוסדישקיבלאישורלעסוקבמתןשירות )5(
בסיסי-המאסדרבעניינויהיההממונהעלשוק ייזום

ההוןביטוחוחיסכון;
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מי - 2)ו( סעיף לפי שנקבע אחר גוף לעניין )6(
שמוענקתלולפידיןסמכותלפקחעלפעילותושל

הגוףהאמור;

"מאסדריוזםתשלום"-מאסדרשליוזםתשלום,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

לענייןבעלרישיוןייזוםבסיסי,חברתתשלומים )1(
ובעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי-הרשות;

שירותי נותן רישיון בעל בנקאי, תאגיד לעניין )2(
על המפקח - שבשליטתו ותאגיד יציבותי תשלום
בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, לעניין הבנקים;
הבנקאות)רישוי(וכלמונחבהגדרההאמורהיפורש

לפיהחוקהאמור;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותים )3(
הכספיים;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )4(
להפעלת רישיון ובעל אשראי למתן רישיון בעל
מערכתלתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותים
פיננסיים,ואולםלענייןבעלרישיוןלמתןאשראיאו
בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,שהם

חברתתשלומים-הרשות;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )5(
וחיסכון;

מי - 2)ו( סעיף לפי שנקבע אחר גוף לעניין )6(
שמוענקתלולפידיןסמכותלפקחעלפעילותושל

הגוףהאמור;

"מאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם"-מאסדרשלמנהל
חשבוןתשלוםלמשלם,כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןגוףאחרששרהאוצרקבעלפיסמכותובסעיף )6(
2)ו(לחוקהמוצעכיתחולעליוחובתאישורחלףחובת
רישיון-המאסדרבעניינוהואמישמוענקתלולפידין

סמכותלפקחעלפעילותושלהגוףהאמורע

באופןדומהלמפורטלעיל,מוצעלהגדירגם"מאסדר
יוזםתשלום"ו"מאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם",וזאת
נושאים הסדרת לשם לתת שבסמכותם הוראות לצורך
הכרוכיםבאופןמתןשירותייזוםבסיסיומתןשירותייזום

מתקדם,כמפורטבפרקה'לחוקהמוצעע

לענייןזה,מוצעלקבועכי"מאסדריוזםתשלום"אשר
יפקחעלפעילותםשלהגופיםהמורשיםלתתשירותייזום
בסיסיושירותייזוםמתקדם,יהיהכמפורטלעילבהגדרת

"מאסדר",עלחלופותיוהשונותע

לעניין"מאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם",מוצע
לקבועשמדוברבמאסדרהמפקחעלפעילותםשלאותם
גופיםשקיבלומאתהרשותרישיוןשירותיתשלוםלשירות
מסוגניהולחשבוןתשלום)חברתתשלומים(,אובמאסדר
המפקחעלפעילותניהולחשבוןתשלוםשלגופיםהפטורים
מחובתהרישיוןמכוחהחוקהמוצע)תאגידבנקאיים,בעל
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיותאגידשבשליטתו,
ובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי(,וזאתכמפורט
להלן:)1(לענייןחברתתשלומים-המאסדרבעניינהיהיה
הרשות;)2(לענייןתאגידבנקאי,בעלרישיוןנותןשירותי
תשלוםיציבותיותאגידשבשליטתו-המאסדרבעניינם
למתן רישיון בעל לעניין )3( הבנקים; על המפקח יהיה
שירותיפיקדוןואשראי-המאסדרבעניינויהיההמפקח

עלנותנישירותיםפיננסייםע
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לענייןחברתתשלומים-הרשות; )1(

שירותי נותן רישיון בעל בנקאי, תאגיד לעניין )2(
על המפקח - שבשליטתו ותאגיד יציבותי תשלום
בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, לעניין הבנקים;
הבנקאות)רישוי(וכלמונחבהגדרההאמורהיפורש

לפיהחוקהאמור;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי )3(
-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מטבעחוץ"-כהגדרתובחוקבנקישראל,למעטמטבעחוץ
שקבעהשרבצו;

"הממונהעלהתחרות"-כמשמעותובחוקהתחרותהכלכלית,
התשמ"ח-181988;

"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון"-הממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכוןשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלהביטוח;

"מנהלחשבוןתשלוםלמוטב"-נותןשירותיתשלוםלמוטב,
שנותןשירותתשלוםמסוגניהולחשבוןתשלוםלטובת

מוטב;

"מנפיק"-חברתתשלומיםשעיסוקהבהנפקהשלאמצעי
תשלום;

ברשימת שמנוי מי - רחב" פעילות היקף בעל "מנפיק
מאסדר שפרסם רחב פעילות היקף בעלי המנפיקים

לפיסעיף31;

"מערכתמבוקרת","מערכתתשלומים","מפעיל"שלמערכת
תשלומים,ו"משתתף"במערכתתשלומים-כהגדרתם

בחוקמערכותתשלומים;

חברת הוא מנפיק כי לקבוע מוצע - להגדרה "מנפיק"
תשלומיםשעיסוקהבהנפקהשלאמצעיתשלוםע

להגדרה "מנפיק בעל היקף פעילות רחב" -מוצעלקבוע
כימנפיקבעלהיקףפעילותרחבהואמישמנויברשימת
המנפיקיםבעליהיקףפעילותרחבשפרסםמאסדרלפי
המוצע 32 לסעיף נדרשת זו הגדרה המוצעע 31 סעיף
העוסקבחובההחלהעלמנפיקבעלהיקףפעילותרחב,
שעניינהאיסורלסרבלהתקשרעםסולקמטעמיםבלתי

סביריםע

להגדרות "מערכת מבוקרת", "מערכת תשלומים", "מפעיל" 
- של מערכת תשלומים, ו"משתתף" במערכת תשלומים 
מערכות בחוק כמשמעותם אלה מונחים להגדיר מוצע
מערכות חוק - זה )בפרק התשס"ח-2008 תשלומים,

כללים, מערכת היא תשלומים מערכת כך, תשלומים(;
מכשיריםאונהליםלהעברהולביצועשלהוראותתשלום
לתת שרשאי מי הוא במערכת משתתף משתתפיהע בין
אולהעבירהוראותתשלוםישירותבמערכתתשלומים
כן, כמו המערכתע כללי פי על כמשתתף מוגדר והוא
והן בה המשתתפים את הן כוללת התשלומים מערכת
אתמפעילה,כאשרהמפעילהואגוףהאחראילתפעול
היא מבוקרת מערכת כך, על נוסף תשלומיםע מערכת
מערכתתשלומיםשהוכרזהכמערכתמבוקרתלפיהתנאים

הקבועיםבסעיף2לחוקמערכותתשלומיםע

ס"חהתשמ"ח,עמ'128ע 18
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מקוונת ממשקלמתןהוראותתשלום"-מערכת "מערכת
ומאובטחתשבאמצעותהמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
מחויבלתתגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלםלצורך
לפי מתקדם, לייזום שירות או בסיסי ייזום שירות
מנהל מאסדר ידי על ייקבעו שמאפייניה ,35 סעיף

חשבוןהתשלוםלמשלםלפיסעיף41)א()1(;

לענייני המפקח - הכספיים" השירותים לענייני "המפקח
לחוק 88יג בסעיף כמשמעותו הכספיים השירותים

הדואר;

לפי שמונה הבנקים על המפקח - הבנקים" על "המפקח
סעיף5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מתןאשראיאגבפעולתתשלום"-מתןאשראיאוהעמדת
העומדים תשלומים, חברת ידי על אשראי מסגרת

בתנאיםהמפורטיםבסעיף22)ד(;

-כפי להגדרה "מערכת ממשק למתן הוראות תשלום" 
בסיסי" ייזום "שירות ההגדרות לעניין בהמשך שיפורט
ו"שירותייזוםמתקדם",שירותייזוםבסיסיושירותייזום
מתקדםהםשירותיםשבמסגרתםייכתבוויועברופרטי
חשבון לחיוב הרשאות בקשות פרטי תשלום, הוראות
אופרטיהודעותעלביטולןעאחתמהדרכיםהאפשריות
לתתשירותיםאלההיאבאמצעותמערכתממשקלמתן
הוראותתשלוםבחשבוןתשלוםשלמשלם,המנוהלעלידי
מנהלחשבוןתשלוםלמשלם,שדרכהתינתןהגישהליוזם
תשלוםלכתובאתהפרטיםהנדרשיםבחשבוןהתשלום
ממשק ביצירת כרוכה זו שפעילות מכיוון המשלםע של
ביןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםלגוףחיצונילו-יוזם
התשלום,אשרמציבסיכוניםהנוגעיםלאבטחתהמידע,
סיכוניהונאהועוד,מוצעלקבועכיהמנגנוןשדרכותינתן
ליוזםתשלוםגישהלחשבוןהתשלוםלמשלם,יהיהמנגנון
טכנולוגימאובטחאשרייתןמענהלאותםסיכוניםעלפיכך,
בהגדרהזומוצעלקבועכימערכתממשקלמתןהוראות
תשלוםשבאמצעותהמחויבמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,
לתתגישהלחשבוןהתשלוםשלמשלםלצורךשירותייזום
בסיסיאושירותלייזוםמתקדם,כאמורבסעיף35המוצע,
על ייקבעו שמאפייניה ומאובטחת מקוונת מערכת היא
סעיף מכוח למשלם, חשבוןהתשלום מנהל ידימאסדר

41)1(המוצעע

כדילמנועמצבשבוכלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
הוראות להעברת ייחודי טכנולוגי ממשק בעצמו יוצר
או לכתוב תשלום יוזמי על יקשה אשר באופן תשלום,
להעבירהוראותתשלוםלמנהליחשבוןתשלוםשונים,
ישנהחשיבותלהבטיחכיהמנגנוןהטכנולוגיהמאובטח
שדרכומיושמתחובתהגישהשלמנהליחשבוןתשלום
שוניםכלפייוזמיתשלוםכנדרשבסעיף35המוצע,יהיה

אחידעעלכן,מאסדרמנהלחשבוןהתשלוםיוכללקבוע
סטנדרטיזציהשלמערכתהממשקלמתןהוראותתשלום
בעבורכלמנהליחשבונותהתשלוםשבפיקוחועיחדעם
זאת,יובהרכיאיןבאמורלעילכדילמנועממנהליחשבון
דרך בדבר ביניהם, להסכים התשלום ויוזמי התשלום
באופן וזאת התשלום, לחשבונות גישה חלופיתלקבלת

שאינוכפוףלחובתהגישההמוצעתבסעיף35המוצעע

יצויןכיסטנדרטיזציהזוכברבאהלידיביטויבנוהל
בנקאיתקיןמס'368בנושאבנקאותפתוחה,אשרפורסםעל
ידיבנקישראלואשרקבעכיהממשקהטכנולוגישיפתחו
כרטיסיהאשראי,יהיהזההתואםאת הבנקיםוחברות
הסטנדרטהנפוץבאירופהשל"קבוצתברלין"עההסתמכות
עלסטנדרטאירופיזהתקלגםעלגופיםזריםלבואלפעול
בישראל,ועלגופיםישראלייםשירצולהרחיבאתפעילותם

לאירופהלעשותכןע

בדומה - להגדרה "מתן אשראי אגב פעולת תשלום"
חברת כי לקבוע מוצע ,PSD2–ה בדירקטיבת לקבוע
תשלומיםיכולהלהעמידללקוחותיהאשראיאומסגרת
ברישיון צורך בלא תשלום פעולת ביצוע לשם אשראי
נוסףלמתןאשראילפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
מוסדרים,בכפוףלעמידהבתנאיםהמפורטיםבסעיף22)ד(

המוצעע

-פעילותםשלנותנישירותי להגדרה "נותן שירות זר" 
תשלוםמוסדרתבעולםבאמצעותאסדרהופיקוחייעודייםע
להמלצות בהתאם מבוססת, כעת המוצעת האסדרה
על החלות EMD–וה PSD2–ה דירקטיבות על הוועדה,
כלמדינותהאיחודהאירופיעכדילעודדאתכניסתםשל
לתחוםשירותיהתשלום,מוצעלאפשר שחקניםשונים
שירות או תשלום שירות במתן העוסקים זרים לגופים
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בנק 6לחוק "הנגיד"-נגידבנקישראלשמונהלפיסעיף
ישראל;

"נותןשירותזר"-תאגידהעוסקבמתןשירותתשלוםאו
במתןשירותייזוםבסיסי,מחוץלישראל,מכוחדיןזר

המסדיראתהעיסוקבמתןשירותיםכאמור;

שלפעולות בסליקה שעיסוקה תשלומים "סולק"-חברת
תשלום;

"סולקבעלהיקףפעילותרחב"-מישמנויברשימתהסולקים
בעליהיקףפעילותרחבשפרסםמאסדרלפיסעיף29;

"סולקכרטיסיחיובגדול"-מישמנויברשימתסולקיכרטיסי
החיובהגדוליםשפרסםמאסדרלפיסעיף28)ו(;

"ספק"-כהגדרתובסעיף11ב)א(לחוקהבנקאות)רישוי(;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,191941;

"רישיון"-רישיוןשירותיתשלוםאורישיוןייזוםבסיסי;

ייזום שירות במתן לעסוק רישיון - בסיסי" ייזום "רישיון
בסיסי,שניתןלפיסימןב'לפרקב';

שירותי במתן לעסוק רישיון - תשלום" שירותי "רישיון
תשלום,שניתןלפיסימןב'לפרקב';

לחוק 2 בסעיף כמשמעותה ערך "הרשות"-רשותניירות
ניירותערך;

ייזוםבסיסימכוחדיןזר,אשרפעילותםמוסדרתומפוקחת
באופןמספקעלידירשותפיקוחזרה,לקבלרישיוןלפעול
שבו הרישיון בסיס על וזאת מקל, במסלול בישראל גם
הםמחזיקיםמחוץלישראלעעלכן,מוצעלקבועכי"נותן
שירותזר"הואמישעוסקבמתןשירותתשלוםאושירות
PSD2–ייזוםבסיסי)המוכרבאירופהומוסדרבדירקטיבתה
מחוץ ,)Payment Initiation תשלומים ייזום כשירות
לישראל,מכוחדיןזרהמסדיראתהעיסוקבמתןשירותים
ופטורים הקלות מתן לשם משמשת זו הגדרה כאמורע
שוניםלנותןשירותזרבהתאםלהוראותסעיפים21ו–26

המוצעיםע

חברת הוא סולק כי לקבוע מוצע - "סולק"  להגדרה 
תשלומיםשעיסוקהבסליקתפעולותתשלוםע

להגדרה "סולק בעל היקף פעילות רחב"-מוצעלקבוע
כיסולקבעלהיקףפעילותרחבהואמישמנויברשימת
לפי מאסדר שפרסם רחב פעילות היקף בעלי הסולקים
סעיף29המוצעעהגדרהזונדרשתלסעיף30המוצעהעוסק

בחובההחלהעלסולקבעלהיקףפעילותרחבע

כי לקבוע מוצע - להגדרה "סולק כרטיסי חיוב גדול" 
גדולהואמישמנויברשימתסולקי חיוב כרטיסי סולק
28)ו( כרטיסיהחיובהגדוליםשפרסםמאסדרלפיסעיף
המוצעעהגדרהזומשמשתלצורךהגדרתהסולקים)בעלי
רישיוןאוגופיםהפטוריםמרישיוןלפיהחוקמוצע(שלא
יוכלולסרבסירובבלתיסבירלהתקשרותעםמאגדאו
לאלמנועהתקשרותביןמאגדלספק)ביתעסק(מטעמים

בלתיסביריםע

-מוצעלקבועכיספקיוגדרכהגדרתו להגדרה "ספק" 
בסעיף11ב)א(לחוקהבנקאות)רישוי(,שהואמישמוכרנכס
דרךעיסוק,כלומרבתיעסקעהגדרהזומשמשתהןבסעיף
28המוצעהעוסקבאיסורלסירובבלתיסבירלהתקשרות
סולקעםמאגד,והןבסעיף29העוסקברשימתהסולקים

בעליהיקףפעילותרחבע

להגדרות "רישיון", "רישיון ייזום בסיסי" ו"רישיון שירותי 
תשלום" -מוצעלקבועהגדרותלענייןרישיונותהניתנים
בשירותי או בסיסי ייזום בשירות לעסוק הרשות מאת
ב' לפרק ב' סימן לפי הניתנים רישיונות שהם תשלום,

בחוקהמוצעע

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85ע 19
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"שירותייזוםבסיסי"-כלאחדמאלה:

ייזוםהוראתתשלום,לבקשתלקוח,באמצעות )1(
התשלום חשבון מנהל אצל ההוראה פרטי כתיבת
למשלם,לשםביצועהעלידימנהלהחשבוןכאמור
שיוזם ובלבד המשלם, אישור את שיקבל לאחר

ההוראהאינומנהלהחשבון;

ייזוםהרשאהלחיוב,לבקשתלקוח,באמצעות )2(
כתיבתפרטיבקשתההרשאהלחיובחשבוןהתשלום
אישור לשם למשלם, התשלום חשבון מנהל אצל
הבקשהעלידימנהלהחשבוןכאמורלאחרשיקבל
אתאישורהמשלםלהגשתה,ובלבדשיוזםההרשאה

אינומנהלהחשבון;

לקוח, לבקשת לחיוב, הרשאה ביטול ייזום )3(
באמצעותכתיבתפרטיההודעהלביטולהרשאהלחיוב
חשבוןהתשלוםאצלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,
לשםביטולההרשאהלאחרשיקבלאתאישורהמשלם
להודעתהביטול,ובלבדשיוזםביטולההרשאהאינו

מנהלהחשבון;

המפורטים השירותים מסוגי אחד כל - תשלום" "שירותי
להלן:

ניהולחשבוןתשלום; )1(

-מוצעלקבועכישירות ייזום בסיסי"  להגדרה "שירות 
הרשאה ייזום תשלום, הוראת ייזום כולל בסיסי ייזום
מטהע כמוסבר לחיוב, הרשאה ביטול ייזום או לחיוב
הבסיסי, ג',שהואהיוזם צד גורם ייזוםבסיסי, בשירות
בקשה פרטי תשלום, הוראת פרטי לקוח, לבקשת כותב
להרשאהלחיובחשבוןאופרטיהודעהעלביטולהרשאה
לחיוב,בחשבוןהתשלוםשלהמשלםעהיוזםהבסיסייוכל
לעשותכןבאמצעותמערכתממשקלמתןהוראותתשלום,
זו, למטרה המיועדת ומקוונת מאובטחת מערכת שהיא
שבאמצעותהמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםייתןלוגישה

לחשבונותהתשלוםשלמשלמיםהמנוהליםעלידוע

שבוהמשלם בסיסייכוללכלולמצב ייזום שירות
והמוטבהםאותואדםענוסףעלכך,יובהרכיהיוזםהבסיסי
לאישמשבעתובעונהאחתגםכמנהלחשבוןהתשלום
למשלםשבעבורוהואכותבאתפרטיהוראתהתשלום,
פרטיהבקשהלהרשאהלחיובחשבוןאואתפרטיההודעה
עלביטולהכאמורעזאת,בשלהעובדהשכאשרמנהלחשבון
התשלום הוראת פרטי את כותב המשלם של התשלום
הוא מנהל, הוא שאותו המשלם של התשלום בחשבון
עושהזאתבכובעוכמנהלחשבוןתשלוםולאכיוזםבסיסיע
יחדעםזאת,יובהרכימנהלחשבוןהתשלוםיוכללפעול
כיוזםבסיסיבכלהנוגעלחשבונותתשלוםשאינםמנוהלים
אצלו,שכןאזזואינהחלקמפעילותוכמנהלחשבוןתשלוםע

פרטי כותב הבסיסי היוזם תשלום, הוראת בייזום
משלםע של תשלום חשבון מנהל אצל תשלום הוראת
הוראתהתשלוםמבוצעתלאחרמכןעלידימנהלחשבון
התשלוםשלהמשלם,לאחרשיקבלאתאישורהמשלם
לכךעיובהרכיבשירותלייזוםהוראתתשלום,היוזםהבסיסי
רקמעבירבאמצעותמערכתהממשקהנזכרתלעיל,את
המידעהדרושלשםמתןהוראתתשלום,מידעכגוןסכום
ההוראה,פרטיהמוטב,מספרחשבוןהתשלוםשלו,תאריך
ביצועהעסקהואופןההעברההרצוי,כאשרמתןהוראת
התשלוםואישורהניתניםעלידיהלקוחבאופןישירמול

מנהלחשבוןהתשלוםשלוע

בייזוםהרשאהלחיוב,היוזםהבסיסיכותבאתפרטי
בקשתהרשאהלחיובחשבוןתשלום,לבקשתלקוח,אצל
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,לשםאישורהבקשהכאמור
עלידימנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,לאחרשיקבלאת

אישורהמשלםלהגשתהע

כותב הבסיסי היוזם לחיוב, הרשאה ביטול בייזום
אתפרטיההודעהלביטולהרשאהלחיובחשבוןתשלום,
לבקשתלקוח,אצלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,לשם
ביטולהרשאהלחיוב,לאחרשמנהלחשבוןהתשלוםיקבל

אתאישורהמשלםלהודעתהביטולכאמורע

כמוסברלעיל,בשירותייזוםבסיסי,היוזםהבסיסירק
מעבירבאמצעותמערכתהממשקלמתןהוראותתשלום
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הנפקהשלאמצעיתשלום; )2(

סליקהשלפעולתתשלום; )3(

שירותייזוםמתקדם; )4(

"השר"-שרהאוצר;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,אותאגיד
עזרכהגדרתובחוקהאמורע

פרק ב': רישוי

סימן א': חובת רישיון או אישור

חובתרישיוןאו
אישור

המנוי2ע מסוג תשלום שירות במתן אדם יעסוק לא )א(
בפסקאות)1(עד)3(להגדרה"שירותיתשלום",אלאאםכן
בידורישיוןלכךשניתןמאתהרשותלפיחוקזהובהתאם

לתנאיהרישיוןולהוראותלפיחוקזהע

)ג(במתן לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן )ב(
שירותייזוםמתקדם,אלאאםכןבידורישיוןלכךשניתןמאת
הרשותלפיחוקזהובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראותלפי

חוקזהע

אתהמידעהדרושלשםמתןהוראתתשלום,הקמתהרשאה
לחיובחשבוןאוהודעהעלביטולה,כאשרמתןההוראה,
הקמתההרשאהלחיובאוביטולה,מאושריםעלידיהלקוח
המשלםבאופןישירמולמנהלחשבוןהתשלוםשלו,ומנהל
ייזום שירות אותםע שמבצע הוא שלו התשלום חשבון
בסיסייאפשר,אםכן,ייעולואוטומציהשלתהליךהעברת
הוראותתשלום,יצירתהרשאהלחיובאוביטולהעכלאלה
צורך ובלא כעתבכמהלחיצותכפתור להיעשות יוכלו
בהקלדהידניתשלפרטיהוראתהתשלוםאוההרשאה
לחיוב)שםהמוטב,חשבוןהבנקשלוועוד(,באופןשימנע
טעויותאושיבוששלהתהליךעיובהרכיבמקריםשבהם
הוקמההרשאהלחיובחשבון,היוזםהבסיסירקמסייע
להקמתההרשאההראשוניתלחיובחשבוןהמשלם,ואילו
המוטבהואזהשיגישאתההוראותהחודשיותלגביית

התשלוםמהמשלםע

להגדרה "שירותי תשלום"-מוצעכישירותיתשלוםיוגדרו
ככלאחדמסוגיהשירותיםהאלה:ניהולחשבוןתשלום;
תשלום; פעולת של סליקה תשלום; אמצעי של הנפקה
שירותייזוםמתקדםעהגדרותומונחיםאלהלקוחיםמחוק
שירותיתשלום,כדילהבטיחהרמוניזציהככלהניתןבין

דבריחקיקהאלהע

להגדרה "השר" -מוצעלקבועכישרהאוצריהיההשר
מכוחו, תקנות וקביעת המוצע החוק ביצוע על האמון

בהתאםלקבועבחוקכאמורע

לסעיף 2 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א( 

תשלום שירות במתן יעסוק אדם כי לקבוע מוצע
מסוגהמנויבפסקאות)1(עד)3(להגדרה"שירותיתשלום",
כלומרניהולחשבוןתשלום,הנפקהשלאמצעיתשלוםאו
סליקהשלפעולתתשלום,רקאםקיבלרישיוןמתאיםמאת
הרשות,ובהתאםלתנאיהרישיוןעשירותיתשלוםהניתנים
ללקוחותעלוליםלחשוףאתהלקוחותלסיכוניםשונים
הנוגעיםלענייניםכגוןאופןשמירתכספילקוחות,הונאות
כספיות,לרבותשימושלרעהבאמצעיהתשלום,התחזות
למערכות המחוברים הגופים כן, כמו מידעע ואבטחת
התשלומיםעלוליםלייצרסיכוןליציבותהמערכותעמכאן
החשיבותשבהטלתפיקוחעלפעילותזווהחובהלעסוק
על אף כי יצוין עוד בלבדע מתאים רישיון בתחוםתחת
פישהרישיוןשיינתןכאמורבסעיףקטןזהיהיהלעסוק
באילו במפורש יציין עצמו הרישיון תשלום, בשירותי
משירותיהתשלוםשצוינויהיהרשאיבעלהרישיוןלעסוקע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיאדםשאינומהמנויים
)ג(,יורשהלעסוקבמתןשירותייזוםמתקדם בסעיףקטן
רקאםקיבלרישיוןמתאיםמאתהרשות,ובהתאםלתנאי
הרישיון חובת כי לקבוע מוצע )ג( קטן בסעיף הרישיוןע
האמורהבסעיףקטן)ב(לאתחולעלגוףמהגופיםהמנויים
בסעיף3)א()1(עד)4(,שהםתאגידבנקאי,בעלרישיוןנותן
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גוףהמנויבסעיף3)א()1(עד)4(לאיעסוקבמתןשירות )ג(
ייזוםמתקדם,אלאאםכןבידואישורלכךשניתןמאתמאסדר,
לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאיהאישורולהוראותלפי

חוקזהע

לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ה(במתן )ד(
שניתן לכך רישיון בידו כן אם אלא בסיסי, ייזום שירות
מאתהרשותלפיהוראותסימןב',ובהתאםלתנאיהרישיון

ולהוראותלפיחוקזהע

)4(,חברתתשלומים,גוף גוףהמנויבסעיף3)א()1(עד )ה(
מוסדי,בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,בעל
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי
לאיעסקובמתןשירותייזוםבסיסי,אלאאםכןבידםאישור
לכךשניתןמאתמאסדר,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהע

שירותיתשלוםיציבותיותאגידהנשלטעלידו,בנקהדואר
ובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיעגופיםאלה,אשר
המשותףביניהםהואשכברהיוםהםעוסקיםבמתןשירותי
ייזוםמתקדםשהוא תשלום,יורשולעסוקבמתןשירות
אחדמשירותיהתשלום,רקאםקיבלואישורלכךשניתן
מאתהמאסדרהעיקרישלהם,לפיהוראותסימןד'לפרק
ב'לחוקהמוצע,ובהתאםלתנאיהאישורעגופיםאלה,שהם
כאמורגופיםפיננסייםמפוקחיםהעוסקיםבשירותיתשלום
)3(להגדרה"שירותיתשלום" )1(עד המנוייםבפסקאות
המוצעתבחוקהמוצע,כחלקמפעילותםתחתהרישיון
שלהם,כפופיםכברלפיקוחולהוראותמאסדרמספקות,
לעניין הרישוי מחובת אותם לפטור מניעה אין כן ועל
ייזוםמתקדם,תחתקבלתאישורמאתהמאסדר שירות
שלהםלפעילותזועכךלמשלחליםעלגופיםאלההוראות
מהימנות, דרישות לקוחות, של מידע אבטחת בעניין
אמצעיםנאותיםומיומנותבהפעלתםלשםמתןהשירותים
הפיננסייםהמוצעיםעלידם,ניהולסיכונים,דרישותהון
עצמיהנדרשבעבורפעילותםעיודגשכיהוראותהחוק
ייזוםמתקדםיחולוגםלגביגופיםאלה, המוצעלעניין
ואולםהפיקוחוההסדרהיתבצעועלידיהמאסדרשלהםע

שירותייזוםמתקדםמשמעותוהעמדהשלאמצעי
הוראת להעברת והתחייבות המשלם לרשות תשלום
התשלוםשייתןהמשלםבאמצעותאמצעיהתשלוםכאמור,
למנהלחשבוןהתשלוםלשםביצועהבידימנהלחשבון
התשלוםלמשלםעלכן,גםבשירותמסוגזהקיימתחשיפה
שללקוחותלשימושלרעהולסיכוניאבטחתמידעעכמוכן,
החוקהמוצעמטילחובהעלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
לאפשרגישהלחשבוןהמנוהלעלידו,ליוזםתשלום,בין
שמדוברביוזםבסיסיוביןשמדוברביוזםמתקדם,לצורך
כתיבתהוראותתשלום,מהלךשעלוללחשוףאתמנהל
חשבוןהתשלוםואתהלקוחלסיכוניםשונים,כגוןסיכוני
להטיל נדרש האמור, לנוכח התחזותע או מידע אבטחת

פיקוחעלפעילותזוולחייבקבלתרישיוןאואישורמתאים
כדילעסוקבתחוםעעםזאת,בשונהמשארסוגישירותי
התשלום,יוזםהתשלוםאינו"נוגע"בכסףהמועברולכן
סוגי שאר לעומת פחותים בסיכונים נושאת זו פעילות
שירותיהתשלוםעלפיכךהחובותהחלותעלבעלרישיון

מסוגזהומסוגשליוזםבסיסיתהיינהפחותותע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

באופןדומהלאמורלעילבנוגעלשירותייזוםמתקדם,
מוצעלקבועהסדרמקביללגבישירותייזוםבסיסיעבסעיף
בסעיף מהמנויים שאינו אדם כי לקבוע מוצע )ד( קטן
רק בסיסי ייזום שירות במתן לעסוק יורשה )ה(, קטן
לתנאי ובהתאם הרשות, מאת מתאים רישיון קיבל אם
הרישיוןעבסעיףקטן)ה(מוצעלקבועכיחובתהרישיון
האמורהבסעיףקטן)ד(לאתחולעלגוףמהגופיםהמנויים
רישיון בעל בנקאי, תאגיד שהם ,)4( עד 3)א()1( בסעיף
ידו, על הנשלט ותאגיד יציבותי תשלום שירותי נותן
ואשראי, פיקדון שירותי למתן רישיון ובעל הדואר בנק
וכןעלחברתתשלומים,גוףמוסדי,בעלרישיוןלהפעלת
מערכתלתיווךבאשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיובעל
רישיוןלמתןשירותמידעפיננסיעגופיםאלהיורשולעסוק
במתןשירותייזוםבסיסירקאםקיבלואישורלכךשניתן
מאתהמאסדרהעיקרישלהם,לפיהוראותסימןד'לפרק
זה,ובהתאםלתנאיהאישורעיובהרכיבעלרישיוןלמתן
שירותבנכספיננסיאשרמפוקחעלידיהמפקחעלנותני
שירותיםפיננסייםמוסדריםבהתאםלהוראותחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיםמוסדרים,וכןסוכניביטוחויועצים
פנסיונייםאשרמפוקחיםעלידיהממונהעלשוקההון
ביטוחוחיסכוןבהתאםלהוראותחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981)בפרקזה-חוקהפיקוח
עלהביטוח(,יידרשולקבלרישיוןמאתהרשותלצורךמתן

שירותייזוםבסיסיויפוקחולענייןזהעלידהע
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רשאי השר ו–)ד(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ו(
לקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקיםבתחוםהפיננסי
ושפעילותםהפיננסיתמפוקחתלפידין,שלאתחולעליהם
חובתהרישיוןלפיסעיפיםקטנים)ב(או)ד(,לפיהעניין,ותחול
עליהםחובתהאישורלפיסימןד';תקנותלפיסעיףקטןזה
יותקנולפיהצעתהמאסדרלפידיןשלהגוףשנקבעכאמור
אובהתייעצותעימו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעת

הנגידאובהסכמתו,ובהתייעצותעםהרשותע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיעסוקמבטחבמתן )ז(
שירותתשלוםע

ייזוםבסיסיובשונהמהמוצעלעניין לענייןשירות
שירותייזוםמתקדם,מוצעלהרחיבאתרשימתהגופים
הפיננסייםהמפוקחיםשרשאיםלתתשירותייזוםבסיסי
מכוחאישורשלמאסדר,וזאתבשלהסיכוניםהמופחתים
בפעילותזועאומנםבשניסוגישירותיהייזום,מדוברבצד
הוראת לקוח לבקשת כותב אשר - התשלום יוזם - ג'
תשלוםבחשבוןהתשלוםשלהמשלםעואולםההבדלבין
שניסוגיהשירותיםנעוץבעובדהשבשירותייזוםבסיסי,
ייזוםמתקדם,המשלםנדרשלאשראת בניגודלשירות
הוראתהתשלום)אואתבקשתהרשאתהחיובאוביטולה(,
ישירותמולמנהלחשבוןהתשלוםשלוולאחרשהזדהה
לפניועבכך,מתקייםמנגנוןהמיועדלוודאאתזהותהמשלם
ואתהסכמתולביצועההוראההמבוקשתעלידימנהל
חשבוןהתשלוםשלועבשלהסיכוניםהמופחתיםבפעילות
זו,בפרטסיכוניאבטחתהמידע,ההתחזותוההונאה,מוצע
מפוקחים גופיםפיננסיים של יותר רחב למגוון לאפשר
לעסוקבמתןשירותייזוםבסיסי,זאתבכפוףלקבלתאישור

מאתהמאסדרשלהםלפעילותזוופיקוחועלפעילותזוע

באחריות נושא מתקדם יוזם בסיסי, מיוזם בשונה
רבהיותרשכןהואמעמידלטובתהמשלםאמצעיתשלום
הוראת פרטי את להעביר מתחייב הוא שבאמצעותו
התשלוםלמנהלחשבוןהתשלוםשלהמשלם,בלאצורך
באישורהמחדשישירותעלידיהמשלםמולמנהלחשבון
התשלוםשלועלנוכחהאחריותהרבהיותרשבהנושאיוזם
מתקדםוהסיכוניםהרביםיותרהכרוכיםבפעילותו,מוצע
לאפשרבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(המוצעיםלעיל,רשימה
כמוסבר מפוקחים, פיננסיים גופים של יותר מצומצמת
שםלעיל,שיוכלולעסוקבמתןשירותייזוםמתקדם,בכפוף
לקבלתאישורמאתהמאסדרשלהםלפעילותזוופיקוחו

עליהע

לסעיף קטן )ו( 

)ב( מוצעלקבועכיעלאףהאמורבסעיפיםקטנים
סוגים לקבוע רשאי האוצר שר לעיל, המוסברים ו–)ד(
נוספיםשלגופיםפיננסייםמפוקחים,אשרחובתהרישיון
ייזוםבסיסי, למתןשירותייזוםמתקדםאולמתןשירות
עליהם תחול זאת ותחת עליהם, תחול לא העניין, לפי

כי מוצע שלהםע העיקרי מהמאסדר אישור לקבל חובה
תקנותשרהאוצרבענייןזהיותקנולפיהצעתהמאסדר
לפידיןשלהגוףהפיננסישנקבעכאמוראובהתייעצות
עימו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות,
ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעתהנגיד

אובהסכמתו,ובהתייעצותעםהרשותע

לסעיף קטן )ז(

מוצעלקבועכימבטחלאיוכללעסוקבמתןשירות
תשלוםעאיסורזהנובעמכמהטעמים:

ראשית,פעילותשירותיהתשלוםאינהפעילותשהיא
אינהרנטיתלפעילותםהרגילהשלמבטחים,ואיןהבדלבין
פעילותםשלמבטחיםבכלהנוגעלתשלומיםלביןפעילותן
שלחברותאחרותלענייןזהעכלומרפעילותהליבהשל
מבטחאינהפעילותשלמתןשירותיתשלוםעזאת,בניגוד
לפעילותםשלתאגידיםבנקאייםושלבעלירישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראי,שבמסגרתפעילותהליבהשלהם
אמצעי של הנפקה תשלום, חשבונות בניהול עוסקים

תשלוםוסליקהשלפעולתתשלום;

שנית,לאחרבחינהמעמיקהשנערכהבנושא,עלה
כימתןהאפשרותלמבטחיםלעסוקבמתןשירותיתשלום
בפיקוחהשלרשותשוקההוןביטוחוחיסכון,שבמסגרתה
ייקבעותהליכירישויואסדרהייעודייםלעיסוקזה,עלול
שגוף מכיוון זאת, רגולטוריע ארביטראז' של מצב ליצור
של ובפיקוח באסדרה הפערים את לנצל עלול מוסדי
רגולטוריםשוניםבתחוםשירותיהתשלוםלטובתועמצב
זהיכוללהיווצרמשוםשעםאפשרותזו,יששתידרכים
שונותבעבורגוףמוסדילעסוקבשירותיתשלום:הראשונה
היאהקמתתאגידייעודילצורךהפעילות,ואחזקתותחת
חברתהאחזקותשלהגוףהמוסדיעבמצבזה,התאגידיהיה
כפוףלפיקוחהשלרשותניירותערךותחולעליוהאסדרה
שקבעההרשותעישלצייןכידרךזוהיאהדרךשבהפועלים
הגופיםהמוסדייםבעיסוקיםרביםאחרים,במקומותשבהם
גמל, קופות כדוגמת - עיסוק ייחוד חובת עליהם חלה
היא השנייה הדרך ועוד; תיקים ניהול נאמנות, קרנות
באמצעותהתאגידשהואבעלרישיוןמבטחעבמצבזה,על
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סייגיםלחובת
רישיוןאואישור

חובתהרישיוןלפיסעיף2)א(לאתחולעלאלה:3ע )א(

תאגידבנקאי; )1(

בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי,ותאגיד )2(
בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, לעניין שבשליטתו;
הבנקאות)רישוי(וכלמונחבהגדרההאמורהיפורש

לפיהחוקהאמור;

בנקהדואר; )3(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )4(

מפעילמערכתמבוקרתכמשמעותובחוקמערכות )5(
לפי מבוקרת מערכת כמפעיל בפעילותו תשלומים,

החוקהאמור;

התאגידתחולהאסדרהשנקבעהעלידירשותשוקההון
ביטוחוחיסכוןעקביעתההסדרהאמורמשמעותההעמדת
שתיחלופותאלהלפניהגופיםהמוסדיים,ענייןשיהווה

פתחלניצולשלארביטראז'רגולטוריע

חששנוסףשעולהמעיסוקושלמבטחבמתןשירותי
תשלוםהואבדבראפקטיביותהפיקוחעלמבטחיםשיעסקו
בפעילותמתןשירותיתשלוםעזאת,עקבהחששלהשפעה
צולבתביןפעילותםשלהמבטחיםכנותנישירותיתשלום
לביןפעילותםכמבטחים,באופןשיקשהעלהממונהעל
שוקההוןביטוחוחיסכוןלפקחעלשתיפעילויותאלה
תחתתאגידאחדויסיטאתהמיקודהפיקוחימהפעילות
הביטוחיתלפעילותשירותיהתשלום,וזאתעלאףחשיבות
למבטחים שיש המרכזי והתפקיד הביטוח על הפיקוח
במערכתהפיננסיתעחששזהניתןלצמצםבאופןמשמעותי
באמצעותהפרדהתאגידיתביןהפעילויותהשונות-כך
יהיהניתןלפקחולאכוףאתההוראותלענייןפעילותם
שלמבטחיםבאופןנקיונפרדמפעילותושלהגוףהמוסדי

במתןשירותיתשלוםע

מדובר שאין מאחר כלומר לעיל, האמור לנוכח
בפעילותאינהרנטיתלפעילותמבטחועקבהאפשרותשל
הפיקוח אפקטיביות בדבר והחשש רגולטורי ארביטראז'
עלמבטחים,מוצעלקבועכימבטחלאיוכללעסוקבמתן
שירותיתשלוםעעםזאת,יובהרכיהאיסורחללגבימבטח,
אךאינוחלעלבעלהשליטהבמבטחועלכןעומדתלבעל
השליטההאפשרותלהקיםחברהאחותלמבטחשתעסוק
בשירותיתשלוםושתפוקחעלידירשותניירותערך,כפי
הגופים של שונות פיננסיות בפעילויות כיום שנעשה

המוסדייםע

לסעיף 3 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

מוצעלקבועכיחובתהרישיוןלפיסעיף2)א(למתן
בסעיף המנויים הגופים על תחול לא תשלום שירותי
קטן)א(שמחזיקיםברישיוןאחרשמסדירכברכיוםאת
והסדרה פיקוח תחת תשלום שירותי כנותני פעילותם

אחריםעכך,מוצעלפטורמחובתהרישיוןכאמוראתאלה:
המוצע, בחוק המוצעת ההגדרה )שלפי בנקאי תאגיד
)רישוי((; הבנקאות בחוק כהגדרתו עזר תאגיד גם כולל
חברות )כיום, יציבותי תשלום שירותי נותן רישיון בעל
כרטיסיהאשראי(וכןתאגידשבשליטתו,כהגדרתהמונח
"שליטה"בחוקהבנקאות)רישוי(;בנקהדואר;בעלרישיון
בנקאות שירותי )המספק ואשראי פיקדון שירותי למתן
זעירהלחבריו(;מפעילמערכתמבוקרתכמשמעותובחוק
מערכותתשלומים,בפעילותוכמפעילמערכתמבוקרתלפי
חוקמערכותתשלומיםעפעילותםשלגופיםאלהכנותני
שירותיתשלוםאינהכלולהבחוקהמוצע,והחוקהמוצע
אינונועדלהסדירהאולרשותהעיובהרכיהפטורהניתן
למפעילמערכתמבוקרתנדרשעקבהחשששפעילותולפי
חוקמערכותתשלומיםעלולהלעלותלכדישירותיתשלום

לפיהחוקהמוצעע

חובת כי לקבוע מוצע )א(, קטן לסעיף )6( בפסקה
הרישיוןלמתןשירותיתשלוםלאתחולעלמישעיסוקו
במתןשירותתשלוםבהיקףמצומצם,בסכוםמוגבל,למספר
לתקנות בהתאם קטן, עסקאות במספר או קטן לקוחות
בהתייעצות או הרשות הצעת לפי האוצר, שר שיקבע
עימה,בדברהיקףהמוצריםוהשירותיםשייכללובפטור
זהעיצויןכיפטורדומהקייםבדירקטיבתה־PSD2,ומטרתו
פעילות בעבור רישוי חובת של נטל מיצירת להימנע
תשלוםמוגבלתבהיקפהשהסיכוניםהנובעיםממנההם
מצומצמיםעגופיםהזכאיםלפטורהאמורבפסקהזונדרשים
לפנותבפנייהמוקדמתבאמצעותמסירתהודעהמראש
לרשותעבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהשר,לפיהצעת
שיש הפרטים את יקבע עימה, בהתייעצות או הרשות
לכלולבהודעה,וכןמסמכיםודוחותשיצורפואליהעכמוכן,
הרשותתקבעבכלליםהוראותבדבראופןומועדימסירת
ההודעההאמורהועדכונה,כלזאתכדישהרשותתוכל

לבחוןאםהמודיעעומדבדרישותלתחולתהפטורע

יצויןכילענייןהחוקהמוצעוכןלענייןחוקשירותי
תשלום,שירותשבמסגרתוהונפקאמצעיתשלוםמסוים
ב'מערכתסגורה',כלומרשניתןבאמצעותולרכושמוצרים
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מישעיסוקובמתןשירותתשלוםבהיקףמצומצם, )6(
בסכוםמוגבל,למספרלקוחותקטן,אובמספרעסקאות
קטן,והכולכפישקבעהשרבתקנות,לפיהצעתהרשות

אובהתייעצותעימהע

מישעיסוקובמתןשירותתשלוםכאמורבסעיףקטן)א()6( )ב(
יודיעלרשותמראשעלמתןהשירותכאמור;השר,לפיהצעת
הרשותאובהתייעצותעימה,יקבעאתהפרטיםשישלכלול
בהודעה,וכןמסמכיםודוחותשיצורפואליה;הרשותתקבע
בכלליםהוראותבדבראופןומועדימסירתההודעהועדכונהע

השררשאילקבועגופיםנוספיםשחובתרישיוןאואישור )ג(
לפיסעיף2לאתחולעליהם,דרךכללאולגביסוגמסויםשל
שירותתשלוםשהםנותנים,כפישיקבע;תקנותלפיסעיףקטן
זהלענייןחובתרישיוןלפיסעיף2יהיולפיהצעתהרשות
אובהתייעצותעימה,ולענייןחובתאישורלפיסעיף2-לפי
הצעתמאסדריוזםהתשלוםאובהתייעצותעימו;בתקנותלפי
סעיףקטןזה,רשאיהשרלקבועתנאיםשיחולועלמתןשירות
תשלוםאושירותייזוםבסיסיבידיגוףנוסףשנקבעכיחובת

הרישיוןאואישורלאתחולעליוכאמורע

סימן ב': רישיון מאת הרשות

תנאיםלמתן
רישיון

הרשותרשאיתלתתרישיוןשירותיתשלוםאורישיון4ע )א(
ייזוםבסיסילמבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברות,התשנ"ט- )1(
346 סעיף לפי חוץ כחברת רשום שהוא או ,201999

לאותוחוק;

אושירותיםהנמכריםרקעלידימנפיקאמצעיהתשלום
כאמור,אינונכללבהגדרת"שירותיתשלום"המוצעתבחוק
המוצעולאבהגדרת"שירותיתשלום"הקיימתבחוקשירותי
תשלום,ולכןלאנדרשבחובתרישיוןלפיהחוקהמוצעעכך
למשל,קמעונאיהמאפשרללקוחותיולרכושתווישיאו
תוויקנייה,בעבורעצמםאובעבוראחרים,שניתןלממש
מוצריםשל או רקשירותים ולרכושבאמצעותם אותם
אותוקמעונאי-תווישיאלהלאייחשבוכאמצעיתשלום,
ולכןהעמדתםללקוחותומימושםבחנויותשלהקמעונאי
שמנפיק ממי בשונה זאת תשלוםע כשירותי ייחשבו לא
שוברמתנהאותושיהמאפשרלמחזיקהשובראוהתו
לרכושמוצריםאושירותיםגםמבתיעסקאחרים,שאינם

בבעלותהמנפיקעצמוע

לסעיף קטן )ג( 

מוצעלקבועכישרהאוצררשאילקבועגופיםנוספים
שחובתהרישיוןאוהאישורלפיסעיף2,לשםמתןשירותי
תשלוםאושירותייזוםבסיסי,לאיחולועליהם,דרךכלל
אולגביסוגמסויםשלשירותתשלוםשהםנותנים,וכן
לקבועתנאיםשיחולועלמתןשירותתשלוםאושירות

ייזוםבסיסיבידיגוףכאמורעמוצעכיתקנותכאמורלעניין
חובתהרישיוןלפיסעיף2ייקבעולפיהצעתהרשותאו
בהתייעצותעימה,ולענייןחובתהאישורלפיסעיף2-לפי

הצעתמאסדריוזםהתשלוםאובהתייעצותעימוע

לסעיף 4 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועתנאים,כמפורטלהלן,שבהתקייםכולם
הרשותתהיהרשאיתלהעניקרישיוןלמבקשרישיוןשירות

תשלוםאורישיוןייזוםבסיסי,לפיהעניין:

הואמאוגדכחברהלפיחוקהחברות,התשנ"ט-1999 )1(
)בפרקזה-חוקהחברות(,אושהואחברתחוץהרשומה

לפיסעיף346לחוקהחברות;

טכנולוגיים אמצעים בעל הוא הרישיון מבקש )2(
או תשלום שירות של פעילות ביצוע לשם מתאימים
בהפעלתם, ומיומנות העניין, לפי בסיסי, ייזום שירות
באופןשמבטיחאתאמינותהמערכותשבאמצעותןיינתנו
השירותים,ואתקיוםהוראותהחוקהמוצעוחוקשירותי
תשלום,לרבותהוראותבענייןאבטחתמידע,הגנתסייבר

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 20
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ישלואמצעיםטכנולוגייםמתאימיםלשםמתן )2(
שירותהתשלוםאושירותהייזוםהבסיסי,לפיהעניין,
אמינות את שיבטיח באופן בהפעלתם, ומיומנות
ואתקיום השירותים יינתנו שבאמצעותן המערכות
ההוראותלפיחוקזהולפיחוקשירותיתשלום,ובכלל
זהההוראותבענייןאבטחתמידע,הגנתסייברוניהול
סיכונים,ולענייןמבקשרישיוןשירותיתשלום-לרבות

בענייןהמשכיותעסקית;

התוכניתהעסקית,ולענייןמבקשרישיוןשירותי )3(
תשלום-גםההצהרהעלהאמצעיםהכספייםשלו
שצירףלבקשתולפיסעיף5,מעידיםעליכולתולתת
אתשירותהתשלוםאושירותהייזוםהבסיסישהוא
מבקשלתת,לפיהעניין,ולעמודבהוראותלפיחוקזה

ולפיחוקשירותיתשלום;

הואעומדבדרישותלענייןהוןעצמי,ביטוחאו )4(
בטוחהאחרת,כפישקבעההרשותלפיסעיף25)א(;

לאתלויועומדלגביהמבקשצולפתיחתהליכים )5(
לפיחוקחדלותפירעון,ביתהמשפטלאמינהכונס
נכסיםלנכסיואוציווהעלפירוקו,והמבקשלאהחליט

עלפירוקומרצון;

לענייןמבקשרישיוןשירותיתשלום,אםקיים )6(
בעלשליטהבו-מתקיימיםבבעלהשליטההתנאים

לקבלתהיתרשליטהלפיסעיף10ע

וניהולסיכונים,ולענייןמישמבקשלעסוקבמתןשירות
זו תשלום-גםבענייןהמשכיותעסקיתעמטרתדרישה
היאשמבקשהרישיוןיניחאתדעתהשלהרשותשהוא
וכוחאדם ותקשורת מחשוב מחזיקבאמצעים,מערכות
לקוחותיו כלפי בחובותיו לעמוד לו שיאפשרו מקצועי
שבמסגרתה הפעילות נוספיםעבשלאופי וכלפיגורמים
מחזיקבעלרישיוןלעיתיםכספיםשללקוחאולוקחחלק
בהעברתםשלכספיםמחשבוןתשלוםאחדלאחר,יושם
דגשמיוחדעלעמידהבדרישותאבטחתמידע,הגנתסייבר
וניהולסיכוניםשלבעלרישיוןעכחלקמניהולהסיכונים
גם השאר, בין דגש, יושם לבצע, הרישיון בעל שנדרש
בפעילות הכרוכים התפעוליים הסיכונים ניהול על
של האפשריות השפעותיהן לנוכח וזאת הרישיון, בעל
פעילותםהתקינהשלשארנותני תקלותתפעוליותעל
שירותיהתשלוםשמולםפועלבעלהרישיון,ושלמערכות
שהוא ככל משתתף, הוא שבהן המבוקרות התשלומים
משתתףכאמורעבשלכךשחברתתשלומיםלוקחתחלק
בהעברתםשלכספיםביןחשבונות,נדרשכיהיאתעמוד
בתנאיםנוספיםבכלהנוגעלהמשכיותעסקיתעדרישות
אלהיהיומותאמותלהיקף,סוגומאפייניהפעילותשל

מבקשהרישיוןלפיהחוקהמוצע;

תוכנית הרשות לפני להציג יחויב הרישיון מבקש )3(
עסקיתענוסףעלכך,מבקשרישיוןשירותיתשלוםיידרש
להציגלפניהרשותהצהרהעלאמצעיםכספייםומקורות
מימוןעכלאלהנדרשיםכדילהעידעליכולתושלמבקש
הרישיוןלתתאתשירותהתשלוםאוייזוםבסיסיהמבוקש
שירותי ובחוק המוצע החוק בהוראות ולעמוד ידו על
תשלוםעכמובןשגםבענייןזהיותאמוהדרישותלהיקף,
לסוגולמאפייניהפעילותשלמבקשהרישיוןלפיהחוק

המוצע;

מבקשהרישיוןיחויבלעמודבדרישהשתקבעהרשות )4(
לקיומושלהוןעצמי,ביטוחאובטוחהאחרתעההוןהעצמי
נדרשלבחינתאיתנותםהפיננסיתויציבותםשלמבקשי
אשר אחרת, בטוחה או הביטוח דרישת לעומת רישיון,
חבותו מיועדתלוודאכילמבקשהרישיוןמקורלכיסוי
ואחריותוהמקצועיתלמתןהשירותיםהמבוקשיםעלידו,
בהתאםלהוראותהחוקהמוצעולהוראותשנקבעומכוחוע
הרשותתהיהרשאיתלקבועדרישותשונותלקיוםדרישת
ההוןהעצמי,ביטוחאובטוחהאחרת,בהתחשבבהיקף
שירותיהתשלוםשהמבקשמתכווןלתת,סוגהשירותשל
מבקשהרישיוןובעלהרישיון,והסיכוניםהשוניםהנובעים
מפעילותו,כאמורבסעיף25)א(המוצעובהלימהלדרישות
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לעסוק ראוי אינו הרישיון מבקש כי הרשות מצאה )ב(
במתןשירותתשלוםאושירותייזוםבסיסי,לפיהעניין,בשל
טעמיםשבטובתהציבוראובשלטעמיםהנוגעיםלמהימנותו,
נושא של למהימנותו או בו שליטה בעל של למהימנותו
משרהבכירהבואובבעלשליטהבו,רשאיתהיא,בהחלטה
מנומקתבכתב,שלאלתתרישיוןלמבקשאףאםמתקיימים
לגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתנהלוהזדמנות
לטעוןאתטענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכך

מקרבעובדיהרשות,בדרךשהורתהע

בקשהלרישיוןתוגשלרשות;בבקשהיפרטמבקשהרישיון5עבקשהלרישיון )א(
אתסוגהרישיוןשאותוהואמבקש,ובבקשהלרישיוןשירותי

תשלום-גםאתסוגשירותהתשלוםשהואמבקשלתתע

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לרישיון לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהרישיוןכאמורבסעיף4,ובכללזההתוכנית
העסקיתשלמבקשהרישיוןולענייןבקשהלרישיוןשירותי
תשלום-גםהצהרהבדברהאמצעיםהכספייםשלו;הרשות
העסקית בתוכנית המבקש שיכלול פרטים בכללים תקבע
פרטים, בכללים לקבוע היא רשאית וכן כאמור ובהצהרה

מסמכיםודוחותנוספיםשייכללובבקשהאושיצורפולהע

שנקבעולענייןזהבדירקטיבתה–PSD2עגמישותבהתאמת
החובהלמאפיינינותןהשירותתאפשרגםאתכניסתםשל
בעלירישיוןחדשיםלישראלהמציעיםשירותיםשונים

ומגווניםלציבורהלקוחותבישראל;

לאתלויועומדלגביהמבקשצולפתיחתהליכיםלפי )5(
חוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2018)בפרק
זה-חוקחדלותפירעון(,ביתהמשפטלאמינהכונסנכסים
לנכסימבקשהרישיוןאוציווהעלפירוקו,והמבקשלא

החליטעלפירוקומרצון;

לענייןמבקשרישיוןשירותיתשלום,אםקייםבעל )6(
שליטהבו-מתקיימיםבבעלהשליטההתנאיםלקבלת

היתרשליטהלפיסעיף10המוצעכפישיפורטלהלןע

לסעיף קטן )ב( 

רישיון, לתת לסרב תוכל הרשות כי לקבוע מוצע
בסעיף המפורטים התנאים כל שהתקיימו פי על אף
קטן)א(,מטעמיםשבטובתהציבוראובשלטעמיםהנוגעים
למהימנותושלמבקשהרישיון,שלבעלשליטהבו,או
למהימנותושלנושאמשרהבכירהבואובבעלהשליטה
בו,וזאתבלבדשנתנהלמבקשהרישיוןהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכךמקרבעובדי

הרשות,בדרךשהורתהע

יובהרכיהעילהלסירובלמתןרישיוןלפיסעיףזה
היארחבהונוגעתלטעמיםשבטובתהציבורוליכולתושל

ובפרט השונות, החוק בדרישות לעמוד הרישיון מבקש
אלההנוגעותלהחזקתכספיהלקוחות,התחברותלמערכות
התשלומים,אבטחתמידע,ופעילותלטובתלקוחותיועכך
למשליישקלושיקוליםהנוגעיםלעברפלילירלוונטישל

מבקשהרישיוןאוהגורמיםשצוינוע

לסעיף 5 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיבקשהלרישיוןשירותיתשלוםאו
מבקש יפרט בבקשה לרשותע תוגש בסיסי, ייזום רישיון
הרישיוןאתסוגהרישיוןשאותוהואמבקש,כלומררישיון
ייזוםבסיסיעבבקשהלרישיון שירותיתשלוםאורישיון
שירותיתשלוםיצייןהמבקשגםאתסוגשירותהתשלום
שהואמבקשלתת,אחדאויותרעלבקשהלרישיוןיצורפו
הרישיון לקבלת התנאים קיום על המעידים מסמכים
כאמורבסעיף4המוצע,ובכללזההתוכניתהעסקיתשל
תשלום שירותי לרישיון בקשה ולעניין הרישיון, מבקש
כי מוצע שלוע הכספיים האמצעים בדבר הצהרה גם -
הרשותתקבעבכלליםפרטיםשיכלולהמבקשבמסמכים
ודוחות מסמכים בכללים לקבוע היא רשאית וכן אלה,
נוספיםשייכללובבקשהאושיצורפולהענוסףעלכך,כדי
לאפשרלרשותלקבלהחלטותמבוססותומנומקותבבקשות
הרישיוןשיוגשואליה,מוצעלקבועכייושבראשהרשות
אועובדהרשותשהואהסמיכולכך,יהיורשאיםלדרוש
באופןפרטניממבקשהרישיוןפרטים,מסמכיםאודוחות

נדרשיםנוספיםע
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יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ג(
רשאיםלדרושממבקשהרישיוןפרטים,מסמכיםאודוחות
נוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אםנראהלוכי
הדברדרושלבחינתהתקיימותושלתנאימהתנאיםלמתן

הרישיוןולקבלתהחלטהבבקשהע

ברישיוןשירותיתשלוםיפורט,ביןהשאר,סוגשירות6עתנאיםברישיון )א(
התשלום,אחדאויותר,שרשאיבעלהרישיוןלתת,ורשאית
ייזום ברישיון או תשלום שירותי ברישיון לקבוע הרשות

בסיסיתנאיםשיחולועלבעלהרישיוןע

הרשותרשאיתלשנותאתהתנאיםשקבעהברישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהודיעהלבעלהרישיוןאת
נימוקיהונתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמקרבעובדיה,בדרךשהורתהע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

הרשותרשאית,בהחלטהמנומקתבכתב,לבטלרישיון7ע )א(
אולהתלותואםמצאהכימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מהתנאים תנאי הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א(אושהואהפרתנאי

מהתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף6;

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )3(

לסעיף 6 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיברישיוןשירותתשלוםיפורט,בין
השאר,סוגשירותהתשלום,אחדאויותר,כמפורטבהגדרה
של"שירותיתשלום",שרשאיבעלהרישיוןלתתעמוצע
לקבועכיהרשותתהיהרשאיתלקבועברישיוןשירותי
תשלוםאוברישיוןייזוםבסיסיתנאיםשיחולועלבעל
הרישיון,וכןלשנותתנאיםאלהובלבדשלאתשנהאת
זכות ומתן מנומקת הודעה לאחר אלא כאמור התנאים

טיעוןלבעלהרישיוןע

לסעיף 7 לחוק המוצע

מוצעלקבועהסדרלענייןביטולוהתליהשלרישיוןע
הסדרזהדומהבמהותולהסדרהקבועהיוםבחקיקהלגבי
גופיםאחריםהמפוקחיםעלידיהרשותעכךלמשלסעיף7
לחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2021)בפרקזה-חוק
שירותמידעפיננסי(,הקובעאתההסדרלביטולאוהתליה
שלרישיוןנותןשירותמידעפיננסי,סעיף45הלחוקניירות
ערך,התשכ"ח-1968)בפרקזה-חוקניירותערך(,הקובע
44כגלחוק אתההסדרלביטולרישיוןשלבורסה,סעיף
זירת רישיוןשל לביטול ההסדר את הקובע ערך ניירות
10לחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות, סוחר,וסעיף
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-1995
)בפרקזה-חוקהייעוץ(,הקובעאתההסדרלביטולרישיון

לבעלרישיוןלפיחוקהייעוץע

לסעיף קטן )א( 

הרשות רשאית שלפיהן העילות את לקבוע מוצע
לבטלרישיוןאולהתלותו,בהחלטהמנומקתבכתב,כלהלן:
הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי;אםחדללהתקיים
בבעלהרישיוןתנאימהתנאיםלמתןרישיוןכאמורבסעיף
4)א(או)ג(המוצעאושהואהפרתנאימהתנאיםשנקבעו
רישיון בעל שבו במקרה המוצע; 6 סעיף לפי ברישיונו
הפרהוראהמההוראותלפיהחוקהמוצע,שכוללות,בין
השאר,הוראותשקבעההרשותמכוחהחוק;בעלהרישיון
לאהחלבמתןשירותתשלוםאושירותייזוםבסיסי,לפי
העניין,בתוךשנתייםממועדמתןהרישיוןאושהפסיק
לתתאתהשירותבמשךשנתייםרצופות;מתקיימתנסיבה
מהנסיבותהמנויותברשימהשנקבעהלפיסעיףקטן)ב(
המעידהעלפגםבמהימנותבעלהרישיוןענסיבותאלה
ייבחנולגביבעלהרישיון,בעלשליטהבוונושאמשרה
בכירהבבעלהרישיוןאובבעלשליטהבו,כאשרהנסיבות
ייבחנובראיבעלהרישיוןוהאםהפגםבמהימנותאצלאחד
מהגורמיםהמצויניםבסעיףגורעממהימנותבעלהרישיון;
אובהתקיימםשלטעמיםשבטובתהציבורהמצדיקיםאת

ביטולהרישיוןאואתהתלייתוע
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בעלהרישיוןלאהחלבמתןשירותתשלוםאו )4(
שירותייזוםבסיסי,לפיהעניין,בתוךשנתייםממועד
במשך השירות את לתת שהפסיק או הרישיון מתן

שנתייםרצופות;

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )5(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
כאמורבאותוסעיףקטן;נסיבותכאמורייבחנולגבי
בכירה משרה ונושא בו שליטה בעל הרישיון, בעל

בבעלהרישיוןאובבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )6(
הרישיוןאואתהתלייתוע

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושל
נושאמשרהבכירהבואובבעלשליטהבו)בסעיףקטןזה
-הרשימה(;הרשימהתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשות
ואינהטעונהפרסוםברשומות;הרשימהתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםהפרסום,ואולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()5(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלהומועדתחילתו,תפורסםברשומותע

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)6(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
סעיףקטן,ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהרישיוןלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלף
המועדכאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושבראש
הרשות,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיףקטן)א(ע

לסעיף קטן )ב( 

מוצעלאפשרלרשותלקבוערשימתנסיבותכאמור
בסעיףקטן)א()5(שישבהןכדילהעידעלפגםבמהימנות
שלבעלרישיון,בעלשליטהבואושלנושאמשרהבכירה
באתר תפורסם כאמור רשימה בוע שליטה בבעל או בו
ברשומותע פרסום טעונה ואינה הרשות של האינטרנט
ומועד בה שינוי כל ועל הרשימה פרסום על הודעה

תחילתו,תפורסםברשומותע

לסעיף קטן )ג( 

מוצעלקבועכיאםסבריושבראשהרשותכיפגם
)6(ניתןלתיקון,הוארשאי כאמורבסעיףקטן)א()1(עד
התיקון אופן על ולהורות לתקנו רישיון לבעל להורות
והמועדלתיקוןעחלפההתקופהוהפגםלאתוקןלהנחת
דעתיושבראשהרשות,רשאיתהרשותלבטלאולהתלות

אתהרישיוןכאמורבסעיףקטן)א(ע
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הרשותלאתבטלרישיוןאותתלהאותוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(אלאלאחרשנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכךמקרבעובדיה,
בדרךשהורתה,ואולםיושבראשהרשותרשאי,בהחלטה
קיימים אם מיידי, באופן רישיון להתלות בכתב, מנומקת
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,ובלבדשייתןלבעלהרישיון
הזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהרשותכאמור,בסמוךככל
האפשרלאחרהתלייתהרישיוןולאיאוחרמ־30ימיםלאחר

התליהכאמורע

ביטלההרשותרישיוןאוהתלתהרישיוןלפיסעיףזה, )ה(
תפרסםעלכךהודעהבאתרהאינטרנטשלהרשות,ולעניין
התלייתרישיון-תפרסםבאופןהאמורגםאתתקופתההתליהע

פיקוחעלמי
שרישיונובוטלאו

הותלה

כל8ע אחר למלא חייב הותלה או בוטל שרישיונו מי )א(
ההוראותהחלותעלבעלרישיון,לפיחוקזהולפיחוקשירותי
קיימותהתחייבויותשנתןללקוחותלפני תשלום,כלעוד

ביטולהרישיוןאוהתלייתוע

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ב(
בדבר הוראות הותלה או בוטל שרישיונו למי לתת רשאי
ניהולעסקיוככלשהדברייראהלונחוץכדילהגןעללקוחות
שהתקשרועםבעלהרישיוןלפניביטולהרישיוןאוהתלייתו;
איןבהוראהכאמורכדילפטוראתמישרישיונובוטלאו
הותלהמאחריותולמילויהתחייבויותשנתןללקוחותלפני

ביטולהרישיוןאוהתלייתוע

לסעיף קטן )ד( 

מוצעלקבועאתזכותהשימועשלבעלרישיוןלפני
הרשותבטרםביטלהאוהתלתהאתהרישיון,אלאאםכן
קיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםהתלייתרישיוןבאופן
מיידי,שכןאזמוצעלאפשרליושבראשהרשותלנקוט
אמצעישלהתלייתרישיוןבאופןמיידיבהחלטהמנומקת
בכתב,ובלבדשתינתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאת
טענותיובסמוךככלהאפשרלאחרהתלייתהרישיוןולא

יאוחרמ־30ימיםלאחרההתליהע

מטרתהשלסמכותזוהיאלהפסיקבאופןמיידיאת
מתןשירותהתשלוםאושירותייזוםהתשלוםבידיבעל
רישיוןבמקריםשבהםיושבהראשמצאכיהדברנדרש,
ביןהשארמקוםשבומתעוררחששבתחוםאבטחתהמידע
שלבעלהרישיון,מעשירמייהשלבעלהרישיוןאוסיכון

למערכותהתשלומיםע

לסעיף קטן )ה( 

באתר הודעה תפרסם הרשות כי לקבוע מוצע
האינטרנטשלהעלביטולאוהתליהשלרישיוןכאמור
בסעיףזה,ובמקרהשלהתלייתרישיוןתפרסםהרשותגם

אתתקופתההתליהע

לסעיף 8 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיגםמישרישיונובוטלאוהותלה,
רישיון בעל על החלות ההוראות כל אחרי למלא חייב
עוד כל תשלום, שירותי חוק ולפי המוצע החוק לפי
קיימותהתחייבויותשנתןללקוחותלפניביטולהרישיון
אוהתלייתועהוראותאלהכוללותכמובןהוראותשקבעה
הרשותמכוחהחוקהמוצעאומכוחחוקשירותיתשלוםע
בחוקשירותיתשלוםקיימות,למשל,הוראותבדברמבנה,
סיומו, ואופן התשלום שירותי מתן לחוזה וגישה צורה
הוראותגילוינאות,איסורהטעיהומסירתמידעללקוח,
הוראותבדברביצועפעולתתשלום,הפסקתהוהאחריות
לביצועה,לרבותבמקרהשלכמהנותנישירותיתשלום
המעורביםבמסגרתפעולתתשלוםאחת,הוראותבדבר
האחריות חלוקת תשלום, באמצעי השימוש הקפאת
הוראות וכן תשלום באמצעי לרעה שימוש של במקרה

לענייןהרשאהלחיובע

לענייןההסדרהמוצעבסעיףזה,יושבראשהרשות,
למישרישיונו לתת לכך,רשאי הסמיכו אועובדשהוא
בוטלאוהותלההוראותבדברניהולעסקיוככלשהדבר
ייראהלונחוץכדילהגןעללקוחותשהתקשרועימולפני
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פיקוחעלבעל
רישיוןשהחליט
עלחיסולעסקיו

אונקלעלחדלות
פירעוןאופירוק

בעלרישיוןשניתןלגביוצולפתיחתהליכיםלפיחוק9ע )א(
חדלותפירעון,אושהחליטעלפירוקומרצוןאועלחיסול
עסקיו,דרךכללאובתחוםעיסוקמסוים,אושנפתחובעניינו
הליכיפירוק,ביןביוזמתווביןשלאביוזמתו,יודיעעלכך

לרשותבאופןמיידיע

הוראותסעיף8יחולוגםעלבעלרישיוןכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםע

סימן ג': היתר לשליטה בחברת תשלומים

לאישלוטאדםבחברתתשלומים,אלאעלפיהיתר10עהיתרשליטה )א(
מאתהרשותע

הרשותרשאיתשלאלתתהיתרשליטהלפיסעיףזה, )ב(
מטעמיםאלהבלבד:

לפתיחת צו ההיתר מבקש לגבי ועומד תלוי )1(
הליכיםלפיחוקחדלותפירעון,אושמתקייםלגביו

אחדמאלה,לפיהעניין:

הוכרז הוא - יחיד שהוא מבקש לעניין )א(
פסולדין;

לענייןמבקששהואתאגיד-הואהחליט )ב(
עלפירוקומרצון,אושביתהמשפטציווהעל
אולחלק לנכסיו נכסים כונס מינה או פירוקו

מהותימהםבשלאי־תשלוםחוב;

ביטולהרישיוןאוהתלייתועעםזאתיובהרכיאיןבכךכדי
לפטוראתמישרישיונובוטלאוהותלהמאחריותולמילוי

התחייבותשנתןלפניביטולהרישיוןאוהתלייתוע

את ללקוחות להבטיח שתכליתן דומות, הוראות
המשךעמידתבעליהרישיוןבהתחייבויותשניתנוכלפיהם
8לחוק לפנישבוטלאוהותלההרישיון,קיימותבסעיף
שירותמידעפיננסיובסעיף24לחוקהפיקוחעלשירותים

פיננסייםמוסדריםע

לסעיף 9 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיבעלרישיוןשניתןלגביוצולפתיחת
הליכיםלפיחוקחדלותפירעון,אושהחליטעלפירוקו
עיסוק בתחום או כלל דרך עסקיו, חיסול על או מרצון
מסוים,אושנפתחובעניינוהליכיפירוק,ביןביוזמתוובין
שלאביוזמתו,יודיעעלכךלרשותבאופןמיידי,וכייחולו
בסעיף הקבועות ההוראות המחויבים, בשינויים עליו,
8לחוקהמוצעהעוסקבבעלרישיוןשרישיונובוטלאו

הותלהע

לסעיפים 10 עד 13 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהמבקשלשלוטבחברתתשלומים
יידרשלהיתרשליטהמאתהרשותעהרשותתהיהרשאית
לסרבלהעניקהיתרשליטהבחברתתשלומים,בשלכך

הליכים לפתיחת צו ההיתר מבקש לגבי ועומד שתלוי
לפיחוקחדלותפירעון,אושהוכרזכפסולדין,ואםמבקש
ההיתרהואתאגיד-גםאםהחליטעלפירוקומרצון,או
שביתהמשפטציווהעלפירוקואומונהכונסנכסיםלנכסיו
אולחלקמהותימהםבשלאי־תשלוםחוב,אומטעמים
הנוגעיםלטובתהציבוראולמהימנותושלמבקשההיתר
אושלנושאמשרהבכירהבועמוצעכיהדרישהלקבלת
היתרשליטהבחברתתשלומיםלאתחולעלמישהיה
אמצעי העברת מכוח תשלומים בחברת שליטה לבעל

שליטהעלפידין,למשלבשלירושהע

בהמשךלכךגםמוצעלקבועאיסורלמחזיקבאמצעי
שליטהבחברתתשלומיםלהעביראותולאחרביודעוכי

הנעברזקוקלהיתרשליטהואיןבידוהיתרכאמורע

הרשותתוסמךגםלבטלאתהיתרהשליטהמאותן
סיבותשבעטייןהיאמוסמכתשלאלהעניקומלכתחילה
ראש יושב סבר כן אם אלא בכתב, מנומקת בהחלטה
הרשותכיפגםשבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתר
השליטה,ניתןלתיקון,שכןאזרשאיהואלהורותעלאופן
התיקוןוהמועדלתיקוןעאםחלףהמועדשהורהיושבראש
הרשותוהפגםלאתוקןלהנחתדעתו,רשאיתהרשותלבטל

אתהיתרהשליטהע
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טעמיםהנוגעיםלטובתהציבוראולמהימנותו )2(
שלמבקשההיתראושלנושאמשרהבכירהבוע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלמישהיהלבעלשליטה )ג(
בחברתתשלומיםמכוחהעברתאמצעישליטהעלפידיןע

העברתאמצעי
שליטה

יעביר11ע לא תשלומים בחברת שליטה באמצעי שמחזיק מי
אותולאחרביודעושהנעברזקוקלהיתרשליטה,ואיןבידו

היתרכאמורע

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת12ע )א(
בכתבולאחרשנתנהלבעלהיתרהשליטההזדמנותלטעון

אתטענותיו,אםמתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף10)ב()1(; )1(

נסיבה התקיימה כי הרשות ראש יושב מצא )2(
לפי הרשות שקבעה ברשימה המנויות מהנסיבות
היתר בעל במהימנות פגם על המעידה 7)ב(, סעיף

השליטהאונושאמשרהבכירהבו;

טעמיםשבטובתהציבורהמצדיקיםאתביטול )3(
היתרהשליטהע

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ב(
עד)3(שבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטה,ניתן
לתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהיתרהשליטהלתקנו,ורשאי
הואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלףהמועד
האמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושבראשהרשות,

רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהע

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבחברת13ע )א(
תשלומיםבלאהיתרשליטה,רשאיהוא,בהחלטהמנומקת
בכתב,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיקבע,כךשלאיהיה

עודבעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

היהאדםלבעלשליטהבחברתתשלומיםבלאשקיבל
אתהיתרהרשותלכך,תהיההרשותרשאיתלהטילעליו
השליטה אמצעי את למכור הוראה כדוגמת סנקציות
למנות איסור באמצעות השליטה" אמצעי "הרדמת או
בעל ידי על שמונו דירקטורים פיטורי או דירקטורים

השליטה,איסורעלהצבעהבאסיפותהכלליותועודע

יתרהמכך,במקרהשהרשותהורתהלבעלשליטה
שאינומחזיקבהיתרשליטהלמכוראתאמצעיהשליטה,
אךבעלהשליטהלאפעלכאמור,יהיהרשאיביתהמשפט,
אמצעי למכירת נכסים כונס למנות הרשות, לבקשת

השליטהע
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אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםע

היהאדםבעלשליטהבחברתתשלומיםמכוחהעברת )ב(
אמצעישליטהעלפידין,רשאייושבראשהרשות,לאחר
שנתןלאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורותלו
למכוראתאמצעיהשליטההאמורים,כולםאוחלקם,בתוך

תקופהשיורה,כךשלאיהיהעודבעלשליטהכאמורע

)ב( קטן סעיף הוראות לפי הרשות ראש יושב הורה )ג(
למכוראמצעישליטה,רשאיהואלתתהוראהכאמורבסעיף

קטן)א()2(עד)4(,בשינוייםהמחויביםע

לאמכרבעלהשליטהאתאמצעיהשליטהבהתאם )ד(
להוראותיושבראשהרשותלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,
נכסים כונס למנות הרשות, לבקשת המשפט, בית רשאי

למכירתאמצעיהשליטהכאמורע

סימן ד': אישור מאת מאסדר

תנאיםלקבלת
אישור

)4(,14ע מאסדררשאילתתלגוףהמנויבסעיף3)א()1(עד )א(
לחברתתשלומים,לגוףמוסדי,לבעלרישיוןלמתןאשראי,
לבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,לבעלרישיון
למתןשירותמידעפיננסיאולגוףשנקבעלפיסעיף2)ו(,לפי
העניין,שביקשוזאת,אישורלמתןשירותייזוםבסיסי,ובלבד

שמתקייםלגביהםהאמורבסעיף4)א()2(ו–)3(ע

מאסדררשאילתתלגוףהמנויבסעיף3)א()1(עד)4(או )ב(
לגוףשנקבעלפיסעיף2)ו(,לפיהעניין,שביקשוזאת,אישור
למתןשירותייזוםמתקדם,ובלבדשמתקייםלגביהםהאמור

בסעיף4)א()2(ו–)3(ע

לסעיף 14 לחוק המוצע

מוצעלקבועכימאסדרשלגוףהמנויבסעיף3)א()1(
עד)4(המוצעוכןמאסדרשלחברתתשלומים,גוףמוסדי,
מערכת להפעלת רישיון בעל אשראי, למתן רישיון בעל
לתיווךבאשראי,בעלרישיוןשירותמידעפיננסיאושלגוף
אחרשנקבעלפיסעיף2)ו(המוצע,יהיהרשאילתתלגוף
האמורשביקשזאת,אישורלמתןשירותייזוםתשלום,כלומר
שירותייזוםבסיסיאושירותייזוםמתקדם)מלבדלגביחברת
תשלומיםשנדרשתלרישיוןלמתןשירותיתשלוםלצורך
שירותייזוםמתקדם(,לפיהענייןולפיסוגהגוףשיכוללקבל
אישורכאמורלפיסעיף2המוצע,ובלבדשמתקייםלגביו
האמורבסעיף4)א()2(ו–)3(המוצעבנוגעלעמידהבתנאי
המתאימים הטכנולוגיים והאמצעים הטכנית המיומנות
הנדרשיםלשםמתןשירותייזוםתשלוםשהואמבקשלתתוכן
תוכניתעסקיתהמעידהעליכולתולתתאתהשירותהאמורע

יובהרכיאישורכאמוריוכללהינתןגםבדרךשלמתן
תעודהחתומהדיגיטלית)סרטיפיקט(שהנפיקהמאסדר,
לצורךקבלתגישהלחשבוןתשלוםהמנוהלעלידימנהל
הוראות למתן ממשק מערכת באמצעות תשלום חשבון

תשלום,לפיהחוקהמוצעע

זאתועוד,מוצעלקבועכיאםמצאהמאסדרשמבקש
האישוראינוראוילעסוקבמתןשירותייזוםתשלום,בשל
טעמיםשבטובתהציבור,רשאיהואשלאלתתלואישור
4)א( בסעיף האמורים התנאים לגביו מתקיימים אם אף

)2(ו–)3(המוצע,ובלבדשניתנהלוזכותשימועעבמסגרת
הנוגעים שיקולים לדוגמה, לשקול, המאסדר רשאי זו,
לעיסוקיםהאחריםהמותריםלפידיןלגוףהפיננסיהמפוקח

ולהשפעתהעיסוקבשירותייזוםתשלוםעליהםע
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מצאמאסדרכימבקשהאישוראינוראוילעסוקבמתן )ג(
העניין, לפי מתקדם, ייזום שירות או בסיסי ייזום שירות
בשלטעמיםשבטובתהציבור,רשאיהוא,בהחלטהמנומקת
בכתב,שלאלתתלואישוראףאםמתקייםלגביוהתנאי
האמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,לפיהעניין,ובלבדשנתןלו
הזדמנותלטעוןאתטענותיולפניואולפנימישהואהסמיכו

לכךמקרבעובדיו,בדרךשהורהע

מבקש15עבקשהלאישור יפרט בבקשה למאסדר; תוגש לאישור בקשה )א(
האישוראםהואמבקשלעסוקבמתןשירותייזוםבסיסיאו

שירותייזוםמתקדםע

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לאישור לבקשה )ב(
של עסקית תוכנית זה ובכלל האישור, לקבלת התנאים
מאסדר, בהוראות לקבוע, רשאי המאסדר האישור; מבקש
אתהפרטיםשייכללובתוכניתהעסקיתכאמורוכןפרטים,

מסמכיםודוחותנוספיםשייכללובבקשהאושיצורפולהע

המאסדראועובדמטעמורשאילדרושממבקשהאישור )ג(
בסעיפים האמור על נוספים דוחות או מסמכים פרטים,
קבלת לשם דרוש הדבר כי לו נראה אם ו–)ב(, )א( קטנים

החלטהבבקשהע

בשינויים16עתנאיהאישור האישור, תנאי לעניין יחולו 6 סעיף הוראות
המחויביםובשינויזה:במקום"הרשות"יבוא"המאסדר"ע

ביטולאוהתליה
שלאישור

בהחלטה17ע להתלותו, או אישור לבטל רשאי מאסדר )א(
מנומקתבכתב,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

לסעיף 15 לחוק המוצע

למאסדרע תוגש לאישור בקשה כי לקבוע מוצע
במתן לעסוק מבקש האישור מבקש אם יפורט בבקשה
שירותייזוםבסיסיאושירותייזוםמתקדם,לפיהעניין,
וכןיצורפולבקשהמסמכיםהמעידיםעלקיוםהתנאים
מבקש של עסקית תוכנית זה ובכלל האישור, לקבלת
מאסדר בהוראות לקבוע רשאי יהיה המאסדר האישורע
פרטים, וכן כאמור העסקית בתוכנית שייכללו פרטים
כדילאפשר כך, על שיצורפולהענוסף מסמכיםודוחות
בבקשות ומנומקות מבוססות החלטות לקבל למאסדר
האישורשיוגשואליו,מוצעלקבועכיהמאסדראועובד
מטעמו,יהיהרשאילדרושבאופןפרטניממבקשהאישור

פרטים,מסמכיםאודוחותנוספיםע

לסעיף 16 לחוק המוצע 

מוצעלקבועכיהוראותסעיף6המוצעשמכוחותהיה
בעל על שיחולו נוספים תנאים לקבוע רשאית הרשות
רישיון,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןתנאיהאישור

שמאסדרהגוףיהיהרשאילקבועע

לסעיף 17 לחוק המוצע

מוצעלקבועשהעילותשלפיהןרשאימאסדרלבטל
אישוראולהתלותו,בהחלטהמנומקתבכתבובכפוףלחובת
שימוע,יהיוכלהלן:האישורניתןעליסודמידעכוזבאו
למתן התנאי האישור בבעל להתקיים חדל אם שגוי;
האישורכאמורבסעיף14)א(או)ב(המוצע,לפיהעניין,או
שהואהפרתנאימהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף16
המוצע;במקרהשבובעלהאישורהפרהוראהמההוראות
לפיהחוקאוהוראתמאסדר;המאסדרהתלהאתהרישיון
בתחום עיסוקו לשם האישור לבעל אחר דין לפי שנתן
ושאינו המוצע 2)ו( בסעיף שנקבע גוף ולעניין הפיננסי,
בעלרישיוןכאמור-המאסדרהגביללפידיןאתפעילותו
הציבור שבטובת טעמים של בהתקיימם או הפיננסית;

המצדיקיםאתביטולהאישוראואתהתלייתוע

לבעל אחר דין לפי שניתן הרישיון התליית לעניין
האישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסיאוהגבלתפעילותו
הפיננסיתשלגוףשנקבעלפיסעיף2)ו(המוצע,יובהרכי
מלכתחילהההצדקהלחייבגופיםאלהבחובתהאישור
חלףחובתהרישוי,הייתהכיפעילותםמפוקחתמכוחדין
אחרעלידימאסדרעלפיכך,אךנכוןכיאםבוטלהרישיון
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האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםבבעלהאישורהתנאילמתןהאישור )2(
כאמורבסעיף14)א(או)ב(,לפיהעניין,אושהואהפר

תנאימהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף16;

בעלהאישורהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראותמאסדר;

המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתןלפידיןאחר )4(
לבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,ולעניין
גוףשנקבעלפיסעיף2)ו(ושאינובעלרישיוןכאמור-

המאסדרהגביללפידיןאתפעילותוהפיננסית;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
האישוראואתהתלייתוע

הוראותסעיף7)ד(יחולולענייןביטולאוהתליהשל )ב(
"הרשות" במקום זה: ובשינוי המחויבים בשינויים אישור,

ו"יושבראשהרשות"יבוא"המאסדר"ע

פיקוחעלמי
שאישורובוטלאו

הותלה

הותלה,18ע או בוטל שאישורו מי על יחולו 8 סעיף הוראות
ראש "יושב במקום אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים
שהוא הרשות "עובד ובמקום "המאסדר" יבוא הרשות"

הסמיכולכך"יבוא"עובדמטעמו"ע

סימן ה': הוראות שונות

מרשםחברות
תשלומיםויוזמי

תשלום

הרשותתנהלמרשםשלחברותתשלומיםויוזמיתשלום19ע )א(
ותפרסמובאתרהאינטרנטשלהרשות;המרשםיכלולאתאלה:

העיקריאוחדלהפיקוחעלהפעילותנושאתהרישיוןשל
גופיםאלה,חדלהלהתקייםההצדקהכאמורוהדברמהווה

סיבהלביטולהאישורע

עודמוצעכיהוראותסעיף7)ד(המוצעיחולולעניין
ביטולאוהתליהשלאישור,כךשלבעלאישורתהיהזכות
שימועלפניהמאסדרבטרםביטלאוהתלהאתהאישורע
קיימים אם כי לקבוע גם מוצע האמור לסעיף בהתאם
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםהתלייתאישורבאופןמיידי,
המאסדריהיהרשאילנקוטאמצעישלהתלייתהאישור
הזדמנות האישור לבעל שתינתן ובלבד מיידי, באופן
התליית לאחר האפשר ככל בסמוך טענותיו את לטעון
האישורולאיאוחרמ־30ימיםלאחרהתליהכאמורעכאמור
לעיללענייןסעיף7)ד(המוצע,מטרתהשלסמכותזוהיא
הפסקתהפעילותבאופןמיידיבמקוםשבונשקפיםסיכונים

מהותיים,כמפורטלעיל,הנובעיםמהמשךהפעילותע

לסעיף 18 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהוראותסעיף8לחוקהמוצעלעניין
הותלה,יחולו, מישרישיונובוטלאו חובותופיקוחעל
בשינוייםהמחויבים,גםעלמישאישורובוטלאוהותלה,
וזאתכדילהבטיחללקוחותאתהמשךעמידתמישקיבל

אישורלעסוקבמתןשירותייזוםמתקדםאושירותייזום
בסיסי,בהתחייבויותשניתנולהםלפנישבוטלאוהותלה

האישורע

לסעיף 19 לחוק המוצע

חברות של מרשם תנהל הרשות כי לקבוע מוצע
ויוזמיתשלוםאשריכלולאתרשימתחברות תשלומים
התשלומיםופרטיהן,רשימתבעליהרישיוןלייזוםבסיסי
ופרטיהםורשימתבעליהאישורלמתןשירותייזוםבסיסי
אולמתןשירותייזוםמתקדם,לפיהעניין,ופרטיהם,כפי
שהעבירלהכלאחדמהמאסדריםעמרשםזהיפורסםבאתר

האינטרנטשלהרשותע

עודמוצעכיבמרשםייכללו,ביןהשאר,פרטיבעל
הרישיוןאובעלהאישור,ובכללזהפרטיםליצירתקשר
עימו,סוגהשירותשרשאיבעלהרישיוןאובעלהאישור
לתתעלפיהרישיוןאוהאישור,זהותהמאסדרשלכל
אחדמאלהוכןדברביטולאוהתליהשלרישיוןאואישור
או שהרישיון במקרה ההתליה תקופת לרבות שניתנו,

האישורהותלהע

מרשםזהנועדלרכזאתכלפרטיחברותהתשלומים
ויוזמיהתשלוםכאמורבמקוםאחדלטובתציבורהלקוחות,
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רשימתחברותהתשלומיםופרטיהן; )1(

ופרטיהם, בסיסי ייזום רישיון בעלי רשימת )2(
חברותהתשלומיםהרשאיותלתתשירותייזוםמתקדם
ופרטיהן,וכןבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה

כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורע

במרשםייכללופרטיםאלהלפחות: )ב(

פרטיבעלהרישיוןאובעלהאישור,ובכללזה )1(
פרטיםליצירתקשרעימו;

סוגהשירותשרשאיבעלהרישיוןאובעלהאישור )2(
לתתעלפיהרישיוןאוהאישור;

זהותהמאסדרשלחברתהתשלומיםאושליוזם )3(
התשלום;

אישור או רישיון של התליה או ביטול דבר )4(
שניתנו;ולענייןהתליהכאמור-גםתקופתההתליהע

חובתהודעה
לרשות,לבעל

רישיוןולבעלהיתר
שליטה

בעלרישיוןוכןבעלהיתרשליטהבויודיעולרשות,בלא20ע )א(
דיחוי-

אםחדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיון )1(
אוהיתרהשליטה,לפיהעניין;

הרשות רשאית שבשלו תנאי התקיים אם )2(
אתהיתר לבטל להתלותואו או הרישיון את לבטל
השליטה,לפיהעניין,ולענייןבחינתמהימנותכאמור
על לרשות יודיעו 12)א()2(, או 7)א()5( בסעיפים
התקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(
משרה נושא לגבי או לגביהם הייעוץ לחוק )6( עד

בכירהבהם,בארץאובחו"לע

באופןשיהיהקללוודאאולבדוקכיחברתתשלומיםאו
יוזםתשלוםהםבעלירישיוןאואישורתקף,לפיהעניין,
בעל או רישיון בעל אודות על הפרטים את לאתר וכן
אישור,לרבותפרטיםלצורךיצירתקשרעםבעלהרישיון
אובעלהאישורעמרשםזהיוכללשרת,ביןהשאר,מנהל
חשבוןתשלוםלמשלם,הנדרשלתתגישהליוזםתשלום
באמצעותמערכתממשקלמתןהוראותתשלוםבחשבון

תשלוםשלמשלםע

לסעיף 20 לחוק המוצע

בעל של הרישיון בתנאי עמידה על פיקוח לשם
הרישיון,עלעמידהבתנאיהיתרהשליטהשלבעלהשליטה
בחברתתשלומים,אועלמהימנותושלבעלרישיוןושל
בעלהיתרשליטהבחברתתשלומים,מוצעלחייבאתבעל
הרישיוןובעלהיתרהשליטהלהביאלידיעתהרשות,מייד
כשנודעלהםעלכך,אםחדללהתקייםתנאימןהתנאים
למתןהרישיוןאוהיתרהשליטה,לפיהעניין,אועלאודות

אירועיםהעלוליםלבססעילהלשלילתרישיוןאוהיתר
כאמור,אשרהתקיימובהםאובנושאימשרהבכירהבהםע

לענייןבחינתמהימנותכאמורבסעיפים7)א()5(או
12)א()2(המוצעים,עלבעלהרישיוןאובעלהיתרשליטה
בחברתתשלומים,להודיעלרשות,מיידכשנודעלהםעל
כך,עלהתקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג(
לחוקהייעוץלגביהםאולגבינושאמשרהבכירהבהם,
בארץאובחו"לעהכוונהלאירועיםכגוןפתיחהבחקירה
מוצע עוד הרשעהע או אישום כתב הגשת מינהלית,
לקבועכילשםעמידהבדרישהזו,חובהעלנושאמשרה
בכירהבבעלרישיוןאובבעלשליטהבחברתתשלומים,
למסורלהםאתהפרטיםהנדרשיםלשםעמידהבחובתםע
כאמור,סעיףדומהלסעיףהמוצע,קייםלגביבעלרישיון
שירותמידעפיננסי,כקבועבסעיף20לחוקשירותמידע
פיננסי,בעלרישיוןלפיחוקהייעוץ,כקבועבסעיף27)ג(
לחוקהאמור,ולגבירכזהצעה,זירתסוחרובורסה,כקבוע

בסעיפים35מב)ד(,44כחו–45ולחוקניירותערךע
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נושאמשרהבכירהבבעלרישיוןאובבעלהיתרשליטה )ב(
יודיעלבעלהרישיוןאולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,
עלהתקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג(לחוק
הייעוץ,לגביו,כאמורבסעיףקטן)א()2(,בלאדיחוי;הודעה
לפיסעיףקטןזהתכלולאתהפרטיםהדרושיםלבעלהרישיון
אולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,כדילמלאאתחובתו

לפיסעיףקטן)א(ע

מתןרישיוןלנותן
שירותזר

עלאףהאמורבסעיפים4ו־10,הרשותרשאיתלתתרישיון21ע
לנותןשירותזרגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(עד)4(ו–)6(וכןלפטורבעלשליטהבומחובת
היתרשליטהלפיסעיף10,וכןלהתנותאתמתןהרישיוןאו
6,אם הפטורכאמורבתנאיםשייקבעוברישיוןלפיסעיף
שוכנעהכיהדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלנותןהשירות
הזרבמתןשירותתשלוםאושירותייזוםבסיסי,לפיהעניין,
והפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספקבכלהנוגע
לענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכולתוךשמירהעל
עניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשותטעמיםשבטובת

הציבורע

לסעיף 21 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהרשותרשאיתלתתרישיוןלנותן
שירותזרגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםלמתןרישיון
האמוריםבסעיף4)א()1(עד)4(ו–)6(,העוסקים,ביןהשאר,
בענייניםאלה:התאגדותכחברהבישראלאורישוםכחברת
חוץ;קיומםשלאמצעיםטכנולוגיים,דרישותאבטחתמידע
וניהולסיכונים;קיומהשלתוכניתעסקיתועודעעודמוצע
לקבועאפשרותלפטורבעלשליטהבנותןשירותזרכאמור,
מקבלתהיתרשליטהלפיסעיף10המוצע,וכןלהתנותאת
מתןהרישיוןאוהפטורכאמורבתנאיםשייקבעובתנאי
אם זאת, המוצעע 6 סעיף לפי רישיון בעל של הרישיון
מצאההרשותשהדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלנותן
השירותהזרבמתןשירותתשלוםאושירותייזוםבסיסי,
לפיהעניין,והפיקוחעלעיסוקוכאמור,נותןמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיהסעיפיםשמוזכרים
לעיל,והכולתוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותושקילת
טעמיםשבטובתהציבורעמטרתסעיףזההיאלאפשראת
התאמתתנאיהרישיוןלנותןשירותזר,עלבסיסהרישיון
הזרשבוהואמחזיק,ולאבפטורמקבלתרישיוןלפיהחוק
המוצע,כדילהפחיתחסמיכניסהולאפשרלחברותזרות

לפעולבישראל,והכולתוךהבטחתעניינםשלהלקוחותע

לפיכך,חברות)ישראליותאוזרות(המחזיקותברישיון
זר,שרוצותלפעולבישראלולתתשירותיתשלוםאושירות
מהרשות רישיון לקבל יוכלו העניין, לפי בסיסי, ייזום
בהתבססעלחלקמתנאיהרישיוןהזרוהפיקוחהחלעליהן
אשרמסדיראתפעילותןבתחומיםאלהעתנאיםאלויוכנסו
שהרשות לאחר וזאת הצורך, במידת ברישיון, כתנאים
תשתכנעשתנאיםאלהנותניםמענהמספקלתנאימתן
הרשות לדוגמה, כך, המוצעע בחוק המפורטים הרישיון
שהוא זר, שירות נותן של הרישיון בתנאי לקבוע תוכל
יידרשלהחזיקהוןעצמיבגובהשנקבעלגביולפיהדיןהזר
החלעליווזאתחלףההוןהעצמישקבעהלפיסעיף25)א(
לחוקהמוצע,וזאתאםהשתכנעהכאמורוכדילאפשראת

כניסתםשלחברותזרותלישראלע

יובהר,כימתןהרישיוןעלידיהרשותלגורמיםכאמור
יכפיףאותםלכלהוראותהחוקוכןלפיקוח,אכיפהוהסדרה
עלידיהרשותעעודיובהרכיחוקשירותיתשלוםחלגם
עלחברותזרותשנותנותשירותיתשלוםלישראלים,ככל
שירותיהןללקוחותבישראל,בהתאם שהןמכוונותאת

לסעיף47לחוקשירותיתשלוםע
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פרק ג': פעילותם של בעל רישיון ובעל אישור מאת הרשות

עיסוקיםנוספים
שלחברת
תשלומים

השררשאילקבוענסיבותאותנאיםשבהתקיימםחברת22ע )א(
תשלומיםלאתהיהרשאיתלעסוקבהפעלתמערכתתשלומים
שמשתתףבהנותןשירותיתשלוםאחר,שמטרתםלמנועאו
לצמצםאתהחששלניגודענייניםבהפעלתהמערכתכאמור,
בשיםלבלתועלתהקיימתבהפעלתה;קביעתנסיבהאותנאי
כאמורהנוגעיםלהפעלתמערכתמבוקרת,בשלפעילותה
כמערכתמבוקרת,תיעשהבהסכמתהנגיד;קביעתנסיבהאו
תנאיכאמורהנוגעיםלהפעלתמערכתמבוקרת,בשלפעילותה
כמערכתמבוקרת,תיעשהבהסכמתהנגיד;לענייןזה,"נותן
שירותיתשלום"-חברתתשלומים,תאגידבנקאי,בעלרישיון
נותןשירותיתשלוםיציבותי,בנקהדואר,ובעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדוןואשראי,העוסקיםבמתןשירותיתשלוםע

חברת של נוסף עיסוק כי הרשות ראש יושב מצא )ב(
תשלומים,לרבותהפעלתמערכתתשלומיםכאמורבסעיף
הפיקוח ביכולת או חובותיה במילוי לפגוע צפוי )א(, קטן
או תשלום, שירותי חוק לפי או זה חוק לפי הרשות, של
בעניינםשללקוחותיהשלחברתהתשלומים,אומעוררחשש
ממשילניגודענייניםבפעילותה,רשאיהואלאסורעלחברת
התשלומיםלעסוקבאותועיסוקנוסףככללאובמקרהמסוים,
אולהורותעלתנאיםלעיסוקכאמור;הוראהכאמורהנוגעת
להפעלתמערכתמבוקרת,בשלפעילותהכמערכתמבוקרת,

לאתינתןאלאבהסכמתהנגידע

לסעיף 22 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

מוצעלאפשרלחברותתשלומיםלעסוקבעיסוקים
נוספיםעלשירותיהתשלוםשהןמספקותעיחדעםזאת,
כמפעיל כאמור, תשלומים חברת שבהם מקרים ייתכנו
תשלומים מערכת שירותי תספק תשלומים, מערכת
לחברותתשלומיםאחרות,באופןשייצורתלותשלחברות
התשלומיםהאחרותבמתןשירותיהמערכתכדישיוכלו
להמשיךלפעולולהתחרותבשוק;במקריםכאלהפעילות
חברתתשלומים,הןכנותנתשירותיתשלוםבעצמהוהן
לחברות שירותים שנותנת תשלומים מערכת כמפעילת
שיגרום עניינים ניגוד ליצור עלולה אחרות, תשלומים
מכך וכתוצאה למתחרים הניתנים בשירותים לפגיעה
לפגיעהבתחרותעואולם,במקריםאחרים,פעילותהשל
חברתתשלומיםכמפעילמערכתתשלומיםצפויהלהביא
התשלומיםע שוק ולפיתוח מועילים פעולה לשיתופי
בתקנות, לקבוע, האוצר שר את להסמיך מוצע לפיכך,
נסיבותאותנאיםשבהתקיימםחברתתשלומיםלאתהיה
רשאיתלעסוקבהפעלתמערכתתשלומיםשמשתתףבה
למנוע היא זה הסדר מטרת אחרע תשלום שירותי נותן
בהפעלת הכרוך עניינים לניגוד החשש את לצמצם או

מערכתתשלומיםכאמורעלידיחברתתשלומים,בשיםלב
לתועלתהקיימתבהפעלתהמערכתלטובתנותנישירותי
תשלוםהמשתתפיםגםהםבמערכתהתשלומיםהאמורהע
לענייןזה,מוצעלהגדירנותןשירותיתשלוםהמשתתף
במערכתתשלומיםשמפעילהחברתתשלומים,באופןרחב,
הכוללאתכלסוגיהגופיםהעוסקיםבמתןשירותיתשלום
בשוקעכלומרחברתתשלומים,תאגידבנקאי,בעלרישיון
נותןשירותיתשלוםיציבותי,בנקהדוארובעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדוןואשראיע

במטרהלוודאאתתקינותהפעילותשלחברתתשלומים
ולצמצםאתהסיכוניםשחברתתשלומיםנוטלתעלעצמה
במסגרתעיסוקיה,מוצעלקבועכיאםנמצאכיעיסוקנוסף
שלחברתתשלומיםמסוימתצפוילפגועבמילויחובותיהאו
ביכולתהפיקוחשלהרשות,לפיהחוקהמוצעאולפיחוק
שירותיתשלום,אובעניינםשללקוחותיהאומעוררחשש
ממשילניגודענייניםבפעילותה,רשאייושבראשהרשות
לאסורעלחברתהתשלומיםלעסוקבאותועיסוקנוסףככלל

אובמקרהמסויםאולקבועתנאיםלעיסוקכאמורע

הנוגעים כאמור, הוראה או תנאי נסיבה, בקביעת
כמערכת פעילותה בשל אך מבוקרת, מערכת להפעלת

מבוקרת,תופעלהסמכותבהסכמתהנגידע
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חברתתשלומיםרשאיתלעסוקבמתןשירותיכספומט, )ג(
אגב אשראי במתן או תשלום שירות אגב כספים בהמרת
פעולתתשלום,בלאצורךברישיוןנוסףלפיחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסייםמוסדריםע

אשראיאגבפעולתתשלוםיינתןעלידיחברתתשלומים )ד(
כאמורבסעיףקטן)ג(בכפוףלהתקיימותכלהתנאיםהאלה:

האשראיניתןכשירותהנלווהלפעולתתשלום )1(
- אשראי מסגרת העמדת ולעניין ביצועה, ולשם
המסגרתמיועדתלמתןאשראיכשירותנלווהלפעולת
תשלום" "פעולת זה, לעניין ביצועה; ולשם תשלום
)1( -העברתכספיםממשלםלמוטבכאמורבפסקה
שירותי לחוק 1 שבסעיף תשלום" "פעולת להגדרה

תשלום,ובלבדשהמשלםוהמוטבאינםאותואדם;

האשראיייפרעבתוךתקופהשלאתעלהעל12 )2(
חודשיםממועדמתןהאשראי;

ההוןהעצמישלחברתהתשלומיםעומדבהלימה )3(
להוראות בהתאם ידה, על הניתן האשראי להיקף

הרשותלפיסעיף25)א(;

תנאיםנוספיםשקבעהשרלענייןמתןאשראי )4(
אגבפעולתתשלום,לפיהצעתהרשותאובהתייעצות
שירותים נותני על המפקח עם ובהתייעצות עימה,

פיננסייםע

עודיודגשכיאיןבכלהאמורכדילגרועמסמכויות
הממונהעלהתחרותבנוגעלמפעילמערכתתשלומים,הן
מכוחדיניההסדריםהכובליםוהןמכוחדיניהמונופולין,
הקיימות המבוקרות המערכות למפעילי בנוגע לרבות
כיוםעכך,איןגםבכלהאמורכדילגרועמהתנאיםשנקבעו
בהחלטותהפטורשנתנההממונהעלהתחרותואשרמכוחן

פועלתשב"אע

נוסףעלכך,כיאיןבאמורבסעיףקטן)ב(המוצעכדי
לגרועמהגבלותעיסוקלפיכלדין,ובכללזהלפיסעיף
21)א(לחוקהבנקאות)רישוי(המייחדפעילותשלקבלת
בנקאיע לתאגיד כאחת, אשראי ומתן כספיים פיקדונות
לשםכך,הובהרבסעיף24המוצעכיכספיםשהתקבלואצל
חברתתשלומיםמלקוחותיהאובעבורםלצורךמתןשירותי
תשלום,לאישמשולמתןאשראי,וכןכילאיראובקבלת
כספיםכאמורכקבלתפיקדונותכספייםכהגדרתהבסעיף
21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(,ובלבדשכספיםאלהיובטחו

במלואםבמסגרתהמנגנוניםהקבועיםבסעיף24המוצעע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיחברתתשלומיםרשאיתלעסוקבמתן
כספומט, באמצעות מזומן והפקדת משיכת של שירות
כהגדרת"שירותיכספומט"המוצעתבתיקוןלחוקשירותי

תשלום,בהמרתכספיםאגבשירותתשלוםובמתןאשראי
אגבפעולתתשלום,בלאצורךברישיוןנוסףעפעילויותאלה,
המוסדרותבמסגרתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
משירותי אינהרנטי חלק רבות פעמים מהוות מוסדרים,
התשלוםשאותםמספקותחברותהתשלומיםללקוחותיהם,
למשלכאשראלהמבקשיםלהעבירכספיםלחו"לבמטבע
מקומי,אולרכושמוצרבפריסהלתשלומים,אשרכרוכה
העובדה בהינתן הרכישהע ביצוע לשם אשראי בקבלת
שרישיוןשירותיתשלוםהוארישיוןמשמעותיהדורש,בין
השאר,עמידהבדרישותהוןעצמי,אמצעיםטכנולוגיים
ומיומנותבהפעלתם,דרישותאבטחתמידע,ניהולסיכונים
המתאימות תאגידי ממשל דרישות עסקית, והמשכיות
וכפיפותלפיקוח הניתן הפעילות והיקף השירות לאופי
שוטףשלהרשות,מוצעלאפשרלחברותהתשלומיםלעסוק
גםבפעילויותהנלוותהאמורותלעיל,בלאצורךבקבלת

רישיוןנוסףלשםכךע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועכיחברתתשלומיםאשרתרצהלתת
אשראיאגבפעולתתשלום,לאתידרשלקבלרישיוןנוסף
פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לפי אשראי למתן
האשראי )1( האלה: התנאים מתקיימים אם מוסדרים,
ניתןכשירותהנלווהלפעולתתשלוםורקלשםביצועה,
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הרשותתקבע,בהוראותמאסדר,הוראותשיחולועל )ה(
חברתתשלומיםבענייןמתןשירותיכספומט,המרתכספים
אגבשירותתשלוםאומתןאשראיאגבפעולתתשלום,כאמור
בסעיףקטן)ג(,והתנאיםלמתןשירותיםכאמור,ולענייןפיקוח

הרשותעלמתןשירותיםכאמוריחולוהוראותפרקו'ע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו–)ה(,הייתהחברת )ו(
רישיון בעלת או אשראי למתן רישיון בעלת תשלומים
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי,יחולועליההוראותחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםגםלענייןמתןאשראי

אגבפעולתתשלוםע

חברתתשלומיםלאתיתןללקוחריביתעליתרתזכות )ז(
בחשבוןתשלוםאוכלהטבהאחרתהנגזרתממשךתקופת

קיומהשליתרתזכותבחשבוןהתשלוםע

ולענייןהעמדתמסגרתאשראי-המסגרתמיועדתלמתן
אשראיכשירותנלווהלפעולתתשלוםורקלשםביצועהע
לענייןזה,'פעולתתשלום'כוללתהעברתכספיםממשלם
למוטבכאמורבפסקה)1(להגדרה"פעולתתשלום"המצויה
כספים העברת כוללת אינה אך תשלום, שירותי בחוק
ואינה אדם, אותו הם והמוטב המשלם כאשר כאמור
כוללתמשיכתמזומןמחשבוןתשלוםאוהפקדתמזומן
לחשבוןתשלום)פעולותהכלולותבפסקאות)2(ו–)3(של
אותההגדרה(עבהתאם,חברתתשלומיםאינהרשאיתלתת
עוד האחרונותע הפעולות לשתי נלווה כשירות אשראי
יובהרכיאיןמניעהשחברתתשלומיםתיתןאשראיאגב
צברשלפעולותתשלוםכאחד;)2(האשראיייפרעבתוך
תקופהשלאתעלהעל12חודשיםממועדמתןהאשראי;
בהלימה יעמוד התשלומים חברת של העצמי ההון )3(
ידה, על האשראישהועמדו האשראיולמסגרות להיקף
בהתאםלהוראותהרשותבנושאדרישותהוןעצמילפי
)4(תנאיםנוספיםשקבעשרהאוצר סעיף25)א(המוצע;
לענייןמתןאשראיאגבפעולתתשלום,לפיהצעתהרשות
אובהתייעצותעימהובהתייעצותעםהמפקחעלנותני

שירותיםפיננסייםע

תנאיםאלהנקבעוכדילצמצםאתהפעילותשלמתן
אשראיהפטורהמרישיוןייעודילמתןאשראי,לפעילות
הקשורהבאופןישירלפעולתהתשלוםוהמאפשרתאת
סיכונים יוצרת אינה זו שפעילות לוודא וכדי ביצועה,
נוספיםלכספיהלקוחותעיובהרכיהאיסורהמוצעבסעיף
24)ה(לחוקהמוצעשלפיוחברתתשלומיםאינהרשאית
לתתאשראימכספיםשהתקבלומלקוחותיהאובעבורם,
תשלוםע פעולת אגב הניתן אשראי של בהקשר גם חל
EMD–והPSD2–הסדרזהאומץבהשראתדירקטיבותה

המאפשרותמתןאשראינלווהבתנאיםדומיםע

לסעיפים קטנים )ה( עד )ו(

מוצעכיהרשותתקבע,בהוראותמאסדר,הוראות
שיחולועלחברתתשלומיםבענייןמתןשירותיכספומט,

אגב אשראי מתן או תשלום שירות אגב כספים המרת
)ג(המוצע,והתנאים פעולתתשלום,כאמורבסעיףקטן
מתן על הרשות פיקוח לעניין כאמורע שירותים למתן
שירותיםכאמוריחולוהוראותפרקו'לחוקהמוצעשעניינו
סמכויותהרשותבענייןמתןהוראות,פיקוחואכיפהעל

בעלירישיוןובעליאישורמאתהרשותע

יחדעםזאת,לענייןחברתתשלומיםהמחזיקהגם
ברישיוןלמתןאשראיאוברישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראי-בהיותהגורםהמפוקחגםעלידיהמפקחעל
נותנישירותיםפיננסייםמכוחחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים,מוצעכייחולועליההוראותהחוק
האמורגםלענייןמתןהאשראיאגבפעולתתשלום,וזאת
)ג(ו–)ה(עהטעםלכךהוא עלאףהאמורבסעיפיםקטנים
המאסדר הוא פיננסיים שירותים נותני על שהמפקח
לגבי ובכללזה חוץ־בנקאי, לענייןמתןאשראי הייעודי
חברתתשלומיםהעוסקתבפעילותשלמתןאשראישאינו
רקאגבפעולתתשלום,ולכןישמקוםלקבועאתפיקוחו
עלכללפעילותהאשראישלחברתהתשלומים,לרבות
תשלומים שחברת כמובן התשלוםע לפעולת הנלווית זו
המחזיקהגםברישיוןלמתןאשראיאוברישיוןלהפעלת
מערכתלתיווךבאשראילאתהיהפטורהמשארדרישות
החוקהמוצעלענייןפעילותהכחברתתשלומים,לרבות
הדרישותהקבועותבסעיף24המוצעלענייןשמירתכספי

הלקוחותוהגנתםע

לסעיף קטן )ז(

תיתן לא תשלומים חברת כי לקבוע מוצע עוד
ללקוחריביתאוכלהטבהאחרתהנגזרתממשךתקופת
קיומהשליתרתזכותבחשבוןתשלוםשמנוהלעלידהע
זאת,משוםשהעברתכספיםלחברתהתשלומיםמיועדת
אינה בנקאי, מפיקדון ובשונה תשלום, פעולת לביצוע
מיועדתלמטרתחיסכוןעסעיףזהנועד,ביןהשאר,להבטיח
כיחברתהתשלומיםאינהממנפתאתהכספיםהמנוהלים
אצלה,למשללצורךמתןאשראי)ראואתהאיסורלעניין
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מנגנוניםלאבטחת
מידע,ניהול

סיכונים,הגנת
סייברוהמשכיות

עסקיתבבעל
רישיוןאובעל

אישורמאת
הרשות

בלילגרועמהוראותכלדין,בעלרישיוןובעלאישור23ע )א(
מאתהרשותידאגולקיומםשלמנגנונים,נאותיםומתקדמים,
לאבטחתמידע,ניהולסיכונים,והגנתסייבר,ולענייןחברת

תשלומים-גםהמשכיותעסקיתע

בעניינים הוראות מאסדר, בהוראות תקבע, הרשות )ב(
בעלי מינוי חובת בעניין לרבות )א(, קטן בסעיף האמורים
תפקידיםשיהיוממוניםעלאבטחתמידע,ניהולהסיכונים,
והגנתסייבר,וקביעתתנאיכשירותודרישותהכשרהבעבורםע
בהוראותכאמוררשאיתהרשותלקבועדרישותשונות,לפי
סוגהרישיוןאוסוגהאישור,סוגשירותהתשלוםאוהיקף

הפעילותומאפייניהע

שמירהוהגנהעל
כספילקוחות

חברתתשלומיםתשמורעלכספיםשהתקבלומלקוחותיה24ע )א(
אובעבורםלצורךמתןשירותיתשלום,בחשבוןייעודי,לטובת
מחשבונותשבהם באופןנפרד גוףמנהל, לקוחותיה,אצל
מוחזקיםכספיהחברהונכסיה)בסעיףזה-חשבוןייעודי(,

באמצעותאחדמאלה:

החזקתהכספיםבחשבוןהייעודי; )1(

המיועד ייעודי בחשבון הכספים השקעת )2(
שהם בנכסים תהיה שההשקעה ובלבד להשקעה,
והכול גבוהה, נזילות וברמת נמוכה סיכון ברמת
)ז(; בהתאםלהוראותשקבעההרשותלפיסעיףקטן
וניירותערך לענייןזה,"נכסים"-כספים,פיקדונות

כהגדרתםבסעיף52לחוקניירותערךע

לפגיעה חשש שמעלה באופן המוצע(, 24)ה( בסעיף זה
בכספיהלקוחותובלישהיאכפופהלפיקוחהראוילפעילות
בנקאיתכאמורעלענייןזה,יצויןכיהסדרדומההאוסרעל
מתןריבית,קייםבאירופהבדירקטיבתה–EMDהמסדירה
אתפעילותםשלנותנישירותיתשלוםהמקבליםומחזיקים

בכספיםמלקוחותלשםביצועפעולותתשלוםע

לסעיף 23 לחוק המוצע

ולנוכח בכלל, תשלום שירותי מתן של בפעילות
זואשרמתבצעתבאמצעים ההיקףהנרחבשלפעילות
רבה חשיבות קיימת בפרט, מקוון ובאופן אלקטרוניים
לאבטחתמידע,לניהולסיכונים,להגנתסייבר,להמשכיות
עסקיתבעבורחברתתשלומיםולקיוםאמצעיםלמניעת
הלבנתהוןואיסורמימוןטרורעלפיכך,מוצעלקבועחובה
עלחברתתשלומיםובעלרישיוןובעלאישורמאתהרשות
מנגנונים של לקיומם לדאוג בסיסי ייזום שירות למתן
נאותיםומתקדמיםלאבטחתמידע,ניהולסיכונים,ובכלל
זהסיכוניםתפעולייםוסיכוניאיסורהלבנתהוןומימון
טרור,והגנתסייבר,ולענייןחברתתשלומים-גםהמשכיות
עסקיתעהמשכיותעסקיתנדרשתבעבורחברותתשלומים
מקרה בשל או מרצון בין פעילותן, את מפסיקות אשר
או נכסים, כינוס או פירוק להליכי כניסה של פתאומי

במצבשלרכישהאומיזוגעםחברהאחרתעכדילשמורעל
עניינםשלהלקוחותולוודאאתעמידתחברתהתשלומים
בחובותיהכלפילקוחותיהגםבמצבשבופעילותהנפסקת,
ישלוודאכימבוצעתהליךמסודרלסיוםההתקשרותעם

לקוחותיהולשמירתכספםכנדרשע

הרשות את להסמיך מוצע האמור, הבטחת לצורך
לקבועהוראותבענייניםאלה,לרבותבענייןחובתמינוי
ניהול מידע, אבטחת על ממונים שיהיו תפקידים בעלי
סיכונים,והגנתסייבראצלחברותהתשלומיםובעלירישיון
ובעליאישורמאתהרשותלמתןשירותייזוםבסיסי,לרבות
הרשות שונותע הכשרה ודרישות כשירות תנאי קביעת
רשאיתלקבועדרישותשונותבהוראותכאמור,לפיסוג
היקף או התשלום שירות סוג האישור, סוג או הרישיון
הדרישות את להתאים כדי וזאת ומאפייניה, הפעילות

לסיכוניםהנובעיםמהפעילותע

לסעיף 24 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א( וההגדרה "גוף מנהל"

של בתחום המוצעת בהסדרה היסוד מאבני אחת
הלקוחות כספי שמירת לאופן נוגעת תשלומים חברות
בניהול העוסקות התשלומים, לחברות יועברו אשר
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כספיםשהתקבלומלקוחותיהשלחברתתשלומיםאו )ב(
בעבורםלצורךמתןשירותיתשלום,המוחזקיםאוהמושקעים
בחשבוןייעודיכאמורבסעיףקטן)א(,לאיראובהםנכסי
החברה,לרבותלענייןהליכיחדלותפירעוןאופירוקבעניינה

שלחברתהתשלומיםע

סליקה או תשלום אמצעי של הנפקה תשלום, חשבון
שלפעולתתשלוםעבמטרהלהבטיחניהולתקיןושמירה
מכספי אלה כספים הפרדת תוך הלקוחות, כספי על
התשלומיםעצמה,מוצעלקבועחובהעלחברת חברת
שהתקבלו כספים על לשמור לעיל, כאמור התשלומים
מלקוחותיהאובעבורםלצורךמתןשירותיתשלוםכאמור,
שבהםמוחזקים מחשבונות נפרד גוףמנהלבאופן אצל
אפשריות: חלופות משתי באחת ונכסיה, החברה כספי
החזקתהכספיםבחשבוןייעודינפרד,אוהשקעתםבחשבון
ייעודיהמיועדלהשקעה,ובלבדשההשקעהתהיהבנכסים
שהםברמתסיכוןנמוכהוברמתנזילותגבוהה,בהתאם

להוראותשהרשותתקבעלענייןזהע

יובהרכיהסעיףנועדלקבועהסדרלענייןשמירת
הכספיםשהתקבלומלקוחותחברתהתשלומיםאובעבורם
בחובות עוסק אינו והוא תשלום, שירותי מתן לצורך
החוזיותהקיימותביןחברתהתשלומיםלביןלקוחותיהע
כך,למשל,במצבשבוהשקעתכספיהלקוחותהניבההפסד,
חלהחובהעלחברתהתשלומיםלהשליםמכספהבעבור
אותוהפסדכדילוודאכיבכלרגענתוןכספיהלקוחות
כספי מצבת מלוא את מכסים מושקעים, או השמורים
או מלקוחותיה התשלומים חברת שקיבלה הלקוחות
בעבורםלצורךמתןשירותיתשלוםעאםהניבההשקעה
כאמוררווח,הרווחיעבורלבעלותחברתהתשלומים,שכן
כאמורהלקוחותאינםרשאיםלקבלריביתאוכלהטבה
חברת שמחזיקה שלהם כספים בגין זמן תלוית אחרת

התשלומיםכאמורבסעיף22)ז(המוצעע

והבטחתם לקוחות כספי לשמירת דומה הסדרה
קיימתהיוםגםבתקנוןהבורסהלניירותערךבתלאביב
בנוגעלחברבורסהשאינובנק,ובתקנות15ו–21לתקנות
ניירותערך)זירתסוחרלחשבונוהעצמי(,התשע"ה-2014,
בנוגעלזירתסוחרלחשבונוהעצמיעגופיםאלהשומריםעל
כספילקוחותיהםונכסיהםבאופןנפרדמכספםומנכסיהם,
נאמנות חשבון פתיחת באמצעות למשל זאת ועושים
לטובתלקוחותבתאגידיםבנקאייםעיובהרכיהכוונהבסעיף
המוצעהיאלאפשרגםחשבוןייעודישבולאממונהנאמן
חיצוני,אלאהגוףעצמומנהלאתכספילקוחותיובעצמוע

ההסדרהמוצעבסעיף24)א(מקביללהסדרהקבועבסעיף
10לדירקטיבתה–PSD2ובסעיף7לדירקטיבתה–EMDע

לצורךסעיףזהמוצע,בסעיף1לחוקהמוצע,להגדיר
את להחזיק התשלומים חברת תוכל שבו מנהל" "גוף
החשבוןהייעודישלכספיהלקוחות,ככוללמספרגופים
)3(בעלרישיון )2(בנקהדואר; )1(תאגידבנקאי; כלהלן:
למתןשירותיפיקדוןואשראי;)4(בעלרישיוןבמדינהזרה
שבההואפועלהנתוןלפיקוחשלגוףשהוסמךלפידין
לפקחעלפעילותבנקאיתבאותהמדינה,לרבותלעניין
איסורהלבנתהוןומימוןטרור,ואילוניהלאתהעסקים
בישראל-היהחייבברישיוןבנקלפיחוקהבנקאות)רישוי(ע
רישיון במחזיקי או זרים בבנקים מדובר הדוגמה, לשם
מקביל,כגוןרישיוןCreditinstitutionבאיחודהאירופיעכל
זאתאםמצאיושבראשהרשותשהדיןוהפיקוחהחלים
עלאותוגוףמחוץלישראל,נותניםהגנהמספקתללקוחות
בישראלעדברזהנעשהבדומהלתחומיםאחריםשבהם
ניירות או כספים שמירת של פעילות ביצוע מתאפשר
ערךאצלגורמיםמורשיםמחוץלארץ,בהתאםלהמלצות
הוועדההבין־משרדיתלהסדרתשירותיהמשמורתבניירות
ערך)קסטודי(בשוקההוןהישראלי*;)5(גוףאחרשקבעשר
האוצר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימה,ובלבד
שהואמפוקחעלפידין,לרבותלפיחוקאיסורהלבנתהון,

התש"ס-2000)בפרקזה-חוקאיסורהלבנתהון(ע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ח(

עקרון על ולשמור הלקוחות כספי על להגן כדי
הפרדתםמכספיחברתהתשלומיםונכסיה,כמפורטבסעיף
קטן)א(,מוצעלקבועשכספיםאלההמוחזקיםאומושקעים
בחשבוןייעודיכאמור,לאיראובהםכחלקמנכסיחברת
התשלומים,לרבותלענייןהליכיחדלותפירעוןאופירוק
שלחברתהתשלומיםעבכךמוגניםכספיהלקוחותמ"הליכי
בסעיף להגדיר מוצע שאותם פירוק" או פירעון חדלות
קטן)ח(כהליכיםלפיחוקחדלותפירעוןשניתןלקבלבהם
צולפתיחתהליכיםאוהליכיםלפיחלקשמיניא'לחוק
החברותעהגדרהזההמופיעהגםבסעיף50אלחוקניירות
ערךומשמשתלהוראותבנושאסופיותהסליקהבמסלקת
הבורסהעבאופןזה,מוגניםכספיהלקוחותמהליכיםכאמור

https://wwwעisaעgovעil/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1% *
D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/Reports/177/Documents/IsaFile_5026עpdf?force_isolation=true
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הרשותרשאיתלהתיר )ג(
הכספים את להשקיע או להחזיק שלא תשלומים לחברת
שהתקבלומלקוחותיהאובעבורםלצורךמתןשירותיתשלום,
)א(, קטן בסעיף כאמור ייעודי בחשבון חלקם, או כולם
ובלבדשחברתהתשלומיםעשתהביטוחלטובתלקוחותיה
בנקאי תאגיד של ערבות לקוחותיה, לטובת המציאה, או
אושלגוףמוסדיעלהכספיםכאמורלהבטחתמלואכספי
הלקוחותשלאמוחזקיםאומושקעיםבחשבוןייעודיכאמור,
להנחתדעתהשלהרשותובהתאםלהוראותשקבעהלפי
)ז(,ביןהשאר,במקרהשלהליכיחדלותפירעון סעיףקטן
אופירוקבעניינהשלחברתהתשלומים;ביטוחאוערבות
לפיסעיףקטןזהלאיינתנועלידימישקיבלהיתרשליטה
בחברתהתשלומים,תאגידשבשליטתואותאגידשבשליטת
חברתהתשלומיםעבסעיףקטןזה,"חברתתשלומים"-חברת
תשלומיםשסכוםהכספיםשהיאמנהלתאונדרשתלהעביר
אללקוחותיהאומהם,לצורךמתןשירותיתשלום,אינועולה

עלעשרהמיליארדשקליםחדשיםע

העשוייםלהיפתחנגדחברתהתשלומיםומתביעותנושים
שלחברתהתשלומיםכנגדכספהונכסיהעההגנהעלכספי
הלקוחותמגינהעליהםגםמפניתחרותנושיםבהליכי
גבייה'רגילים')הוצאהלפועל,כינוסנכסיםוכדומה(עכמו
כן,באמצעותסעיףקטןזהביחדעםהוראותסעיףקטן)ה(
המוצע,מובטחכיכספיםשהתקבלומלקוחותיהשלחברת
תשלומיםאובעבורםלאישמשולמתןאשראי-פעילות
המחייבתרישיוןשלתאגידבנקאיבהתאםלהוראותסעיף

21לחוקהבנקאות)רישוי(ע

נובעת )ב( קטן בסעיף המוצעת הקביעה כי יודגש
מהמאפייניםהמהותייםשלהכספיםשהתקבלומלקוחות
חברתהתשלומיםאובעבורםעלדוגמה,החברהמחויבת
הפסד של במקרה הכספים סכום את מכיסה להשלים
בהשקעתםוכאמורלאיכולהלתתמהםאשראיעמאפיינים
אלהמלמדיםעלההפרדההמהותיתביןכספיהלקוחות
לביןכספיהחברה,ועלכןנכוןלקבועאתהאמורבסעיף
קטן)ב(במפורששלפיוהכספיםמוגניםמתביעותנושים

שלחברתהתשלומיםע

לסעיף קטן )ג(

לחברת להתיר סמכות לרשות להקנות מוצע
תשלומיםשלאלהחזיקאולהשקיעאתהכספיםשהתקבלו
מלקוחותיהאובעבורםבחשבוןייעודיכאמורבסעיףקטן
)א(,כולםאוחלקם,וזאתרקאםחברתהתשלומיםעשתה
ביטוחלטובתלקוחותיהאוהמציאה,לטובתלקוחותיה,
חברת כמו מוסדי גוף של או בנקאי תאגיד של ערבות
מלוא להבטחת יינתנו כאמור ביטוח או ערבות ביטוחע
כספיהלקוחותשלאמוחזקיםאומושקעיםבחשבוןייעודי
כאמור,ביןהשאר,במקרהשלהליכיחדלותפירעוןופירוק
שלחברתהתשלומים,להנחתדעתהשלהרשותובהתאם

להוראותשקבעהעהאפשרותהמנויהבסעיףקטןזהמוקנית
רקלחברותתשלומיםשסכוםהכספיםשהןמנהלותאו
נדרשותלהעביראללקוחותיהןאומהםלצורךמתןשירותי
תשלום,אינועולהעלעשרהמיליארדשקליםחדשיםע
מנהלות שהן הכספים היקף נתון שבזמן חברות כלומר
הכספים עם ביחד לקוחותיהן של תשלום בחשבונות
שהןצריכותלהעביראלהלקוחות)כסולקותשלפעולות
תשלום(אומלקוחותיהן)כמנפיקותשלאמצעיתשלום(,
חברות חדשיםע שקלים מיליארד עשרה על עולה אינו
הפעילות מהיקף גדול הוא פעילותן שהיקף תשלומים
כאמוריידרשולשמוראתהכספיםבחשבוןייעודילפי

סעיףקטן)א(אולפיסעיףקטן)ד(ע

בהוראותהרשותשייקבעולפיסעיףקטן)ז(להסדרת
הנושאהאמור,יוסדרו,ביןהשאר,אלה:אופןרישוםהכספים
עלידיחברתהתשלומיםכדילוודאכיבאפשרותהשל
חברתהתשלומיםלהבחיןביןכספיהלביןכספיהלקוחות
שהתקבלואצלה;תנאיהביטוחאוהערבותאשרהמוטבים
בהםיהיולקוחותחברתהתשלומיםואשריבטיחואתכספי
הלקוחות,ביןהשארבמקרהשלחדלותפירעוןאופירוק
שלחברתהתשלומים;ניהולהסיכוניםהכרוכיםבעשיית
הביטוחאוהמצאתהערבות;הסדרתאופןהמעברמשימוש
הלקוחות כספי להחזקת הערבות, או הביטוח בחלופת
אוהשקעתםבחשבוןייעודי,כאמורבסעיףקטן)א(;וכן
ההיערכותהנדרשתמצדחברתתשלומיםלקראתחציית
לקוחות כספי של חדשים שקלים מיליארד העשרה סף
שהיאמנהלתאונדרשתלהעביראללקוחותיהאומהם

לצורךמתןשירותיתשלוםע

שקל יובטחו הלקוחות כספי שכל שנדרש מאחר
לשקל,חלופותהביטוחאוהערבותהמוצעותבסעיףקטן
זה,יכולותלהיותגםעלחלקמכספיהלקוחות,כאשריתרת
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לפי השר, ו–)ג(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
הצעתהרשותאובהתייעצותעימה,ובהסכמתהנגיד,רשאי
לקבועכיחברתתשלומיםרשאיתשלאלהחזיקאולהשקיע
אתהכספיםשהתקבלומלקוחותיהאובעבורםלצורךמתן
שירותיתשלום,כולםאוחלקם,בחשבוןייעודיכאמורבסעיף
קטן)א(,ושלאלעשותביטוחאולהמציאערבותכאמורבסעיף
קטן)ג(,אםהתקיימותנאיםאחריםלשםהבטחתמלואכספי
הלקוחותשלאמוחזקיםאומושקעיםבחשבוןייעודיאושלא
נעשהלגביהםביטוחאוהומצאהלגביהםערבות,לפיהעניין,
ביןהשאר,במקרהשלהליכיחדלותפירעוןאופירוקבעניינה

שלחברתהתשלומיםע

כספיםשהתקבלומלקוחותיהשלחברתתשלומיםאו )ה(
בעבורםלצורךמתןשירותיתשלום,לאישמשולמתןאשראיע

לאיראובקבלתכספיםמלקוחותיהשלחברתתשלומים )ו(
אובעבורםלצורךמתןשירותיתשלוםושמירתםבחשבון
הוראות לפי הבטחתם או )א( קטן בסעיף כאמור ייעודי
סעיפיםקטנים)ג(או)ד(,קבלתפיקדונותכספייםכהגדרתה

בסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(ע

הכספיםמוחזקתאומושקעתבחשבוןייעודיכאמורבסעיף
קטן)א(אובחלופהאחרתשקבעשרהאוצר,בהתייעצות
עםהרשותובהסכמתהנגיד,לפיסעיףקטן)ד(עעודמובהר
כיביטוחאוערבותכאמורלאיינתנועלידימישקיבל
או בשליטתו תאגיד התשלומים, בחברת שליטה היתר
תאגידשבשליטתחברתהתשלומים,וזאתכדילמנועחשש
לניגודענייניםביןהפעילויותהשונותולהבטחתכספםשל
הלקוחותשלחברתהתשלומיםבמקרהשלאירועהמשפיע
עלכלהחברותהשייכותלאותהקבוצהתאגידיתעסעיףזה
מתבססעלהקבועבסעיף10לדירקטיבתה–PSD2ובסעיף
7לדירקטיבתה–EMD,אשרמאפשרות,בתנאיםמסוימים,
אתקיוםדרישתשמירתכספיהלקוחותבאמצעותביטוח
אוערבות,תחתהחלופהשלחשבוןייעודי,כמוסברלעניין

סעיףקטן)א(ע

לסעיף קטן )ד( 

מוצע ו–)ג(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף על
להסמיךאתשרהאוצר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצות
עימה,ובהסכמתהנגיד,לקבועכיחברתתשלומיםתהיה
רשאיתשלאלהחזיקאולהשקיעאתהכספיםשהתקבלו
מלקוחותיהאובעבורםלצורךמתןשירותיתשלום,בחשבון
או ביטוח לעשות ושלא )א( קטן בסעיף כאמור ייעודי
להמציאערבותכאמורבסעיףקטן)ג(,אםהתקיימותנאים
אחריםלהבטחתכלכספיהלקוחותבאופןנפרדמכספי
חברתהתשלומיםונכסיה,לרבותבמקרהשלהליכיחדלות
נועד זה סעיף התשלומיםע חברת של פירוק או פירעון
לאפשרגמישותלמקרהשבויתפתחומוצריםאושירותים
נוספיםשיאפשרואתהבטחתמלואכספיהלקוחותשלא

שלא אחרת בדרך ו–)ג( )א( קטנים סעיפים לפי הובטחו
פורטהבסעיףהמוצעע

לסעיף קטן )ה(

מוצעלקבועבמפורשכיחברתתשלומיםלאתוכל
בעבורם או מלקוחותיה שהתקבלו בכספים להשתמש
כלשהוע אשראי מתן לשם תשלום, שירותי מתן לצורך
יודגשכיאיסורזהחללארקעלאשראיהניתןאגבפעולת
תשלום,אלאגםבמקרהשבוחברתתשלומיםמחזיקהנוסף
עלכךברישיוןלמתןאשראילפיחוקהפיקוחעלשירותים
תוכל לא תשלומים חברת כלומר מוסדריםע פיננסיים
שירותי שנועדולמתן לעשותשימושבכספילקוחותיה
תשלום,למתןאשראיבמסגרתכלשירותיהאשראישהיא
נותנתעאיסורזה,ביחדעםהקבועבהוראותנוספותכמו
22)ז(המוצע,נועדלמנועמצבשבופעילותהשל סעיף
חברתתשלומיםתגיעלכדיפעילותבנקאית,שהיאפעילות
המחייבתרישיוןשלתאגידבנקאיבהתאםלהוראותסעיף

21לחוקהבנקאות)רישוי(ע

לסעיף קטן )ו( 

מוצעלהבהירכיקבלתכספיםמלקוחותיהשלחברת
תשלומיםאובעבורםלשםמתןשירותיתשלום,ושמירתם
בחשבוןייעודיכאמורבסעיףקטן)א(אוהבטחתםבאופן
אחר,כאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,לאייחשבוכקבלת
פיקדונותכספייםכהגדרתהבסעיף21)ב(לחוקהבנקאות
)רישוי(עכפישהובהרבדבריההסברלסעיףקטן)ה(המוצע,
חברותתשלומיםהעוסקותגםבמתןאשראי,אינןרשאיות
לעשותכןמכספילקוחותיהןעלפיכך,פעילותההמותרתשל
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הרשותתקבע,בהוראותמאסדר,הוראותלענייןאופן )ז(
השמירהעלכספילקוחותלפיסעיףזהע

בסעיףזה,"הליכיחדלותפירעוןאופירוק"-הליכי )ח(
חדלותפירעוןכהגדרתםבחוקחדלותפירעוןאוהליכיםלפי

חלקשמיניא'לחוקהחברותע

דרישותלעניין
הוןעצמי,דוחות,

והגשתמסמכים

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותיעמדובדרישות25ע )א(
לענייןהוןעצמיכפישתקבעהרשותבהוראותמאסדר,וכן
בדרישותנוספותלענייןביטוחאובטוחהאחרתאםקבעה
דרישות לקבוע רשאית הרשות כאמור; בהוראות הרשות
שונותלפיסעיףקטןזהלבעלרישיוןאולבעלאישורמאת
הרשות,לפיסוגהרישיוןאוהאישור,סוגשירותהתשלוםאו

היקףהפעילותומאפייניהע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותיגישולרשות )ב(
דוחות,הודעותונתוניםעלפעילותםלפיחוקזהבהתאם
להוראותשתקבעהרשותבהוראותמאסדר;הרשותרשאית
לקבועהוראותלענייןפרסומםלציבורשלדוחותוהודעות

לפיסעיףקטןזהע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותימסרולרשות, )ג(
הרשות עובד של דרישתו לפי או דרישתה לפי בכתב,
שהוסמךלכך,בתוךהמועדשייקבעבדרישה,הסבר,פירוט,
ידיעותומסמכיםבקשרלפרטיםהכלוליםבדוח,בהודעהאו

בנתוניםשהגישולפיסעיףקטן)ב(ע

חברתתשלומיםאינהקבלתפיקדונותכספייםמהציבור
לתאגידים יוחדה אשר פעילות כאחת, אשראי ומתן
בנקאייםומחייבתבקבלתרישיוןבהתאםלחוקהבנקאות
)רישוי(עעודיובהר,כיכלפעילותאחרתהכוללתקבלת
כפופה תהיה כאחת אשראי ומתן כספיים פיקדונות

להוראותחוקהבנקאות)רישוי(ע

לסעיף קטן )ז( 

על והשמירה התקין הניהול את להבטיח במטרה
כספיהלקוחות,מוצעלקבועכיהרשותתקבעהוראות
לחברתתשלומיםלענייןאופןשמירתכספילקוחותלפי

סעיף24המוצעע

לסעיף 25 לחוק המוצע

מוצעלקבועכמההוראותמיוחדותשיחולולעניין
בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותלעסוקבמתןשירות
ייזוםבסיסי,המפוקחיםבידיהרשותעיצויןכילגביבעלי
דומות הוראות קבועות אחרים, מאסדרים מאת אישור
מכוחחוקיהפיקוחהאחריםשחליםלגביהםולכןמוצע
כיההוראותשלהלןיחולורקלגביהגופיםהמפוקחיםעל

ידיהרשותע

לסעיף קטן )א( 

הרשות מאת אישור בעל או רישיון בעל כי מוצע
יחויבולעמודבדרישותשתקבעהרשותלענייןהוןעצמי
וכןבדרישותנוספותלענייןביטוחאובטוחהאחרת,אם
קבעההרשותעהרשותתהיהרשאיתלקבועדרישותשונות,
לפיסוגהרישיוןאוהאישור,סוגשירותהתשלום,היקף
הפעילותומאפייניה,וזאתכדילהתאיםאתדרישותההון
של ולסוגפעילותו להיקף הבטוחה או הביטוח העצמי,
הגוףהאמורעהסדרדומה,המשתנהבהתאםלסוגהשירות
דירקטיבת מכוח באירופה, גם קיים הפעילות והיקף

גם לאמצו ומוצע EMD–ה דירקטיבת ומכוח PSD2–ה
לצורךהחוקהמוצעע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

מאת אישור בעל או רישיון בעל כי לקבוע מוצע
הרשותיגישולרשותדוחות,הודעותונתוניםעלפעילותם,
בהתאםלהוראותשתקבעהרשותבהוראותמאסדר,וזאת
כדילאפשרלרשותלקייםפיקוחאפקטיביעלהגורמים
המפוקחיםלפיחוקזהעעודמוצעכיהרשותתהיהרשאית
לקבועהוראותלענייןפרסומםלציבורשלדוחותוהודעות

לפיסעיףקטןזהע
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בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשות,אומישהגיש )ד(
יכלול לא הרשות, מאת אישור או רישיון לקבלת בקשה
בבקשה,בדיווח,אובמידעאחרשהואמוסרלרשות,פרט
מטעה;לענייןזה,"פרטמטעה"-לרבותדברהעלוללהטעות

אתהרשותוכלדברחסרשהעדרועלוללהטעותהע

מסמךשבעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשות,אומי )ה(
שהגישבקשהלקבלרישיוןאואישורכאמור,חייבלהגישו

לרשות,יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירותערךע

הוראותמיוחדות
לבעלרישיוןשהוא

נותןשירותזר

זר26ע שירות נותן שהוא רישיון בעל לפטור רשאית הרשות
מהוראותשקבעהלפיסעיפים23)ב(,25)א(ו־27)א()4(,כולןאו
חלקן,וכןלהתנותפטורכאמורבתנאיםאשרייקבעובתנאי
הרישיוןשלולפיסעיף6,אםשוכנעהכיהדיןהזרהמסדיר
אתעיסוקושלנותןהשירותהזרבמתןשירותתשלוםאו
שירותייזוםבסיסי,לפיהעניין,והפיקוחעלעיסוקוכאמור
נותניםמענהמספקבכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותם
סעיפים,והכולתוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחר

ששקלההרשותטעמיםשבטובתהציבורע

נוסףעלכך,מוצעכיבעלרישיוןאובעלאישורמאת
לרשות ייזוםבסיסי,ימסרו הרשותלעסוקבמתןשירות
לפרטים בקשר ומסמכים ידיעות פירוט, הסבר, בכתב,
לפיהחוק שמסרו בנתונים הכלוליםבדוח,בהודעהאו
דרשו לכך שהוסמך הרשות עובד או היא אם לרשות,
ומסמכים דרישתההסבר,פירוט,ידיעות זאתעיובהרכי
לפידרישתהרשותאועובדהרשותשהוסמךלכךכאמור
)ג(,היאלצורךהבהרותשלדוחות,הודעות בסעיףקטן
ונתוניםשהוגשועלידיבעלרישיוןאובעלאישורמאת

הרשותכאמורבסעיףקטן)ב(ע

לסעיף קטן )ד( 

מוצעלקבועאיסורעלהטעייתהרשותכברמשלב
הגשתהבקשהלרישיוןאולאישור,כךשייאסרעלמבקש
רישיוןאומבקשאישורמאתהרשותלעסוקבמתןשירות
ייזוםבסיסיוכןעלבעלרישיוןאובעלאישורמהרשות
לעסוקבמתןשירותייזוםבסיסי,לכלולבבקשה,בדיווח
אובמידעאחרשהםמוסריםלרשותפרטמטעהעיוסבר
כיההגדרההמוצעת"פרטמטעה"כוללתגםדברהעלול
עלול שהעדרו חסר דבר כל וגם הרשות את להטעות
לרשות לאפשר נועד זה איסור הרשותע את להטעות
לבצעפיקוחאפקטיביעלהמבקשיםלעסוקבתחוםועל
מקביל, והוא המוצע החוק לפי המפוקחים הגורמים
לדוגמה,להסדרהקבועבסעיף36)ד(לחוקשירותמידע

פיננסיע

לסעיף קטן )ה( 

מוצעכיכלמסמךשבעלרישיוןאובעלאישורמאת
ייזוםבסיסיאומישמבקש הרשותלעסוקבמתןשירות
חייביםלהגישולרשות, לקבלרישיוןאואישורכאמור,

יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירותערךשעניינו
הגשתמסמכיםדרךמערכתהמגנ"א)מערכתגילוינאות

אלקטרוני(ע

לסעיף 26 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהרשותרשאיתלפטורבעלרישיון
סעיפים לפי שקבעה מהוראות זר שירות נותן שהוא
23)ב(,25)א(ו–27)א()4(לחוקהמוצע)העוסקיםבמנגנונים
והמשכיות סייבר הגנת סיכונים, מידע,ניהול לאבטחת
עסקיתבבעלרישיון,בדרישותביטוח,הוןעצמימזערי
אובטוחהאחרתובהוראותלענייןממשלתאגידיבחברת
כאמור פטור להתנות וכן מקצתן, או כולן תשלומים(,
6,אם בתנאיםשייקבעובתנאיהרישיוןשלולפיסעיף
שוכנעההרשותשהוראותהדיןזרהמסדירותאתעיסוק
ייזום תשלוםאושירות במתןשירות השירותהזר נותן
בסיסי,לפיהעניין,והפיקוחעלעיסוקו,נותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיהסעיפיםהאמורים,
והכולתוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותושקילתטעמים

שבטובתהציבורע

21המוצע,יובהרכי למוסברבנוגעלסעיף בדומה
לאמדוברבפטורמוחלטמדרישותהחוק,אלאבהתאמת
לדרישות לעיל, שהוזכרו בסעיפים האמורות הדרישות
נותן שהוא רישיון בעל אותו מחזיק שבו הזר הרישיון
שירותזרעבמקרהשבויינתןפטורמהדרישותהמצוינות
לנותן הקיימות חלופיות דרישות אותן המוצע, בסעיף
כחלק להיקבע יוכלו הזר, רישיונו מכוח הזר השירות
מתנאיהרישיוןשהרשותתיתןלועכלזאת,אםשוכנעה
הרשותכיהוראותהדיןהזרוהפיקוחעלעיסוקםשלבעלי
רישיוןשהםנותנישירותזרים,נותניםמענההולםלאותם
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הוראותוכללים
שלהרשות

הוראות27ע מאסדר, בהוראות לקבוע, רשאית הרשות )א(
שיחולועלבעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותלשם

יישוםחובותיהםלפיחוקזה,לרבותבענייניםאלה:

טיפולבתלונותלקוחותותיעודו; )1(

שמירתמסמכים; )2(

איתורמצביםשלניגודענייניםבפעילותםשל )3(
חברתתשלומיםאויוזםבסיסיהמפוקחעלידיהרשות,

וטיפולבהם;

לענייןחברתתשלומים-גםהוראותבעניינים )4(
אלה,בהתאםלהיקףפעילותהשלחברתהתשלומים,

סוגהפעילותומאפייניה:

ועדות מינוי וכן הדירקטוריון, הרכב )א(
דירקטוריון,מספרהחבריםבהןוהרכבן;

תנאיכשירותשלדירקטורושלחברועדת )ב(
דירקטוריון,ורשאיתהרשותלהורותעלתנאי
חשבונאית מיומנות לרבות נוספים, כשירות
ופיננסית,הנדרשיםמדירקטורחיצוניומחברים

מסוימיםבוועדותכאמור;

חבר או דירקטור מינוי לעניין הגבלות )ג(
ועדתדירקטוריון,לרבותהגבלותבשלעיסוקיהם

האחרים;

כהונה תקופת דירקטור, של המינוי דרך )ד(
והוראותלענייןהפסקהאופקיעהשלכהונתו;

המנייןהחוקיבישיבותדירקטוריוןוועדת )ה(
דירקטוריון;

ענייניםהמוסדריםבסעיפיםאלה,תוךשמירהעלעניינם
שלהלקוחותושקילתטעמיםשבטובתהציבורעיודגשכי
בכלמקרה,מדוברבבעלירישיוןלפיחוקזהאשריפוקחו

עלידיהרשותע

לסעיף 27 לחוק המוצע 

מוצעלהסמיךאתהרשותלקבועהוראותליישום
הרשות מאת אישור בעל ושל רישיון בעל של חובותיו
הכללית מהסמכות לגרוע בלי וזאת המוצע, החוק לפי
שמוענקתלרשותבסעיף43המוצעעהרשותתוסמךכאמור
לתתהוראותבענייניםנוספיםהנוגעיםלהתנהלותושל
בנושאים הרשות, מאת אישור בעל של רישיוןאו בעל
מסמכים שמירת ותיעודו, לקוחות בתלונות כגון:טיפול
ואיתורמצביםשלניגודיענייניםבפעילותהמפוקחתעל

ידיהרשותוטיפולבהםע

בהוראות לקבוע, הרשות את להסמיך מוצע עוד
חברת לעניין תאגידי, ממשל בנושא הוראות מאסדר,
באופן החברות, בחוק האמור על הנוספות תשלומים,

התואםאתהיקףפעילותחברתהתשלומים,סוגהפעילות
ומאפייניהעמאפייניהפעילותבהקשרזה,יכוליםלהיות
עיסוקנוסףשלחברתהתשלומים,כגוןמתןאשראיאגב
מיוחדת התייחסות שיצדיק ייתכן אשר תשלום פעולת
במסגרתדרישותהממשלהתאגידיעהוראותאלה,בנושא
ממשלתאגידי,יעסקובהרכבהדירקטוריון,מינויועדות
כשירות תנאי והרכבן, בהן החברים מספר דירקטוריון,
שלדירקטורושלחברועדתדירקטוריוןוכןתנאיכשירות
ועדת חבר או דירקטור מינוי לעניין הגבלות נוספים,
דירקטוריוןלרבותהגבלותבשלעיסוקיהםהאחרים,דרכי
המינוישלדירקטורים,המנייןהחוקיבישיבותדירקטוריון
וועדותדירקטוריון,נושאיםשיידונווהחלטותשיתקבלו
של עבודתם ודרכי מוועדותיו, בוועדה או בדירקטוריון

הדירקטוריוןושלועדתדירקטוריוןע

זאתועוד,מוצעלהסמיךאתהרשותלקבועבמידת
הצורך,בכלליםאשריפורסמוברשומות,סוגיעמלותשיגבו
שיעורן בסיסי, ייזום רישיון בעל או תשלומים חברות

והיקפןע
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שיתקבלו והחלטות שיידונו נושאים )ו(
והחלטות מוועדותיו, בוועדה או בדירקטוריון
כאמורשיתקבלובהליךמיוחדאוברובמיוחד

שייקבע;

דרכיעבודתםשלהדירקטוריוןושלועדת )ז(
דירקטוריוןע

הרשותרשאיתלקבועבכלליםסוגיעמלותשיגבוחברת )ב(
תשלומיםאובעלרישיוןייזוםבסיסי,שיעורןוהיקפןע

פרק ד': הוראות מיוחדות לעניין התקשרות בין גופים 
העוסקים בסליקה והנפקה

איסורלסירוב
בלתיסביר

להתקשרותסולק
עםמאגד

בסעיףזה,"מאגד"-חברתתשלומיםאובעלרישיון28ע )א(
נותןשירותיתשלוםיציבותי,המרכזיםחיוביםוזיכוייםשל

ספקיםהמבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיובע

לאתסרבחברתתשלומיםשהיאסולקכרטיסיחיובגדול )ב(
להתקשרעםמאגדולאתמנעהתקשרותביןמאגדלביןספק,

מטעמיםבלתיסביריםע

כסירוב מאלה אחד כל השאר, בין יראו, זה לעניין )ג(
מטעמיםבלתיסבירים:

סירובחברתתשלומיםשהיאסולקכרטיסיחיוב )1(
גדוללהתקשרעםמאגד,שאינומנומקבכתב,בתוך20

ימיעסקיםמיוםשפנהאליההמאגד;

סירובבנסיבותאחרותשקבעהשר,בהתייעצות )2(
עםהרשותועםהנגידע

לסעיף 28 לחוק המוצע

, ללקוח( )שירות הבנקאות לחוק 7ב סעיף
התשמ"א-1981)בפרקזה-חוקהבנקאות)שירותללקוח((,
עם סולק להתקשרות סביר בלתי לסירוב איסור קובע
מאגדאולמניעתהתקשרותביןמאגדלספקעזאתבשל
הפוטנציאלשלגופיםמאגדיםלהגביראתהתחרותבשוק
רשות שפרסמה בבדיקה ואכן, החיובע כרטיסי סליקת
התחרותביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2020()"בחינות
רטרוספקטיבה"אשרפורסמובאתרהאינטרנטשלרשות
התחרות(נמצאכיבתיעסקשעברולסלוקבאמצעותמאגד
ששילמו הסליקה עמלת את משמעותי באופן הפחיתו
בעבורעסקאותמסוג"תשלוםנדחה"ביחסלתקופהשטרם

המעברלמאגדע

במסגרתסעיףזהמוצעלאמץאיסורזהגםלעניין
למצב בניגוד זאת, עם תשלומיםע חברות שהם סולקים
השוקבאותההעתשבהנחקקסעיף7בלחוקהבנקאות
)שירותללקוח(,שבופעלומספרמצומצםשלסולקיםאשר
המוצע החוק משמעותי, שוק נתח היה מהם אחד לכל
חותרליצורמבנהשוקמאוזןיותרשבויפעלומספררבשל
שחקניםעמשוםכך,מוצעלקבועכיהאיסורלסירובבלתי

סביריחולרקעלחברתתשלומיםשהיאסולקכרטיסיחיוב
גדולעזאת,כדילאזןביןהתועלתהתחרותיתשלאיסורזה,
הגדלככלשהיקףהפעילותשלהסולקגדל,לביןהנטל

שהטלתהאיסורכאמורעלולהלהטילעלגופיםקטניםע

גדולים חיוב כרטיסי סולקי שהם הגופים רשימת
תפורסםעלידיכלמאסדרביחסלגופיםשבפיקוחו,הן
ברשומותוהןבאתרהאינטרנטשלהמאסדר,כאשרהפרסום
חברות תכלול הרשימה קונסטיטוטיביע יהיה ברשומות
תשלומים,תאגידבנקאיובעלרישיוןנותןשירותיתשלום
יציבותי,שעיסוקםבסליקהשלכרטיסיחיוב,שסלקועשרה
אחוזיםאויותרממספרהעסקאותבכרטיסיחיובשנסלקו
בישראלבידיסולקיםאומסכוםהתמורההכוללששולם
לספקיםבישראלבידיסולקים,בשנההקלנדריתהקודמתע
בעל הוא שהסולק בתאגיד יראו כאמור, החישוב לשם
שמי ובתאגיד בסולק השולט בתאגיד בו, מהותי עניין
ששולטבסולקהואבעלענייןמהותיבו,חלקמהסולקע
הבדיקהתתבצעכלשנהוהרשימהתתעדכןמזמןלזמן

ככלשיידרשע

כך "מאגד" הגדרה את להתאים מוצע כן, כמו
שירותי נותן רישיון בעל או תשלומים חברות שתכלול
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לא גדול חיוב כרטיסי סולק שהיא תשלומים חברת )ד(
תגבהממוטבשהתקשרעםמאגדתמורהנוספתעלהתמורה

שגובההמאגדמהמוטבבעדהשירותשהמאגדנותןלוע

מאגד שישלם התמורה את לקבוע רשאי השר )ה(
לחברתתשלומיםשהיאסולקכרטיסיחיובגדולואתתנאי

ההתקשרותביניהם,בהתקייםכלאלה:

סולק שהיא התשלומים לחברת פנה המאגד )1(
כרטיסיחיובגדולובתוךשישהחודשיםממועדהפנייה
לאהושגהביניהםהסכמהבדברהתמורהאותנאי

ההתקשרות;

סולק שהיא התשלומים חברת כי נוכח השר )2(
כרטיסיחיובגדולדרשהתמורהאותנאיהתקשרות

בלתיסביריםע

כרטיסי סולקי רשימת את ברשומות יפרסם מאסדר )ו(
החיובהגדולים,שתכלולסולקיםשבפיקוחושסלקועשרה
אחוזיםאויותרממספרהעסקאותבכרטיסיחיובשנסלקו
בישראלבידיסולקיםאומסכוםהתמורההכוללששולם
לספקיםבישראלבידיסולקים,בשנההקלנדריתהקודמת;
לשםחישובהשיעורכאמוריראובתאגידשהסולקהואבעל
ענייןמהותיבו,בתאגידהשולטבסולקובתאגידשמיששולט
בסולקהואבעלענייןמהותיבו,חלקמהסולק;רשימהכאמור
תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלהמאסדר;בסעיףקטןזה,
"סולק"-חברתתשלומים,תאגידבנקאיבעלרישיוןנותן
שירותיתשלוםיציבותי,שעיסוקםבסליקהשלכרטיסיחיובע

רשימתהסולקים
בעליהיקףפעילות

רחב

רשימתהסולקיםבעלי29ע את ברשומות יפרסם מאסדר )א(
היקףפעילותרחב,שתכלולסולקיםשבפיקוחושמתקייםבהם

אחדמאלה:

ספקים של וזיכויים חיובים המרכזים יציבותי, תשלום
המבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיוב,שכןעםחקיקתהחוק
המוצע,פעילותמאגדתידרשלאחדמהרישיונותהניתנים

לגופיםהאמוריםע

לסעיפים 29 עד 32 לחוק המוצע

שוקהתשלומיםמאופייןכשוקדו־צידי,שבומנפיק
אוסולקיוצריםערךללקוחותיהםבכךשישהתקשרות
השוק של אחד בצד שלקוח הערך שוניםע שחקנים בין
רואהכרוךבכמותהלקוחותשמולםהואיכוללפעולבצד
באמצעי להחזיק רוצה משלם כלומר השוק; של השני
תשלוםשמוטביםרביםככלהאפשריקבלואותו,ומוטבים
רוציםלקבלאמצעיתשלוםשמשלמיםרביםככלהאפשר
מחזיקיםבועלנוכחזאת,שחקניםבעליהיקףפעילותרחב
בצדאחדשלהשוקעלוליםלצבורכוחשוקמשמעותי
אלמולהגורמיםהפועליםבצדהשנישלהשוק,באופן
שיאפשרלהםלנצלאתהיקףפעילותםהמשמעותיכלפי

הם זה, שוק כוח על לשמור כדי השני; בצד הלקוחות
עלוליםלסרבלהתקשרעםנותנישירותיםאשרמציעים

שירותיםמתחריםלצדהשנישלהשוקע

מס' )תיקון )רישוי( הבנקאות חוק תיקון במסגרת
18(,התשע"א-2011,המחוקקהתייחסלבעייתיותשעולה
זהע לעניין הוראות וקבע התשלומים, שוק ממאפייני
באותה הסולקים של למאסדר סמכות ניתנה בתמצית,
עת,קריהמפקחעלהבנקים,להורותכיסולקשלכרטיסי
חיובבעלהיקףפעילותרחביתקשרעםמנפיקלשםסליקת
עסקאותבכרטיסיהחיובהמונפקיםבידיאותומנפיק,אם
מצאשסולקכאמורסירבלהתקשרעםהמנפיקמטעמים
בלתיסביריםעבמקביל,נקבעשמנפיקשלכרטיסיחיובבעל
היקףפעילותרחבלאיסרבלהתקשרעםסולקשלפעולות
עסקאות של צולבת סליקה ביצוע לשם חיוב בכרטיסי
בכרטיסיהחיובשהנפיק,מטעמיםבלתיסביריםעחובהזו,
לאחרתיקוןחוקהבנקאות)רישוי(שלהלן,תמשיךלחול

לגביבעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיע
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הואסולקשסלקעשריםאחוזיםאויותרממספר )1(
העסקאותבכרטיסיחיובשנסלקובישראלבידיסולקים
אומסכוםהתמורההכוללששולםלספקיםבישראל
בידיסולקים,בשנההקלנדריתהקודמת;לשםחישוב
השיעורכאמוררשאיהשר,בהתייעצותעםהמאסדר
ועםהממונהעלהתחרות,להורותכייראובמנויים
להלן,כולםאוחלקם,חלקמהסולק,אםסברכיהדבר
דרושלשםהבטחתהתחרותבתחוםהנפקתכרטיסי

חיובאולשםהבטחתטובתהמשלמיםאוהמוטבים:

תאגידשהסולקהואבעלענייןמהותיבו; )א(

תאגידהשולטבסולק; )ב(

תאגידשמיששולטבסולקהואבעלעניין )ג(
מהותיבו;

עלרקעזה,ומאחרשבמסגרתהחוקהמוצע,מוצע
להסדיראתהעיסוקבשירותיתשלוםגםלחברותתשלומים,
מוצעלאמץאתההוראותשנקבעוכאמורבנוגעלמנפיקים
בעליהיקףפעילותרחבאוסולקיםבעליהיקףפעילותרחב,
גםלענייןחברותתשלומיםשיעסקובהנפקהאובסליקהשל
כרטיסיחיובוכן,כפישיצויןבהמשךבדבריההסבר,לעניין
אגודותפיקדוןואשראילתיקוןהעקיףהמוצעלחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדריםעמאחרשישנםכמהבעלי
רישיונותהרשאיםלעסוקבשוקהתשלומים,לענייןחישוב
היקףהפעילותשלהמנפיקיםאוהסולקים,מוצעלהגדיר
אתהמכנהלענייןהחישובהאמורבאופןשיכלולאתכלל
הגופיםהמפוקחיםלענייןפעילותםכמנפיקשלכרטיסיחיוב

אוכסולקשלפעולותבכרטיסיחיובע

נוסףעלכך,לצדהותרתההסדרהבוחןאתחלקושל
בכרטיסי שנעשו עסקאות של סליקה או בהנפקה הגוף
חיוב,אשרעדייןנדרשתבהינתןמבנההשוקהנוכחי,מוצע
להסמיךאתשרהאוצרלהחילאתההסדרהמוצעבסעיף
בנוגעלמנפיקבעלהיקףפעילותרחבולסולקבעלהיקף
פעילותרחב,גםעלאמצעיתשלוםאחריםמסוגשיקבע
השר,לפיהצעתהרשות,הנגידאוהמפקחעלנותנישירותים
פיננסיים,אובהתייעצותעימם,ובהתייעצותעםהממונהעל
התחרות,משיקוליםהנוגעיםלתחרותבמערכתהפיננסית,
ולקבועלעניינםאתהשיעורהרלוונטילאותםאמצעיתשלום,
בהתאםלמבנההשוקעיובהרכיהחובהתחוללגבימנפיק
וסולקשלאותואמצעיתשלוםעזאת,כדיליצורניטרליות
טכנולוגיתשתאפשראתהתפתחותשוקהתשלומים,ומכיוון
שהמאפייניםהאמוריםשלשוקהתשלומיםעשוייםלהתקיים

בלאקשרלממדהפיזישלאמצעיהתשלוםע

30המוצע, לנוכחכלהאמור,מוצע,במסגרתסעיף
לקבועשאםסברשרהאוצרכיהדברדרושלשםהבטחת
התחרותבתחוםסליקתפעולותתשלוםבאמצעיתשלום
טובת הבטחת לשם או מסוים מנפיק בידי המונפקים

עם בהתייעצות הוא, רשאי המוטבים, או המשלמים
המאסדרשלהמנפיקאוהסולק)הרשות,הנגידאוהמפקח
עלנותנישירותיםפיננסיים,לפיהעניין(,ובהתייעצותעם
הממונהעלהתחרות,להורותכיסולקלפיחוקזה,כלומר
חברתתשלומיםשעיסוקהבסליקהשלפעולותתשלום,
שהואסולקבעלהיקףפעילותרחב,הסולקפעולותתשלום
שהוראותהתשלוםלבצעןניתנובאמצעותאמצעיתשלום
מסוגמסוים,יתקשרעםמנפיקשלאותוסוגאמצעיתשלום
לשםסליקתפעולותתשלוםכאמור,אםמצאשסולקכאמור
סירבלהתקשרעםהמנפיקמטעמיםבלתיסביריםעבהקשר
זהיובהרכימנפיק,בסעיףזה,אינורקחברתתשלומים
שהיאמנפיקאלאגופיםנוספיםשעוסקיםבהנפקהכמפורט
בגוףהסעיףעכלומרישאפשרותשהטלתהחובהעלסולק
בעלהיקףפעילותרחבשהואחברתתשלומיםתהיהלגבי
התקשרותעםמנפיקשאינוחברתתשלומיםושמפוקחעל

ידימאסדראחרע

נוסףעלכךמוצע,במסגרתסעיף32המוצע,לקבוע
שעיסוקה חברתתשלומים כלומר זה, שמנפיקלפיחוק
היקף בעל מנפיק שהוא תשלום, אמצעי של בהנפקה
לא מסוים, מסוג תשלום אמצעי המנפיק רחב פעילות
יסרבלהתקשרעםסולקהסולקפעולותתשלוםשהוראות
אמצעי של סוג אותו באמצעות ניתנו לבצען התשלום
תשלום,לשםביצועסליקהשלפעולותתשלוםכאמור,
מטעמיםבלתיסבירים;לענייןזהיראו,ביןהשאר,התניית
תנאיםבלתיסבירים,בידימנפיק,להתקשרותעםסולק,
כסירובמטעמיםבלתיסביריםעכמוכן,מוצעכישרהאוצר,
לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובהתייעצותעם
הנגידועםהממונהעלהתחרות,יהיהרשאילפטורמנפיק
בעלהיקףפעילותרחבמהוראותסעיףקטן)א(,אםסברכי
החלתהוראותהסעיףהאמורעלאותומנפיקעלולהלפגוע
בתחרותבתחוםהנפקתאמצעיהתשלום,כךשהתועלת
מהחלתההוראותלשםהבטחתהתחרותבתחוםסליקת
פעולותתשלוםתהיהנמוכהמהפגיעהכאמור,ובהתחשב
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התשלום שהוראות תשלום פעולות סולק הוא )2(
לבצעןניתנובאמצעותאמצעיתשלוםמסוגשקבע
השר,לפיהצעתהרשות,הנגידאוהמפקחעלנותני
שירותיםפיננסיים,אובהתייעצותעימם,ובהתייעצות
עםהממונהעלהתחרות,משיקוליםהנוגעיםלתחרות
תשלום פעולות - זו )בפסקה הפיננסית במערכת
המאופיינות התשלום פעולות ששיעור מאופיינות(,
שהואסלקמתוךמספרפעולותהתשלוםהמאופיינות
שנסלקובישראלבשנההקלנדריתהקודמתעולהעל
השיעורשקבעהשר,אושסכוםהתמורההכוללששולם
לספקיםבישראלעלידובגיןפעולותתשלוםמאופיינות,
מתוךסכוםהתמורההכוללששולםלספקיםבישראל
עלידיסולקיםבגיןפעולותתשלוםמאופיינות,בשנה
הקלנדריתהקודמת,עולהעלשיעורשקבעהשרכאמור;
לשםחישובהשיעורכאמוררשאיהשר,בהתייעצות
עםהמאסדרועםהממונהעלהתחרות,להורותכייראו
)ג(,כולםאוחלקם,כחלק במנוייםבפסקה)1()א(עד
מהסולק,אםסברכיהדברדרושלשםהבטחתהתחרות
בתחוםסליקתפעולותהתשלוםבאמצעיתשלוםאו

לשםהבטחתטובתהמשלמיםאוהמוטביםע

באתר גם תפורסם )א( קטן בסעיף כאמור רשימה )ב(
האינטרנטשלהמאסדרע

בסעיףזה,"סולק"-חברתתשלומים,תאגידבנקאי, )ג(
רישיון בעל או ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל
נותןשירותיתשלוםיציבותי,העוסקיםבסליקהשלפעולות

תשלוםע

בטובתהמשלמיםאוהמוטביםעגםבהקשרזהיובהרכי
סולק,בסעיףזה,שאיתוחייבמנפיקבעלהיקףפעילות
רחבלהתקשר,אינורקסולקשהואחברתתשלומיםאלא
הסעיףע בגוף כמפורט בסליקה שעוסקים נוספים גופים
כלומרהחובהעלמנפיקלפיחוקזהכלומרחברתתשלומים
שעיסוקהבהנפקהשלאמצעיתשלום,שהואמנפיקבעל
היקףפעילותרחב,תהיהגםלגביהתקשרותעםמנפיק

שאינוחברתתשלומיםושמפוקחעלידימאסדראחרע

מאחרשהכוונהבחוקהמוצעהיאשייכנסומספררב
שלשחקניםלשוקומאחרשלאכלגוףיודעאםהואנכלל
בגדר'היקףפעילותרחב'אושאינונכלל,ביןהשארמשום
שהקביעהמבוססתעלהשיעורהיחסישלהיקףפעילותו
את להגביר מוצע השחקנים, כלל של הפעילות מהיקף
השקיפותוהבהירותלענייןזהותהמנפיקיםאוהסולקים
בעליהיקףפעילותרחב,ולהטילעלהמאסדריםהשונים
לפרסםרשימהשלמנפיקיםאוסולקיםבעליהיקףפעילות

רחב,ברשומותובאתרהאינטרנטשלכלמאסדר,כמפורט
בסעיפים29ו־31המוצעים,ובהתאםלקבועכיהחובות
שבסעיפיםאלהמוטלותרקעלמישמנויברשימהעבהקשר
זהיצויןכיניתנהלשרהאוצרסמכות,בהתייעצותעם
המאסדרהרלוונטיועםהממונהעלהתחרות,להורותכי
יראובתאגידשהסולקהואבעלענייןמהותיבו,בתאגיד
השולטבסולקובתאגידשמיששולטבסולקהואבעלעניין
מהותיבו,חלקמהסולקאםסברכיהדברדרושכמפורט
עם בהתייעצות סמכות, האוצר לשר ניתנה וכן בסעיף;
המאסדרהרלוונטיועםהממונהעלהתחרות,להורותכי
יראובתאגידשמנפיקהואבעלענייןמהותיבו,בתאגיד
השולטבמנפיקובתאגידשמיששולטבמנפיקהואבעל
ענייןמהותיבו,חלקמהמנפיקאםסברכיהדברדרוש
כמפורטבסעיףעמוצעכיפרסוםהרשימותברשומותיהיה
קונסטיטוטיבי,וזאתלצדהחובהלפרסםאתהרשימהגם

באתרהאינטרנטשלהמאסדרע
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סולקבעלהיקף
פעילותרחב

סברהשרכיהדברדרושלשםהבטחתהתחרותבתחום30ע )א(
המשלמים לשםהבטחתטובת תשלוםאו סליקתפעולות
אוהמוטבים,רשאיהוא,בהתייעצותעםהרשות,הנגידאו
המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,לפיהעניין,ובהתייעצות
עםהממונהעלהתחרות,להורותכיסולקשהואסולקבעל
היקףפעילותרחב,הסולקפעולותתשלוםשהוראותהתשלום
לבצעןניתנובאמצעותאמצעיתשלוםמסוגמסוים,יתקשר
עםמנפיקשלאותוסוגאמצעיתשלוםלשםסליקתפעולות
תשלוםכאמור,אםמצאשסולקכאמורסירבלהתקשרעם

המנפיקמטעמיםבלתיסבירים;לענייןזה-

יראו,ביןהשאר,התנייתתנאיםבלתיסבירים, )1(
בידיסולק,להתקשרותעםמנפיק,כסירובמטעמים

בלתיסבירים;

סירובסולקלהתקשרעםמנפיקשאינונתון,לפי )2(
דין,לפיקוחושלהמפקחעלהבנקים,שלהרשותאו
שלהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,ייחשבכסירוב

מטעמיםסביריםע

בסעיףזה,"מנפיק"-חברתתשלומים,תאגידבנקאי, )ב(
רישיון בעל או ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל
נותןשירותיתשלוםיציבותי,שעיסוקםבהנפקהשלאמצעי

תשלוםע

רשימתהמנפיקים
בעליהיקףפעילות

רחב

מאסדריפרסםברשומותאתרשימתהמנפיקיםבעלי31ע )א(
היקףפעילותרחב,שתכלולמנפיקיםשבפיקוחושמתקיים

בהםאחדמאלה:

יותר או אחוזים עשרה שהנפיק מנפיק הוא )1(
ממספרכרטיסיהחיובהתקפיםשהונפקובישראל,או
מנפיקאשרבאמצעותכרטיסיהחיובשהנפיקבוצעו
שבוצעו העסקאות מסכום לפחות אחוזים עשרה
בישראלבשנההקלנדריתהקודמתבאמצעותכרטיסי
חיובשהונפקובישראל;לשםחישובהשיעורכאמור
הממונה ועם המאסדר עם בהתייעצות השר, רשאי
עלהתחרות,להורותכייראובמנוייםלהלן,כולםאו
חלקם,חלקמהמנפיק,אםסברכיהדברדרושלשם
הבטחתהתחרותבתחוםסליקתעסקאותבכרטיסיחיוב

אולשםהבטחתטובתהמשלמיםאוהמוטבים:

תאגידשהמנפיקהואבעלענייןמהותיבו; )א(

תאגידהשולטבמנפיק; )ב(

תאגידשמיששולטבמנפיקהואבעלעניין )ג(
מהותיבו;
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הואמנפיקשלאמצעיתשלוםמסוגשלאמצעי )2(
תשלוםשקבעהשר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצות
עימהובהתייעצותעםהממונהעלהתחרות,הנגיד
והמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,משיקוליםהנוגעים
לתחרותבמערכתהפיננסית,ששיעוראמצעיהתשלום
כאמורשהנפיקמתוךאותםאמצעיהתשלוםהתקפים
שהונפקובישראלעולהעלהשיעורשקבעהשר,או
ששיעורהעסקאותשבוצעובאמצעותאמצעיהתשלום
כאמורשהנפיקמתוךסכוםהעסקאותהכוללשבוצעו
בישראלבשנההקלנדריתהקודמת,באמצעותאותם
אמצעיהתשלוםשהונפקובישראל,עולהעלהשיעור
שקבעהשר;לשםחישובהשיעורכאמוררשאיהשר,
בהתייעצותעםהמאסדרועםהממונהעלהתחרות,
להורותכייראובמנוייםבפסקה)1()א(עד)ג(,כולםאו
חלקם,כחלקמהמנפיק,אםסברכיהדברדרושלשם
באמצעי עסקאות סליקת בתחום התחרות הבטחת
תשלוםאולשםהבטחתטובתהמשלמיםאוהמוטביםע

באתר גם תפורסם )א( קטן בסעיף כאמור רשימה )ב(
האינטרנטשלהמאסדרע

בסעיףזה,"מנפיק"-כהגדרתובסעיף30)ב(ע )ג(

מנפיקבעלהיקף
פעילותרחב

מנפיקשהואמנפיקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיק32ע )א(
סולק עם להתקשר יסרב לא מסוים, מסוג תשלום אמצעי
ניתנו לבצען התשלום שהוראות תשלום פעולות הסולק
באמצעותאותוסוגשלאמצעיתשלום,לשםביצועסליקה
שלפעולותתשלוםכאמור,מטעמיםבלתיסבירים;לענייןזה,
יראו,ביןהשאר,התנייתתנאיםבלתיסבירים,בידימנפיק,

להתקשרותעםסולק,כסירובמטעמיםבלתיסביריםע

עימה בהתייעצות או הרשות הצעת לפי השר, )ב(
רשאי התחרות, על הממונה ועם הנגיד עם ובהתייעצות
לפטורמנפיקשהואמנפיקבעלהיקףפעילותרחבמהוראות
סעיףקטן)א(,אםסברכיהחלתהוראותהסעיףהאמורעל
אותומנפיקעלולהלפגועבתחרותבתחוםהנפקתאמצעי
הבטחת לשם ההוראות מהחלת שהתועלת כך התשלום
נמוכה תהיה תשלום פעולות סליקת בתחום התחרות
מהפגיעהכאמור,ובהתחשבבטובתהמשלמיםאוהמוטביםע

בסעיףזה,"סולק"-כהגדרתובסעיף29)ג(ע )ג(



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 400

נותןשירות
להעברתכספים

ביןיחידיםשהוא
בעלהיקףפעילות

רחב

בסעיףזה-33ע )א(

"מוטב"-מוטבשהואיחיד;

"מנפיק"-חברתתשלומים,תאגידבנקאי,בעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיאובעלרישיוןנותן
שירותיתשלוםיציבותי,שעיסוקםבהנפקהשל

אמצעיתשלום;

"משלם"-משלםשהואיחיד;

מנפיק - יחידים" בין כספים להעברת שירות "נותן
שהואגםסולק,הנותןשירותלהעברתכספים

ביןיחידים;

"נותןשירותלהעברתכספיםביןיחידיםשהואבעל
להעברת שירות נותן - רחב" פעילות היקף
כספיםביןיחידיםהמנויברשימתנותנישירות
להעברתכספיםביןיחידיםשהםבעליהיקף

פעילותרחב,שפרסםמאסדרלפיסעיףקטן)ו(;

לסעיף 33 לחוק המוצע

במסגרתסעיף33המוצע,מוצעלקבועחובותעלמי
שנותןשירותשלהעברתכספיםביןיחידיםבאמצעותפרט
מזהה)בפרקזה-שירותP2P(עבשניםהאחרונותהושקו
בישראלכמהיישומוניםהמשמשיםלהעברתכספיםבין
יחידיםבאמצעותפרטמזהה)מספרטלפון,כתובתדואר
יישומונים של פעילותם אחד, מצד וכדומה(ע אלקטרוני
אלהמבורכתומסיבהתועלותרבותלציבורהמשתמשים,
בכךשהיאמספקתאמצעיתשלוםנוחלהעברתכספיםבין
יחידיםבאופןפשוטונוחעמצדשני,הדינמיקההנוכחית
בשוקעשויהלעוררחששותלהתפתחותשלשוקריכוזי

שאינומשרתאתאינטרסהצרכניםבצורהמיטביתע

מחקרשנערךבידירשותהתחרותמצאכיקייםאפקט
הערך יחידים: בין תשלומים בהעברות משמעותי רשת
שכללקוחמקבלמהיישומוןמושפעבאופןישירמכמות
הלקוחותהנוספיםהרשומיםלאותויישומוןעאפקטהרשת
מתנהלים P2P–ה שירות שיישומוני מכך נוצר האמור
רק כספים להעביר יכול לקוח כלומר סגורה, כמערכת
הרשתמביאלכך אפקט יישומוןע שלאותו אחר ללקוח
שהתחוםנוטהלכיווןשלמנצחיחידובכךמעוררחשש
באופן ,P2Pה־ שירות יישומוני בתחום תחרות להעדר
את לנצל הדומיננטי היישומון למפעיל לאפשר שעלול
ללקוחות השירות אספקת בתנאי לפגוע כדי מעמדו
הנוגע בכל הרשת אפקט את לצמצם כדי הפלטפורמהע
לשירותP2P,מוצעלחייבאתנותנישירותה–P2Pשהם
בעליהיקףפעילותרחבלאפשרללקוחותיהםלקבלכספים
ממשלםשהואלקוחשלנותןשירותP2Pאחרוכןלהעביר
כספיםלמוטבשהואלקוחשלנותןשירותP2Pאחרעבדרך
זאת,יתאפשרללקוחותלבחוראתהשירותהמועדףעליהם
לפיהצעתהערךשהואמציעלהם,בלילהיותכבולים

לשירותאחדהמחזיקבמאגרהלקוחותהגדולע

תחרותית חשיבות P2P–ה שירות בתחום לתחרות
נוספת,שכןמתןשירותP2Pעשוילשמשכדרךליצירת
ממשקשוטףעםהלקוחאשריאפשרלנותןהשירותיםלהציע
לושירותיםפיננסייםנוספיםעבאופןהזה,העברותבאמצעות
שירותP2Pיוכלולקדםאתפריקותסלהשירותיםהבנקאי
ובכךלהגדילאתהתחרותבתחומיםאלהעזאתבהתחשב
בדינמיקההמתקיימתעדייןבתחוםהבנקאות,שבמסגרתו
מרביתהציבורממשיךלרכושאתהשירותיםהבנקאייםכסל
אחדמאתהבנקשבוהלקוחמנהלאתחשבוןהעוברושב
)"בנקהבית"(,ובלישניצבתמולותחרותמשמעותיתמצד

בנקיםאחריםאומצדגורמיםחוץ־בנקאייםע

בין להבחין מוצע הסעיף במסגרת האמור, לנוכח
כל של ללקוחות מוצעים אשר אוניברסליים, שירותים
הבנקים,לביןשירותיםשבנקיםמציעיםאךורקלמישמנהל
שירות "נותן ההגדרה כאשר ושב, עובר חשבון אצלם
להעברתכספיםביןיחידים"תכלולרקאתמישמאפשר
להעבירכספיםלכלהלקוחותבאופןאוניברסליעלגבינותן
שירותכאמורשהואבעלהיקףפעילותרחב,תחולהחובה
לאפשרהעברהוקבלהשלכספיםלפיסעיפיםקטנים)ב(
ו־)ג(שלסעיף33המוצעעהבחנהזאתמשקפתהבחנהבין
שירותים"פריקים"שמעודדיםפריקותשלסלהמוצרים
הפיננסייםלביןשירותיםשמוצעיםכחלקמהסלהבנקאי
בלבד,כלבנקללקוחותהעוברושבשלובלבדעלענייןזה,
P2P מוצעלהטילחובותקישוריותרקעלנותנישירות
אוניברסלייםשהםבעליהיקףפעילותרחבורקכלפינותני

שירותP2Pאחריםע

יובהרכישירותשניתןעלידיבנקאותאגידבנקאי
ללקוחותשלכלהבנקיםיוגדרכשירותאוניברסלי,וזאת
גםאםנותןהשירותדורשכיהלקוחיפתחאצלוחשבון
תשלום)שאינוחשבוןעוברושבבנקאי(לצורךשליחהאו

קבלהשלכספיםבמסגרתשירותה–P2Pע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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"סולק"-חברתתשלומים,תאגידבנקאי,בעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיאובעלרישיוןנותן
שירותיתשלוםיציבותי,שעיסוקםבסליקהשל

פעולותתשלום;

"פרטמזהה"-מספרטלפוןאוכתובתדואראלקטרוני
אופרטאחרשקבעהשרבהתייעצותעםהנגיד;

"שירותלהעברתכספיםביןיחידים"-שירותמקוון
המאפשרלמשלםלהעבירכספיםלמוטבעלסמך
פרטמזההשלהמוטבוהמאפשרלמוטבלקבל
כספיםעלסמךפרטמזההשלו,ובלבדשהשירות
אינוניתןבידיבנקרקלמשלםשלטובתוהבנק

מנהלחשבוןתשלוםמסוגעוברושבע

היקף בעל יחידים בין כספים להעברת שירות נותן )ב(
כספים להעביר משלם שהוא ללקוח יאפשר רחב פעילות
בין כספים להעברת שירות נותן של לקוח שהוא למוטב

יחידיםאחר,עלסמךפרטמזההע

היקף בעל יחידים בין כספים להעברת שירות נותן )ג(
פעילותרחביאפשרללקוחשהואמוטבלקבלכספיםממשלם
שהואלקוחשלנותןשירותלהעברתכספיםביןיחידיםאחר,

עלסמךפרטמזההע

מנהלחשבוןתשלוםלמוטביאפשרללקוחשהואמוטב )ד(
לקבלכספיםממשלםשהואלקוחשלנותןשירותלהעברת
כספיםביןיחידיםאושלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,על
סמךפרטמזהה;הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמנהל

חשבוןתשלוםלמוטבבעלהיקףפעילותקטןע

P2Pלצדהאמור,אםהחלופההיחידהשנותןשירות
קטןיוכללהציעלמשלמיםבאמצעותו,הואהעברתכספים
לנותנישירותהעברותP2Pהגדולים,הדברעלולדווקא
לחזקאתהכוחשלמפעיליהיישומוניםהגדולים,בדרךשל
הגדלתהממשקשלהמוטביםעםהיישומוןהמתחרהעמשום
נוספת, חלופה היישומונים למפעילי לאפשר מוצע כך,
שהיאהעברתהתשלומיםישירותלחשבונותהתשלוםשל
המוטבים,שלאבאמצעותהיישומוןהאוניברסליהמתחרהע
לשםכךמוצע,בסעיףקטן)ד(,להטילעלמנהליחשבונות
תשלוםלמוטב,למעטמנהלחשבוןתשלוםלמוטבבעל
היקףפעילותקטןכהגדרתובסעיף1המוצע,חובהלאפשר
ללקוחותיהםלקבלכספיםמאתמשלםשהואלקוחשל

נותןשירותP2P,עלסמךפרטמזההע

)ד(,לחייב כמוכן,וכצעדצרכני,מוצע,בסעיףקטן
מנהלחשבוןתשלוםלמוטב,למעטמנהלחשבוןתשלום
למוטבבעלהיקףפעילותקטן,לאפשרללקוחשהואמוטב
לקבלכספיםממשלםשהואלקוחשלמנהלחשבוןתשלום

למשלם,עלסמךפרטמזההע

)ו(מוצעלקבועשרשימתהגופיםשהם בסעיףקטן
בעלי שהם יחידים בין כספים להעברת שירות נותני
ביחס מאסדר כל ידי על תפורסם רחב פעילות היקף
לגופיםשבפיקוחו,הןברשומותוהןבאתרהאינטרנטשל
הפרסוםברשומותיהיהקונסטיטוטיביע המאסדר,כאשר
בעל בנקאי, תאגיד תשלומים, חברות תכלול הרשימה
נותן רישיון ובעל ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון
שירותיתשלוםיציבותי,שסכוםהכספיםשהעבירבישראל
על עולה יחידים, בין כספים להעברת שירות במסגרת
שהועברו הכספים של הכולל מהסכום אחוזים עשרים
בישראלבמסגרתשירותלהעברתכספיםביןיחידים,בשנה
הקלנדריתהקודמת,אושסכוםהכספיםשקיבלבישראל
על עולה יחידים, בין כספים להעברת שירות במסגרת
עשריםאחוזיםמהסכוםהכוללשלהכספיםשהתקבלו
בישראלבמסגרתשירותלהעברתכספיםביןיחידים,בשנה
הקלנדריתהקודמתעלשםהחישובכאמור,יראובתאגיד
שהסולקהואבעלענייןמהותיבו,בתאגידהשולטבסולק
ובתאגידשמיששולטבסולקהואבעלענייןמהותיבו,חלק
מהסולקעהבדיקהלענייןזהתתבצעכלשנהוהרשימה
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ליישום מספקים מנגנונים התפתחו שלא השר נוכח )ה(
החובותהמוטלותעלנותןשירותלהעברתכספיםביןיחידים
שהואבעלהיקףפעילותרחב,לפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,או
עלמנהלחשבוןתשלוםלמוטב,לפיסעיףקטן)ד(,רשאיהוא

לקבועהוראותלענייןאופןיישוםהחובותכאמורע

שירות נותני רשימת את ברשומות יפרסם מאסדר )ו(
להעברתכספיםביןיחידיםשהםבעליהיקףפעילותרחב,
שבפיקוחו,שתכלולכלנותןשירותלהעברתכספיםביןיחידים
שסכוםהכספיםשהעבירבישראלבמסגרתשירותלהעברת
כספיםביןיחידים,עולהעלעשריםאחוזיםמהסכוםהכולל
להעברת שירות במסגרת בישראל שהועברו הכספים של
אושסכום הקלנדריתהקודמת, יחידים,בשנה בין כספים
להעברתכספים שקיבלבישראלבמסגרתשירות הכספים
ביןיחידים,עולהעלעשריםאחוזיםמהסכוםהכוללשל
הכספיםשהתקבלובישראלבמסגרתשירותלהעברתכספים
ביןיחידים,בשנההקלנדריתהקודמת;לשםחישובהשיעור
כאמוריראובתאגידשנותןשירותלהעברתכספיםביןיחידים
הואבעלענייןמהותיבו,בתאגידהשולטבנותןשירותכאמור
ובתאגידשמיששולטבנותןשירותכאמורהואבעלעניין
מהותיבו,חלקמנותןהשירותכאמור;רשימהכאמורתפורסם
גםבאתרהאינטרנטשלהמאסדר;השר,בהתייעצותעםהנגיד
ועםהממונהעלהתחרות,רשאי,בשיםלב,ביןהשאר,למצב
השיעור את להפחית התשלום, שירותי בתחום התחרות

הקבועבסעיףקטןזהע

עלאףהאמורבכלדין,מאסדררשאילגלותידיעהאו34עגילוימידעלשר )א(
להראותמסמךלשראולמימטעמו,ובלבדשנוכחכילשם
מילויתפקידושלהשרלפיסעיפים29או31ישצורךבגילוי
הידיעהאוהמסמך,והכוללמעטמידעמודיעיני,מידעשמקורו
בחקירהפליליתאובבירורמינהליאומידעוידיעהעלאודות

ענייניוהפרטייםשלאדםכמשמעםבחוקהגנתהפרטיותע

שר כי לקבוע מוצע שיידרשע ככל לזמן מזמן תתעדכן
האוצר,בהתייעצותעםהנגידועםהממונהעלהתחרות,
יהיהרשאילהפחיתאתהשיעורהקבועבסעיףקטןזהע
מטרתסמכותזוהיאלהקנותגמישותבאופןהטלתהחובהע
כך,בשלבזה,תוטלהחובהעלנותנישירותלהעברתכספים
ביןיחידיםשהםבעלהיקףפעילותרחבבאופןמשמעותי,
ובעתיד,בהתאםלהתעצבותהשוקלאחרהחלתהחובה
הקבועהבסעיףהמוצע,יתאפשרלקבוערףשיגדילאת
התחרותבאמצעותהסרתחסמיכניסהלשחקניםחדשים

ולהגדילאתרמתהשירותהניתןלצרכניםע

לסעיף 34 לחוק המוצע

סמכויותיו את להפעיל האוצר לשר לאפשר כדי
31המוצעיםכפישהוסברלעיל, 29או כאמורבסעיפים

מוצעלאפשרלכלמאסדרכהגדרתובחוקהמוצע,לגלות
מטעמו, למי או האוצר לשר מסמך להראות או ידיעה
ובלבדשהמאסדרנוכחכיהמידעכאמורנדרשלשםמילוי
תפקידושלהשרלפיהסעיפיםהאמוריםעזאתלמעטמידע
מודיעיני,מידעשמקורובחקירהפליליתאובבירורמינהלי
אדם של הפרטיים ענייניו אודות על וידיעה מידע או

כמשמעםבחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ע

מאת האוצר לשר המועבר זה שמידע מכיוון
המאסדריםהשוניםהואמידעשעליועלולהלחולחובת
סודיותלפיהחוקיםהשוניםשמכוחםפועליםהמאסדרים
)סעיף15אלפקודתהבנקאות,1941,סעיפים13ו–56הלחוק
ניירותערךוסעיף96לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים(,
מוצעלקבועכילאיגלהאדםידיעהאומסמךשנמסרולו
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לאיגלהאדםידיעהאומסמךשנמסרולולפיהוראות )ב(
סעיףקטן)א(ע

פרק ה': שירות ייזום בסיסי ושירות ייזום מתקדם

חובתמתןגישה
לחשבוןתשלום

שלמשלם

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםייתןליוזםבסיסיגישה35ע )א(
לחשבוןהתשלוםשלהמשלםלצורךמתןשירותייזוםבסיסי,
ובכללזהיצירתהוראתביטוללהוראתתשלוםשנוצרהעל
למתן ממשק מערכת באמצעות והכול התשלום, יוזם ידי

הוראותתשלוםע

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםייתןליוזםמתקדםגישה )ב(
ייזום שירות מתן לצורך המשלם של התשלום לחשבון
מתקדם,בהתאםלהרשאתהגישהלחשבון,והכולבאמצעות

מערכתממשקלמתןהוראותתשלוםע

לפיסעיףזה,כךשחובתהסודיותעלהמידעתישמרגם
לאחרהעברתולשרהאוצרע

לסעיף 35 לחוק המוצע

כיום,כדילעשותשימושבאמצעיתשלוםהמבוססעל
כתיבתהוראותתשלוםבחשבוןתשלום,הידועכהעברה
בנקאיתבמסגרתתאגידיםבנקאיים,נדרשהלקוחהמשלם
התשלום חשבון מנהל של המקוונים לערוצים להיכנס
שלו,להזדהותכנדרש,להקלידאתפרטיהוראתהתשלום
פרטי שלו, החשבון מספר המוטב, שם כגון חלקם, או
ועוד, העברה מועד המוטב, של התשלום חשבון מנהל
נוסףעלכך, ולבסוףלאשראתביצועהוראתהתשלוםע
נכוןלהיוםאיןדרךשבהיכולהמוטבלקבלחיווימיידי
עלמתןהוראתהתשלוםעלידיהמשלםעכלאלההפכו
אתאמצעיהתשלוםשלהעברהבנקאיתלארקלמועד
לטעויותאנושבמהלךהקלדתכלהפרטיםהנדרשים,אלא
גםלאמצעימורכבומסורבלבעבורביצועהוראותתשלום

יום־יומיותובסכומיםנמוכיםע

שירותייזוםבסיסיושירותייזוםמתקדם)ביחדבפרק
החוק במסגרת המוסדרים תשלום( ייזום שירותי - זה
המוצעוביתרפירוטבפרקה'לחוקהמוצע,נועדולפשט
אתהתהליכיםהאמוריםולהפוךאתחווייתהמשתמש
בביצועהעברתכספיםמחשבוןהלקוחאצלמנהלחשבון
התשלוםלפשוטהונוחהיותרעשירותיייזוםהתשלוםלא
רקשיהפכואתכתיבתןשלהוראותתשלום,ובשירותייזום
בסיסי-גםבקשותלהרשאהלחיובחשבוןאוהודעותעל
ביטולבקשותכאמור-לקלותבעבורהלקוחות,אלאגם
ייצרוחלופהאמיתיתלאמצעיהתשלוםהקיימיםהמצויים
בשימושנפוץבשוק,כדוגמתכרטיסיחיובושיקים,ובכך
יסייעובגיווןאמצעיהתשלוםובקידוםהתחרותבתחוםזה

בישראל,לרבותבכלהנוגעלתשלומיםלבתיעסקע

מטרתוהמרכזיתשלפרקה'לחוקהמוצעהיאלחייב
אתמנהליחשבונותתשלוםלמשלםלתתגישהלחשבון
התשלוםשלהמשלם,לנותנישירותייזוםבסיסיאולנותני

שירותייזוםמתקדםעזאת,כדילייעלאתתהליךכתיבת
הודעות או לחיוב להרשאה בקשות תשלום, הוראות
לביטולן,בחשבוןתשלוםשלמשלםובכךלסייעללקוחות
להימנעמטעויותאנושאפשריותעלאחרשיוזםהתשלום
יכתובבעבורהמשלםאתפרטיהוראתהתשלוםבאופן
אוטומטי,באמצעותאותהגישהלחשבוןאצלמנהלחשבון
התשלוםלמשלם,היאתועברלביצועעלידימנהלחשבון

התשלוםלמשלםע

ההבדלביןשירותהייזוםהבסיסילביןשירותייזום
גישה מקבל היוזם בסיסי, ייזום שבשירות הוא מתקדם
לחשבוןהתשלוםשלהמשלם,אצלמנהלחשבוןהתשלום
שלו,כדילכתובבעבורואתפרטיהוראתהתשלום,בקשה
ואילו הודעהלביטולהע חשבוןאו לחיוב הרשאה למתן
המשלםמזדההמולמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםומאשר
ישירותמולואתביצועהפעולההמבוקשתעלעומתזאת,
בשירותייזוםמתקדם,המשלםמזדההומאשראתפרטי
הוראתהתשלוםאצלהיוזםהמתקדם,ולאחרמכןהיוזם
חשבון למנהל התשלום הוראת את מעביר המתקדם
התשלוםשלהמשלםלצורךביצועה,בלישמנהלחשבון
כדי אישורוע את מקבל או המשלם את מזהה התשלום
שהיוזםהמתקדםיוכללקבלגישהלמנהלחשבוןהתשלום
שלהמשלםלצורךהעברתאותןהוראותתשלום,המשלם
חייבלתתלומראשהרשאתגישהלחשבוןעיצירתהרשאת
חשבון מנהל לפני המשלם בהזדהות כרוכה הגישה
התשלוםשלוואישורשיינתןלוליצוראתהרשאתהגישה
הגישה הרשאת יצירת שלאחר מכיוון המתקדםע ליוזם
המשלםנדרשלהזדהותולאשרפעולותתשלוםרקמול
היוזםהמתקדם,מתאפשרתחווייתלקוחטובהונוחהלמתן

הוראותתשלוםבקלותוביעילותע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

על להטיל מוצע בסיסי, ייזום שירות לאפשר כדי
ליוזם גישה לתת חובה למשלם, תשלום חשבון מנהלי
מתן לשם וזאת המשלם, של התשלום לחשבון בסיסי

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 404

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםלאיתנהמתןגישהלפי )ג(
)ב(בקיומושלהסכםבינולביןיוזם סעיפיםקטנים)א(או

התשלוםע

סייגיםלחובתמתן
הגישהלחשבון

תשלוםשלמשלם

לפי36ע משלם של תשלום לחשבון הגישה מתן חובת )א(
סעיף35)א(ו–)ב(לאתחולעלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם

שהואאחדמאלה:

מישפטורמחובתרישיוןלפיסעיף3)א()6(או)ג(; )1(

בנקהדוארע )2(

לפי משלם של תשלום לחשבון הגישה מתן חובת )ב(
סעיף35)א(ו–)ב(לאתחולעלסוגיחשבונותתשלוםהמנויים

בתוספתהראשונהע

שירותייזוםבסיסי,הכוללכתיבתפרטיהוראתתשלום,
ובכללזההוראתביטוללהוראתתשלוםשנוצרהעלידי
היוזםהבסיסי,בקשהלמתןהרשאהלחיובחשבוןוהודעה
לביטולה,והכולבאמצעותמערכתהממשקלמתןהוראות

תשלוםע

באופןדומה,מוצעלהטילעלמנהליחשבוןתשלום
למשלם,חובהלתתליוזםמתקדםגישהלחשבוןהתשלום
שלהמשלםוזאתלשםמתןשירותייזוםמתקדם,הכולל
העמדהשלאמצעיתשלוםלרשותהמשלםוהתחייבות
להעברתהוראתתשלוםשייתןהמשלם,בהתאםלהרשאת
הגישהשנתןהמשלם,והכולבאמצעותמערכתהממשק

למתןהוראותתשלוםע

יובהרכיהשימושבמערכתהממשקלמתןהוראות
תשלום,שהיאמנגנוןטכנולוגימאובטחשאתמאפייניו
לעניין ההסבר בדברי לעיל כמוסבר המאסדר, יקבע
ההגדרההמוצעת,נועדלתתמענהלסיכוניםהכרוכים
הנוגעים המשלם, של התשלום לחשבון הגישה במתן
מובהר זאת, לצד ועודע הונאה סיכוני מידע, לאבטחת
כיאיןבאמורלעילכדילמנועממנהליחשבוןהתשלום
ויוזמיהתשלוםלהסכיםביניהםבדברדרךחלופיתלקבלת
גישהלחשבונותהתשלום,וזאתבאופןשאינוכפוףלחובת

הגישההמוצעתבסעיףזהע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכימנהלחשבוןתשלוםלמשלםלאיוכל
לדרושכתנאילמתןגישהלחשבוןהתשלוםשלמשלם,כי
יהיההסכםבינולביןיוזםהתשלום,ביןשהואיוזםבסיסי

וביןשהואיוזםמתקדםע

בנקים, לרוב שהם למשלם, תשלום חשבון מנהלי
מחזיקיםבכוחמיקוחמשמעותיאלמולהגורמיםהצפויים
מתקדםע ייזום שירות או בסיסי ייזום שירות להציע
השירות מתן לצורך הסכם של קיום לחייב האפשרות
כאמור,עלולהלהקשותעלגורמיפינטקלקבלאתהשירות
ממנהליחשבוןהתשלוםלמשלם-ביןבשלכוחמיקוח
גדוליותרלמנהליחשבוןהתשלוםוביןבשלצורךלעמוד

בכלליםשוניםמולמנהליחשבוןתשלוםשונים-ובכך
לעכבאתפיתוחוולפגועבאפשרותמתןהשירותעלפיכך,
מוצעלמנועמצבשבודרישהלהסכםאוקביעתתנאיו,
אף הדבר תשלוםע ייזום שירותי מתן בפני חסם תהווה
משקףאתהתפיסהכיהזכותלהכריעבנוגעלאופןצריכת
השירותיםהיאשלהלקוחולאשלהבנקעיצויןכיהסדר

דומהבנוגעליוזםהבסיסיקייםבדירקטיבתה–PSD2ע

עםזאת,יודגשכיסעיףזהאינומונעקיומושלהסכם
ביןיוזםתשלוםלביןמנהליחשבונותתשלוםלמשלם,אם
שניהצדדיםמעונייניםבו,למשלכדילהסדירפעילויותאו

שירותיםשאינםחלקמהחוקהמוצעע

לסעיף 36 והתוספת הראשונה לחוק המוצע

החובההחלהעלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,לתת
תשלוםשלהמשלם,היא לחשבון גישה תשלום ליוזמי
כאמורהחובההמרכזיתהמוסדרתבפרקה'לחוקהמוצעע
עםזאתלעיתיםקיימותנסיבותשבהןישנההצדקהלקבוע

סייגיםלחובהזוע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועכיחובתמתןהגישהלחשבוןהתשלום
שלמשלםכאמורבסעיף35המוצע,לאתחולעלמנהל
חשבוןתשלוםלמשלםשפטורמחובתרישיוןלפיסעיף
שירות במתן שעיסוקו מי כלומר המוצע, )ג( או 3)א()6(
תשלוםבהיקףמצומצם,בסכוםמוגבל,למספרלקוחותקטן
אובמספרעסקאותקטן,אוגוףששרהאוצרקבעשחובת
הרישיוןאוהאישורלפיסעיף2לחוקהמוצעלאתחול
עליו,דרךכללאולגביסוגמסויםשלשירותתשלוםשהוא
נותןעכמוכןמוצעלקבועכיחובתמתןהגישהכאמור,לא

תחולגםעלבנקהדוארע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכיחובתמתןהגישהלחשבוןתשלוםשלמשלם,
בתוספת המנויים תשלום חשבונות סוגי על תחול לא
הראשונה,שהםחשבוןתשלוםשלאהוסכםלגביו,במסגרת
למשלם, התשלום חשבון מנהל עם ההתקשרות הסכם
לחיוב הרשאה או תשלום הוראת לתת ניתן יהיה כי
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35,מנהלחשבוןתשלום)ג( עלאףהאמורבסעיף )1(
למשלםרשאישלאלתתליוזםהתשלוםגישהלחשבון

התשלוםשלהמשלם,בהתקייםאחדמאלה:

מורשית לא לגישה ממשי חשש קיים )א(
לחשבון;

הגישה את לתת דין פי על איסור קיים )ב(
כאמור;

השר, שקבע נוספות נסיבות מתקיימות )ג(
בהתייעצותעםהמאסדרהנוגעבדבר,שבשלהן
מוצדקשלאלאפשרגישהכאמורלשםשמירה

עלעניינםשלהלקוחותע

חשבון,לפיהעניין,באמצעיםמקווניםעהסיבהלכךהיא
שבחשבונותכאמורלאניתןלעשותאתהפעולותהדרושות
למתןשירותייזוםבסיסיאולמתןשירותייזוםמתקדם,
באמצעיםמקוונים,כגוןמתןהוראותתשלוםבאופןמקוון,
הקמתהרשאהלחיובחשבוןאומסירתהודעהעלביטולה

באופןמקווןע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבוענסיבותשבהן,עלאףהאמורבסעיף35
לאפשר שלא רשאי יהיה תשלום חשבון מנהל המוצע,
גישהלחשבוןתשלוםשלמשלם,ליוזםתשלום,כמפורט

להלן:

במקריםשלחששממשילגישהלאמורשיתלחשבוןע )א(
לעיתיםעלוללהתעוררחששממשיכיאצליוזםהתשלום
קיימתפרצתאבטחהאוקייםחששממשיביחסלקבילותה
שלהרשאתהגישהשנתןהמשלםלמנהלחשבוןהתשלום
חשבון שמנהל מאחר המתקדםע ליוזם גישה לתת שלו
התשלוםנמצאבאינטראקציהשוטפתעםהמשלם,ייתכן
כיהואיזההחששותאלהמוקדםיותרמאשרמאסדריוזם
התשלוםעלכן,במקריםחריגיםאלהשבהםמתעוררחשש
ממשילגישהלאמורשיתלחשבוןהתשלוםשלהמשלם,
מוצעלהתירלמנהלחשבוןהתשלוםשלאלאפשרליוזם
התשלוםגישהלחשבוןהתשלוםשלמשלםכדילמנוע

פגיעהבלקוחות;

במקריםשבהםקייםאיסורעלפידיןלתתאתהגישה )ב(
לחשבוןהתשלוםשלמשלםעכךלדוגמהאםנקבעבצושל

ביתמשפטכיישלמנועמהלקוחגישהכאמור;

מוצעכישרהאוצריוסמךלקבוענסיבותנוספות, )ג(
בהתייעצותעםהמאסדרהרלוונטי,שבשלהןמוצדקשלא
לאפשרגישהכאמור,וזאתלשםשמירהעלעניינםשל

הלקוחותע

יובהרכיהסייגלחובתמתןהגישההמוצעבסעיף
קטןזה,מתייחסרקלגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלם
ולאלביצועהוראתתשלוםשפרטיהנכתבואוהועברו

עלידייוזםהתשלוםעחובתהגישהלפיסעיף35המוצע
לאעוסקתבביצועהוראתהתשלוםעלידימנהלחשבון
התשלוםעלענייןביצועהוראתהתשלוםנדרשמנהלחשבון
הוראת מביצוע הנובעים הסיכונים את לנהל התשלום
התשלוםבאותואופןשבוהיהנוהגאילוהמשלםהיה
לאמור בהתאם במישרין, התשלום הוראת את לו נותן
בסעיף39המוצעהעוסקבאיסורהפליהעכךלמשל,אם
שותףבחשבוןתשלוםמשותףמנסהלרוקןאתהחשבון
תשלום,על יוזם תשלוםבאמצעות מתןהוראת עלידי
מנהלחשבוןהתשלוםלנהוגבאותואופןשבוהיהנוהגלו
הוראתהתשלוםניתנהאונכתבהעלידיאותושותף,אצלו
במישריןעכך,אםבמקרהזההואהיהמבקשאתהסכמת
השותףהשניכתנאילביצועהוראתהתשלום,עליולעשות
זאתגםכשהוראתהתשלוםהועברהאונכתבהבאמצעות

יוזםהתשלוםע

חובהעלמנהלחשבוןהתשלום עודמוצעלהטיל
זה, מוצע קטן בסעיף כאמור גישה מניעת על להודיע
למאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,בצירוףהנימוקים
לכך,וכןלהודיעבהקדםהאפשריליוזםהתשלום,אםאין

איסורלפידיןלמסורהודעהכאמורע

מוצעלהטילחובהעלמנהלחשבוןהתשלוםלתעד
כלמקרהשבונמנעהגישהכאמורואתהנימוקיםלכך,
המניעה, שהוסרה לאחר וביקורתע פיקוח לצורכי וזאת
ליוזם ולאפשר לשוב חייב יהיה התשלום חשבון מנהל
התשלוםגישהלחשבוןהתשלוםולהודיעעלכךליוזם
התשלוםולמאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,בהקדם

האפשריע

יצויןכיכדילוודאעמידהבחובותלפיסעיףקטןזה,
מוצעלהסמיךאתמאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם
לקבועהוראותלענייןמסירתההודעותמאתמנהלחשבון
תשלוםלפיסעיףזהעמאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
מנהל חייב שבו התיעוד לעניין הוראות לתת גם יוכל
מיוחדות נסיבות וכן ושמירתו כאמור התשלום חשבון
שלא למשלם התשלום חשבון מנהל רשאי שבהתקיימן

למסורהודעהכאמורע
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לאנתןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםגישהלחשבון )2(
התשלוםשלהמשלםלפיהוראותפסקה)1(,יודיעעל
כךליוזםהתשלום,בהקדםהאפשרי,אלאאםכןגילוי
מידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיעעלכךלמאסדר
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלםבצירוףהנימוקיםלכך;
מנהלחשבוןתשלוםלמשלםיתעדאתמניעתהגישה

כאמורוהנימוקיםלכךוישמוראתהתיעודע

הוסרההמניעהלמתןהגישהכאמורבפסקה)1(, )3(
בהקדם למשלם תשלום חשבון מנהל כך על יודיע
למאסדר כך על יודיע וכן התשלום ליוזם האפשרי
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,וייתןליוזםהתשלום
גישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלםבהתאםלהוראות

סעיף35,בהקדםהאפשריע

יקבע, למשלם התשלום חשבון מנהל מאסדר )4(
בהוראותמאסדר,הוראותלענייןמסירתהודעהמאת
ו–)3(, )2( מנהלחשבוןתשלוםלמשלםלפיפסקאות
ורשאיהואלקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותלעניין
נסיבות וכן )2( בפסקה כאמור ושמירתו התיעוד
התשלום חשבון מנהל רשאי שבהתקיימן מיוחדות

למשלםשלאלמסורהודעהכאמורע

השר,בהתייעצותעםמאסדרמנהלחשבוןהתשלום )ד(
המפוקח למשלם תשלום חשבון מנהל ולעניין למשלם,
עלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילקבוע,
משיקוליםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישוםהוראותפרקזהאו
לתחרותבמערכתהפיננסית,כימנהלחשבוןתשלוםלמשלם
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

לחשבוןהתשלוםשאותוהואמנהללפיהוראותסעיף35ע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,השר,לפיהצעת)ה( )1(
מאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםהנוגעבדבראו
בהתייעצותעימו,ולענייןמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
המפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,
רשאילהורותלמנהלחשבוןתשלוםלמשלםבעלהיקף
פעילותקטן,מטעמיםמיוחדיםהנוגעיםלעלותהכרוכה
ביישוםהוראותפרקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,
ולבקשתושלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,כיהחובה
לתתגישהלחשבוןהתשלוםשאותוהואמנהללפי
הוראותסעיף35)בסעיףקטןזה-חובתהגישה(,לא

תחולעליואושתחולבתוםתקופהכפישיורהלוע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהתייעצותעםהמאסדר
הרלוונטי,וכןאתהנגיד-לגביגופיםשבפיקוחו-בהסכמת

שרהאוצר,לקבועכימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשמתקיימים
לגביותנאיםמסוימיםשיקבעוכאמור,יהיהפטורמחובת
הגישהלפיסעיף35המוצע,וזאתמשיקוליםהנוגעיםלעלות

הכרוכהביישוםהחובהאולתחרותבמערכתהפיננסיתע
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הפסיקמנהלחשבוןתשלוםלמשלםשניתנהלו )2(
הוראהכאמורבפסקה)1(להיותמנהלחשבוןתשלום
חובת עליו תחול קטן, פעילות היקף בעל למשלם
בתום העניין,או לפי המפורטלהלן, הגישהבמועד
תקופהאחרתשיורהלוהשראוהנגיד,לפיהעניין,

כאמורבפסקה)1(:

לענייןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהשר )א(
אוהנגידהורהכיחובתהגישהלאתחולעליו-
בתוםשנתייםמהמועדשבוהפסיקלהיותמנהל

חשבוןתשלוםלמשלםבעלהיקףפעילותקטן;

לענייןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהשר )ב(
אוהנגידהורהכיחובתהגישהתחולעליובתום
תקופהשהורה-בתוםהתקופהשהורהכאמור
מנהל הפסיק שבו מהמועד שנתיים בתום או
חשבון מנהל להיות למשלם התשלום חשבון
לפי קטן, פעילות היקף בעל למשלם תשלום

המוקדםע

קביעתהיקף
פעילותקטןלעניין

מנהלחשבון
תשלוםלמשלם
אומנהלחשבון

תשלוםלמוטב

על37ע הממונה עם ובהתייעצות השר בהסכמת הנגיד, )א(
התחרות,רשאילקבועבצו-

תשלום חשבון מנהל של הנכסים שווי לעניין )1(
למשלםאומנהלחשבוןתשלוםלמוטב,שהואבנק-
שיעוראחרמהשיעורהקבועבפסקה)1(להגדרה"היקף

פעילותקטן";

מנהל או למשלם תשלום חשבון מנהל לעניין )2(
ישראל בנק ידי על המפוקח למוטב, תשלום חשבון
ושאינובנק-היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנו
)2(להגדרה ייחשבהיקףפעילותקטןכאמורבפסקה

"היקףפעילותקטן"ע

לפי האוצר, שר את להסמיך מוצע כך, על נוסף
הצעתמאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםהרלוונטיאו
בהתייעצותעימו,ולענייןמנהלחשבוןתשלוםהמפוקחעל
ידיבנקישראל-הנגידבהסכמתהשר,להורותכיחובת
מתןהגישהלחשבוןהתשלוםשלמשלם,כאמורבסעיף
35המוצע,לאתחולעלמנהלחשבוןתשלוםבעלהיקף
פעילותקטן,אושתחולבתוםתקופהכפישיורהלועזאת,
מטעמיםמיוחדיםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישוםהוראות
פרקה'המוצעאולתחרותבמערכתהפיננסית,ולבקשתו

שלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםע

הסדרמקבילקבועבסעיף41)ג()1(לחוקשירותמידע
פיננסיומטרתולאפשרלשרהאוצר,ולענייןמנהלחשבון
בהסכמת לנגיד - ישראל בנק ידי על המפוקח תשלום
השר,לפטורמנהליחשבונותתשלוםשהםקטנים,מיישום
הכספית העלות בשל קטנים, הם עוד כל הגישה חובת
והתפעוליתהכרוכהביישוםחובתהגישהכאמוראובשל

שיקוליתחרותבמערכתהפיננסיתעהעיקרוןהעומדבבסיס
פטורזההואהכרהבחשיבותקדימותםשלמנהליחשבונות
הגישה, חובת ביישום יותר המשמעותיים התשלום
והתבססותם התשלום ייזום שירותי של פיתוחם לשם

כאלטרנטיבהרלוונטיתבשוקשירותיהתשלוםבישראלע

לסעיף 37 לחוק המוצע

מוצעלקבועמנגנוןלאופןקביעתהיקףפעילותקטן
לענייןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםומנהלחשבוןתשלום
קטן" פעילות "היקף בהגדרה מהקבוע השונה למוטב,
לענייןמנהליחשבוןכאמור,לצורךסמכותהפטורהאמורה
36המוצעלעיללעניין )ד(ו–)ה(לסעיף בסעיפיםקטנים
מנהלחשבוןתשלוםלמשלם,ולצורךהפטורהאמורבסעיף
למוטבע תשלום חשבון מנהל לעניין לעיל המוצע 33)ד(
לענייןזה,שרהאוצריביאבחשבוןגםשיקוליםהנוגעים

למבנהשוקהתשלומיםבכללותוע
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השר,בהתייעצותעםהרשות,רשאילקבועבצו,לעניין )ב(
או למשלם תשלום חשבון מנהל שמחזיק הכספים סכום
מנהלחשבוןתשלוםלמוטב,שהואחברתתשלומים,בעבור
לקוחותיו,לצורךמתןשירותיתשלום,בתוםהשנההקלנדרית
להגדרה )3( בפסקה הקבוע מהסכום אחר סכום הקודמת,

"היקףפעילותקטן"ע

שירותים נותני על המפקח עם בהתייעצות השר, )ג(
פיננסיים,רשאילקבועבצו,לענייןצברפיקדונותאוצבר
אשראישלמנהלחשבוןתשלוםלמשלםאומנהלחשבון
פיקדון שירותי למתן רישיון בעל שהוא למוטב, תשלום
להגדרה )4( בפסקה הקבוע מהסכום אחר סכום ואשראי,

"היקףפעילותקטן"ע

הזדהותיוזם
תשלוםלפנימנהל

חשבוןהתשלום
למשלם

גישה38ע התשלום ליוזם ייתן למשלם תשלום חשבון מנהל
לחשבוןהתשלוםשלהמשלםבאמצעותמערכתממשקלמתן
הוראותתשלוםלפיסעיף35,ובלבדשיוזםהתשלוםהזדהה
לפנימנהלחשבוןהתשלוםלמשלםבהתאםלהוראותשקבע

מאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםלפיסעיף41)א()2(ע

איסורהפליה
והגבלותלעניין

גבייתתמורה
בידימנהלחשבון

התשלוםלמשלם

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםינהגבהוראתתשלום,או39ע )א(
בבקשהלמתןהרשאהלחיובאולביטולה,שפרטיהןנכתבו
באמצעותיוזםבסיסי,כאילופרטיהןנכתבובידיהמשלם,לרבות

בשלבשקדםלמתןהוראתהתשלוםאוהגשתהבקשהכאמורע

תשלום בהוראת ינהג למשלם תשלום חשבון מנהל )ב(
שהועברהבאמצעותיוזםמתקדםבהתאםלהרשאתגישה

לחשבון,כאילוניתנהלוישירותבידיהמשלםע

לסעיף 38 לחוק המוצע

כדילאפשרמתןשירותייזוםבסיסיאומתןשירות
ייזוםמתקדם,מוצעלקבועכימנהלחשבוןתשלוםלמשלם
ייתןליוזםהתשלוםגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלם
באמצעותמערכתהממשקלמתןהוראותתשלום,לאחר
שיוזםהתשלוםהזדההלפנימנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,
בהתאםלהוראותשיקבעמאסדרמנהלחשבוןהתשלום
למשלםבענייןזה,בהסכמתמאסדריוזמיהתשלום,מכוח

סעיף41)א()2(לחוקהמוצעע

יובהרכיאיןבאמורלעילכדילמנועממנהלחשבון
התשלוםלמשלםומיוזםתשלוםלהגיעלהסכםביניהם
בנוגעלמתןשירותיםנוספים)"שירותיפרימיום"(החורגים
משירותיייזוםהתשלום,תוךאפשרותלהשתמשבמערכת
הממשקלמתןהוראותתשלום,לשםצריכתאותםשירותים
בין בהסכם תיקבע אשר הזדהות באמצעות נוספים

הצדדיםע

לסעיף 39 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

מטרתהסעיףהמוצעלוודאשמנהלחשבוןהתשלום
למשלםינהגבהוראתתשלוםשפרטיהנכתבועלידייוזם
בסיסיאושהועברהבאמצעותיוזםמתקדם,וכןבבקשה
ביטולה על בהודעה או חשבון לחיוב הרשאה למתן
שפרטיהןנכתבועלידייוזםבסיסי,באותואופןובאותם
תנאיםשבהםהןמבוצעותבמקרהשבוהןנכתבווניתנו
ישירותעלידיהמשלםעלדוגמה,מנהלחשבוןהתשלום
למשלםלאיוכללגבותעמלהשונהמהמשלםבעדהוראת
תשלום,בקשהלמתןהרשאהלחיובחשבוןאוהודעהעל
ביטולהרשאהכאמורשפרטיהןנכתבועלידייוזםבסיסי,
לעומתעמלהשמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםהיהגובה
בעבורכלאלה,אםהיוניתנותבמישריןעלידיהלקוחע
איסורההפליהבשירותיייזוםתשלוםיבטיחואתהפיכתו
שלכליזהלכליפשוטוקלבעבורהלקוחותובכךיעודד
יצירתחלופהנוחהלאמצעיהתשלוםהקיימיםהיוםבשוק

התשלומיםולהגברתהתחרותבוע
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מנהלחשבוןתשלוםלמשלםלאיגבהתמורהמיוזם )ג(
תשלוםבעדמתןגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלםלפי
סעיף35,אומיוזםמתקדםבעדמתןהרשאתגישהלחשבון

כאמורבסעיף35)ב(אוביטולהע

עם בהתייעצות השר, )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
המאסדריםהנוגעיםבדבר,רשאילקבוענסיבותשבהןמנהל
מיוזם תמורה לגבות רשאי יהיה למשלם תשלום חשבון
לפי למשלם התשלום לחשבון גישה מתן בעד תשלום,

סעיף35)א(או)ב(ע

מנגנוניםלאבטחת
מידע,ניהול

סיכונים,הגנת
סייברוהמשכיות

עסקיתבבעלי
אישורהניתןעל

ידימאסדרשאינו
הרשות

בלילגרועמהוראותכלדין,בעלאישורהניתןעלידימאסדר40ע
שאינוהרשותידאגלקיומםשלמנגנונים,נאותיםומתקדמים,
לאבטחתמידע,ניהולסיכונים,והגנתסייבר,ולענייןבעל
המשכיות גם - מתקדם ייזום שירות במתן לעסוק אישור

עסקיתע

יובהרכיהחובההמוצעתבסעיףזההיאחובהרחבה
או התשלום הוראת למתן שקדם לשלב גם המתייחסת
למעשה, חשבוןע לחיוב הרשאה למתן הבקשה להגשת
החובהמתחילהבשלבהאינטראקציהביןמנהלחשבון
התשלוםלמשלם,לביןלקוח,ונמשכתעדלהשלמתביצועה
שלההוראהאוהבקשההנדרשתאועדסיוםהטיפולבהע
בכללזה,איסורההפליהיחולעלאופןזיהויהמשלם,וכן
החובהלאפשרלמשלם,במסגרתפעילותייזוםתשלומים,
אתאותםסוגיהוראותהתשלוםשמנהלחשבוןהתשלום
למשלםמאפשרללקוחותיו,כגוןביצועתשלוםמיידיאו
נדחהוסוגהתשלוםעביצועהוראתהתשלוםייעשהגם
התשלום חשבון שמנהל זהירות תחתאותהחובת הוא
למשלםמפעילביחסלהוראתתשלוםשניתנהישירותעל
ידיהלקוח,למשלכאשרמדוברבחשבוןמשותף,נדרש
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלםלנהוגבאותואופןשבוהיה
נוהגלוהוראתהתשלוםהייתהניתנתעלידיהמשלם

ישירותמולוע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד( 

ובהתאם ו־)ב( )א( בסעיפיםקטנים לאמור בהמשך
לתפיסהכיהוראתתשלוםשפרטיהנכתבועלידייוזם
זהה היא מתקדם, יוזם באמצעות מועברת או בסיסי
להוראתתשלוםשניתנהונכתבהישירותעלידיהמשלם
וצריכהלהתבצעבאותםתנאים,מוצעלקבועכימנהל
חשבוןהתשלוםלמשלםלאיגבהתמורהמיוזםתשלום
בעדמתןגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלםלפיסעיף
גישה הרשאת מתן בעד מתקדם מיוזם או המוצע, 35
לחשבוןכאמורבסעיף35)ב(המוצעאוביטולהעזאת,כדי
הוראת מתן ואת התשלומים ייזום פעילות את לעודד
תשלוםבאמצעותיוזמיתשלוםולמנועחסמיםשיפגעו
במתןהשירותלציבורעיחדעםזאת,מוצעכישרהאוצר,
בהתייעצותעםהמאסדריםהרלוונטיים,יהיהרשאילקבוע
נסיבותשבהןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםיהיהרשאי

לחשבון גישה מתן בעד תשלום, מיוזם תמורה לגבות
התשלוםלמשלםלפיסעיף35המוצעע

יובהרכיהחוקהמוצעאינואוסרעלמנהלחשבון
בעד תשלום מיוזם תשלום לגבות למשלם התשלום
של התשלום לחשבון גישה שאינם נוספים, שירותים
משלםבאמצעותמערכתהממשקלמתןהוראותתשלוםע
כלומרהצעהשלשירותי"פרימיום"עלידימנהלחשבון
התשלוםלמשלם,ליוזמיהתשלום,כדוגמתקשריםעסקיים
אחריםשיתקיימוביןהצדדים,יוכלולהיעשותבתשלום
למנהליחשבונותהתשלוםלמשלםעכמוכן,החוקהמוצע
אינומונעממנהלחשבוןהתשלוםלמשלםלגבותעמלה
בעבורביצועהוראתהתשלום,ככלשהואגובהעמלה
של מעורבות בלא שניתנה תשלום הוראת לביצוע כזו
יוזםתשלוםבחשבוןהתשלוםשלמשלם,בהתאםלאיסור
ההפליההקבועבסעיףקטן)א(ובכפוףלתנאיםשנקבעו

בחוקשירותיתשלוםלענייןזהע

לסעיף 40 לחוק המוצע

בעלי 23)א(המוצעלעניין בדומהלהסדרשבסעיף
רישיוןאובעליאישורמאתהרשות,מוצעלקבועחובה
עלבעלאישורהניתןעלידימאסדראחרשאינוהרשות,
לדאוגלקיומםשלמנגנונים,נאותיםומתקדמים,לאבטחת
מידע,ניהולסיכונים,הגנתסייבר,ולבעליאישורלעסוק

במתןשירותייזוםמתקדם-גםהמשכיותעסקיתע

המשכיותעסקיתנדרשתלענייןבעלאישורלעסוק
ייזוםמתקדם,כדילהבטיחשבמקרהשבו במתןשירות
בעלהאישורמפסיקאתפעילותו,ביןמרצוןאובשלמקרה
פתאומישלכניסהלהליכיפירוקאוכינוסנכסים,אובמצב
שלרכישהאומיזוגעםחברהאחרת,מבוצעתהליךמסודר
לסיוםההתקשרותעםלקוחותיו,וזאתכדילשמורעלענייני
הלקוחותולוודאאתעמידתובחובותיוכלפילקוחותיו
וכלפימנהליחשבונותהתשלוםלמשלםשמולםעבד,גם
במצבשבופעילותונפסקתעזאת,בשלהסיכוניםהמוגברים
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הוראותמאסדר
מנהלחשבון

התשלוםלמשלם
והוראותמאסדר

יוזםתשלום

מאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,בהתייעצותעם41ע )א(
מאסדרייוזמיהתשלום,ולענייןפסקה)2(-בהסכמתמאסדר
יוזמיהתשלום,יקבע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםאלה:

אופןמתןהגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלם )1(
עלידימנהלחשבוןתשלוםלמשלםליוזםהתשלום,
באמצעותמערכתממשקלמתןהוראותתשלום,ובכלל
זההוראותלגביהגנהעלפרטיות,אבטחתמידע,מנגנון

טכנולוגימאובטחוחובותתיעוד;

אופןההזדהותשליוזםתשלוםלפנימנהלחשבון )2(
התשלוםלמשלם;

חובותשיחולועלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם )3(
בנוגעלרמתהשירותשהואנותןליוזםהתשלום;

חובותשיחולועלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם )4(
להוראת הנוגע תשלום, ליוזם שיעביר מידע בדבר
התשלוםולביצועה,ובכללזהכדילאפשרגילוימידע

כאמורלמשלםע

יוזםתשלוםרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, מאסדר )ב(
הוראותבנושאחובותשיחולועליוזםהתשלוםבנוגעלאופן

השימוששלובמערכתהממשקלמתןהוראותתשלוםע

הכרוכיםבפעילותושלבעלאישורלעסוקבמתןשירותייזום
מתקדםלעומתבעלאישורלעיסוקבמתןשירותייזוםבסיסיע
בעלאישורלעסוקבמתןשירותייזוםמתקדםנושאבאחריות
נוספתכמוסברבהמשךלענייןהתיקוןהעקיףהמוצעלחוק
שירותיתשלום,ביןהשארלהעברתהוראתתשלוםבמדויק
למנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,לזיהויהמשלםכשהוא
נותןהוראתתשלוםבאמצעותואולמסירתהודעהלמנהל
חשבוןהתשלוםלמשלםעלביטולהרשאתגישהלחשבון

מרגעשקיבלהודעהמהמשלםעלכךע

לסעיף 41 לחוק המוצע

על ונוסף המוצע לחוק ה' בפרק האמור לצורך
הסמכויותהנתונותלמאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
מנהל מאסדר את ולחייב להסמיך מוצע זה, חוק לפי
יוזמי מאסדרי עם בהתייעצות למשלם, תשלום חשבון
התשלום,לקבועהוראותבענייניםשוניםכדילאפשראת
מתןהגישהלחשבוןהתשלוםשלמשלם,ליוזמיתשלום,
בפני חסמים הסרת ותוך ובטוח, נוח זמין, מהיר, באופן
ויעילותע בקלות תשלום ייזום שירותי לצרוך לקוחות
יובהרכיאיןבסעיףמוצעזהכדילגרועמסמכויותמאסדר
מנהלחשבוןתשלוםלמשלםאומסמכויותמאסדריוזם
נוספות הוראות לקבוע המוצע, החוק לפי תשלום,

במסגרתהוראותמאסדרע

ניתנות כאמור הוראות לקבוע והחובה הסמכות
באופן המפקח למשלם, תשלום חשבון מנהל למאסדר
לו ויש שבפיקוחו התשלום חשבונות מנהלי על שוטף

היכרותמעמיקהעםהמערכותוההתנהלותשלהםעיצוין
כיקיימתחשיבותרבהלכךשההוראותהמהותיותיהיו
דומותביחסלכלמנהליחשבונותהתשלום,באופןשלא
ייווצרארביטראז'רגולטוריביןמנהליחשבונותתשלום

שוניםעהוראותכאמוריינתנולגבינושאיםאלה:

המשלם של התשלום לחשבון הגישה מתן אופן )1(
התשלום ליוזם למשלם התשלום חשבון מנהל ידי על
באמצעותמערכתהממשקלמתןהוראותתשלום,ובכלל
זההוראותלגביהגנהעלפרטיות,אבטחתמידע,מנגנון
טכנולוגימאובטחוחובותתיעודעבשלהעובדהכימדובר
בהוראתתשלוםהמועברתלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם
יוזם יוזםמתקדםאושפרטיהנכתבועלידי באמצעות
למידע הגישה מתן כי להבטיח חשיבות קיימת בסיסי,

ייעשהבאופןמאובטח,תוךשמירהעלפרטיותהלקוח;

אופןהזדהותשליוזםתשלוםאלמולמנהלחשבון )2(
התשלוםלמשלםעכחלקמאבטחתהמידעוהגישהלחשבון
התשלוםשלמשלם,עלמנהלחשבוןהתשלוםלוודאכי
ליוזם משלם של התשלום לחשבון גישה מאפשר הוא
תשלוםולובלבד,ולכןעליולזהותובאופןודאיעלפיכך
מוצעלהסמיךאתמאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,
בעניין הוראות לתת התשלום, יוזמי מאסדרי בהסכמת
אופןהזדהותיוזםתשלוםאלמולמנהלחשבוןהתשלום
למשלם,שלאחריהיאפשרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם
לקוחותיו של התשלום לחשבון גישה התשלום ליוזם
כאמורבסעיף35המוצעעיובהר,כילצדהצורךבאבטחת
המידעשלהלקוחותוהבטחתכספיהלקוחות,ישחשיבות
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ניתנה42עשמירהעלאחידות שבהם בעניינים תקנות להתקין רשאי השר )א(
סמכותלמאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלםאולמאסדר
לפי מאסדר הוראות לקבוע העניין, לפי תשלום, יוזם

סעיפים36)ג()4(ו־41,בהתקייםאחדמאלה:

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )1(
אחידותבהוראותלפיחוקזה,החלותעלגופיםשונים
המפוקחיםעלידימאסדריםשוניםאוהחלותעלגוף

אחדהמפוקחעלידיכמהמאסדרים;

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )2(
עניינםשלהלקוחותע

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובהתייעצותעםמאסדר )ב(
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלםאומאסדריוזםהתשלום,לפי

הענייןע

קבעהשרתקנותלפיסעיףקטן)ב(,רשאימאסדרמנהל )ג(
חשבוןהתשלוםלמשלםאומאסדריוזםהתשלום,לפיהעניין,
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבאותםענייניםשלגביהם

הותקנותקנותכאמור,בכפוףלאותןתקנותע

גדולהבמניעתחסמיםבפניקבלתשירותיייזוםהתשלום,
ועלכןעלההזדהות,כאמור,להיותמהירהויעילה;

למשלם התשלום חשבון מנהל על שיחולו חובות )3(
מתן התשלוםע ליוזם נותן שהוא השירות לרמת בנוגע
שהגישה בכך רבה במידה תלוי תשלום ייזום שירותי
שוטף באופן מתאפשרת המשלם של התשלום לחשבון
ובלאתקלות,גםבעתעומס,וכןבכךשהמידעאמין,מלא
ומעודכןענוסףעלכךקיימתחשיבותרבהלכךשתקלות,

ככלשישנן,מטופלותתוךזמןסבירע

חשבון מנהל שלפיו לעיקרון גם יש רבה חשיבות
התשלוםלמשלםלאיפלהבמתןהגישהלחשבוןהתשלום
למשלםביןיוזמיתשלוםשוניםויאפשרלהםגישהזהה
ובאיכותזההעבשלזאת,מוצעלהסמיךאתמאסדרמנהל
לרמת הנוגעות הוראות לקבוע למשלם תשלום חשבון
השירותשבהיידרשלעמודמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם
בהיותוספקהגישהשליוזםהתשלוםעלדוגמה,במסגרת
SLA-(קביעתהוראותכאמורלענייןרמותמתןשירות
ServiceLevelAgreement(יהיהניתןלקצובפרקיזמן
התשלום חשבונות שמנהלי ובתלונות, בתקלות לטיפול

למשלםיחויבולעמודבהםע

כדילקדםאתשירותיייזוםהתשלוםוכדילהבטיח
שאלהיהיושירותיםיציביםואמיניםבעבורהלקוחות,
חשבוןתשלום מנהל שמאסדר ישנהחשיבותרבהלכך
למשלם התשלום חשבונות מנהלי את יחייב למשלם
הגישה במתן גבוה שירות בסטנדרט לעמוד שבפיקוחו

ליוזמיתשלום;

חובותשיחולועלמנהלחשבוןתשלוםלמשלםבדבר )4(
התשלום,בנוגעלהוראתהתשלום מידעשיעבירליוזם

ולאופןביצועה,כדילאפשרגילוימידעכאמורלמשלםע
בהיותמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםספקהגישההיחידי
הוראות של הבלעדי המבצע וכן התשלום לחשבונות
התשלוםהמועברותבאמצעותיוזםמתקדםאושפרטיהן
מאסדר את להסמיך מוצע בסיסי, יוזם ידי על נכתבים
מנהלחשבוןתשלוםלמשלם,לקבועבהוראותכאמוראת
לשם שבפיקוחו החשבונות מנהלי על שיחולו החובות
גילויהמידעבדברהוראתהתשלוםשהועברהאונכתבה
כדי ועלותה, ביצועה אופן התשלום, יוזמי באמצעות
בשירותיהם המשתמש למשלם מלאה שקיפות לאפשר

שליוזמיתשלוםע

עודמוצעלהסמיךאתמאסדריוזםהתשלוםלקבוע
בהוראותחובותשיחולועליוזםהתשלוםבנוגעלאופן
השימוששלובמערכתהממשקלמתןהוראותתשלום,כדי
לוודאשימושתקיןשליוזמיהתשלוםבמערכתהממשק
באופןשאינומעמיסעליהבצורהקיצוניתאומביאליצירת

תקלותאוקריסהשלמערכתהממשקכאמורע

לסעיף 42 לחוק המוצע

לצורךשמירהעלאחידותבהסדרתתחוםשירותי
חשבונות מנהלי על החלות בהוראות התשלום, ייזום
יוזמיתשלוםהמפוקחיםעלידי תשלוםלמשלםאועל
המאסדריםהפיננסייםהשונים,בנושאיםשלאופןמסירת
תשלום ליוזם למשלם תשלום חשבון ממנהל ההודעה
הגישה מתן אופן תשלום, לחשבון גישה מניעת בשל
יוזם של המשלם,אופןההזדהות של לחשבוןהתשלום
תשלוםלפנימנהלחשבוןתשלוםלמשלם,חובותשיחולו
השירות לרמת בנוגע למשלם תשלום חשבון מנהל על
שהואנותןליוזםהתשלום,חובותשיחולועלמנהלחשבון
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פרק ו': הוראות מיוחדות לעניין סמכויות הרשות

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותלגביבעלי
רישיוןובעלי

אישורמאת
הרשות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעלירישיוןובעלי43ע )א(
אישורמאתהרשותנתוניםלפיקוחהרשותע

לשםפיקוחכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתהרשות)ב( )1(
לתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתםשלבעלירישיון
ובעליאישורמאתהרשות,שלנושאימשרהבכירהבהם
ושלמישהםמעסיקים,והכולכדילהבטיחאתניהולם
התקיןשלבעלירישיוןובעליאישורמאתהרשותואת
השמירהעלענייניהלקוחות;בהוראותכאמוריכול
שייקבעודרישותשונותלפיסוגהרישיוןאוסוגהאישור,

סוגשירותהתשלוםאוהיקףהפעילותומאפייניהע

פרסום טעונות אינן )1( פסקה לפי הוראות )2(
ברשומות,ואולםהרשותתפרסםברשומותהודעהעל
מתןהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראותכאמור
וכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהרשות
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,ורשאיתהרשות

להורותבדברדרכיםנוספותלפרסומןע

הסמכויותלפיסעיפים52מג,56א,56א56,2ב,56ב56,1ג, )ג(
56ג56,1דו־56הלחוקניירותערך,יהיונתונותלרשותלשם
פיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,בירורמינהליהנוגע
להוראותכאמוראואכיפתהוראותחוקזהלענייןהפרהאו

עבירה,הכוללפיהענייןובשינוייםהמחויבים;לענייןזה-

"הפרה"-כהגדרתהבסעיף50;

"עבירה"-כלאחתמאלה:

עבירהלפיחוקזה,למעטעבירהלפיסעיף55)א()2( )1(
הנעברתעלידיגוףהנדרשלקבלאישורלפיסעיף2
ושאינובעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסיאוחברת

תשלומים;

התשלוםלמשלםבדברמסירתמידעליוזםתשלוםוחובות
בנוגעלאופןשימושיוזםהתשלוםבמערכתהממשקלמתן
הוראותתשלום,מוצעכישרהאוצריהיהרשאילהתקין
תקנותבענייניםשניתנהבהםסמכותלמאסדריםכאמור

לקבועהוראותאלהלפיסעיפים36)ג()4(ו־41המוצעיםע

סמכותזותופעלאםמצאשרהאוצרכינכוןלעשות
כןלשםשמירהעלאחידות,ככלשזונדרשת,בהוראות
החלותעלגופיםשוניםהמפוקחיםעלידימאסדריםשונים
אוהחלותעלגוףאחדהמפוקחעלידיכמהמאסדרים,
אוכישרהאוצרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל

ענייניהלקוחותע

מוצעכיתקנותכאמוריותקנובהתייעצותעםמאסדר
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלםאומאסדריוזםהתשלום,
תקנות שהותקנו ככל כי לקבוע מוצע עוד הענייןע לפי

כאמור,המאסדריםהאמוריםיהיורשאיםלקבוע,בהוראות
מאסדר,הוראותבאותםענייניםשלגביהםהותקנוהתקנות,

בכפוףלהןע

לסעיף 43 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהרשותתפקחעלפעילותםשלבעלי
הרישיונותמטעמהוכןבעליאישורמאתהרשותלעסוק
ייזוםבסיסיעלשם ייזוםמתקדםאושירות במתןשירות
כך,מוצעלהקנותלרשותסמכותדומהלזאתהנתונהלה
97)ב( סעיף כגון: אמונה, היא שעליהם אחרים בחוקים
לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-1994)בפרק
זה-חוקהשקעותמשותפות(,סעיף28)ב(לחוקהייעוץ
וסעיף44כלחוקניירותערךבענייןזירתסוחרעמוצעאפוא
להסמיךאתהרשותלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתו
וניהולושלבעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשות,נושא
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עבירהלפיחוקשירותיתשלוםהנעברתעלידי )2(
בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשות;

עבירהלפיסעיף15דלחוקאשראיהוגן,התשנ"ג- )3(
211993,שנעברהבקשרלעבירהלפיפסקאות)1(או)2(;

עבירהלפיסעיפים424,423,415,291,290,284, )4(
424או־425לחוקהעונשין,שנעברהבקשרלעבירהלפי

פסקאות)1(או)2(;

עבירהלפיסעיפים3ו־4לחוקאיסורהלבנתהון, )5(
שנעברהבקשרלעבירהלפיפסקאות)1(,)2(,)3(או)4(;

246 245או ,244 ,242 ,240 עבירהלפיסעיפים )6(
להליך או לחקירה בקשר שנעברה העונשין, לחוק

שיפוטיבשלעבירהלפיפסקאות)1(עד)5(ע

סבריושבראשהרשותכיבעלרישיוןאובעלאישור44עהודעהעלפגמים )א(
מאתהרשותעשהבעסקיובדרךהפוגעתאוהעלולהלפגוע
ביכולתולקייםאתחובותיואובניהולםהתקיןוההוגןשל
עסקיו,ישלחלבעלהרישיוןאולבעלהאישורמאתהרשות,
לפיהעניין,הודעהבכתבובהיפרטאתהפגמים,ידרושאת
תיקונםאומניעתפגיעתםבתוךתקופהשיקבעבהודעה,
וייתןלוהזדמנותלהגישבתוךאותהתקופה,אובתוךתקופה
קצרהמזו,כפישיקבעבהודעה,אתהערותיווהשגותיולגבי

הפגמיםאוהדרישותלתיקונםע

להבטיח כדי ידם, על שמועסק ומי בהם בכירה משרה
אתניהולוהתקיןשלבעלהרישיוןאובעלהאישורמאת

הרשותואתהשמירהעלעניינםשלהלקוחותע

עודמוצעלקבועשהרשותתוכללקבועבהוראות
כאמורדרישותשונותלפיסוגהרישיוןאוסוגהאישור,
סוגשירותהתשלום,אוהיקףהפעילותומאפייניהעכמו
כן,מוצעלקבועכיהוראותמכוחסעיףזה,שהןהוראות
מאסדרלפיהגדרתןבחוקהמוצע,יועמדולעיוןהציבור
במשרדיהרשותויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,
וכיהודעהעלפרסומןומועדתחילתןתפורסםברשומותע
אופןפרסוםזהיחולעלכלהוראותהמאסדרשהרשות

תקבעמכוחחוקזהע

עודמוצעלקבועאתהסמכויותשיהיונתונותלרשות
לצורךפיקוחעלביצועהוראותחוקזהאולצורךבירור
מינהליביחסלהפרהאואכיפתהוראותהחוק,כוללסמכות
בחוק הקבועות אלה סמכויות לעבירהע פלילית חקירה
ניירותערךנתונותלרשותגםבחוקיםנוספיםשבסמכות
הרשות,דוגמתסעיף97אלחוקהשקעותמשותפות,סעיף

29לחוקהייעוץאוסעיף63לחוקשירותמידעפיננסיע

לסעיפים 44 ו–45 לחוק המוצע

סמכויות להקנות שמטרתן הוראות לקבוע מוצע
לרשותלקבועדרכיטיפולבבעלרישיוןאובעלאישור
מאתהרשות,שעשהבעסקיובדרךהפוגעתאוהעלולה
לפגועביכולתולקייםאתחובותיו,ובכללזהחובותיוכלפי
לקוחותיו,אושניהלאתעסקיובדרךשאינהתקינהוהוגנתע
לפי לרשות מהסמכותשניתנת סמכויותאלה,בהבחנה
סעיף43לחוקהמוצע,נועדולאפשרלרשותלתתהוראות
פרטניותלגביבעלרישיוןאובעלאישורמסויםוהןאינן
הוראותבנותפועלתחיקתיעהןכוללותמתןהוראותבדבר
תיקוןהפגמיםאונקיטתאמצעיםלמניעתפגיעתםבתוך
תקופהשתיקבעעבמקריםשבהםהפגמיםלאתוקנו,שלא
ננקטופעולותלמניעתפגיעתם,אוכאשרעולהצורךלנקוט
אמצעיםכדילמנועמבעלהרישיוןאומבעלהאישורמאת
הרשותשלאלקייםאתהתחייבויותיואולפגועבלקוחותיו,
מוצעלהסמיךאתהרשותלתתהוראותבדברהימנעות
מסוגיפעולות,מחלוקתדיבידנדורווחים,אומתןהטבות
לדירקטורים,לנושאימשרה,אולעובדיםאחריםשלבעל

הרישיוןאובעלהאישורמאתהרשותע

ס"חהתשנ"ג,עמ'174ע 21
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הגישבעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותהערות )ב(
והשגותכאמורבסעיףקטן)א(,יחליטבהןיושבראשהרשות
בסמוךככלהאפשרלאחרשקיבלאותןויודיעעלהחלטתו
לבעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשות,לפיהעניין,ואם
יקבע - פגיעתם מניעת או הפגמים של תיקונם את דרש
בהחלטתואתהתקופהשבהעלבעלהרישיוןאובעלהאישור

מאתהרשות,לפיהעניין,לעשותכאמורע

אמצעיםלמניעת
פגיעה

סברההרשות,לאחרתוםהתקופהשקבעיושבראשהרשות45ע
בהודעתולפיסעיף44,כיבעלרישיוןאובעלאישורמאת
הרשותלאתיקןאתהפגמיםשעליהםהודיעלולפיהסעיף
הייתהסבורה,לאחר פגיעתם,או האמור,אולאמנעאת
שנתנהלבעלהרישיוןאולבעלהאישורמאתהרשות,לפי
העניין,הזדמנותלהשמיעאולהגישאתהערותיווהשגותיו,
או הרישיון מבעל למנוע כדי אמצעים לנקוט צורך שיש
את לקיים שלא העניין, לפי הרשות, מאת האישור מבעל

התחייבויותיואולפגועבלקוחותיו,רשאיתהיא-

להורותלבעלהרישיוןאולבעלהאישורמאת )1(
הרשותשיימנעמסוגיפעולותשפורשובאותההוראה;

על או רווחים או דיבידנד חלוקת על לאסור )2(
מתןהטבותלדירקטורים,לנושאימשרה,אולעובדים
אחריםשלבעלהרישיוןאובעלהאישורמאתהרשותע

המצאתמסמכים
בידיהרשות

או46ע שהרשות אחר מסמך וכל דרישה הוראה, הודעה, על
עובדשהיאהסמיכהלכךרשאיםלהמציאלפיחוקזה,לבעל
בקשה שהגיש למי או הרשות מאת אישור לבעל רישיון,
לקבלתרישיוןאואישורמאתהרשות,יחולוההוראותלפי

פרקז'2לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויביםע

פרק ז': עיצום כספי

הגדרתהסכום
הבסיסי

בפרקזה,"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטבתוספתהשנייהע47ע

לצדזאת,מוצעלהבטיחאתזכותבעלהרישיוןאו
בעלאישורמאתהרשותלהשמיעאתטענותיולפנינקיטת

צעדיםכאמורע

לסעיף 46 לחוק המוצע 

ידי על המפוקחים הגורמים לכל בדומה כי מוצע
הרשות,מסמכיםוהודעותשהרשותממציאהלבעלרישיון,
לבעלאישורמאתהרשותאולמישהגישבקשהלקבלת
להוראות בהתאם יומצאו מהרשות, אישור או רישיון
ז'2לחוקניירותערךשעניינוהעברתמסמכים לפיפרק

באמצעותמערכת"יעל"ע

לסעיפים 47 עד 49 והתוספות השנייה, השלישית, הרביעית 
והחמישית לחוק המוצע 

לצורךאכיפתהוראותהחוקהמוצע,מוצעלהעניק
למאסדריםהשוניםסמכותלהטילעיצוםכספיבגיןהפרות
שלהוראותהחוקהמוצעעלהגופיםהנתוניםלפיקוחם
)בהתאםלסכוםהבסיסיהמפורטבתוספתהשנייהלחוק
המוצע(,וזאתבכפוףלמנגנוניםהקבועיםלכךכברכיום
בחקיקההעיקריתלאותםמאסדריםעכלומראותםמנגנוני
עיצומיםכספייםהחליםעלמנהליחשבונותתשלוםאו
עלבעליאישור,בחוקיהאסדרההשונים,כגופיםמפוקחים,
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הפרבעלרישיוןאובעלאישורהוראהמההוראותלפי48עעיצוםכספי )א(
חוקזהכמפורטבחלקא'לתוספתהשלישית,רשאיהמאסדר
להטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,
ואםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'
לתוספתהאמורה-רשאיהמאסדרלהטילעליועיצוםכספי,
לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקג'לתוספת
לפי כספי, עיצום עליו להטיל המאסדר רשאי - האמורה

הוראותפרקזה,בשיעורשלהסכוםהבסיסיכפולשלושע

החוק לפי כספיים עיצומים הטלת לעניין גם יחולו
הסמכותלהמציא את כוללים כאמור מנגנונים המוצעע
מינהלית חיוב,התראה עלכוונת הודעה למפר,במקום
להגישהתחייבותועירבון,ככל הודעהעלאפשרות או
על לדוגמה, כך, למאסדריםע כאלה סמכויות שקיימות
בנקיםהמפוקחיםעלידיבנקישראליחולמנגנוןהעיצום
הכספיהקבועבפקודתהבנקאות,ואילועלבעלירישיון
לפיהחוקהמוצעהמפוקחיםעלידיהרשות,ובעליהיתר
שליטהבהם,יחולמנגנוןהעיצוםהכספיהקבועבסעיפים
השונים הגופים על וחל ערך, ניירות בחוק הרלוונטיים

המפוקחיםעלידיהרשותע

כמוכן,ולענייןזה,מוצעלקבועכיהוראותבעניין
עיצוםכספילגביגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסיאשרשר
האוצריקבעבעתיד,לפיסמכותושבסעיף2)ו(לחוקהמוצע,
כיתחולעליוחובתאישורמאתמאסדרחלףחובתרישיון,
יינתנובהתאםלסמכויותיושלמאסדרהגוףהאמורלפי
הדיןשמכוחוהואמפקחעלפעילותוהפיננסיתשלאותו
גוףעמוצעכיזהותהמאסדרשלגוףכאמורומנגנוןהעיצום
הכספישיחולעליו,יפורטובתוספתהחמישיתלחוקהמוצעע

ישתנה הכספי העיצום גובה כי מוצע כן כמו
כך, לשם ההפרהע ולחומרת המפר הגורם לסוג בהתאם
הבסיסי הסכום כי מוצע המוצעת, השנייה בתוספת
כל לגבי המפורט כסכום ייקבע הכספי העיצום לעניין
וכן למאפייניהם, בהתאם השונים הגופים מסוגי אחד
בסיסיים סכומים לקבוע מוצע המתאימים, במקרים
פעילות היקפי בעלי שהם סוג מאותו לגופים שונים
התוספת אפקטיביתע אכיפה להבטיח כדי וזאת שונים,
רישיון בעל של הפרות שעניינה המוצעת, השלישית
שעניינה המוצעת, הרביעית והתוספת אישור, בעל או
הפרותשלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,חולקולהפרות
קלותיותרהקבועותבחלקא'לתוספות,והפרותחמורות
עיצום יוטל שעליהן לתוספות ב' בחלק הקבועות יותר
את שיבטא באופן הבסיסי, הסכום כפל בגובה כספי
גם פורטו המוצעת השלישית בתוספת ההפרהע חומרת
כמההפרותבחלקג'לתוספתשלגביהןיוטלעיצוםכספי
בגובההסכוםהבסיסיכפולשלוש,וזאתבשלחומרתןשל
אותןהפרותהמצויותבלבהפעילותשלחברתתשלומיםע

כך,למשל,מוצעלקבועעיצוםכספיבשיעורהסכום
על לרשות דיווח שלא שליטה היתר בעל על הבסיסי
התקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(
לחוקהייעוץ,אשרעוסקותבענייניםכגוןהרשעהבעבירה,
בשל משמעתי הליך התקיימות או אישום כתב הגשת
ביצועעבירה,חקירהאובירורמינהליבקשרעםביצוע
עבירהאוהפרהוכדומה,וזאתלגביואולגבינושאמשרה
בכירהבו;כפלהסכוםהבסיסייוטלעלבעלרישיוןאו
בעלאישורמאתהרשותשלאהגישלרשותדוח,הודעה
אונתוניםבהתאםלהוראותשתקבעהרשותאועלמנהל
חשבוןתשלוםלמשלםשלאנתןליוזםבסיסיגישהלחשבון
תשלוםשלמשלםלצורךמתןשירותייזוםבסיסיאועל
גוףהפטורמרישיוןוחייבבאישורלצורךמתןשירותייזום
בסיסיאשרעסקבשירותכאמורבלישבידואישורלכך
הבסיסיכפול הסכום האישור; בהתאםלתנאי אושלא
שלושיוטלעלחברתתשלומיםשעשתהשימושבכספים
שירותי מתן לצורך בעבורם או מלקוחותיה שהתקבלו

תשלום,למתןאשראיע

עודיצויןכיבהפרותשנקבעוביחסלסעיפיםהמטילים
חובהעלהמפרלעשותמעשהתוךזמןקצראו"בלאדיחוי"
או"בהקדםהאפשרי",כגוןחובהלדווחעלאירועמסוים
למאסדר,יקבעהמאסדרמדיניותאכיפהברורה,אחידה

ושקופהלענייןאכיפתהפרותאלהבתוםמועדיםברוריםע

כמוכן,יצויןכיהפרותהחלותלענייןבעליאישור
באותם החלים להסדרים בדומה נקבעו הרשות, מאת
לפי אחרים, מאסדרים מאת אישור בעלי לגבי נושאים
על המוצע בחוק ההפרות קביעת כלומר אחריםע דינים
בעליהאישורמאתהרשותבאהלהשליםחסרהסדרתי
ואכיפתיהקייםבנוגעלבעליהאישורמאתהרשותלעומת
בעליאישוראחריםעדוגמהלכךהיאדרישותהוןעצמי
אשר בסיסי ייזום שירות מתן של לפעילות המתאימות
אי־ בגין להטיל, סמכות קיימת אחרים מאסדרים אצל

עמידהבאותןדרישות,אמצעיאכיפהעלבעליהאישור
שבפיקוחםמכוחדיניםאחריםע

עיצוםכספייכולשיוטלגםעלמישעיסוקובמתן
שירותתשלוםבהיקףמצומצם,כפישיקבעשרהאוצר
לפיהחוקהמוצע,שלא בתקנות,הפטורמחובתרישיון
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מישעיסוקובמתןשירותתשלוםבהיקףמצומצם,בסכום )ב(
מוגבל,למספרלקוחותקטן,אובמספרעסקאותקטן,והכול
כפישקבעהשרבתקנותלפיסעיף3)א()6(,שלאהודיעלרשות
מראשעלמתןהשירותכאמור,בניגודלהוראותסעיף3)ב(,
רשאיתהרשותלהטילעליועיצוםכספיבסכוםשל25,000
שקליםחדשים,ויחולולענייןזהההוראותלפיסעיפים52טז

עד52כטוסעיף56חלחוקניירותערך,בשינוייםהמחויביםע

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ג(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקהייעוץ,
לגביואולגבינושאמשרהבכירהבו,בניגודלהוראותסעיף
20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראות

פרקזה,בסכוםהבסיסיע

גוףהמנויבסעיף3)א()1(עד)4(,אוגוףשנקבעלפיסעיף )ד(
2)ו(,שעסקבמתןשירותייזוםמתקדםבלישבידואישורלכך
אושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראותסעיף2)ג(,
רשאימאסדרלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,

בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

)4(,חברתתשלומים,גוף גוףהמנויבסעיף3)א()1(עד )ה(
מוסדי,בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,בעל
רישיוןלמתןאשראי,בעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי
אוגוףשנקבעלפיסעיף2)ו(,שעסקבמתןשירותייזוםבסיסי
בלישבידואישורלכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגוד
להוראותסעיף2)ה(,רשאימאסדרלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

הפרמנהלחשבוןתשלוםלמשלםהוראהמההוראותלפי )ו(
חוקזהכמפורטבחלקא'לתוספתהרביעית,רשאיהמאסדר
להטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,
ואםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'
לתוספתהאמורה-רשאיהמאסדרלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיע

החלתמנגנון
העיצוםהכספיעל

מפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף48לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,49ע
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

לגביבעלרישיון,בעלאישורמאתהרשותובעלהיתר )1(
שליטה-ההוראותלפיסעיפים52טזעד52כטוסעיף56ח

לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויבים;

לגביתאגידבנקאי,בעלרישיוןנותןשירותיתשלום )2(
14ט יציבותיותאגידשבשליטתו-ההוראותלפיסעיפים
לעניין המחויבים; בשינויים הבנקאות, לפקודת 14טו עד
זה,"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(וכלמונח

בהגדרההאמורהיפורשלפיהחוקהאמור;
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109ב1עד לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים )3(
109ט1לחוקהדואר,בשינוייםהמחויבים;

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בעל רישיון לגביבעל )4(
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
לחוק 93 עד ו־74 72)ד( סעיפים לפי ההוראות - באשראי
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינוייםהמחויבים;

92יב, 92א1עד סעיפים לפי ההוראות מבטח- לגבי )5(
92יד,92טזעד92כ,92כבו־92כגלחוקהפיקוחעלהביטוח,

בשינוייםהמחויבים;

לחוק 47 סעיף לפי ההוראות - מנהלת חברה לגבי )6(
הפיקוחעלקופותהגמל,בשינוייםהמחויבים;

לפי שנקבע הפיננסי בתחום העוסק אחר גוף לגבי )7(
סעיף2)ו(-הוראותבענייןעיצוםכספיבהתאםלסמכויותיו
שלמאסדרהגוףהאמורלפיהדיןשמכוחוהואמפקחעל
בתוספת שמפורט כפי גוף, אותו של הפיננסית פעילותו

החמישיתע

פרק ח': הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת 
האכיפה המינהלית

בפרקזה-50עפרקח'-הגדרות

"הוועדה"-ועדתהאכיפההמינהליתשמונתהלפיסעיף
52לב)א(לחוקניירותערך;

בתוספת המנויה זה, חוק הוראות של הפרה - "הפרה"
השישיתע

נוגעת זו הפרה השירותע מתן על מראש לרשות הודיע
לגופיםשעוסקיםבמתןשירותתשלום,ואולםבשלהיקפה
וכפועל ההודעה הגשת בשלב פעילותם של המצומצם
יוצאמהסיכוניםהנמוכיםהנובעיםממנה,הוחלטלגביהם

כיהםפטוריםמחובתרישיוןלמתןשירותיתשלוםע

לסעיפים 50 ו–51 והתוספת השישית לחוק המוצע

ידירשות על המפוקחים הגופים על להחיל מוצע
ניירותערךאתפרקח'4לחוקניירותערך,שעניינוהטלת
אמצעיאכיפהמינהלייםבידיועדתהאכיפההמינהלית,
ולקבועבתוספתהשישיתהמוצעתאתההפרותהמהוות
עילהלהטלתאמצעיאכיפהמינהלייםעהפרותאלההן
להטיל ניתן שבעניינן מההפרות יותר חמורות הפרות
עיצוםכספי,ועוברותבחינהודיוןבמסגרתהליךמולועדת
למנות ניתן האמורות ההפרות בין המינהליתע האכיפה
הפרותהקשורותלעיסוקבמתןשירותתשלוםאובמתן
שירותייזוםבסיסיבלארישיוןאושלאבהתאםלתנאיו,
העברת שליטה, היתר בלא תשלומים בחברת שליטה
עליו היה אם לאחר, תשלומים בחברת שליטה אמצעי
היתר בידו ושאין שליטה להיתר נדרש שהנעבר לדעת

כאמור,עיסוקנוסףשלחברתתשלומיםבעיסוקשיושב
ראשהרשותאסרעליהלעסוקבואושלאבהתאםלתנאים
שהורהיושבראשהרשותאוהגשתבקשה,דיווחאומידע
אחרלרשותהכוללפרטמטעה,אםהיהעליולדעתשיש

בכךכדילהטעותאתהרשותע

מנגנוןהטלתאמצעיאכיפהמינהלייםעלידיועדת
האכיפההמינהליתחלעלכלהגופיםהמפוקחיםעלידי
הרשות,כגון:בעלירישיוןלמתןשירותמידעפיננסי,בעלי
רישיוןלפיחוקהייעוץ,מנהליקרנותונאמניםלקרןלפי
חוקהשקעותמשותפות,וגופיםשוניםשפעילותםמוסדרת

במסגרתחוקניירותערךע

לענייןסכומיהעיצוםהכספיאשריושתועלמישיפר
כמפורט מוצע כאמור, בתוספת הקבועות ההוראות את
בסעיף51לחוקהמוצע,לעשותהבחנהביןמפרשהואעובד
שלבעלרישיוןואינונושאמשרהבכירהבו,ליחידאחר,
כגוןבעלהשליטהבבעלהרישיוןאודירקטורבו,ולתאגידע
יצויןכיהסכומיםהמפורטיםבסעיף51המוצעתואמים
אתהקבועבחוקיםאחריםהמסמיכיםאתהרשותכגורם

מאסדר,כגוןחוקשירותמידעפיננסיוחוקהייעוץע
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סמכויותועדת
האכיפההמינהלית

ביצעאדםהפרה,יחולולענייןהמפרולענייןההפרההוראות51ע
פרקח'4לחוקניירותערךהחלותלענייןמפרולענייןהפרה
שלהוראההמנויהבחלקג'בתוספתהשביעיתלחוקהאמור,
בשינוייםהמחויבים,ואולםהוועדהתהיהרשאיתלהטילעל
מפרעיצוםכספילפיפרקזה,בהתאםלהוראותסעיף52נג)א(

לחוקניירותערך,בסכוםמרביכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןמפרשהואיחידשהואעובדשלבעלרישיון )1(
ואינונושאמשרהבכירהבו-בסכוםמרבישל25,000שקלים

חדשים;

של מרבי בסכום - אחר יחיד שהוא מפר לעניין )2(
1,000,000שקליםחדשים;

לענייןמפרשהואתאגיד-בסכוםמרבישל5,000,000 )3(
שקליםחדשיםע

סמכותיושבראש
הרשותאופרקליט

מחוזלהתקשר
בהסדרלהימנעות

מנקיטתהליכים,
להפסקתהליכים

אולהימנעות
מהעמדהלדין,

המותניתבתנאים

סמכותהנתונהליושבראשהרשותאולפרקליטמחוז52ע )א(
להפסקת הליכים, מנקיטת להימנעות בהסדר להתקשר
הליכיםאולהימנעותמהעמדהלדין,לפיהעניין,המותנית
בתנאים,בהתאםלהוראותפרקט'1לחוקניירותערך,תהיה
נתונהלהםלענייןהפרהאועבירה,ויחולולענייןזההוראות

הפרקהאמורבשינוייםהמחויביםע

הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל
בסעיף51,אוחקירהפליליתלפיסעיף56גלחוקניירותערך

כפישהוחלבסעיף43)ג(,לפיהענייןע

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי53ע
פרקזהע

סייגלתחולת
הוראותפרקז'

הוראותפרקזהלאיחולועלמישחלהעליוחובתהאישור54ע
2)ג(או)ה(ועלבעלאישורכאמור,למעטחברת לפיסעיף

תשלומיםע

לסעיף 52 לחוק המוצע

ט'1 פרק את המוצע החוק לעניין להחיל מוצע
לחוקניירותערך,שעניינוסמכותיושבראשהרשותאו
פרקליטמחוזלהתקשרבהסדרלהימנעותמנקיטתהליכים,
להפסקתהליכיםאולהימנעותמהעמדהלדין,המותנית

בתנאים,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 53 לחוק המוצע

מוצעלהחילאתסעיף56חלחוקניירותערךלעניין
איסורשיפויוביטוח,גםעלהליכיאכיפהמינהליתלפי
פרקח'לחוקהמוצע,וזאתכדילהבטיחאתאפקטיביות

הליכיהאכיפהכאמורע

לסעיף 54 לחוק המוצע

לחוק ח' פרק הוראות לתחולת סייג לקבוע מוצע
בידי מינהליים אכיפה אמצעי בהטלת העוסק המוצע,
ועדתהאכיפההמינהלית,שהיאלמעשהמנגנוןאכיפה
ייחודישלרשותניירותערך,ביחסלמישחלהעליוחובת
האישורלפיסעיף2)ג(או)ה(לחוקהמוצעוביחסלבעל

אישורכאמור,למעטחברתתשלומיםע
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פרק ט': עונשין

מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי55עעונשין )א(
שנייםוחצימןהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימןהקנסכאמורבאותוסעיף:

עסקבמתןשירותתשלוםאובמתןשירותייזום )1(
בסיסיבלישבידורישיוןלכך,אושלאבהתאםלתנאי

הרישיון,בניגודלהוראותסעיף2)א(,)ב(או)ד(;

עסקבמתןשירותייזוםמתקדםאובמתןשירות )2(
ייזוםבסיסיבלישבידואישורלכך,אושלאבהתאם

לתנאיהאישור,בניגודלהוראותסעיף2)ג(או)ה(;

כללפרטמטעהבבקשהלמתןרישיון,בדיווחאו )3(
במידעאחרשמסרלרשות,בניגודלהוראותסעיף25)ד(ע

גילהאדםידיעהאומסמךשנמסרולו,בניגודלהוראות )ב(
סעיף34)ב(,דינו-מאסרשנהע

פרק י': הוראות שונות

מניעתכפלאמצעי
אכיפהמינהליים

ותיאוםהליכים
להטלתם

בסעיףזה-56ע )א(

"אמצעיאכיפהמינהלי"-כלאחדמאלה:

עיצוםכספי; )1(

התחייבות דרישת או מינהלית התראה )2(
להימנעמהפרה,חלףעיצוםכספי;

לסעיף 55 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

שירות מתן של בפעילות עיסוק כי לקבוע מוצע
תשלוםאומתןשירותייזוםבסיסי,בלארישיוןאושלא
בהתאםלתנאיהרישיון,וכןעיסוקבפעילותשלמתןשירות
ייזוםמתקדםאומתןשירותייזוםבסיסיבלאאישורלכך,
אושלאבהתאםלתנאיהאישור,ייחשבכעבירהפליליתע
זאת,בדומהלפעילויותאחרותבשוקההוןאשרמוגדרות
היתר או רישיון בלא נעשות הן אם פליליות כעבירות
הנדרשבדין,כדוגמתפתיחהוניהולשלבורסהאוזירת

סוחרבלארישיוןע

כמוכן,מוצעלקבועכיהכללתפרטמטעהבבקשה
לקבלרישיוןאובדיווחאובמידעאחרשמסרבעלרישיון
לרשותתהיהעבירהפלילית,בדומהלקבועלגביגורמים

אחריםשבפיקוחהרשותע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועעבירהפלילית,שלפיהאםגילהאדם
ידיעהאומסמךשנמסרולוכחלקמהעברתמידעממאסדר
לשראולמימטעמולפיסעיף34)א(המוצע,בניגודלסעיף

34)ב(לחוקהמוצע-דינומאסרשנהע

לסעיף 56 לחוק המוצע

הפרה המהווה אחד מעשה על כי לקבוע מוצע
הוראה ושל המוצע החוק לפי מההוראות הוראה של
מההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפה
מינהליאחדעכמוכןמוצעלקבועכיאםביקשההרשות
לפתוחבהליךלהטלתאמצעיאכיפהמינהלילפיהחוק
המוצענגדבעלרישיוןשמחזיקגםברישיוןלפידיןאחר
שירותים נותני על המפקח ידי על זה לעניין ומפוקח
פיננסייםאועלידיהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון
)בפרקזה-מאסדראחר(,לענייןהפרהשבשלהרשאיגם
מאסדראחרלהטיללפידיןאחראמצעיאכיפהמינהלי
עלבעלהרישיון,תיידעהרשותאתהמאסדרהאחרבטרם
תפתחבהליךכאמורעעודמוצעלקבועהדדיותלענייןזה,
כלומראםביקשהמאסדרהאחרלפתוחבהליךלהטלת
אמצעיאכיפהמינהלילפידיןאחרנגדבעלרישיוןכאמור,
יידעהמאסדרהאחראתהרשותבטרםיפתחבאותוהליךע
מוצעלקבועכיחובתהיידועלפיסעיףזהתחוללעניין
הרשות של פנימי משותף בנוהל שייקבעו הפרות סוגי
והמאסדרהאחרבמטרהלמנועכפלאכיפהעמטרתהנוהל
היאלקבועאתסוגיההפרותשנדרשבעניינםיידועלצורך
מניעתכפלאכיפהכאמור,ולמנועמצבשבוחובתהיידוע
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ג' סימן לפי מינהליים אכיפה אמצעי )3(
בפרקח'4לחוקניירותערך;

"מאסדראחר"-כלאחדמאלה:

המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים; )1(

הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןע )2(

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראות )ב(
לפיחוקזהכאמורבסעיפים48ו־50ושלהוראהמההוראות

לפיחוקאחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפהמינהליאחדע

ביקשההרשותלפתוחבהליךלהטלתאמצעיאכיפה )ג(
מינהלילפיחוקזהנגדבעלרישיוןשמחזיקגםברישיוןלפי
דיןאחרומפוקחלענייןזהעלידימאסדראחר,תיידעהרשות

אתהמאסדרהאחרבטרםתפתחבהליךכאמורע

ביקשמאסדראחרלפתוחבהליךלהטלתאמצעיאכיפה )ד(
מינהלילפידיןאחרנגדבעלרישיוןכאמורבסעיףקטן)ג(,

יידעהמאסדראתהרשותבטרםיפתחבהליךכאמורע

תחול ו–)ד( )ג( קטנים בסעיפים כאמור היידוע חובת )ה(
הרשות של משותף בנוהל שייקבעו הפרות סוגי לעניין

והמאסדרהאחרבמטרהלמנועכפלאכיפהע

השר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובאישורועדת57עאגרות
הכספיםשלהכנסת,רשאילקבועאגרותשישולמולרשות,
שיחולועלמבקשרישיוןלפיסעיף5,מבקשאישורמאת
הרשותלפיסעיף15,ועלבעלרישיוןובעלאישורמאתהרשות,
וכןהוראותבדברהפרשיהצמדהוריביתשישולמובשלפיגור
בתשלוםאגרותלפיסעיףזה,ובדברהחלתפקודתהמסים

)גבייה(עלגבייתאגרותוהפרשיהצמדהוריביתכאמורע

סמכויותהנתונות
למאסדר

בסעיףזה-58ע )א(

מנהל מאסדר - מפוקח פיננסי גוף של "המאסדר",
בעל של מאסדר למשלם, התשלום חשבון
הרישיוןאומאסדרשלבעלהאישור,לפיהעניין;

ההדדיתתקייםכאשרהמעשהבמהותולאיכוללהוות
הפרהאצלשנימאסדריםבמקביל,לדוגמהבמקרהשבו

ההפרהנוגעתלעצםחובתהרישיוןלמתןשירותתשלוםע

לסעיף 57 לחוק המוצע

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,עלפיהצעתהרשות
אובהתייעצותעימהובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
בקשה לרישיוןאולהגשת אגרהלהגשתבקשה לקבוע
לאישורמאתהרשות,ואגרהשנתיתעלבעלרישיוןאובעל
אישורמאתהרשותלעסוקבמתןשירותייזוםבסיסיעאגרות
אלהישולמולרשותעכמוכן,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר
לקבועהוראותבדברהפרשיהצמדהוריביתשישולמובשל
פיגורבתשלוםאגרותלפיסעיףמוצעזה,ובדברהחלת

פקודתהמסים)גבייה(עלגבייתאגרותוהפרשיהצמדה
וריביתכאמורע

לסעיף 58 לחוק המוצע

בחוקהמוצענקבעוסמכויותהסדרה,פיקוח,אכיפה
ובירורמינהלילרשותניירותערךלצורךפיקוחעלהגופים
המפוקחיםעלידהעעםזאת,החוקהמוצעקובעהוראות
שיחולוגםעלבעליאישורשמפוקחיםבהתאםלחוקים
אחריםעכדילאפשרלמאסדרלפקחעלהפעילויותבחוק
זה,מוצעלקבועבמפורשכילמאסדרשלגוףפיננסימפוקח
יהיונתונותכלהסמכויותהנתונותלובחוקהמסמיךאותו
לפקחעלהגופיםהמפוקחיםעלידו,גםלצורךהסדרה,
פיקוח,אכיפהובירורמינהליעלהנושאיםהמוסדריםבחוק
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"גוףפיננסימפוקח"-מנהלחשבוןתשלוםלמשלם,
בעלרישיוןאובעלאישורע

נוסףעלסמכויותהנתונותלמאסדרלפיחוקזהאולפידין )ב(
אחר,לענייןמסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידיןלקבוע,
בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוקזה,שיחולו

עלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוףלהוראותחוקזהע

התקיןהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלות )ג(
עלגוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,לקבוע,
בכפוף עניין באותו מפורטות הוראות מאסדר, בהוראות

לתקנותשקבעהשרע

בירור זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )ד(
מינהליהנוגעלהוראותכאמורואכיפתן,יהיונתונותלמאסדר
הפיננסי לגוף הנוגע הדין פי על לו הנתונות הסמכויות
המפוקח,ואולםלענייןהרשות,לגביבעלירישיוןשבפיקוחה,

יחולוהוראותסעיף43ע

ההוראותלפיחוקזהלאיחולועלשירותתשלום,שירות59עסייגלתחולתהחוק
ייזוםבסיסיופעולתתשלום,המנוייםבתוספתהשביעיתע

זה,וזאתנוסףעלהסמכויותהנתונותלפיחוקזהאולפידין
אחרעכלומרלצורךהסדרה,פיקוח,אכיפהובירורמינהלי
שלהפעילויותלפיחוקזהיפעילמאסדרשלגוףפיננסי
מפוקחאתסמכויותיומכוחהחוקהמסמיךאותולפקחעל

אותוגוףפיננסימפוקחע

זאתועוד,מוצעלקבועכיהמאסדריהיהרשאילקבוע
זה חוק לפי בעניינים גם בחוק, סמכותו מכוח הוראות
שיחולועלגוףפיננסימפוקח;לדוגמה,סמכויותהנתונות
לממונהעלשוקההוןבהתאםלהוראותסעיף2)ב(לחוק
הפיקוחעלהביטוחוסמכויותהנתונותלמפקחעלשירותים
לחוק 4)א( סעיף להוראות בהתאם מוסדרים פיננסיים
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםעכמוכןמוצעכי
מאסדריהיהרשאילקבועהוראותמאסדרמפורטותביחס
לענייןמסויםששרהאוצרקבעלגביותקנותלפיחוקזה,
אםנקבעותקנותכאמורעמובהרכיבמקוםשבובחרשר
האוצרשלאלקבועתקנותוכלעודאלהלאנקבעו,רשאי
מאסדרלקבועהוראותמפורטותבהתאםלסמכותולפי

חוקזהאולפיכלדיןאחרהמקנהלוסמכותלעשותכןע

עודמוצעכילשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוק
זה,וכןבירורמינהליהנוגעלהוראותכאמורואכיפתן,יהיו
נתונותלמאסדרהסמכויותהנתונותלולפיהדיןהנוגע
לגוףהפיננסיהמפוקחעואולם,לענייןהרשות,אשרמפקחת
עלבעלירישיוןובעליאישורבהתאםלחוקהמוצע,מוצע
43 סעיף יחול שבפיקוחה, רישיון לבעלי הנוגע בכל כי
לחוקהמוצעעלהסמכויותהקבועותבו,לענייןזהעמובהר
כיסעיףזהנועדלהרחיבאתהסמכויותשישלמאסדרים
השוניםמכוחחוקיהפיקוחהעיקרייםשלהם-הןלגבי
מתןהוראותוהןלגביפיקוחואכיפה-גםלגביעניינים

לפגוע או לצמצם כדי בו ואין המוצע, לחוק הקשורים
בסמכויותכאמורע

עודיובהרכיהמאסדריםהשוניםיסבירובמסגרת
נהליםאתהיחסוההבחנהשביןהוראותמאסדרהניתנות
מכוחהחוקהמוצע,לביןהוראותמאסדרהניתנותמכוח
דיןאחרעזאתכדישהגופיםהמפוקחיםיוכלולהבחיןבין
ההוראותהשונות,וכפועליוצאלדעתמכוחאיזהחוק
חלותעליהםהפרות,כבסיסלהטלתעיצוםכספי,ביחס

לאותןהוראותע

לסעיף 59 והתוספת השביעית לחוק המוצע

מוצעלקבועכיההוראותלפיהחוקהמוצעלאיחולו
תשלום, בסיסיופעולת ייזום תשלום,שירות עלשירות
שירותי קובעת זו תוספת השביעיתע בתוספת המנויים
תשלוםושירותייזוםבסיסישלאיידרשוברישויאויהיו
משלם של תשלום לחשבון גישה מתן בחובת חייבים
הקיימתלענייןשירותייזוםבסיסיאושירותייזוםמתקדם,
שירות למשל, כך ה–PSD2ע בדירקטיבת לקבוע בדומה
תשלוםאושירותייזוםבסיסישניתניםעלידיהממשלה
אובנקישראליוחרגומתחולתהחוקהמוצעעכפועליוצא
השאר,בגדר לאיבואו,בין מכך,הממשלהובנקישראל
מנהלחשבוןתשלוםלמשלםאשרחייבלתתגישהלצורך
מתןשירותייזוםבסיסיאושירותייזוםמתקדםענוסףעל
כךמוחרגותפעולותתשלוםהנעשותבמסגרתמסלקות
ומערכותתשלומיםאשרלגביהןקייםפיקוחלפידיןאחר,
כגוןמסלקתהבורסהלניירותערךאשרמפוקחתעלידי
הרשותאומערכותמבוקרותהמפוקחותעלידיבנקישראלע
חריגנוסףהמוצעבתוספתהשביעיתהואשלשירותייזום
במערכת למשתתף מבוקרת מערכת בידי שניתן בסיסי
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בהתייעצותעםמאסדרמנהלחשבוןהתשלום60עשינויהתוספות השר, )א(
למשלם,ולענייןמנהלחשבוןתשלוםלמשלםהמפוקחעל
ידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,רשאי,בצו,לשנות

אתהתוספתהראשונהע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ב(
המאסדרהנוגעבדברובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,התוספתהשלישית
והתוספתהרביעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפיהתוספת
השנייהלאיעלהעל300,000שקליםחדשים,ולענייןבעל

היתרשליטה-לאיעלהעל20,000שקליםחדשיםע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ג(
התוספתהחמישיתע

השר,עלפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימה,ובהסכמת )ד(
שרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשישיתע

השר,בהתייעצותעםהנגיד,הרשות,המפקחעלנותני )ה(
שירותיםפיננסיים,והממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון,

רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשביעיתע

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע61עביצועותקנות

פרק י"א: תיקונים עקיפים

תיקוןחוקניירות
ערך

בחוקניירותערך,התשכ"ח-62-221968ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חברבורסה"יבוא: )א(

מבוקרת,במסגרתפעילותהכמערכתהתשלומיםעדוגמה
)"request topay"( לכךהיאשירותכגוןבקשתתשלום
הנשלחתדרךהמערכתהמבוקרתובהתאםלכלליהעלבסוף,
מוצעלקבועכיהוראותהחוקלאיחולועלפעולותתשלום
שלאנעשובכספים,כהגדרתםבחוקהמוצעעמטרתפרט
זהלקבועכיהוראותהחוקהמוצעיחולורקעלשירותי
תשלוםהניתניםבכספיםכהגדרתםבחוקזה,ולאיחולועל
שירותיםהניתניםבמטבעותוירטואליים)ראובהקשרזה
אתדבריההסברלהגדרה"כספים",לסעיף1לחוקהמוצע(ע

וחשבון ערך ניירות לרכישת חשבון כי יובהר עוד
להמרתמטבעוירטואלילאבאיםבגדרחשבוןתשלום,ועל

כןהחוקהמוצעלאחללגביהםע

לסעיף 60 לחוק המוצע

מוצעלקבועכישרהאוצר,בהתייעצותעםמאסדר
מנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,ולענייןמנהלחשבוןתשלום
למשלםהמפוקחעלידיבנקישראל-הנגיד,בהסכמת
השר,יהיהרשאילשנותבצואתהתוספתהראשונהעכמו
כןמוצעכישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,
ועדת ובאישור בדבר הנוגע המאסדר עם ובהתייעצות
הכספיםשלהכנסת,יהיהרשאילשנותבצואתהתוספות

השנייה,השלישיתוהרביעית,בכפוףלגובההמרבישל
הסכוםהבסיסילפיהתוספתהשנייה,כמפורטבסעיף60)ב(
המוצעעעודמוצעכישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,
יהיהרשאילשנותבצואתהתוספתהחמישית,ובכפוף
רשאי, גם יהיה עימה בהתייעצות או הרשות להצעת
בהסכמתשרהמשפטים,לשנותאתהתוספתהשישיתע
זאתועוד,מוצעכיבכפוףלהתייעצותעםהנגיד,הרשות
והמפקחעלנותנישירותיםפיננסייםוהממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכון,שרהאוצריהיהרשאילשנותאת

התוספתהשביעיתע

לסעיף 61 לחוק המוצע

מוצעלקבועכישרהאוצרהואהשרהממונהעל
ביצועהוראותהחוקהמוצעוכיהואיהיהרשאילקבוע

תקנותלביצועוע

לסעיף 62 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקניירותערך,כךשיתאפשרלרשות
בסיסי ייזום רישיון ובעלי תשלומים חברות על להחיל
אתסמכויותיהבענייןאכיפתהפרותמינהליותועבירות

פליליותע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשפ"ב,עמ'328ע 22
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""חברתתשלומים"-כהגדרתהבחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;

ייזוםבסיסי"-מישבידורישיון "בעלרישיון
הסדרת בחוק כהגדרתו בסיסי ייזום

העיסוקבשירותיתשלום;";

אלקטרונית", "חתימה מאשר", ""גורם בהגדרה )ב(
"חתימהאלקטרוניתמאובטחת","חתימהאלקטרונית
"חתימה המילים אלקטרוני"", ו"מסר מאושרת"

אלקטרוניתמאושרת"-יימחקו;

בהגדרה"דיווחאלקטרוני",המילה"מאושרת"- )ג(
תימחק;

המילה אלקטרוני", הגעה "אישור בהגדרה )ד(
"מאושר"-תימחק;

ההגדרה"מסראלקטרונימאושר"-תימחק; )ה(

אחריההגדרה"חוקהמעצרים"יבוא: )ו(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;";

בהגדרה"גורםמפוקח",אחריפסקה)11א(יבוא: )ז(

חברתתשלומים; ")11ב(

בעלרישיוןייזוםבסיסי;"; )11ג(

בסעיף44ח,בכלמקום,המילה"מאושר"-תימחק; )2(

נוסףעלכך,מוצעלתקןאתפרקז'2לחוקניירותערך
ואתההגדרותהרלוונטיותלו,בהתאםלתיקוןשנערךלחוק
חתימהאלקטרונית,התשס"א-2001)בפרקזה-חוקחתימה
אלקטרונית(,במסגרתחוקחתימהאלקטרונית)תיקוןמס'
3(,התשע"ח-2018)בפרקזה-תיקוןמס'3לחוקחתימה
אלקטרונית(עטרםחקיקתושלתיקוןמס'3לחוקחתימה
אלקטרונית,קבעחוקחתימהאלקטרוניתכיכלחתימה
הנדרשתעלפיחיקוקניתןלבצעהבאמצעותחתימהמאושרת
בלבדעחתימהמאושרתהיאחתימהאלקטרוניתמאובטחת
שמחייבתאתזיהויוהבלעדישלהחותםבאמצעותגורם
מאשרחיצונישמנפיקלחותםתעודהאלקטרוניתייחודית,
בתיקון החתימהע להתבצע תוכל באמצעותה רק אשר
מס'3לחוקחתימהאלקטרוניתנקבעכיחתימההנדרשת
חתימה באמצעות גם כעת להתבצע יכולה חיקוק לפי
ברמת שמתקיימות, ובלבד מאושרת שאינה אלקטרונית
ודאותמספקתבנסיבותהעניין,התכליותלדרישתהחתימה
בהתאםלאותוחיקוקעלפיכך,מוצעלתקןאתההגדרות
והסעיפיםבחוקניירותערךהכולליםהתייחסותל"חתימה
אלקטרוניתמאושרת",באופןשתידרשחתימהאלקטרונית
בלבד,וכךיתאפשרשימושבמנגנוניםחלופייםלצורךדיווח
במערכתהדוארהאלקטרוניהמאובטחובמערכתההצבעה

האלקטרוניתעתיקוןמוצעזהיקלעלמבקשירישיוןלפיהחוק
המוצע,ובייחודעלחברותבין־לאומיותבתחוםהתשלומים,
לפעולבישראל,לטובתהציבורבישראל,בלאצורךבהגעה
פיזיתלישראללצורךיצירתחתימהאלקטרוניתמאושרת,
כאשרישנןאלטרנטיבותטכנולוגיותשוותערךהמשיגות

אתאותןתכליותע

ניירותערך אתפרקט'2לחוק מוצעלתקן כן, כמו
העוסקבשיתופיפעולהביןרשותניירותערךלביןגופים
המופקדיםעלפיקוחואכיפהשלדיניניירותערךבמדינת
חוץ,אשרחתמועלמזכרהבנהעםהרשות)בפרקזה-
רשויותחוץ(עפרקט'2לחוקניירותערך,אשרחוקקבשנת
שיתופי ליצור לרשות מאפשר ,2016 בשנת ותוקן 2000
אחרות במדינות רגולטוריות רשויות עם רחבים פעולה
בעולםבתחוםהפיקוחוהאכיפה,וכפועליוצאתרםלמיצובו
שלשוקההוןבישראלכשוקמתקדם,למשיכתהשקעות
זרותלישראל,ולקידוםיכולתהאכיפהשלהרשותבשוק
ההוןהמקומי)לנוכחההדדיותבמזכרים(עהפרקאףאפשר
לרשותלהצטרףלארגוןיוסק"ולשיתוףפעולהרב־צדדי
IOSCO,International(בתחוםאכיפתחוקיניירותערך

OrganizationsofSecuritiesCommissions(ע
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בסעיף44ט,בכלמקום,במקום"מסראלקטרונימאושר" )3(
יבוא"מסראלקטרוני";

בסעיף44יא)א()2(,המילה"מאושר"-תימחק; )4(

בסעיף44יא5)א(,המילה"מאושר"-תימחק; )5(

בסעיף52לא,בהגדרה"הפרה",אחריפסקה)4(יבוא: )6(

הפרהכהגדרתהבסעיף50לחוקהסדרתהעיסוק )5("
בשירותיתשלוםע";

בסעיף52נו)א(,אחריפסקה)8(יבוא: )7(

חברתתשלומים; )9("

בעלרישיוןייזוםבסיסיע"; )10(

בסעיף52נז)1(,אחרי"לפיחוקשירותמידעפיננסי,"יבוא )8(
"רישיוןשירותיתשלום,היתרשליטהבחברתתשלומיםאו
רישיוןייזוםבסיסישניתנולמפרלפיחוקהסדרתהעיסוק

בשירותיתשלום";

בסעיף52סה)ב(,אחרי"עבירהכהגדרתהבסעיף63)ג( )9(
כהגדרתה "עבירה יבוא פיננסי" מידע שירות לחוק

בסעיף43)ג(לחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום";

בסופה ערך", ניירות "דיני בהגדרה 54יא1)א(, בסעיף )10(
יבוא"אודיניםבתחוםשירותיתשלוםושירותייזוםבסיסי
כהגדרתםבחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםאובתחום
פיננסי, מידע שירות בחוק כהגדרתו פיננסי מידע שירות

שהרשותמופקדתעלביצועםואכיפתם";

יבוא הבנקים" על "למפקח אחרי 56ה)ב(, בסעיף )11(
כהגדרתו לממונה "או ובמקום ישראל", בנק "לנגיד
בסעיף52סו)ד("יבוא"לממונהכהגדרתובסעיף52סו)ד(או
למפקחעלנותנישירותיםפיננסייםכמשמעותובסעיף2לחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2016"ע

תיקוןחוקשירות
מידעפיננסי

בחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-63-232021ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )א(
ואשראי"יבוא:

כעת וכן פיננסי מידע שירות חוק חקיקת בעקבות
בהתאםלחוקהמוצע,נוספולרשותניירותערךתחומים
חדשיםתחתאחריותהופיקוחהעעלכן,ולצורךהשגתאותן
תכליות,מוצעלתקןאתפרקט'2לחוקניירותערךוכך
לאפשרלרשותלחתוםעלמזכריהבנותעםרשויותחוץ,
גםבנוגעלדיניםבתחוםשירותיהתשלוםושירותייזום
בסיסיכהגדרתםבחוקהמוצע,וכןבנוגעלדיניםבתחום

שירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירותמידעפיננסי,
שהרשותמופקדתעלהסדרתםואכיפתםע

לסעיף 63 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקשירותמידעפיננסיכדילהתאימו
של לגופו בוע הכלולה ולהסדרה המוצע בחוק לאמור
התיקוןהמוצע,יוסברכיחברותתשלומיםובעלרישיוןנותן

ס"חהתשפ"ב,עמ'288ע 23
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""בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"-מי
שבידורישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי
הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו

)רישוי(;";

בהגדרה"גוףפיננסי"- )ב(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)3( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקה)9(יבוא: )2(

חברתתשלומים;"; ")9א(

בהגדרה"הוראותמאסדר",בפסקה)4(- )ג(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"לפיסעיף62)ב(" )1(
יבוא"לפיסעיף63)ב(";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )2(

הוראות - תשלומים חברת לגבי ")ג(
הסדרת לחוק 43)ב( סעיף לפי הניתנות

העיסוקבשירותיתשלום;";

בהגדרה""היקףפעילותקטן",לענייןמקורמידע", )ד(
אחריפסקה)3(יבוא:

לענייןמקורמידעשהואחברתתשלומים ")3א(
-סכוםהכספיםשקיבלהאוהעבירה,לצורך
מתןשירותיתשלום,בשנההקלנדריתשקדמה
למועדהגשתבקשהכאמורבסעיף41)ג()1(,נמוך
אחר סכום או חדשים שקלים מיליארד מ־50

שקבעהשרלפיסעיף69)ב()3(;";

שירותיתשלוםיציבותי-במקומושלסולק-יהפכולהיות
"גוףפיננסי"ו"מקורמידע",כהגדרתמונחיםאלהבחוק
שירותמידעפיננסיעמלבדזאת,יתאפשרלחברותתשלומים
להיות ולהפוך פיננסי מידע שירות למתן אישור לקבל
נותןשירותמידעפיננסיעלכן,מוצעלתקןאתההגדרות
הגדרות להוסיף מידעפיננסי, שירות בחוק הרלוונטיות
חדשותבהתאםלחוקהמוצע,לקבוע"היקףפעילותקטן"
לענייןמקורמידעשהואחברתתשלומיםוכןלהחילאת
מנגנוןהעיצוםהכספיהקבועבחוקשירותמידעפיננסי,גם

עלחברתתשלומים,כהגדרתהבחוקהמוצעע

עודמוצעלתקןאתסעיף54לחוקשירותמידעפיננסי
בהסדר להתקשר לרשות שנתונה הסמכות את ולהחיל
להימנעותמנקיטתהליכיםאולהפסקתהליכיםהמותנית
בתנאים,גםביחסלפרקליטמחוזלגביעבירותפליליות
שלהגופיםהמוזכריםלעיל;וזאת,בדומהלהסדרבסעיף

52לחוקהמוצעע

מידע שירות לחוק 59 סעיף את לתקן מוצע עוד
פיננסיולהבהירכיאגרותבענייןבקשהלקבלתרישיוןאו

החזקתולפיהחוקכאמור,אשרנקבעותעלידישרהאוצר,
לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובאישורועדת
הכלכלה,ישולמולרשות,זאתלצורךתיקוןטעותשנפלה

בנוסחסעיף59לחוקשירותמידעפיננסיע

כמוכןמוצעלתקןאתסעיף79לחוקשירותמידע
של והתחולה התחילה מועדי את ולהתאים פיננסי
החוקהאמורלגביחברותתשלומיםבכפוףלסליהמידע
המפורטיםבתוספתהשלישיתלחוקשירותמידעפיננסיע
לענייןזה,מוצעלשנותולקבועכיחברתתשלומיםאשר
להפעלת אשראיאוברישיון למתן גםברישיון מחזיקה
מערכתלתיווךבאשראיתוכללקבלאישורלמתןשירות
מידעפיננסירקמאתהרשות,ולאמאתהמפקחעלנותני
באישור שמחזיקים גופים כי יובהר פיננסייםע שירותים
למתןשירותמידעפיננסימאתהמפקחעלנותנישירותים
יצטרכו תשלומים, חברת רישיון קבלת טרם פיננסיים
לקבלאישורחדשמאתרשותניירותערךכאשריקבלו
רישיוןלמתןשירותיתשלוםעעודיובהרכיהפיקוחעל
גופיםאלהכמקורותמידע,יהיהעלידיהמפקחעלנותני
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אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ה(

""חברתתשלומים"-כהגדרתהבחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )ו(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםוייזוםתשלום,

התשס"ג-2023;";

בהגדרה"מאסדרהגוףהפיננסי"- )ז(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)1( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

בפסקה)4(,אחרי"בעלרישיוןמנהלתיקים" )2(
יבוא"וחברתתשלומים";

בהגדרה"מאסדרמקורהמידע"- )ח(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)1( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לענייןחברתתשלומים-הרשות;"; ")3א(

בהגדרה"מאסדרנותןהשירות",בפסקה)2(- )ט(

יבוא "סולק" במקום )א(, משנה בפסקת )1(
"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

"ואולם יבוא בסופה )ג(, משנה בפסקת )2(
לענייןבעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי,שהםחברת

תשלומים-הרשות";

אחריפסקתמשנה)ד(יבוא: )3(

לענייןחברתתשלומים-הרשות;"; ")ד1(

בהגדרה"מקורמידע"- )י(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)2( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

חברתתשלומים;"; ")7א(

ההגדרה"סולק"-תימחק; )יא(

בסעיף2)ב(,במקום"עד)7("יבוא"עד)7א("; )2(

בסעיף51- )3(

בפסקה)1(,אחרי"בעלרישיוןמנהלתיקים"יבוא )א(
"חברתתשלומים";
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בפסקה)2(,במקום"סולק"יבוא"בעלרישיוןנותן )ב(
שירותיתשלוםיציבותי";

בסעיף54- )4(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"סמכותיושבראש )א(
הרשותאופרקליטמחוזלהתקשרבהסדרלהימנעות
להימנעות או הליכים להפסקת הליכים, מנקיטת

מהעמדהלדין,המותניתבתנאים";

בסעיףקטן)א(,אחרי"ליושבראשהרשות"יבוא )ב(
"אולפרקליטמחוז",במקום"בהסדרלהימנעותמנקיטת
הליכיםאולהפסקתהליכים"יבוא"בהסדרלהימנעות
להימנעות או הליכים להפסקת הליכים, מנקיטת
מהעמדהלדין,",במקום"תהיהנתונהלו"יבוא"תהיה

נתונהלהם"ואחרי"לענייןהפרה"יבוא"אועבירה";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיף53"יבוא"אוחקירה )ג(
56גלחוקניירותערךכפישהוחל פליליתלפיסעיף

בסעיף63)ג(,לפיהעניין";

59,במקום"לקבועאגרותלמבקשרישיוןלפי בסעיף )5(
סעיף5ולבעלרישיון"יבוא"לקבועאגרותשישולמולרשות,

שיחולועלמבקשרישיוןלפיסעיף5ועלבעלרישיון";

בסעיף65)ב(- )6(

לחוק 7ב בסעיף "כהגדרתו במקום ,)4( בפסקה )א(
הבנקאות)שירותללקוח("יבוא"כהגדרתובסעיף28)א(

לחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום";

אחריפסקה)4(יבוא: )ב(

של הוראות לפי פיננסי מידע העברת )5("
מאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלםכהגדרתו
בחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,שנקבעו

לפיסעיף41)א()4(לאותוחוקע";

בסעיף69)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )7(

מידע מקור שקיבל הכספים סכום לעניין )3("
הקבוע מהסכום תשלומים,סכוםאחר שהואחברת

בפסקה)3א(להגדרה"היקףפעילותקטן"ע";

בסעיף79)ב(- )8(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

לגביסלהמידעכאמורבפרט3אבחלק ")א1(
א'לתוספתהשלישית-כ"דבכסלוהתשפ"ו)14

בדצמבר2025(;";

בפסקה)2(- )ב(
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"בעל יבוא "סולק" במקום מקום, בכל )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

לגביסלהמידעכאמורבפרט3א ")א1(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחל
בפרט1בחלקב'לתוספתהאמורה-כ"ד

בכסלוהתשפ"ו)14בדצמבר2025(;";

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

רישיון בעל שהוא מידע מקור לעניין ")3א(
למתןשירותיפיקדוןואשראייחולוהוראותחוק
3אבחלקא' זהלגביסלהמידעכאמורבפרט
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
15( ג'לתוספתהאמורה-כ"ובאדרהתשפ"ו

במרס2026(;";

אחריפסקה)5(יבוא: )ד(

חברת שהוא מידע מקור לעניין 5א( ("
תשלומיםיחולוהוראותחוקזהלגביסליהמידע
והחשבונותהמפורטיםלהלן,החלמהמועדים

כמפורטלצידם:

1 בפרט כאמור המידע סל לגבי )א(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחל
בפרט1בחלקה'לתוספתהאמורה-ט"ז

בסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;

2 בפרט כאמור המידע סל לגבי )ב(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחל
בפרט1בחלקה'לתוספתהאמורה-ט"ז

בסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;

3 בפרט כאמור המידע סל לגבי )ג(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחל
בפרט1בחלקה'לתוספתהאמורה-ט"ז

בסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;

3א בפרט כאמור המידע סל לגבי )ד(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחל
בפרט1בחלקה'לתוספתהאמורה-ט"ז

בסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;

4 בפרט כאמור המידע סל לגבי )ה(
בחלקא'לתוספתהשלישיתכפישהוחל
בפרט1בחלקה'לתוספתהאמורה-ט"ז

בסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;
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לגביחשבונותשלתאגידים,לעניין )ו(
כלסליהמידעהחליםלגביאותומקור
מידעלפיחלקה'שבתוספתהשלישית-

ט"זבסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;";

בפסקה)6(,במקום"פרט19"יבוא"פרט21"; )ה(

בתוספתהשלישית- )9(

בחלקא',אחריפרט3יבוא: )א(

עסקאות של סליקה אודות על מידע "3אע
לחוק 11ב)א( בסעיף כהגדרתה חיוב, בכרטיס
היתרות, פירוט זה ובכלל )רישוי(, הבנקאות
החיוביםוהזיכוייםשלהלקוחוהעמלותבעד

שירותהסליקהע";

בכותרתחלקב',במקום"סולק"יבוא"בעלרישיון )ב(
נותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריחלקד'יבוא: )ג(

"חלק ה'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא חברת 
תשלומים

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים1 1ע
עד4לחלקא'ע";

בתוספתהשישית- )10(

2,במקום"סולק"יבוא"בעלרישיוןנותן בפרט )א(
שירותיתשלוםיציבותי";

אחריפרט7יבוא: )ב(

לענייןחברתתשלומים-סכוםכמפורט "7אע
של הממוצע החודשי להיקף בהתאם להלן,
בעבור החברה שביצעה התשלום פעולות
החודשים 12 של תקופה במהלך לקוחותיה
חברת ולעניין ההפרה, ביצוע למועד שקדמו
תשלום שירותי רישיון שקיבלה תשלומים
במהלךהתקופההאמורה,יחושבהסכוםלפי
קבלת מאז בחודשים ממוצע חודשי היקף

הרישיון)בפרטזה-היקףחודשיממוצע(:

היהההיקףהחודשיהממוצעעד10 )א(
50,000שקלים מיליוןשקליםחדשים-

חדשים;

היהההיקףהחודשיהממוצעגבוה )ב(
100,000 - חדשים שקלים מיליון מ־10

שקליםחדשים;"ע
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

פיננסיים64ע )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
מוסדרים(,התשע"ו-242016-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )א(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;";

ההגדרה"רישיוןהנפקה"-תימחק; )ב(

פיננסיים", שירותים למתן "רישיון בהגדרה )ג(
פסקה)4(-תימחק;

בהגדרה"שירותפיננסי",פסקה)4(-תימחק; )ד(

בסעיף5א)א(,פסקה)4(-תימחק; )2(

בסעיף11א- )3(

בהגדרה"מתןאשראי",ברישה,במקום"הנפקה )א(
שלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25יופעולות"יבוא

"פעולות";

אחרי ברישה, פיננסי", בנכס "שירות בהגדרה )ב(
"שאיןבהמתןאשראי"יבוא"ושאינהמתןשירותתשלום

כהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום";

בסעיף13)א(- )4(

במקוםפסקה)10(יבוא: )א(

בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי )10("
)רישוי( הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו
לעניין כאמור; רישיון שבשליטתבעל ותאגיד
זה,"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(
החוק לפי יפורש האמורה בהגדרה מונח וכל

האמור;";

שירותיםפיננסייםלענייןרישיונםלמתןאשראיולהפעלת
לעניין הרשות ידי על ואילו באשראי, לתיווך מערכת
פעילותםכחברתתשלומיםעעודמוצעלאפשרלחברות
תשלומיםאתמשךהזמןהנדרשלהיערכותלקראתתחילת
פעילותםכמקורמידע,וזאתבהתאםלסוגיסליהמידע
המפורטיםבתוספתהשלישיתלחוקשירותמידעפיננסי
שירות לחוק 79)ב( בסעיף המפורטים החשבונות ולסוגי
מידעפיננסיעכהשלמה,מוצעלתקןאתהתוספתהשלישית
לחוקשירותמידעפיננסי,כךשסליהמידעהמפורטיםבה

יותאמולפעילותהמוסדרתשלחברותתשלומיםע

נוסףעלכךמוצעלקבועבתוספתהשלישיתלחוק
סליקה- חשבון מידעשעניינו פיננסיסל מידע שירות
ובויפורטמידעעלאודותסליקהשלעסקאותבכרטיס

)רישוי(, הבנקאות לחוק 11ב)א( בסעיף כהגדרתה חיוב,
ובכללזהפירוטהיתרות,החיוביםוהזיכוייםשלהלקוח
והעמלותבעדשירותהסליקה-וכןלתקןאתסעיף79)ב(
לחוקשירותמידעפיננסיולקבועבומועדתחילהלגבי

הנגשתסלמידעזהע

יתרהמכך,מוצעלתקןאתהתוספתהשישיתלחוק
שירותמידעפיננסי,כךשייקבעסכוםבסיסילענייןהטלת
חברת ידי על החוק הוראות הפרת בגין כספי עיצום

תשלומים,כהגדרתהבחוקהמוצעע

לסעיף 64 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
המוצע בחוק המוצעים לתיקונים בהתאם מוסדרים
ולהסדרההכלולהבו,עלידיתיקוןהסעיפיםהרלוונטייםע

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשפ"ב,עמ'865ע 24
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אחריפסקה)17(יבוא: )ב(

שירותי מתן לעניין תשלומים, חברת )18("
כספומטוהמרתכספיםאגבשירותתשלוםוכן
לענייןמתןאשראיאגבפעולתתשלום,ובלבד
שחברתהתשלומיםאינהעוסקתבמתןאשראי
שאינומתןאשראיאגבפעולתתשלום;לענייןזה-

"חברתתשלומים","כספים","מתןאשראי
ו"שירות תשלום" פעולת אגב
תשלום"-כהגדרתםבחוקהסדרת

העיסוקבשירותיתשלום;

בחוק כהגדרתם - כספומט" "שירותי
שירותיתשלום,התשע"ט-2019ע";

"למעט המילים אשראי", "מתן בהגדרה 25א, בסעיף )5(
הנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י"-יימחקו;

פרקג'2-בטל; )6(

בסעיף38א)א(,בפסקה)14(,הסיפההחלבמילים"ובכלל )7(
זה"-תימחק;

אחריסעיף38ביבוא: )8(

"סולקבעלהיקף
פעילותרחב

ומנפיקבעלהיקף
פעילותרחב

הבטחת38ב1ע לשם דרוש הדבר כי האוצר שר סבר )א(
התחרותבתחוםסליקתפעולותתשלוםאולשםהבטחת
טובתהמשלמיםאוהמוטבים,רשאיהוא,בהתייעצות
עםהמפקח,רשותניירותערךאוהנגיד,לפיהעניין,
ובהתייעצותעםהממונהעלהתחרות,להורותכיבעל
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהואסולקבעל
היקףפעילותרחב,הסולקפעולותתשלוםשהוראות
התשלוםלבצעןניתנובאמצעותאמצעיתשלוםמסוג
מסוים,יתקשרעםמנפיקשלאותוסוגאמצעיתשלום
לשםסליקתפעולותתשלוםכאמור,אםמצאשסולק
עם להתקשר סירב כאמור רחב פעילות היקף בעל

המנפיקמטעמיםבלתיסבירים;לענייןזה-

לשםכך,מוצעלתקןאתסעיף1לחוקהפיקוחעלשירותים
בו להוסיף כדי הגדרות, שעניינו מוסדרים, פיננסיים
התייחסותלמונחיםחדשיםשבחוקהמוצעוכןלהתאים

אתההגדרותהקיימותלחוקהמוצעע

את כולל באופן להסדיר מבקש המוצע החוק
לרבות התשלום, שירותי בתחום העוסקים של הרישוי
כאלההעוסקיםבהנפקתכרטיסחיוב,וזאתלמעטהגופים
הפיננסייםהמפוקחיםהמנוייםבסעיף3)א()1(עד)4(לחוק
המוצע,אשרההסדרההחלהעליהםבדיןאחרמסדירה
אתאופןמתןשירותיהתשלוםעלידםעלפיכך,מוצעלבטל
כל את מוסדרים פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
הסעיפיםהעוסקיםברישיוןהנפקהאשרהוספובמסגרת

חוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
התשע"ז-2016, ו–2018(, 2017 התקציב לשנות הכלכלית
גופים בידי אשראי כרטיסי הנפקת של בהסדרה ועסקו
חדש, רישיון סוג והגדירו בנקאיים עזר תאגידי שאינם
המוצע בחוק מוחלף זה הסדר הנפקה"ע "רישיון שהוא
כאמורועלכןישלבטלועיובהרכיאיןבביטולהסעיפים
כאמורכדילהשליךעלפעילותמותרתשלאגודתפיקדון
אשראי רישיון שבעלי היא המחיקה משמעות ואשראיע
אשרירצולעסוקבהנפקהיידרשולקבלרישיוןמאתרשות
ניירותערךבהתאםלחוקהמוצעעלעומתם,בעלירישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראי,אשרפטוריםמקבלתרישיון
בהתאםלחוקהמוצע,יהיורשאיםלעסוקבהנפקהשל
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בלתי תנאים התניית השאר, בין יראו, )1(
רחב פעילות היקף בעל סולק בידי סבירים,
כאמור,להתקשרותעםמנפיק,כסירובמטעמים

בלתיסבירים;

סירובסולקבעלהיקףפעילותרחבכאמור )2(
להתקשרעםמנפיקשאינונתון,לפידין,לפיקוחו
שלהמפקחאושלרשותניירותערךאושלהמפקח

עלהבנקים,ייחשבכסירובמטעמיםסביריםע

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)1()ב(
רחב, פעילות היקף בעל מנפיק שהוא
המנפיקאמצעיתשלוםמסוגמסוים,לא
יסרבלהתקשרעםסולקהסולקפעולות
תשלוםשהוראותהתשלוםלבצעןניתנו
באמצעותאותוסוגשלאמצעיתשלום,
לשםביצועסליקהשלפעולותתשלום
לעניין סבירים; בלתי מטעמים כאמור,
זהיראו,ביןהשאר,התנייתתנאיםבלתי
פעילות היקף בעל מנפיק בידי סבירים,
כסירוב סולק, עם להתקשרות רחב,

מטעמיםבלתיסביריםע

אמצעיתשלום,לרבותהנפקהשלכרטיסיאשראי,בהתאם
להוראותחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםע

במסגרתזומוצעלתקןאתסעיף1לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדריםכךשיימחקובוההתייחסויות

לרישיוןהנפקהע

וזהנוסחההגדרה"רישיוןהנפקה"שבסעיף1לחוק
מוצע אשר מוסדרים פיננסיים שירותים על הפיקוח
מההגדרות למוחקן שמוצע הפסקאות של וכן למוחקה,
פיננסי" ו"שירות פיננסיים" שירותים למתן "רישיון

שבסעיף1לחוקהאמור:

""רישיוןהנפקה"-כהגדרתובסעיף25י;";

בהגדרה"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים":

רישיוןהנפקה;"; )4("

בהגדרה"שירותפיננסי":

הנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;"ע )4("

בהמשךלמחיקתההגדרה"רישיוןהנפקה"מסעיף1
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםכאמור,מוצע
למחוקאתפסקה)4(לסעיף5א)א(לחוקהאמור,אשרקובעת
כיהמפקחעלנותנישירותיםפיננסייםינהלמרשםשל

בעלירישיונותהנפקהע

וזהנוסחהשלפסקה)4(לסעיף5א)א(לחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדריםאשרמוצעלמוחקה:

מרשםשלבעלירישיונותהנפקה;"ע )4("

זאתועוד,מוצעלתקןאתההגדרה"שירותבנכספיננסי"
שבסעיף11אלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,
ולמעטמההגדרההאמורהשירותתשלוםכהגדרתובחוק
המוצעעכךייקבעכיפעילותשלמתןשירותתשלוםכהגדרתו
בחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,אינהכלולהבהגדרת
שירותבנכספיננסיוכיהעוסקיםבשירותתשלוםחבים
ברישוילפיחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,מאת
הרשות)ולאמהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים(,והם
אינםכפופיםלחובתהרישוימכוחחוקהפיקוחעלשירותים

פיננסייםמוסדריםולהוראותמכוחוע

על הפיקוח לחוק 13 סעיף את לתקן מוצע עוד
שירותיםפיננסייםמוסדריםעביןהשארמוצעלהחליףאת
המונח"סולק"במונח"בעלרישיוןנותןשירותיתשלום
)רישוי( הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו יציבותי
ותאגידשבשליטתבעלרישיוןכאמור",בהתאםלתיקון

שנעשהבחוקהמוצעע

נוסףעלכךמוצעלתקןאתסעיף13)א(לחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדריםולקבועכיחברתתשלומים
לאתידרשלקבלרישיוןבהתאםלסעיף12לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדריםאםהיאעוסקתגםבאלה:מתן
שירותיכספומט,המרתכספיםאגבשירותתשלוםומתן
אשראיאגבפעולתתשלום,ובלבדשחברתהתשלומיםאינה
עוסקתבמתןאשראישאינומתןאשראיאגבפעולתתשלום,
כהגדרתובחוקהמוצעעפעילותשלהמרתכספיםאגבשירות
תשלוםאומתןאשראיאגבפעולתתשלוםהםשירותים
נפוציםבעבורחברותתשלומיםעלפיכך,דרישהשלרישיון
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או)2( המפקח הצעת לפי האוצר, שר
בהתייעצותעימו,ובהתייעצותעםרשות
התחרות, על הממונה ועם ערך ניירות
שירותי למתן רישיון בעל לפטור רשאי
פיקדוןואשראישהואמנפיקבעלהיקף
פעילותרחבמהוראותפסקה)1(,אםסבר
על האמורה הפסקה הוראות החלת כי
פיקדון שירותי למתן רישיון בעל אותו
בתחום בתחרות לפגוע עלולה ואשראי
שהתועלת כך התשלום אמצעי הנפקת
מהחלתההוראותלשםהבטחתהתחרות
תהיה תשלום פעולות סליקת בתחום
נמוכהמהפגיעהכאמור,ובהתחשבבטובת

המשלמיםאוהמוטביםע

בסעיףזה- )ג(

"הנפקה" תשלום", "הוראת תשלום", "אמצעי
"משלם", "מוטב", תשלום, אמצעי של
ו"פעולת תשלום פעולת של "סליקה"
שירותי בחוק כהגדרתם - תשלום"

תשלום,התשע"ט-2019;

"מנפיק"-כהגדרתובסעיף30)ב(לחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;

נוסףלצורךפעילותזו,שהיאאגביתלפעילותןכחברות
תשלומיםומוגבלתלתנאיםשנקבעובהגדרת"מתןאשראי
אגבפעולתתשלום",תטילעליהןנטלרגולטוריותייצרכפל
רגולטורימיותרעיודגשכיחברותתשלומיםכאמור,יפוקחו
לענייןזהעלידיהרשותבאופןמלא,ובפרטבתחומיםשל
הוןעצמיהולםלפעילות,מהימנות,שמירתכספילקוחות,
מנגנוניםנאותיםלאבטחתמידע,ניהולסיכונים,המשכיות
עסקיתואכיפה,ולכןאיןצורךבמשטרפיקוחנוסףשיוטל
עליהןעזאת,אלאאםכןחברתהתשלומיםעוסקתבמתן
אשראינוסף,שאינואשראיאגבתשלום,ואזתידרשחברת
התשלומיםלקבלרישיוןלמתןאשראיבהתאםלהוראותחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםעחברתתשלומים
שמחזיקהגםברישיוןלמתןאשראיאוברישיוןלהפעלת
מערכתלתיווךבאשראי,תפוקחעלידיהמפקחעלנותני
שירותיםפיננסייםמכוחחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
שהיא תשלום פעולת אגב אשראי לעניין גם מוסדרים,
מספקת,כפישהובהרבסעיף22)ו(לחוקהמוצע,וזאתכדי

להפחיתאתהארביטרז'הרגולטוריע

מוצעלבטלאת"פרקג'2:רישיוןהנפקה"לחוקהפיקוח
בנספח מובא שנוסחו מוסדרים, פיננסיים שירותים על

לדבריההסברלפרקזהעהסיבהלביטולהפרקהאמורהיא,
כאמור,שהחוקהמוצע,אשרמבקשלהסדיראתהעיסוק
בשירותיתשלום,נועדלהחליףאתההסדרשנקבעבפרק
ג'2לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,שעניינו
הסדרתמתןרישיוןשירותיתשלוםמסוגהנפקהבמסגרת

חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםע

כמוכן,בסעיף38ב1המוצעלחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים,מוצעלקבועהוראהלענייןמנפיקבעל
היקףפעילותרחבוסולקבעלהיקףפעילותרחב,בדומהלזו
שנקבעהבחוקהמוצעומאותןתכליות,כךשיחולעלבעלי
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיהפועליםכמנפיקים

אוסולקיםבעליהיקףפעילותרחבע

ו'לחוקהפיקוח עודמוצעלבטלאתסימןג'לפרק
עלשירותיםפיננסייםמוסדריםאשרעוסקבהכפפתושל
בעלרישיוןהנפקהבקשרלהנפקהשלכרטיסיאשראיאו
לפעילותנלוויתהקשורהלהנפקה,באמצעותאדםאחר,
להוראותשיורההמפקחעלנותנישירותיםפיננסייםלעניין
זהעסימןזהמתייתרעקבביטולוהמוצעשלפרקג'2לחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,העוסקברישיון

הנפקה,כפישתוארמעלהע
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בעל ו"סולק רחב" פעילות היקף בעל "מנפיק
בחוק כהגדרתם - רחב" פעילות היקף

הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום;

29)ג(לחוקהסדרת "סולק"-כהגדרתובסעיף
העיסוקבשירותיתשלוםע";

בפרקו',סימןג'-בטל; )9(

סעיפים44או־44ב-בטלים; )10(

)1()ד(- 71,בהגדרה"הסכוםהבסיסי",פסקה בסעיף )11(
תימחק;

בסעיף72- )12(

בסעיףקטן)א(,פסקה)1ב(-תימחק; )א(

- ו–)24ב( )24א( )17ג(, פסקאות )ב(, קטן בסעיף )ב(
יימחקו;

בסעיף94)א(,פסקה)1ב(-תימחק; )13(

בסעיף115- )14(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"עוסקותיק",בפסקה)1(, )א(
המילים"אובהנפקהשלכרטיסיאשראי"-יימחקו;

בסעיףקטן)א1(,במקום"בקשהלקבלתרישיון )ב(
רישיון לקבלת בקשה או פיננסי, בנכס שירות למתן
הנפקהלפיסעיפים17או25יד,לפיהעניין,"יבוא"בקשה

לקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסילפיסעיף17"ע

וזהנוסחסימןג'לפרקו'שאותומוצעלבטל:

"סימן ג': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה

כרטיסי אשראי  הנפקה של  פעולות  ביצוע  על  הגבלה 
באמצעות אחר

כרטיסי הנפקהשל יבצע הנפקהלא רישיון בעל 38גע
אשראיכהגדרתהבסעיף25יאופעילותנלוויתהקשורה
להוראות בהתאם אלא אחר, אדם באמצעות להנפקה,

שיורההמפקחלענייןזהע"

מוצעגםלבטלאתסעיפים44או–44בלחוקהפיקוח
בנספח מובא שנוסחם מוסדרים, פיננסיים שירותים על
לדבריההסברלפרקזה,העוסקיםבתנאיםלשינויתוכנית
הטבותשמפעילבעלרישיוןהנפקהאוסיומה,וכןבחובה
לספקמענהאנושימקצועיבנוגעלשירותיםשמספקבעל

רישיוןהנפקהע

נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיף71לחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדרים,כךשפסקה)1()ד(להגדרה
לבעל ביחס הבסיסי לסכום הנוגעת הבסיסי" "הסכום
רישיוןהנפקה-שנוסחומובאלהלן-תימחקעבהמשך
לכך,מוצעלתקןאתסעיף72)ב(לחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים,כךשפסקאות)17ג(,)24א(ו–)24ב(שבו,
הנוגעותלסמכותהטלתעיצוםכספיבגובההסכוםהבסיסי

ביחסלהפרהשלבעלרישיוןהנפקה-שנוסחןמובאלהלן
-יימחקוע

וזהנוסחןשלפסקה)1()ד(לסעיף71לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדרים,פסקה1)ב(לסעיף72)א(לחוק
72)ב(לחוק ו–)24ב(לסעיף )24א( )17ג(, האמורופסקאות

האמוראשרמוצעלמוחקן:

פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק )1(71 בסעיף
מוסדרים:

לגביבעלרישיוןהנפקה- ")ד(

אםהואבעלרישיוןלמתןאשראישהוא )1(
רישיוןמורחב-הסכוםהאמורבפסקה)1()א()2(

או)3(להגדרהזו,לפיהעניין;

אםהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )2(
ואשראי-הסכוםהאמורבפסקה)1()ג()2(או)3(,

לפיהעניין;";

בסעיף72לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים:

בסעיףקטן)א(:

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקה ")1ב(
שלכרטיסיאשראי,בלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראות

סעיף25יא;";
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-65ע
252005,בסעיף4)א()2(,אחרי"כהגדרתובסעיף1לחוקהייעוץ
והשיווקהפנסיוני"יבוא")בפסקהזו-מוצרפנסיוני("ואחרי
"אוחוקהייעוץוהשיווקהפנסיוני"יבוא"וכןרשאיתהיאלעסוק
בשירותייזוםבסיסיכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבשירותי

תשלוםוייזוםתשלום,התשפ"ג-2023,הנוגעלמוצרפנסיוני"ע

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-66-261981ע

בסעיף11ב)א(,במקוםההגדרות"סולק"ו"סליקה"יבוא: )1(

""סולק"-מישעוסקבסליקהשלכרטיסיחיוב;

"סליקה",שלעסקאותבכרטיסחיוב-תשלוםלספק
ספק מאותו לקוח שרכש הנכסים תמורת של
תמורת קבלת כנגד חיוב, כרטיס באמצעות
החיוב,ואםהתשלום הנכסיםממנפיקכרטיס
לספקכאמורנעשהבידיהמנפיק-כנגדקבלת

תמורתהנכסיםישירותמהלקוח;";

בסעיףקטן)ב(:

או הנפקה המבצע הנפקה רישיון בעל ")17ג(
אחר, אדם באמצעות להנפקה, פעילותנלוויתהקשורה
שלאבהתאםלהוראותהמפקח,בניגודלהוראותסעיף38;";

בעלרישיוןהנפקהשעשהאחדמאלה: ")24א(

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתי )א(
קצובהאוסייםתכניתכאמורולאשלחללקוח

הודעהבהתאםלהוראותסעיף44א)ב()1(;

ההטבות את לממש ללקוח אפשר לא )ב(
בלתי לתקופה הטבות תכנית לתנאי בהתאם

קצובה,בניגודלהוראותסעיף44א)ב()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהבלתי )ג(
קצובההכוללתצבירתזכויותאוסייםתכנית
בהתאם הודעה ללקוח שלח ולא כאמור

להוראותסעיף44א)ג()1(;

לאאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצבר )ד(
בלתי לתקופה הטבות תכנית לתנאי בהתאם

קצובהבניגודלהוראותסעיף44א)ג()2(;

ערךשינויבתכניתהטבותלתקופהקצובה )ה(
התקופה תום לפני כאמור תכנית סיים או

הקצובה,בניגודלהוראותסעיף44א)ד(;

בהתאם שלא הודעות ללקוח שלח )ו(
להוראותלפיסעיף44א)ה(או)ו()1(;

אנושי מענה שלאנתן הנפקה בעלרישיון )24ב(
מקצועיללקוחבהתאםלהוראותלפיסעיף44ב;"ע

על הפיקוח לחוק 94)א( סעיף את לתקן מוצע עוד
שירותיםפיננסייםמוסדרים,העוסקבעונשיןבגיןהפרת

הוראותהחוקהאמור,כךשתימחקבוהפסקההמעגנתאת
העבירהבגיןעיסוקבמתןאשראילצדעיסוקבהנפקהשל

כרטיסיאשראיבלארישיוןהנפקהע

וזהנוסחהשלפסקה)1ב(לסעיף94)א(לחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדרים,שמוצעלמוחקה:

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקה ")1ב(
שלכרטיסיאשראיבלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראות

סעיף25יא;"ע

הקבועה המעבר הוראת את לתקן מוצע כן כמו
בסעיף115לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,
ולהתאימהלחוקהמוצעולביטולהפרקהעוסקברישיון

הנפקהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםע

לסעיף 65 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)קופותגמל(,התשס"ה-2005)בפרקזה-חוקהפיקוחעל
קופותגמל(,ולקבועכיקופתגמלתוכללעסוקבמתןשירות
ייזוםבסיסיהנוגעלמוצרפנסיוניבכפוףלאישורהממונה
החוק להוראות ובהתאם וחיסכון ביטוח ההון שוק על
המוצעעתיקוןזהנדרשכדילאפשרלחברהמנהלתלתת

שירותייזוםבסיסיבנוגעלמוצרפנסיוניע

לסעיף 66 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקהבנקאות)רישוי(,כךשיתוקנו
ההגדרותהמצויותבסעיף11בשבובאופןשתכליתהסעיף
תישמרעההגדרותהקיימותבסעיף11בשל"סולק"ו"סליקה"
מפנותלהגדרותהקבועותבסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(ע
כעתמכיווןשמוצעלמחוקאתסעיף36טבמסגרתהחלפת
פרקד'2המוצע,מוצעלקבועבסעיף11באתההגדרותעצמן

כךשהסעיףישמורעלהתכליותשהיובובלאשינויע

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשפ"ב,עמ'864ע 25

ס"חהתשמ"א,עמ'232;התשפ"ב,עמ'986ע 26

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 436

בסעיף23,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

השררשאילקבוענסיבותאותנאיםשבהתקיימם ")ג(
מערכת מפעיל שהיא משותפת שירותים חברת
תשלומיםשמשתתףבהנותןשירותיתשלוםאחר,לא
תהיהרשאיתלתתשירותיתשלום,שמטרתםלמנוע
אולצמצםאתהחששלניגודענייניםבהפעלתמערכת
התשלומיםכאמור,בשיםלבלתועלתהקיימתבעיסוקה
במתןשירותיתשלום;קביעתנסיבהאותנאיכאמור
פעילותה בשל מבוקרת, מערכת להפעלת הנוגעים
כמערכתמבוקרת,תיעשהבהסכמתהנגיד;לענייןזה-

מערכת של ""מפעיל" תשלומים", "מערכת
במערכת ו""משתתף" תשלומים"
מערכות בחוק כהגדרתם - תשלומים"

תשלומים,התשס"ח-2008;

"נותןשירותיתשלום"-כהגדרתובסעיף22)א(
תשלום בשירותי העיסוק הסדרת לחוק

וייזוםתשלום,התשפ"ג-2023;

זאתועוד,הפעלתמערכתתשלומיםבמקביללפעילות
בכל עניינים ניגודי ליצור עלולה תשלום שירותי של
תשלום שירותי לנותני ביחס המערכת להפעלת הנוגע
באותה להשתתף המבקשים או המשתתפים אחרים
מערכתעיחדעםזאת,במקריםמסוימיםהפעלתמערכת
להביא צפויה תשלום שירותי למתן במקביל תשלומים
לשיתופיפעולהמועיליםולפיתוחשוקהתשלומיםעעל
כןמוצעלתקןאתסעיף23לחוקהבנקאות)רישוי(,אשר
שירותים חברת של המותרים הפעולה בתחומי עוסק
משותפת,ולקבועכילשרהאוצרתהיההסמכותלקבוע,
בתקנות,נסיבותאותנאיםשבהתקיימםחברתשירותים
משותפתשהיאמפעילמערכתתשלומיםשבהמשתתף
נותןשירותיתשלוםאחר,לאתהיהרשאיתלתתשירותי
תשלוםעהתנאיםוהנסיבותשיקבעשרהאוצרלענייןזה
נועדולמנועאולצמצםאתהחששלניגודענייניםבהפעלת
הקיימת לתועלת לב בשים כאמור, התשלומים מערכת
בעיסוקחברתהשירותיםהמשותפתבמתןשירותיתשלוםע
קביעתנסיבהאותנאיכאמור,הנוגעיםלהפעלתמערכת
תיעשה מבוקרת, כמערכת פעילותה בשל אך מבוקרת,

בהסכמתהנגידע

מסמכויות לגרוע כדי לעיל באמור אין כי יודגש
הממונהעלהתחרותבנוגעלמפעילמערכתתשלומים,הן
מכוחדיניההסדריםהכובליםוהןמכוחדיניהמונופולין,
הקיימות המבוקרות המערכות למפעילי בנוגע לרבות
כיוםעכך,איןגםבכלהאמורכדילגרועמהתנאיםשנקבעו
בהחלטותהפטורשנתנההממונהעלהתחרותואשרמכוחן

פועלתמס"בע

נוסףעלכך,מוצעלהחליףאתפרקד'2לחוקהבנקאות
)רישוי(,העוסקבסליקתעסקאותכרטיסיחיוב,כךשרישיון

סליקהיוחלףברישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיעבמסגרת
זאתמוצע,בסעיף36טהמוצעלחוקהבנקאות,להתאיםאת
ההגדרותלענייןשירותיתשלוםבדומהלהגדרותבחוק
חשיבות בעל תשלום שירותי נותן להגדיר וכן המוצע,
יציבותיתשיוכפףלחובתהרישויהקבועהבפרקזהואת

ההוראותשיחולועליוע

חשיבות בעל תשלום שירותי נותן להגדיר מוצע
ואולם תשלום בשירותי שעוסק מי שהוא - יציבותית
יידרשלרישיוןמבנקישראלולאמהרשות-כךשיכלול
שירותי במתן שעוסק עזר תאגיד )1( מאלה: אחד כל
להגברת החוק של תחילתו שערב תאגיד )2( תשלום;
בישראל הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות
)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2017)בפרקזה-החוקלהגברת
היה הבנקאות(, בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות
גוף )3( תשלום; פעולת של בסליקה שעסק עזר תאגיד
סעיף מכוח האוצר שר שקבע התנאים בו שמתקיימים
36י)א(המוצעלחוקהבנקאות)רישוי(,לפיהצעתהרשות
לניירותערךאובהתייעצותעימה,לפיהצעתהנגידאו
בהסכמתו,ובהתייעצותעםהממונהעלהתחרות,לשם
הבטחתיציבותהמערכתהפיננסיתאופעילותההסדירה,
בשיםלבלשיקולשלתחרותבמערכתהפיננסיתעבמסגרת
הפעלתסמכותושלשרהאוצרכאמורייקבעוגםהוראות
מעברביחסלגופיםהפועליםכחברתתשלומיםלפיהחוק
עמידתם בשל ישראל בנק של לפיקוח ויעברו המוצע
בין יבטיחו, אלה מעבר הוראות שייקבעוע בקריטריונים
למשל,רשאי השאר,אתרציפותהפיקוחוהאכיפהעכך,
שרהאוצרלקבועהוראותבנוגעלהעברתמידעוממצאי
ביקורתמהרשותלבנקישראללענייןהגוףהנעברבאופן

שיאפשרפיקוחיעילע
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הסדרת בחוק כהגדרתם - תשלום" "שירותי
העיסוקבשירותיתשלוםוייזוםתשלום,

התשפ"ג-2023ע";

במקוםפרקד'2יבוא:)3(

"פרק ד'2: נותן שירותי תשלום בעל חשיבות 
יציבותית

בפרקזה-36טעהגדרות

של "הנפקה" תשלום", "הוראת תשלום", "אמצעי
אמצעיתשלום,"חשבוןתשלום","לקוח","מוטב",
"משלם","סליקה"שלפעולתתשלום,"פעולת
ו"שירותי מתקדם" ייזום "שירות תשלום",

כספומט"-כהגדרתםבחוקשירותיתשלום;

"חברה"-כהגדרתהבחוקהחברות;

"חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוקהסדרת
תשלום, וייזום תשלום בשירותי העיסוק

התשפ"ג-2023;

תשלום, שירותי חוק - תשלום" שירותי "חוק
התשע"ט-2019;

היקף בעל "סולק רחב", פעילות היקף בעל "מנפיק
פעילותרחב"ו"שירותייזוםבסיסי"-כהגדרתם

בחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותו
פיננסיים עלשירותים 2לחוקהפיקוח בסעיף

)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;

"נותןשירותיתשלוםבעלחשיבותיציבותית"-אחד
מאלה:

תאגידעזרשעוסקבמתןשירותיתשלום; )1(

תאגידשערביוםפרסומושלהחוקלהגברת )2(
התחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאות
בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-272017,היה

תאגידעזרשעסקבסליקהשלפעולתתשלום;

שר שקבע התנאים בו שמתקיימים גוף )3(
האוצרלפיסעיף36י)א(;

רישיון - יציבותי" תשלום שירותי נותן "רישיון
כמשמעותובסעיף36יב;

"שירותיתשלום"-כהגדרתםבחוקהסדרתהעיסוק
בשירותיתשלום,למעטשירותייזוםמתקדםע

ס"חהתשע"ז,עמ'364ע 27
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קביעתתנאים
לענייןנותןשירותי

תשלוםבעל
חשיבותיציבותית

או36יע הפיננסית המערכת יציבות הבטחת לשם )א(
תחרות של לשיקול לב ובשים הסדירה, פעילותה
הרשות הצעת לפי האוצר, שר הפיננסית, במערכת
לניירותערךאובהתייעצותעימה,לפיהצעתהנגידאו
בהסכמתו,ובהתייעצותעםהממונהעלהתחרות,יקבע
תנאיםשבהתקיימםייחשבגוףכנותןשירותיתשלום
בעלחשיבותיציבותית,וכןהוראותלענייןמעברשל
גוףכאמורמפיקוחלפידיןאחר,ובכללזהלפיחוק
חוק לפי לפיקוח תשלום, בשירותי העיסוק הסדרת
זה,אשרישבהן,ביןהשאר,כדילהבטיחאתרציפות
הפיקוחוהאכיפה;הוראותכאמוריחולועלאףהוראת

סעיף36יאע

ערך, ניירות רשות עם בהתייעצות האוצר, שר )ב(
עםהנגידועםהממונהעלהתחרות,רשאי,בתקנות,
לשנותאתההגדרה"נותןשירותיתשלוםבעלחשיבות
יציבותית"שבסעיף36טכךשפסקה)2(שבהתימחק,אם
שוכנעכיהדברנדרשלשםקידוםהתחרותבמערכת
הפיננסית המערכת ליציבות לב ובשים הפיננסית
בתקנותכאמורייקבעוהוראות ופעילותההסדירה;
לענייןמעברשלגוףכאמורבאותהפסקהמפיקוחלפי
חוקזהלפיקוחלפידיןאחר,ובכללזהלפיחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום,אשרישבהן,ביןהשאר,כדי

להבטיחאתרציפותהפיקוחוהאכיפהע

לאיעסוקנותןשירותיתשלוםבעלחשיבותיציבותית36יאעחובתרישוי
במתןשירותתשלוםאלאאםכןקיבלרישיוןלכךלפי

סעיף36יבע

רישוינותןשירותי
תשלוםבעל

חשיבותיציבותית

הנגידרשאי,לפישיקולדעתו,ולאחרהתייעצות36יבע )א(
עםועדתהרישיונות,לתתרישיוןנותןשירותיתשלום
יציבותילנותןשירותיתשלוםבעלחשיבותיציבותיתע

לצדזאתמוצע,בסעיף36י)ב(המוצעלחוקהבנקאות
הרשות, עם בהתייעצות האוצר, לשר להעניק )רישוי(,
עםהנגידועםהממונהעלהתחרות,לשנותבתקנותאת
יציבותית" חשיבות בעל שירותיתשלום ההגדרה"נותן
שבסעיף36טהמוצעלחוקהבנקאות)רישוי(,כךשמישמנוי
בפסקה)2(להגדרהיידרשברישיוןשלהרשותלפיהצעת
חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםולאשלבנקישראל
לפיחוקהבנקאות)רישוי(,אםשוכנעכיהדברנדרשלשם
ליציבות לב ובשים הפיננסית במערכת התחרות קידום
מוצע כאן גם הסדירהע ופעילותה הפיננסית המערכת
להקנותלשרהאוצרסמכותלקבועהוראותלענייןמעבר
שלגוףמפיקוחשלבנקישראללפיקוחשלמאסדראחר,
ובכללזההרשותלפיהצעתחוקהסדרתהעיסוקבשירותי
תשלום,כדילהבטיחאתרציפותהפיקוחוהאכיפהעעם
זאת,מובהרכיגםאםהפעילהשראתסמכותוכאמור

עדיין אלה מגופים שגוף ייתכן המוצע, 36י)ב( בסעיף
יידרשברישיוןשלבנקישראלולאברישיוןשלהרשות
לפיהצעתחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,אםהוא
ייכנסבגדרהתנאיםשקבעשרהאוצרשבהתקיימםייחשב
גוףכנותןשירותיתשלוםבעלחשיבותיציבותית,בהתאם
להוראותסעיף36י)א(המוצע,כאמורבפסקה)3(להגדרה
"נותןשירותיתשלוםבעלחשיבותיציבותית"שבסעיף36ט

המוצעלחוקהבנקאות)רישוי(ע

התנאיםהקבועיםבסעיף36יבהמוצעלחוקהבנקאות
)רישוי(חוזריםבעיקרםעלהתנאיםהקבועיםכיוםבסעיף
36יאלחוקהבנקאות)רישוי(לענייןרישיוןסליקה,ובכלל

זההתנאישלפיומבקשהרישיוןיתאגדכחברהע

בהתאםלהוראותסעיף36יגהמוצעלחוקהבנקאות
אמצעי והחזקת שליטה על החלים הסעיפים )רישוי(,
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לאייתןהנגידרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי )ב(
לפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכןמבקשהרישיון
הואחברהשהוןהמניותהמונפקוהנפרעשלהאינו
פחותמהסכוםשקבעהנגיד,בצו,באישורשרהאוצר
וועדתהכספיםשלהכנסת,ויחולולענייןזההוראות

סעיף7)ג(,בשינוייםהמחויביםע

יחולו יציבותי תשלום שירותי נותן רישיון על )ג(
הוראותסעיפים6ו־8,בשינוייםהמחויביםע

בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותישרישיונו )ד(
בוטל,דינולענייןהפקודהכדיןבעלרישיוןנותןשירותי
תשלוםיציבותיבמשךשנהמיוםהביטול,ויחולולעניין

זההוראותסעיף9)ב(,בשינוייםהמחויביםע

שליטהוהחזקת
אמצעישליטה

בבעלרישיוןנותן
שירותיתשלום

יציבותי

הוראותסעיפים34,34א,35,35ב)א(,)ב(,)ג(,)ה(ו–)ו(,ו־3636יגע
יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלבעלרישיוןנותןשירותי
תשלוםיציבותיועלתאגידהנשלטעלידו,כאילוהיה
תאגידבנקאי,ואולםהנגידרשאילקבועלפיסעיף35ב)ב(
שיעורשונהמהשיעורהחללפיהסעיףהאמורעלתאגיד

בנקאי,והכולבכפוףלהוראותאותוסעיףע

עיסוקיםמותרים
לבעלרישיוןנותן

שירותיתשלום
יציבותי

בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותירשאי36ידע )א(
כל להוראות בכפוף תשלום שירותי במתן לעסוק
ולעניין אלה, בעיסוקים גם לעסוק הוא ורשאי דין,
העיסוקיםהמפורטיםבפסקאות)2(עד)6(-אםקיבל

לכךאישורמאתהמפקח:

מתןאשראי; )1(

המרתמטבעאגבשירותתשלום; )2(

ייזום אושירות בסיסי ייזום מתןשירות )3(
מתקדם;

הם יציבותי תשלום שירותי נותן רישיון בבעל שליטה
עלשליטהוהחזקתאמצעי אותםסעיפיםהחליםכיום
לחוק 36יא1 סעיף להוראות בהתאם בסולק שליטה
הבנקאות)רישוי(בנוסחוהנוכחיעמוצעלהרחיבתחולת
סעיפיםאלהגםעלתאגידבשליטתושלבעלרישיוןנותן

שירותיתשלוםיציבותיע

נקבעו )רישוי( הבנקאות לחוק המוצע 36יד בסעיף
תשלום שירותי נותן רישיון לבעל המותרים העיסוקים
יציבותיעמוצעלהגבילאתהעיסוקיםשלבעלרישיוןנותן
שירותיתשלוםיציבותירקלעיסוקיםהפיננסייםבהתאם
לקבועבסעיף36ידהמוצעלחוקהבנקאות)רישוי(עיובהר
כיעיסוקיםאלהכפופיםלמגבלותאחרותהקיימותבכל
דיןעכך,למשל,בחוקהבנקאות)רישוי(נקבעכיתאגידעזר
רשאילעסוקרקבעיסוקיםהמותריםלתאגידבנקאיהשולט
בו,ואסורלולעסוקבעיסוקיםשהתייחדולתאגידיםבנקאיים
לפיסעיפים13או21לחוקהבנקאות)רישוי(עכמוכן,מוצע

להקנותלמפקחסמכותלאשרלבעלרישיוןנותןשירותי
תשלוםיציבותילעסוקבעיסוקיםנוספיםאםמצאכיאלה
אינםעלוליםלפגועבמילויחובותיושלבעלהרישיוןכאמור
עלפידיןאובעניינםשללקוחותיווהםאינםמעורריםחשש
ממשילניגודענייניםבפעילותועזאתועוד,מוצעלהקנות
לנגידסמכותלתתהוראותלבעלרישיוןנותןשירותיתשלום
יציבותילענייןהפרדתפעילותשאינהקשורהלעיסוקבמתן

שירותיתשלוםלפירישיונולתאגידנפרדע

36יד)ד( בסעיף במפורש לקבוע מוצע כך, על נוסף
המוצעלחוקהבנקאות)רישוי(כיבעלרישיוןנותןשירותי
תשלוםיציבותילאישלוטבתאגידולאיהיהבעלעניין
מותרים בעיסוקים עוסק התאגיד כן אם אלא בתאגיד
לבעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיובעלהרישיון
נותןשירותיתשלוםיציבותיקיבללכךאישורמאתהמפקח
מראשובכתבעבמסגרתאישורזהיאשרהמפקח,ביןהשאר,

אתתחומיעיסוקושלהתאגידהנשלטע
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מתןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוק )4(
שירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2021;

מתןשירותיכספומט; )5(

פעולהאחרתהנלוויתלמתןשירותתשלום )6(
אולעיסוקכאמורבפסקאות)1(עד)5(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בעלרישיוןנותן )ב(
בעיסוקים לעסוק רשאי יציבותי תשלום שירותי
נוספים,אםמצאהמפקחכיאלהאינםעלוליםלפגוע
במילויחובותיושלבעלרישיוןנותןשירותיתשלום
יציבותיעלפידיןאובעניינםשללקוחותיו,ואינם

מעורריםחששממשילניגודענייניםבפעילותוע

נותן רישיון לבעל הוראות לתת רשאי הנגיד )ג(
שירותיתשלוםיציבותילענייןהפרדתפעילותשאינה
רישיונו לפי התשלום שירות במתן לעיסוק קשורה
לתאגידנפרד,ובלבדשנתןלבעלהרישיוןלטעוןאת

טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךע

תשלום שירותי נותן רישיון בעל ישלוט לא )ד(
יציבותיבתאגידולאיהיהבעלענייןבתאגיד,אלא

אםכןהתקיימושנייםאלה:

התאגידעוסקבעיסוקיםהמותריםלבעל )1(
כאמור יציבותי תשלום שירותי נותן רישיון

בסעיפיםקטנים)א(או)ב(;

הואקיבללכךאישורמאתהמפקח,מראש )2(
ובכתב,המאשר,ביןהשאר,אתתחומיעיסוקו

שלהתאגידע

סולקבעלהיקף
פעילותרחב

הבטחת36טוע לשם דרוש הדבר כי האוצר שר סבר )א(
לשם או תשלום פעולות סליקת בתחום התחרות
הוא, רשאי המוטבים, או המשלמים טובת הבטחת
בהתייעצותעםרשותניירותערך,הנגידאוהמפקח
עלנותנישירותיםפיננסיים,לפיהעניין,ובהתייעצות
עםהממונהעלהתחרות,להורותכיבעלרישיוןנותן
שירותיתשלוםיציבותישהואסולקבעלהיקףפעילות
רחב,הסולקפעולותתשלוםשהוראותהתשלוםלבצען
ניתנובאמצעותאמצעיתשלוםמסוגמסוים,יתקשרעם
מנפיקשלאותוסוגאמצעיתשלוםלשםסליקתפעולות
תשלוםכאמור,אםמצאשסולקכאמורסירבלהתקשר

עםהמנפיקמטעמיםבלתיסבירים;לענייןזה-

לחוק המוצעים ו–36טז 36טו בסעיפים מכך, יתרה
הבנקאות)רישוי(מוצעלקבועהוראותדומותלענייןמנפיק
בעלהיקףפעילותרחבוסולקבעלהיקףפעילותרחב,כפי

שנקבעבחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,כךשיחולו
עלמנפיקיםוסולקיםשהםבעלרישיוןנותןשירותיתשלום

יציבותיע
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בלתי תנאים התניית השאר, בין יראו, )1(
מנפיק, עם להתקשרות סולק, בידי סבירים,

כסירובמטעמיםבלתיסבירים;

שאינו מנפיק עם להתקשר סולק סירוב )2(
נתון,לפידין,לפיקוחושלהמפקחאושלרשות
ניירותערךאושלהמפקחעלנותנישירותים

פיננסיים,ייחשבכסירובמטעמיםסביריםע

בסעיףזה,"מנפיק"-כהגדרתובסעיף30)ב(לחוק )ב(
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםע

מנפיקבעלהיקף
פעילותרחב

בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותישהוא36טזע )א(
מנפיקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקאמצעיתשלום
מסוגמסוים,לאיסרבלהתקשרעםסולקהסולקפעולות
תשלוםשהוראותהתשלוםלבצעןניתנובאמצעותאותו
סוגשלאמצעיתשלום,לשםביצועסליקהשלפעולות
תשלוםכאמור,מטעמיםבלתיסבירים;לענייןזהיראו,
ביןהשאר,התנייתתנאיםבלתיסבירים,בידימנפיק,

להתקשרותעםסולק,כסירובמטעמיםבלתיסביריםע

שרהאוצר,לפיהצעתהמפקחאובהתייעצות )ב(
עימו,ובהתייעצותעםרשותניירותערךועםהממונה
עלהתחרות,רשאילפטורמנפיקבעלהיקףפעילות
רחבמהוראותסעיףקטן)א(,אםסברכיהחלתהוראות
הסעיףהאמורעלאותומנפיקעלולהלפגועבתחרות
בתחוםהנפקתאמצעיהתשלוםכךשהתועלתמהחלת
ההוראותלשםהבטחתהתחרותבתחוםסליקתפעולות
ובהתחשב כאמור, מהפגיעה נמוכה תהיה תשלום

בטובתהמשלמיםאוהמוטביםע

בסעיףזה,"סולק"-כהגדרתובסעיף29)ג(לחוק )ג(
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםע";

בסעיף49- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"36י,36יא1"יבוא"36יא, )א(
36יג";

יובהרכיעלמישעיסוקובמתןשירותיתשלום,לרבות
שירותיסליקה,והואכפוףלחובתהרישוימאתהרשותלפי
חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,לאיחולוההוראות
לענייןבעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותילפיחוק
התנאים את מקיים הוא כן אם )רישוי(,אלא הבנקאות
36יהמוצעלחוק שקבעשרהאוצרלפיסמכותובסעיף
הבנקאות)רישוי(,שבהתקיימםייחשבגוףכנותןשירותי
תשלוםבעלחשיבותיציבותיתאשרנדרשלקבלרישיון

לפיהוראותחוקהבנקאות)רישוי(ע

לנוכחהתיקוניםהמוצעיםבמסגרתהחלפתפרקד'2
הקייםבחוקהבנקאות)רישוי(,ובפרטהחלפתרישיוןסולק
ברישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי,נדרשוהתאמותגם

בסעיפיהעונשין)סעיף49לחוקהבנקאות)רישוי((,בסעיף
העוסקבאחריותושלדירקטורומנהלכללילעבירותשל
תאגידבנקאי,משקיעמוסדיוסולק)סעיף50לחוקהבנקאות
לחוק 50ב )סעיף האזרחי בקנס העוסק ובסעיף )רישוי((,
זוהוחלטלהסיראתהפרת )רישוי((עבמסגרת הבנקאות
ההוראותהחלותעלסולקבעלהיקףפעילותרחבועלמנפיק
בעלהיקףפעילותרחב)הוראותסעיפים36יבו–36יגלחוק
הבנקאות)רישוי(,בנוסחםהקיים(מרשימתההפרותהמהוות
עבירהפליליתאומרשימתההפרותשבגינןניתןלהטילקנס
אזרחיעזאת,מאחרשהוחלטכיהפרותאלהמתאימותיותר
לאכיפהאזרחיתבדומהלהסדרהמקבילהקבועכאמורבחוק

הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםע
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בסעיףקטן)ב(,המילה"36יג"-תימחק,במקום )ב(
"36יא)ד(,36יא1"יבוא"36יב)ד(,36יג"ובמקום"36או

36יב"יבוא"או36";

בסעיף50,במקום"סולק"יבוא"בעלרישיוןנותןשירותי )5(
תשלוםיציבותי",ובכלמקום,במקום"הסולק"יבוא"בעל

הרישיוןכאמור";

31א", 36יג"יבוא"או 50ב)א(,במקום"31אאו בסעיף )6(
במקום"36יא1"יבוא"36יג",והמילים"או36יב"-יימחקוע

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-67-281981ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"אמצעיתשלום"יבוא: )א(

""בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"-מי
שבידורישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי
הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו

)רישוי(,התשמ"א-1981;";

בהגדרה"תאגידבנקאי",במקום"וסולקכהגדרתו )ב(
בסעיף36טלאותוחוק"יבוא"בעלרישיוןנותןשירותי

תשלוםיציבותיותאגידשבשליטתו";

פעולתו "בתחום המילים "שירות", בהגדרה )ג(
כמוגדרבפרקג'לחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981"

-יימחקו;

בסעיף7ב- )2(

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"מאגד"יבוא: )א(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;

בחוק כהגדרתה תשלומים חברת - "מאגד"
או תשלום בשירותי העיסוק הסדרת
בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי,
ספקים של וזיכויים חיובים המרכזים

המבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיוב;

בחוק כהגדרתו - גדול" חיוב כרטיסי "סולק
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"סולק"יבוא"בעלרישיון )ב(
נותןשירותיתשלוםיציבותישהואסולקכרטיסיחיוב

גדול";

לסעיף 67 לחוק המוצע

ללקוח(כדי הבנקאות)שירות אתחוק לתקן מוצע
להתאימולאמורבחוקהמוצעולהסדרההכלולהבועכמו

כן,מוצעלהחליףאתהמונח"סולק"במונח"בעלרישיון
נותןשירותיתשלוםיציבותי",בהתאםלתיקוניםהמוצעים
לחוקהבנקאות)רישוי(כאמורלעילעבתוךכך,מוצעלתקן

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשפ"ב,עמ'864ע 28
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בסעיףקטן)ג(- )ג(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)1( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותישהואסולק

כרטיסיחיובגדול";

בפסקה)2(,אחרי"הנגיד"יבוא"ועםרשות )2(
ניירותערך";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סולק"יבוא"בעלרישיון )ד(
נותןשירותיתשלוםיציבותישהואסולקכרטיסיחיוב

גדול";

בסעיףקטן)ה(- )ה(

ברישה,במקום"לסולק"יבוא"לבעלרישיון )1(
נותןשירותיתשלוםיציבותישהואסולקכרטיסי

חיובגדול";

)1(,במקום"לסולק"יבוא"לבעל בפסקה )2(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותישהואסולק

כרטיסיחיובגדול";

"בעל יבוא "הסולק" במקום ,)2( בפסקה )3(
שהוא יציבותי תשלום שירותי נותן הרישיון

סולקכרטיסיחיובגדול"ע

תיקוןפקודת
הבנקאות

"14ח)1("68ע במקום 15ג)ב(, בסעיף ,291941 הבנקאות, בפקודת
יבוא"14ח)א()1("ובמקום"סולקכהגדרתובסעיף36טלחוק
)רישוי("יבוא"בעלרישיוןנותןשירותיתשלום הבנקאות
יציבותיכהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(ותאגיד
שבשליטתבעלרישיוןכאמור"ובסופויבוא"ואולםלעניין
תשלום שירותי נותן רישיון בעל של שבשליטתו תאגיד

יציבותיכאמור,לאיחולסעיף11א"ע

תיקוןחוקמערכות
תשלומים

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-69-302008ע

בסעיף1- )1(

אחרי"בחוקזה-"יבוא: )א(

אתסעיף7בלחוקהבנקאות)רישוי(ולהתאיםאתההוראה
לענייןאיסורלסירובבלתיסבירלהתקשרותסולקעםמאגד
אולמניעתהתקשרותביןמאגדלספק,כפישנקבעהבחוק
המוצעעכעת,ההגנהשמעניקהסעיףלמאגדיםמפניסירוב
בלתיסבירשלסולקיםלהתקשרעימםאולמנועהתקשרות
בינםלביןספק,תחולגםעלמאגדיםשהםחברותתשלומים

אובעלירישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיע

לסעיף 68 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתפקודתהבנקאות,1941,כךשהוראות
בעניין שונות הוראות )כדוגמת הרלוונטיות הפקודה

סמכויותהמפקחעלהבנקים,כפישמפורטבחוקהאמור,
נקיטת על או פגמים תיקון על להורות סמכותו לרבות
אמצעיםלמניעתפגיעתםוכיוצאבאלה(יחולועלבעל
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיכהגדרתובסעיף36ט
לחוקהבנקאות)רישוי(המוצע,וכןעלתאגידשבשליטת

בעלרישיוןכאמורע

לסעיף 69 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקמערכותתשלומיםולקבועבו
עקיפה או ישירה להשתתפות סביר בלתי סירוב איסור
תשלומים חברת של מבוקרות תשלומים במערכות

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85;התשע"ט,עמ'63ע 29

ס"חהתשס"ח,עמ'184;התשע"ט,עמ'225ע 30
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""בנקהדואר"-החברהכהגדרתהבחוקהדואר,
הדואר(, חוק - )להלן התשמ"ו-1986
בנותנהאתהשירותיםהכספייםכהגדרתם
הבת, החברה מטעם הדואר, בחוק
האמור, לחוק 88יא בסעיף כמשמעותה
ואםלאהתקייםביוםהקובעכמשמעותו
האמור ,11 מס' לתיקון )1(56 בסעיף
בסעיף57)ד(לאותותיקון-החברההבת
כהגדרתהבחוקהדואר,וזאתהחלמהיום
הקובעכאמור;לענייןזה,"תיקוןמס'11"-
חוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012,
כפישתוקןבסעיף59לחוקהדואר)תיקון

מס'13(,התשפ"ב-2022;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-
פיקדון שירותי למתן רישיון שבידו מי
על הפיקוח בחוק כהגדרתו ואשראי

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"-מי
שבידורישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי
הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו

)רישוי(;";

אחריההגדרה"הוראתתשלום"יבוא: )ב(

הבנקים על המפקח - הבנקים" על ""המפקח
הבנקאות, לפקודת 5 סעיף לפי שמונה

;1941

כהגדרתהבחוקהמוצע,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
באשראי, להפעלתמערכתלתיווך רישיון ואשראי,בעל
כמשמעותו יציבותי, תשלום שירותי נותן רישיון בעל
כאמור )רישוי( הבנקאות לחוק המוצע לתיקון בהתאם
לעיל,תאגידבנקאיותאגידעזרוכןבנקהדואר)יצויןכי
הגופיםכאמור,מלבדבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,ייכללובמסגרתההגדרה"נותןשירותיתשלום",
שמוצעכיתיווסףלסעיף1לחוקמערכותתשלומים(וזאת
לשםקידוםהתחרותבשוקמתןשירותיהתשלום,והכול

תוךשמירהעליציבותויעילותהמערכותע

עודמוצעלתקןאתסעיף8לחוקמערכותתשלומים
ולקבועכימפעילמערכתמבוקרתיהיהאחראילגבשכללים
שלנותני לדרישותחיבורהוגנותשיאפשרוהשתתפות
שירותיתשלוםבמערכתתשלומיםעכמוכןמוצעלקבועכי
דרישותהחיבורכאמוריאפשרואתהחיבורוההשתתפות
היעילהשלנותנישירותיתשלוםבמערכתהתשלומים,
וכידרישותאלהלאיפלוביןהמשתתפיםלביןהמבקשים
להשתתףבמערכתהחולקיםמאפייניםדומיםעלצדזאת,
מוצעלקבועסייגשלפיולאיראודרישהשונהכדרישה

מפלהכאמור,אםהשונותנובעתמסוגההשתתפותבמערכת,
אוממאפייניהמשתתפיםבמערכתאוהמבקשיםלהשתתף
בהעסייגזהנועדכדילאפשרהתאמהשלהדרישותבאופן

שיקלאתאפשרותהחיבורלמערכתע

כדילאפשרהשתתפותהוגנתלנותנישירותיתשלום
מוצעלקבועבסעיף8אהמוצעלחוקמערכותתשלומים,כי
מפעילמערכתמבוקרת,למעטמערכתמבוקרתמיועדת,לא
יוכללסרבלאפשרחיבורשלנותןשירותיתשלוםאובעל
רישיוןלמערכתתיווךבאשראי,כהגדרתובחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדרים,למערכתמטעמיםבלתי
סביריםעכמוכןמוצעלקבועכייראו,ביןהשאר,התניית
תנאיםבלתיסביריםלמתןאפשרותלהשתתףבמערכת
בידימפעילמערכתמבוקרת,כסירובמטעמיםבלתיסבירים
כאמורעיודגשכיהחזקהבדברהתנייתתנאיםבלתיסבירים
כאמור,אינהמגבילהאתהגדרתןשלנסיבותנוספותכסירוב
מטעמיםבלתיסביריםעבנוגעלמערכתתשלומיםמבוקרת
סיסטמיים סיכונים כוללת בה הפעילות אשר מיועדת
משמעותיים,מוצעשלאלהטילחובתהשתתפות,אלא
חובתייצוגבלבדכךשמשתתףבמערכתמבוקרתמיועדת,
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- פיננסיים" שירותים נותני על "המפקח
על הפיקוח לחוק 2 בסעיף כמשמעותו

שירותיםפיננסייםמוסדרים;";

אחריההגדרה"הנגיד"יבוא: )ג(

""חברתתשלומים"-כהגדרתהבחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,
התשמ"א-1981;";

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )ד(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;

פיננסיים שירותים על הפיקוח "חוק
שירותים על הפיקוח חוק - מוסדרים"
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים

התשע"ו-2016;";

במקוםההגדרה""משתתף",במערכתתשלומים" )ה(
יבוא:

שרשאי מי - תשלומים במערכת ""משתתף",
בהתאם תשלומים במערכת להשתתף

לכלליהמערכת;";

אחריההגדרה""משתתף",במערכתתשלומים" )ו(
יבוא:

""נותןשירותיתשלום"-כלאחדמאלה,לפי
העניין:

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל )1(
ואשראי;

חברתתשלומים; )2(

למעטיוזםתשלום,המאפשרלנותןשירותיתשלוםלהשתתף
באמצעותובאותהמערכת,לאיסרבלתתשירותזהמטעמים
בלתיסביריםלנותןשירותתשלוםאחרולאיתנהתנאים

בלתיסביריםלהשתתפותכאמורע

מערכות לחוק 11)א1( סעיף את לתקן מוצע עוד
תשלומים,כדילהתאיםאתרשימתהמאסדריםשהנגיד
לפי סמכותו להפעלת בקשר עימם להתייעץ יידרש
הרישיונות סוגי את ולהתאים חוק לאותו 8)1()א( סעיף
לחוק בהתאם הנגידלהתייעץכאמור שלגביהםיידרש
מערכותתשלומיםעהתייעצותזוהיאבנוגעלקיוםחובתו
שלמפעילמערכתמבוקרתלגבשכלליםביחסלחברות
תשלומיםהמפוקחותעלידירשותניירותערךאוביחס

לאגודותפיקדוןואשראיהמפוקחותעלידיהמפקחעל
נותנישירותיםפיננסייםוקיוםחובתושלמפעילמערכת

לחברגופיםאלהלמערכתלפיהכלליםהאמוריםע

כמוכןמוצעלתקןאתסעיף19לחוקמערכותתשלומים
כךשהנגידאומימטעמויהיהרשאילמסורמידעשהגיע
הקבועים למאסדרים תשלומים מערכות חוק לפי לידיו
בסעיףהמוצעאםנוכחכיהמידעמתבקשלשםמילוי
תפקידיושלאותומאסדר,ובלבדשהוראותאלהלאיחולו
עלמערכתשהוכרזהכמבוקרתעלידיהנגידעעודמוצע
לקבועאיסורעלאדםשנמסרלומידעכאמורלגלותוענוסח

דומהניתןלמצואבסעיף15א2לפקודתהבנקאות,1941ע
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תשלום שירותי נותן רישיון בעל )3(
יציבותי;

תאגידבנקאיותאגידעזר; )4(

בנקהדואר; )5(

- ואשראי" פיקדון שירותי למתן "רישיון
שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו

פיננסייםמוסדרים;

"רשותניירותערך"-כמשמעותהבסעיף2לחוק
ניירותערך;

"תאגידבנקאי"ו"תאגידעזר"-כהגדרתםבחוק
הבנקאות)רישוי(;";

)1()א(,בסופהיבוא"שמקיימות,בין בסעיף8,בפסקה )2(
השאר,אתכלאלה:

שירותי נותן של חיבור המאפשרות דרישות )1(
תשלוםלמערכתוהשתתפותוהיעילהבה;

דרישותשאינןמפלותביןהמשתתפיםבמערכת )2(
אוביןהמבקשיםלהשתתףבה,שהםבעלימאפיינים
דומים;לאיראודרישהשונהכדרישהמפלהכאמור,
במערכת, ההשתתפות מסוג נובעת השונות אם
המבקשים או במערכת המשתתפים ממאפייני או

להשתתףבה;";

אחריסעיף8יבוא: )3(

"השתתפות
במערכתמבוקרת

מפעילמערכתמבוקרת,למעטמערכתמבוקרת8אע )א(
או תשלום שירותי לנותן לאפשר יסרב לא מיועדת,
לבעלרישיוןלמערכתתיווךבאשראיכהגדרתובסעיף
מוסדרים פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 25יז
להשתתףבמערכתמטעמיםבלתיסבירים;לענייןזה,
יראו,ביןהשאר,התנייתתנאיםבלתיסביריםלמתן
מערכת מפעיל בידי במערכת, להשתתף אפשרות

מבוקרת,כסירובמטעמיםבלתיסביריםע

משתתףבמערכתמבוקרתמיועדתהמאפשרלנותן )ב(
שירותיתשלוםלהשתתףבאמצעותובאותהמערכת,
לאיסרבלאפשרלנותןשירותיתשלוםאחרלהשתתף
באמצעותובאותהמערכת,מטעמיםבלתיסביריםולא

יתנהתנאיםבלתיסביריםלהשתתפותכאמורע";

בסעיף11)א1(- )4(

ברישה,במקום"ולענייןבעלרישיוןהנפקה"יבוא )א(
"ולענייןחברתתשלומים";
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בפסקה)1(,במקום"בכלהנוגעלבעלירישיונות )ב(
כאמור,תיעשהבהסכמתהמפקחעלנותנישירותים
פיננסיים"יבוא"בכלהנוגעלבעלרישיוןלמתןשירותי
פיקדוןואשראי-תיעשהבהתייעצותעםהמפקחעל
נותנישירותיםפיננסיים,ובכלהנוגעלחברתתשלומים

-תיעשהבהתייעצותעםרשותניירותערך";

בפסקה)2(,במקום"בעלירישיונות"יבוא"נותני )ג(
שירותיתשלום"ובמקום"תיעשהבהסכמתהמפקחעל
נותנישירותיםפיננסיים"יבוא"תיעשהבהתייעצותעם
המפקחעלנותנישירותיםפיננסייםלענייןבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראי,ובהתייעצותעםרשות

ניירותערךלענייןחברתתשלומים";

הסיפההחלבמילים"בסעיףקטןזה-"-תימחק; )ד(

בסעיף15א)א(,ההגדרה"חוקהבנקאות)רישוי("-תימחק; )5(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )6(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהנגיד")ב1( )1(
אומימטעמו,למסורמידעשהגיעלידיולפיחוק
זהלמפקחעלהבנקים,למפקחעלנותנישירותים
פיננסיים,אולרשותניירותערך)להלן-הגוף
הנעבר(,ובלבדשנוכחלדעתכיהמידעמתבקש
לשםמילויתפקידיושלהגוףהנעבר;הוראות
סעיףקטןזהלאיחולועלמידעלענייןמערכת
תשלומיםשהוכרזהכמערכתמבוקרתעלידי

הנגידבהתאםלהוראותסעיף2)ב(ע

לאיגלהאדםמידעשנמסרלולפיהוראות )2(
פסקה)1(ע"

תיקוןחוקבנק
ישראל

בחוקבנקישראל,התש"ע-312010,בסעיף70-1ע

בהגדרה"גוףפיננסי",אחריפסקה)8א(יבוא: )1(

הסדרת בחוק כהגדרתה תשלומים חברת ")8ב(
העיסוקבשירותיתשלום;

יציבותי תשלום שירותי נותן רישיון בעל )8ג(
כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;";

אחריההגדרה"חוקהחברותהממשלתיות"יבוא: )2(

חוק - תשלום" בשירותי העיסוק הסדרת ""חוק
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםוייזוםתשלום,

התשפ"ג-2023;"ע

לסעיף 70 לחוק המוצע

מוצעלהוסיףלהגדרה"גוףפיננסי"שבסעיף1לחוק
בנקישראל,התש"ע-2010,חברתתשלומיםכהגדרתהבחוק

המוצע,ובעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיכהגדרתו
להחיל וכך )רישוי(, הבנקאות לחוק המוצע 36ט בסעיף
עלגופיםאלהועלרשויותהפיקוחהמפקחותעליהםאת

הוראותהחוקהנוגעותלגופיםפיננסייםע

ס"חהתש"ע,עמ'452;התשע"ט,עמ'58ע 31
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תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום

הריכוזיות

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-71-322013ע

בסעיף26)א(,בהגדרה"גוףפיננסי",במקום"וסולק"יבוא )1(
"ובעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

בסעיף28,בהגדרה"גוףפיננסי"- )2(

בפסקה)5(,במקום"סולק"יבוא"בעלרישיוןנותן )א(
שירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקה)6(יבוא: )ב(

בחוק כהגדרתה תשלומים חברת ")6א(
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםוייזוםתשלום,

התשפ"ג-2023;";

בסעיף29)א(,פסקה)2(-תימחקע )3(

תיקוןחוקשירותי
תשלום

בחוקשירותיתשלום,התשע"ט-72-332019ע

לסעיף 71 לחוק המוצע

ולצמצום התחרות לקידום החוק את לתקן מוצע
לקידום החוק - זה )בפרק התשע"ד-2013 הריכוזיות,
התחרות(,כדילהתאימולהגדרותולאמורבחוקהמוצע,
ולכןמוצעלהחליףאתמונח"סולק"במונח"בעלרישיון
לחוק ו–28 26 בסעיפים יציבותי" תשלום שירותי נותן
לקידוםהתחרותעכמוכן,מוצעלהוסיףחברתתשלומים
לחוק 28 בסעיף המוגדרת הפיננסיים הגופים לרשימת
לקידוםהתחרות,וזאתכדילהחילגםעליהאתהוראות
פרקד'לאותוחוקהעוסקבהפרדהביןתאגידיםריאליים
בדומה משמעותיים, פיננסיים גופים ובין משמעותיים
לגופיםמוסדיים,מנהלקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות,

מנהלתיקיםותאגידיםבנקאייםע

לסעיף 72 לחוק המוצע

כללי

חוקשירותיתשלום,בנוסחוהקיים,מסדירהיבטים
צרכנייםלשלושהסוגיםשלשירותיתשלום-הנפקהשל
אמצעיתשלום,סליקהשלאמצעיתשלוםוניהולחשבון
תשלום בשירותי העיסוק הסדרת חוק הצעת תשלוםע
מציעהלהסדירהיבטיאסדרה,שהםרישויופיקוח,לעניין
שירותיתשלוםאלהוכןמוסיפהגםאסדרהשלשירות
תוך תשלום, שירות של נוסף סוג שהוא מתקדם, ייזום
קביעתחובתמתןגישהלחשבונותתשלוםשלמשלמים,
לנותןשירותייזוםמתקדם,שתאפשרלשירותזהלהתפתחע
התיקוןהמוצעבחוקשירותיתשלוםמבקשלבצעתיקוני
תסדיר המשפטית שהתשתית כדי הקיים בחוק חקיקה

ותעניקהגנהצרכניתגםלשירותייזוםמתקדםע

ייזוםמתקדםמאפשרללקוחליזוםהעברת שירות
אחר תשלום לחשבון שלו התשלום מחשבון תשלום

)AccounttoAccount(שליחידאוביתעסק,באופןיעיל,
למיניהן בנקאיות העברות לבצע כדי כיום, ונוחע פשוט
ולהעבירהוראותתשלום,איןללקוחדרךפשוטהונוחה
מנהל של המקוונים לערוצים כניסה מלבד זאת לבצע
חשבוןהתשלוםשלו,תוךהקלדתכלהפרטיםהנדרשים
למתןהוראתהתשלום,כגוןסכוםהתשלום,שםהמוטב,
מספרהחשבון,פרטימנהלחשבוןהתשלוםשלהמוטב
ועודעכמוכן,למוטבאיןדרךלקבלחיווימיידיעלביצוע
התשלוםעהדברפוגעביכולתןשלהוראותתשלוםמעין
אלהלשמשכאפיקתשלוםוכאלטרנטיבהתחרותיתמול
אשראיע כרטיסי כדוגמת בשוק, אחרים תשלום אמצעי
מתקדם ייזום שירות לאפשר היא זה תיקון של מטרתו
באופןשישפראתחווייתהלקוח,ייעלאתהליךהעברת
אמצעי בשוק התחרות את ויקדם התשלום הוראות

התשלוםבישראלע

לנותן נותן המשלם מתקדם, ייזום שירות במסגרת
השירותגישהלחשבונו,כךשכלהוראותתשלוםשנותן
השירותיכתובאתפרטיהןבעבורויבוצעועלידימנהל
חשבוןהתשלום,וזאתבלישהמשלםיאשראותןבאופןישיר
מולמנהלחשבוןהתשלוםשלועההזדהותומתןההסכמה
לפרטיההוראהאוהבקשהייעשומולנותןהשירותעשירות
זהשונהמשירותייזוםבסיסישמוצעלהסדירובהצעת
במסגרתו ואשר תשלום, בשירותי העיסוק הסדרת חוק
נותןהשירותכותבאתפרטיהוראתהתשלוםוהמשלם
מזדההומאשראתפרטיההוראהישירותמולמנהלחשבון
התשלוםשלועשירותזהאינומוגדרכשירותתשלוםועל

כןאינומוסדרבחוקשירותיתשלוםע

בשירותייזוםמתקדם,הגישהלחשבוןהתשלוםשל
המשלםניתנתבאמצעותיצירתהרשאתגישהלטובתנותן
השירותעלידיהמשלםאצלמנהלחשבוןהתשלוםשל

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשפ"ב,עמ'963ע 32

ס"חהתשע"ט,עמ'201;התש"ף,עמ'14ע 33
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בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"בנקהדואר"יבוא: )א(

בחוק כהגדרתה החברה - הדואר" ""בנק
הדואר,בנותנהאתהשירותיםהכספיים
כהגדרתםבאותוחוק,מטעםהחברההבת,
האמור, לחוק 88יא בסעיף כמשמעותה
ואםלאהתקייםביוםהקובעכמשמעותו
האמור ,11 מס' לתיקון )1(56 בסעיף
בסעיף57)ד(לאותותיקון-החברההבת
כהגדרתהבחוקהדואר,וזאתהחלמהיום
הקובעכאמור;לענייןזה,"תיקוןמס'11"-
חוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012,
כפישתוקןבסעיף59לחוקהדואר)תיקון

מס'13(,התשפ"ב-2022;";

אחריההגדרה"בנקהדואר"יבוא: )ב(

""בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"-מי
שבידורישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי
הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו
)רישוי(וכןתאגידשבשליטתוכמשמעותו

בחוקהאמור;";

המשלםעאףעלפישנותןשירותייזוםמתקדםאינו"נוגע
בכסף",הסיכוניםהמוטליםעליומשמעותייםשכןההזדהות
וההסכמהשלהלקוחנעשותמולוולמעשההשירותדומה
לשירותהנפקהשלאמצעיתשלום)אמצעיתשלוםמוגדר
בחוקשירותיתשלוםכ"רצףפעולותשעלמשלםלבצע
לשםמתןהוראתתשלוםעעע"(,למעטהרכיבשלההתחייבות
לבצעאתהוראתהתשלוםבפועלעביצועהוראתהתשלום
נעשהעלידימנהלחשבוןהתשלום,בהתאםלהרשאת
ייזום הגישהשנתןהלקוחעלכן,אףעלפישנותןשירות
מתקדםאינונוגעבכסף,הואמסווגכ"נותןשירותיתשלום"
והוראותהחוקהחלותעלנותןשירותיתשלוםיחולוגם
עליו,אלאאםכןמדוברבהוראותשרלוונטיותלרכיבשל

ביצועפעולתהתשלוםבאופןספציפיע

נותני ההוראותשחלותעל בהמשךלכךיובהרכי
שירותיתשלוםממשיכותלחולעלנותנישירותיהתשלום
המעורביםבהוראתהתשלוםובביצועהגםכאשרמקורה
שלהוראתהתשלוםהואבשירותייזוםמתקדםעכךלמשל
ההוראותלענייןשימושלרעה,הפסקתביצועשלפעולת

תשלוםועודע

לפסקה )1(

מוצעלערוךשורהשלתיקוניםבסעיף1לחוקשירותי
תשלום,שעניינוהגדרותע

להגדרה "בנק הדואר" -מוצעלתקןאתההגדרההנוגעת
הדואר לבנק הנוגעים חקיקה שינויי בשל הדואר לבנק

שהתקבלומאזחקיקתחוקשירותיתשלוםע

להגדרה "בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי" -מוצע
זובהתאםלהצעתחוקהסדרתהעיסוק להוסיףהגדרה
בשירותיתשלום,שבהמוצעלהוסיףבעלרישיוןזה,זאת
במקוםההסדרשהיהקבועלענייןרישיון"סולק"בחוק
)רישוי(עבהתאם,בכלמקוםשבוחוקשירותי הבנקאות
תשלוםמתייחסלסולק,מוצעלהחליףאתהמילה"סולק"

ב"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"ע

להגדרות "גוף פיננסי מפוקח", "הוראות מאסדר", "חברת 
בהתאם - ערך"  ניירות  ו"רשות  "מאסדר"  תשלומים", 
להצעתחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,מוצעלהסדיר
אתהרישויוהפיקוחעלנותנישירותיתשלוםנוספיםשלא
יפוקחו אלה גופים מפוקח"ע פיננסי כ"גוף מוגדרים היו
כ"חברתתשלומים"עלידירשותניירותערךעלפיכךמוצע
להגדיר"חברתתשלומים"וכןלכלול"חברתתשלומים"
כ"גוףפיננסימפוקח"לצורךחוקשירותיתשלוםעבהתאם
מוצעלהוסיףאתרשותניירותערךלהגדרת"מאסדר"וכן
להתייחסלהוראותשנתנהלפיסעיף43)ב(להצעתחוק

הסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםכ"הוראותמאסדר"ע
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בהגדרה"גוףפיננסימפוקח"- )ג(

במקוםפסקה)3(יבוא: )1(

תשלום שירותי נותן רישיון בעל )3("
יציבותי;";

פסקה)6(-תימחק,ואחריהיבוא: )2(

חברתתשלומים;"; )7("

בהגדרה"הוראותמאסדר",אחריפסקה)3(יבוא: )ד(

לענייןרשותניירותערך-הוראותשניתנו )4("
לפיסעיף43)ב(לחוקהסדרתהעיסוקבשירותי

תשלום;";

אחריההגדרה"הרשאהלחיוב"יבוא: )ה(

שנותן הרשאה - לחשבון" גישה ""הרשאת
המשלםלמנהלחשבוןהתשלוםשלולבצע
הוראותתשלוםשהועברובאמצעותנותן

שירותייזוםמתקדם;";

אחריההגדרה"ועדתהכלכלה"יבוא: )ו(

""חברתתשלומים"-כהגדרתהבחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חוקהגנתהצרכן"יבוא: )ז(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;";

במקוםההגדרה"חשבוןתשלום"יבוא: )ח(

לביצוע המיועד חשבון - תשלום" ""חשבון
ייעודים שקיימים בין תשלום, פעולות

נוספיםלחשבוןוביןשלאו;

עוד להגדרה "גוף פיננסי מפוקח" -כאמורלעיל,במסגרת
פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק העקיף התיקון
לבעל וההפניות האזכורים את למחוק מוצע מוסדרים,
רישיוןהנפקהשכןרישיוןזהמתבטלעבהמשךלכךמוצע

למחוקאותםגםמחוקשירותיתשלוםע

להגדרה "הרשאת גישה לחשבון" -מוצעלהוסיףהגדרה
להרשאהשנותןהמשלםלמנהלחשבוןהתשלוםשלולבצע
ייזום שירות נותן באמצעות שהועברו תשלום הוראות
מתקדםעמכוחהרשאהזונותןשירותייזוםמתקדםיכול
להעבירהוראותתשלוםשנתןהמשלםאלמנהלחשבון

התשלוםשלהמשלםלשםביצועןע

להגדרה "חשבון תשלום" -בשלכךשהצעתחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלוםמציעהלהטילרישויופיקוחעל
שירותשלניהולחשבוןתשלום,כמשמעותובהצעתהחוק
האמורה,עלהצורךלחדדאתההגדרהשלחשבוןתשלום

ואתהפעילותהכרוכהבחשבוןזה,כדילהבהיראתגבולות
הרישויוהפיקוחלענייןזהעכדילשמורעלהקוהרנטיותבין
החוקים,ככלהניתן,מוצעלהבהיראתהנוסחגםבחוק
שירותיתשלוםולקבועכי"חשבוןתשלום"יוגדרכחשבון
ייעודים שקיימים בין תשלום, פעולות לביצוע המיועד

נוספיםלחשבוןוביןשלאוע

הנוסחהחדשהמוצעאינומשנהממהותההגדרה
בהתאםלנוסחהקייםבחוקשירותיתשלום,ונועדלהבהיר
ששנידבריהחקיקהבענייןשירותיתשלוםחליםביחס
לחשבוןתשלוםגםאםהואמיועדלמתןשירותיםנוספים,
אךביחסלייעודשעניינוביצועפעולותתשלוםעכמוכן,
יובהרכיהעובדהשבחשבוןמסויםמנוהליםכספיםאו
מבוצעותהעברותכספיםאגבשירותפיננסיאחרשניתן
אותו את הופכת אינה מיועד, הוא ושלו חשבון באותו
ייחשב שחשבון כדי שכן תשלום, חשבון להיות חשבון
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"חשבוןתשלוםמשותףביחדולחוד"-חשבון
תשלוםשלגביורשומיםיותרמבעלחשבון
אחד,שלפיהחוזהכלאחדמבעליהחשבון
רשאילתתהוראותבחשבוןבלאהסכמת

בעלהחשבוןהאחר;";

בהגדרה"מאסדר"- )ט(

"ובעל יבוא "וסולק" במקום ,)1( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

בפסקה)2(,המילים"ובעלרישיוןהנפקה" )2(
-יימחקו;

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

רשות - תשלומים חברת לעניין )4("
ניירותערך;";

אחריההגדרה"מוטב"יבוא: )י(

""מנהלחשבוןתשלוםלמשלם"-נותןשירותי
תשלום שירות שנותן למשלם, תשלום
מסוגניהולחשבוןתשלוםלטובתמשלם;";

ההגדרה"סולק"-תימחק; )יא(

להפעלת "רישיון הנפקה", ""רישיון בהגדרה )יב(
אשראי" למתן "רישיון באשראי", לתיווך מערכת
המילים ואשראי"", פיקדון שירותי למתן ו"רישיון

""רישיוןהנפקה""-יימחקו;

אחריההגדרה""רכיבחיוני",באמצעיתשלום" )יג(
יבוא:

2 בסעיף כמשמעותה - ערך" ניירות ""רשות
לחוקניירותערך,התשכ"ח-1968;";

כחשבוןתשלוםעליולהיותמיועדלביצועפעולותתשלוםע
חוק להצעת ההסבר לדברי גם להפנות ניתן זה לעניין
חוק בהצעות )פורסמה התשע"ח-2018 תשלום, שירותי
הממשלה-1246,מיוםכ"חבתמוזהתשע"ח)11ביולי2018(,
עמ'1154(,שםנכתב,לענייןההגדרה"חשבוןתשלום",כי
חשבונותהמנוהליםלמשללשםהחזקתכספיםכפיקדון
וצבירתריביתאולניהולתיקיהשקעותבדרךשלרכישה,
החזקהומכירהשלניירותערךאינםחשבונותתשלוםשכן
הםאינםמיועדיםלביצועפעולותתשלוםעחשבונותאלה
מסווגיםבחוקשירותיתשלוםכ"חשבוןתמורה",כהגדרתו
בסעיף48לחוקשירותיתשלוםעבהתאםלכךגםחשבון
המיועדלרכישהאומכירה)המרה(שלמטבעוירטואלי

אינוחשבוןתשלוםע

להגדרה "סולק" -מוצעלמחוקאתההגדרהשכןכחלק
העיסוק הסדרת חוק שבהצעת העקיפים מהתיקונים
ואת "סולק" רישיון את למחוק מוצע תשלום בשירות

ולהחליפם )רישוי( הבנקאות חוק לפי "סולק" ההגדרה
נוסח וזה יציבותי"ע תשלום שירותי נותן רישיון ב"בעל

ההגדרהשמוצעלמוחקה:

""סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;"ע

-מוצע ולחוד"  להגדרה "חשבון תשלום משותף ביחד 
להגדירחשבוןתשלוםמשותףביחדולחודכחשבוןתשלום
שלגביורשומיםיותרמבעלחשבוןאחד,שלפיחוזהשירותי
הוראות לתת רשאי החשבון מבעלי אחד כל התשלום

בחשבוןבלאהסכמתבעלהחשבוןהאחרע

-מוצעלהגדירשירות ייזום מתקדם"  להגדרה "שירות 
ייזוםמתקדםכהעמדהשלאמצעיתשלוםלרשותהמשלם
המשלם שייתן התשלום הוראת להעברת והתחייבות
באמצעותאמצעיהתשלוםכאמור,למנהלחשבוןהתשלום
למשלם,לשםביצועהבידימנהלהחשבוןכאמור,ובלבד

שמישהעמידאתהאמצעיכאמוראינומנהלחשבוןע
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אחריההגדרה""שימושלרעה",באמצעיתשלום" )יד(
יבוא:

אמצעי של העמדה - מתקדם" ייזום ""שירות
והתחייבות המשלם לרשות תשלום
להעברתהוראתהתשלוםשייתןהמשלם
באמצעותאמצעיהתשלוםכאמור,למנהל
חשבוןהתשלוםלמשלם,לשםביצועהבידי
מנהלהחשבוןכאמור,ובלבדשמישהעמיד

אתהאמצעיכאמוראינומנהלחשבון;

ממוכן מכשיר הפעלת - כספומט" "שירותי
המאפשרמשיכתמזומןמחשבוןתשלום

אוהפקדתובחשבוןתשלום;";

בהגדרה"שירותיתשלוםלמשלם",אחריפסקה)2( )טו(
יבוא:

שירותייזוםמתקדם;"; )3("

בסעיף2,סעיףקטן)ו(-בטל; )2(

בסעיף3,סעיףקטן)ב(-בטל; )3(

בסעיף6)א(- )4(

בפסקה)1(,אחרי"אוסליקתפעולתתשלום"יבוא )א(
"אושירותייזוםמתקדם";

שירותי להגדיר מוצע - כספומט"  "שירותי  להגדרה 
כספומטכהפעלתמכשירממוכןהמאפשרמשיכתמזומן
מחשבוןתשלוםאוהפקדתובחשבוןתשלוםעלמעןהסר
ספק,הגדרהזוחלהלענייןהשירותיםהאמורים,גםאם
המכשירהממוכןמאפשרלבצעפעולותנוספותעיובהר,
כיאףעלפישלאקיימתהגדרהלשירותיכספומטבחוק
זה שירות על מוסדרים, פיננסיים שירותים על הפיקוח
חלותהוראותהחוקהאמור,מלבדבמקרהשבוהשירות

ניתןעלידיחברתתשלומיםע

מוצעלתקןאתההגדרה"שירותיתשלוםלמשלם"
ולהוסיףאת"שירותייזוםמתקדם"כחלקמשירותיםאלהע

לפסקאות )2(, )3( ו–)5(

מוצעלמחוקאתההסמכההנתונהלשרהמשפטים
לקבועהוראותלענייןנותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסי
בשירותי העיסוק הסדרת חוק להצעת בהתאם מפוקחע
תשלום,ככלל,נותנישירותיתשלוםיהיומפוקחים,וכאמור
לעילייכנסולגדרההגדרה"גוףפיננסימפוקח"שבסעיף1
לחוקשירותיתשלוםעהמאסדרשלאותוגוףיוכללקבוע
הוראותבענייניםאלהבמסגרתהוראותמאסדרובהתאם
לסמכותוהכלליתהנתונהלווכןבהתאםלסעיף53לחוק
שירותיתשלום)בנוסחוהמתוקןכמוצעבפסקה)22(להלן(ע
ההסמכהשניתנהלשרהמשפטיםנקבעהמלכתחילהרק
מפוקח פיננסי גוף שאינם תשלום שירותי לנותני ביחס
וזאתבשלפערהזמניםביןחקיקתחוקשירותיתשלוםלבין
חקיקתחוקהמסדיראתהרישויוהפיקוחעלגופיםאלהע

ההנחההייתהכימתאיםיותרשהוראותבענייניםאלה
ייקבעועלידיהמאסדר,אםישנועלפיכךהסמכהזואינה
נדרשתעודעמובןכיבלאקשרלמחיקתההסמכההאמורה,
שירותי נותן כל על חלות תשלום שירותי חוק הוראות

תשלום,ביןשהואבעלרישיוןוביןשלאוע

וזהנוסחםשלסעיפים2)ו(,3)ב(ו–7)ג(לחוקשירותי
תשלוםשמוצעלבטלם:

בסעיף2,שעניינו"חוזהשירותיתשלום":

השר,באישורועדתהכלכלה,רשאילקבוע,לגבי ")ו(
נותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקח,הוראותלעניין

אופןקבלתהסכמתהלקוחותיעודהלפיסעיףקטן)ג(ע";

בסעיף3,שעניינו"צורתהחוזה":

השררשאילקבוע,לגבינותןשירותיתשלום ")ב(
שאינוגוףפיננסימפוקח,הוראותנוספותלענייןצורתהחוזהע";

בסעיף7,שעניינו"גילוינאות":

לקבוע רשאי הכלכלה, ועדת באישור השר, ")ג( 
לגבינותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחפרטים
שעליולצייןבחוזהאובכלפרסוםשלובדברשירותיואו

באופןאחרשיקבע,לשםהבטחתגילוינאותללקוחותיוע"

לפסקה )4(

סעיף6לחוקשירותיתשלוםמסדיראתאופןסיום
חוזהשירותיתשלוםעהסעיףמבחיןביןשירותיהתשלום

ר ב ס ה י  ר ב ד



453 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

יקבע "השר במילים החל הסיפה ,)2( בפסקה )ב(
הוראות"-תימחק;

בסעיף7,סעיףקטן)ג(-בטל; )5(

בסעיף10,בסופויבוא"אושהעמידלרשותובמסגרת )6(
שירותייזוםמתקדם";

בסעיף15- )7(

להעביר "או יבוא בסופה השוליים, בכותרת )א(
הוראתתשלום";

בלתיסבירים" )א(,אחרי"מטעמים קטן בסעיף )ב(
יבוא"ולענייןשירותייזוםמתקדם-לאיסרבלהעביר
הוראתתשלוםלמנהלחשבוןהתשלוםמטעמיםבלתי

סבירים";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"לבצעפעולתתשלום"יבוא )ג(
"אולהעבירהוראתתשלום";

בסעיף16- )8(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ניתנה ")א1(
הודעהשלמשלםבדברביטולהוראתתשלום
ייזוםמתקדם,יודיעעלכךנותן לנותןשירות
השירותכאמורלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלם,

מיידעםקבלתהודעתהמשלםכאמורע";

השוניםלענייןזה,ולכןנדרשלתקןאתהסעיףכךשיכלול
לתקן מוצע מתקדםע ייזום לשירות מפורשת התייחסות
)א(,העוסקבהנפקהוסליקה,ולהוסיףבו אתסעיףקטן
התייחסותלשירותייזוםמתקדםכךשההוראותהקבועות
מתקדםע ייזום שירות של חוזה סיום לגבי גם יחולו בו
מוצעלהחיללגבישירותייזוםמתקדםאתאותוהסדר
החללענייןהנפקהשלאמצעיתשלוםשכןישלשירותים

אלהמאפייניםדומיםע

נוסףעלכך,גםבסעיףזהמוצעלמחוקאתהסמכות
שירותי נותני לעניין המשפטים לשר נתונה שהייתה

תשלוםשאינםגוףפיננסימפוקחע

לפסקה )6(

מוצעלהרחיבאתהסמכותהנתונהלשרהמשפטים
בסעיף10לחוקשירותיתשלום,בהסכמתהגורמיםהמנויים
בו,לקבועהוראותלענייןחובתאימותוזיהויגםלשםמתן
הוראתתשלוםבאמצעותאמצעיתשלוםשנותןשירותי
תשלוםהעמידלרשותמשלםבמסגרתשירותייזוםמתקדםע

לפסקה )7(

סעיף15לחוקשירותיתשלוםקובעכינותןשירותי
בלתי מטעמים תשלום פעולת לבצע יסרב לא תשלום

סביריםוקובעהוראותשונותבענייןזהעמוצעלערוךבסעיף
התאמותבכלהנוגעלנותןשירותייזוםמתקדםולחובה
שלושלאלסרבסירובבלתיסבירלהעבירהוראתתשלוםע

לפסקה )8(

תשלום שירותי לחוק 16 סעיף את לתקן מוצע 
ולהבהיראתההסדרהחללענייןביטולהוראתתשלום
כאשרההוראהניתנהבאמצעותנותןשירותייזוםמתקדםע
הוראתסעיף16לחוקשירותיתשלוםחלהכלשונהבמובן
להפסיק הייזום נותןשירות באפשרות יש עוד שכל זה
הקבועים לתנאים בהתאם התשלום הוראת ביצוע את
בסעיף,עליולעשותזאתעכךלמשלאםהוראתהתשלום
את לעצור עליו התשלום, חשבון למנהל הועברה טרם
העברתהעבמצביםשבהםהוראתהתשלוםכברהועברה,
מוצעלקבועבמפורשחובהעלנותןשירותייזוםמתקדם
של הביטול בקשת על התשלום חשבון למנהל להודיע
המשלםמיידעםקבלתהודעהמהמשלם,וזאתכדישלא
להחמיץאתהמועדשבומנהלחשבוןהתשלוםיכולעוד
לבטלאתהוראתהתשלום,ככלשהדבראפשריובהתאם
לתנאיהסעיףעלמעןהסרספק,יובהרכיהחובהשחלהעל
נותןשירותייזוםמתקדםאינהגורעתמהחובההחלהעל
מנהלחשבוןהתשלוםלענייןזה,אםהלקוחבחרלבטלאת
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בסעיףקטן)ב(,במקום"לפיסעיףקטן)א("יבוא )ב(
"לפיסעיפיםקטנים)א(או)א1("ובמקום"שבאותוסעיף

קטן"יבוא"שבסעיףקטן)א(";

בסעיף19,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )9(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,נותןשירותייזום ")א1(
מתקדםיהיהאחראיכלפיהמשלםלהעברתהוראת

תשלום,במדויק,למנהלחשבוןהתשלוםלמשלםע";

בסעיף21- )10(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"אולשםמתןהוראת )א(
תשלום";

בסעיףקטן)ג(,הסיפההחלבמילים"ואולםנותן )ב(
שירותיהתשלוםלמשלם"-תימחק;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

היהקודהזיהויהייחודישגויובשלכךלא ")ד(
בוצעהפעולתהתשלוםאונפלפגםבביצועה,
שירותי ונותן למשלם התשלום שירותי נותן
התשלוםלמוטביעשומאמציםסביריםלהשיב
ללקוחאתהכספיםשהועברובמסגרתפעולת
התשלום,ככלשהועברו,ובכללזהנותןשירותי
תשלום שירותי לנותן ימסור למוטב התשלום
ניתן לא לעניין; הנדרש המידע את למשלם
להשיבללקוחאתהכספיםכאמור,נותןשירותי
התשלוםיעבירללקוחלפיבקשתו,אתהמידע
שבוצעה התשלום לפעולת הנוגע שברשותו

ויכוללסייעלובהשבתהכספיםע

הוראתהתשלוםישירותמולו,גםאםהתקבלהבאמצעות
נותןשירותייזוםמתקדםע

לפסקה )9(

סעיף19לחוקשירותיתשלוםמסדיראתהאחריות
שלנותןשירותיתשלוםכלפיהלקוח)משלםאומוטב(
בביצועפעולתהתשלוםעמוצעלקבועשהאחריותשלנותן
שירותייזוםמתקדםכלפיהמשלםהיאלהעברתהוראת
התשלוםלמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםבמדויק,שכןזה
המקטעשהואאחראיעליובשרשרתהפעולותהנוגעות
לאותההוראתתשלוםעיובהרכיהאחריותהזוחלהגם
ביחסלהוראהשנתןהמשלםלביטולהוראתתשלום,וזאת
בהמשךלחובההקבועהבסעיף16)א(לחוקשירותיתשלום

לענייןביטולהוראתתשלוםע

לפסקה )10( 

21לחוקשירותיתשלוםקובעהסדראחריות סעיף
ייעודילענייןפעולתתשלוםשבוצעהעלסמךקודזיהוי
בהגדרה ולהוסיף )א( קטן סעיף את לתקן מוצע ייחודיע

"קודזיהויייחודי"שמסירתויכולהלהיותגםלשםמתן
הוראתתשלוםכפישנעשהבמסגרתשירותייזוםמתקדם
ולארקלשםביצועפעולתתשלוםעעודמוצעלתקןאת
סעיףקטן)ג(ולהוסיףסעיףקטן)ד(כךשהחובההמוטלת
עלנותןשירותיתשלוםלמשלםועלנותןשירותיתשלום
למוטבלעשותמאמציםסביריםלהשיבללקוחאתהכספים
שהועברובמסגרתפעולתהתשלוםולהעביראתהמידע
הנדרשלעניין,תחולבכלמצבשבונפלפגםבביצועפעולת
התשלוםבעקבותמסירהשלקודזיהויייחודישגוי,גם
אםלאהלקוחהואזהשמסראותועתיקוןזהנדרשבשל
העובדהשגםנותןשירותייזוםבסיסי,שהואחלקמהגדרת
"יוזםתשלום"לפיחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,
יכוללמסוראתקודהזיהויהייחודי,כךשאםהשגיאה
הייתהאצלו,עדייןתוטלהחובהעלנותנישירותיהתשלום
לסייעללקוחבהשבתהכספיםוקבלתהמידעהרלוונטיעאם
השגיאההייתהאצלנותןשירותייזוםמתקדםהריהוא
שירותיתשלוםויחולוגםהוראות ממילאמוגדרכנותן

סעיף19לחוקשירותיתשלוםע
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לחוק ו–)ב( 39)א( בסעיף האמור אף על )ה(
יראו לא תשלום, בשירותי העיסוק הסדרת
יוזם באמצעות זיהויייחודי במסירהשלקוד
תשלוםמסירהשלהלקוחלפיסעיףזה;לעניין
הסדרת בחוק כהגדרתו - תשלום" "יוזם זה,

העיסוקבשירותיתשלוםע";

בסעיף22,אחרי"למשלם"יבוא"אושהעמידלרשותו )11(
במסגרתשירותייזוםמתקדם";

אחריסעיף39לחוקיבוא: )12(

"פרק ז'1: שירות ייזום מתקדם

חובתמתןהרשאת
גישהלחשבון

חלהעלמנהלחשבוןתשלוםלמשלםחובתמתן39אע )א(
לחוק 35 סעיף לפי למשלם התשלום לחשבון גישה
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,מנהלהחשבוןכאמור

יאפשרלמשלםלתתהרשאתגישהלחשבוןשלוע

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםיאפשרלמשלםלתת )ב(
הרשאתגישהלחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(באופןפשוט

ונוח,ומבלילהפעילהשפעהבלתיהוגנתעלהמשלםע

לענייןזה,מוצעלתקןאתההסדרשקבועכיוםבסיפה
שלסעיףקטן)ג()ובהתאםלמוצעייקבעבמסגרתסעיףקטן
)ד(המוצע(,כךשיובהרכיגםבמצבשבוהמוטבהואזה
שמסרקודזיהויייחודישגויורוצהלפעולבעצמולהשבת
הכספיםאליו)ולאבאמצעותהמשלם(,הואיוכללקבלאת

המידעהנדרשלענייןמאתנותןשירותיהתשלוםע

מוצעלהוסיףסעיףקטן)ה(המבהירבמפורששעלאף
איסורההפליהשבסעיף39)א(ו–)ב(המוצעבהצעתחוק
הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,לאיראובמסירהשלקוד
זיהויייחודיבאמצעותיוזםתשלוםמסירהשלהלקוחלפי

סעיף21לחוקשירותיתשלוםע

לפסקה )11(

22לחוקשירותיתשלוםמטילחובהעלנותן סעיף
את להקפיא למשלם לאפשר למשלם תשלום שירותי
אמצעיהתשלוםשהונפקלולתקופההקבועהבסעיףעמוצע
להחילאתהסעיףגםעלנותןשירותייזוםמתקדם,בשל
העובדהשבדומהלמנפיקאמצעיתשלום,גםנותןשירות

ייזוםמתקדםמעמידלרשותהמשלםאמצעיתשלוםע

לפסקה )12(

ייעודי פרק תשלום שירותי לחוק להוסיף מוצע
נוספות הוראות ומסדיר מתקדם ייזום בשירות העוסק
החלותעלשירותזה,יחדעםשארהוראותחוקשירותי
תשלוםעלענייןזה,יובהרכיהוראותהפרקיחולולגביכל
שירותייזוםמתקדםשיתפתחבשוק,גםאםאינומבוסס
עלחובתהגישהלחשבוןהתשלוםלמשלםהמוצעתבסעיף

35להצעתחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום,למעט
רק יחול אשר תשלום, שירותי לחוק המוצע 39א סעיף
בהתקייםחובתהגישההאמורהנוסףעלשארההוראות

המפורטותבפרקזהע

לסעיף 39א המוצע לחוק שירותי תשלום

מוצעלקבועחובהעלמנהלחשבוןתשלוםלאפשר
כך שלו התשלום לחשבון גישה הרשאת לתת למשלם
נותן באמצעות בחשבונו תשלום הוראות לתת שיוכל
שירותייזוםמתקדם,אשרתחולבנסיבותשבהןחלהחובת
גישהמכוחסעיף35המוצעלהצעתחוקהסדרתהעיסוק

בשירותיתשלוםע

גישה הרשאת לתת יוכלו לקוחות כי לוודא כדי
לחשבוןבהתאםלרצונם,מוצעלהוסיףולקבועכימנהל
חשבוןתשלוםלמשלםיאפשרלמשלםלתתהרשאתגישה
בלתי השפעה להפעיל ובלי ונוח פשוט באופן לחשבון
הוגנתעלהמשלםעהוראהזאתמוצעתכדילמנועחיכוכים
ביןמנהלחשבוןהתשלוםלביןהמשלםבעתמתןהרשאת
הגישהובעתהשימושבשירותייזוםמתקדם,אשריפגעו
ייזום בשירות שימוש לעשות המשלם של בתמריצים
מתקדםובפוטנציאלהתחרותישלועיובהרכיהשפעהבלתי
הוגנתיכולהלהיותבמעשהאובמחדל,בכתבאובעלפה,
אובכלדרךאחרתשישבהמשוםהפעלתהשפעהבלתי
הרשאת מתן לעניין ללקוח אזהרות לדוגמה כך הוגנתע
הגישהלנותןשירותייזוםמתקדםאולענייןטיבהשירות
להיחשב עלולות האמור, השירות נותן ידי על הניתן

כהשפעהבלתיהוגנתע
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מתןהרשאתגישה
לחשבון

למשלם39בע יאפשר למשלם תשלום חשבון מנהל )א(
את לבחור לחשבון גישה הרשאת לתת המבקש
חשבונותהתשלוםשלגביהםתינתןהגישה,אתתקופת
ההרשאהאםבחרהמשלםלהגבילה,וכןאםלהגביל
אתתקרתסכוםהחיובבהוראותתשלוםהניתנותמכוח

ההרשאהע

נותןשירותייזוםמתקדםיאפשרלמשלם,בחוזה )ב(
שירותיתשלום,לבחוראתהפרטיםהאמוריםבסעיףקטן)א(ע

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםיזההמשלםהמבקש )ג(
אימות פרט באמצעות לחשבון גישה הרשאת לתת

מוגברע

העמדתאמצעי
תשלוםעלידינותן
שירותייזוםמתקדם

ייזוםמתקדםיעמידאמצעיתשלוםרק39גע נותןשירות
לאותוהמשלםשנתןהרשאתגישהלחשבוןע

מתןהוראתתשלום
לפיהרשאתגישה

לחשבון

נותןשירותייזוםמתקדםיעבירהוראתתשלום39דע )א(
למנהלחשבוןהתשלוםלמשלםרקאםניתנהלוהוראת

תשלוםע

המשלם את יזהה מתקדם ייזום שירות נותן )ב(
המאסדר באמצעותו; תשלום הוראת נותן כשהוא
שלנותןשירותייזוםמתקדםיקבע,בהוראותמאסדר,

הוראותלענייןאופןהזיהויכאמורע

לסעיף 39ב המוצע לחוק שירותי תשלום

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(מוצעלהסדיראתהפרטים
שצריכיםלהיכללבמסגרתהרשאתהגישהלחשבוןולקבוע
כימנהלחשבוןהתשלוםונותןשירותיייזוםמתקדםיאפשרו
למשלםלבחורבאילומחשבונותהתשלוםשמנוהליםאצל
מנהלחשבוןהתשלוםתינתןהגישה,לבחוראםלהגבילאת
תקופתההרשאהואםכןאתאורךהתקופה,וכןלבחוראם
להגבילאתסכוםהחיובבהוראתהתשלוםמכוחההרשאה
לשלוט למשלם לאפשר כדי נדרשת זו הסדרה ובכמהע
הסיכונים את מסוימת ברמה ולנהל ובכספיו בחשבונו
לחשבונו גישה הרשאת ממתן הנובעים הפוטנציאליים
הבחירה את לאפשר החובה כי יובהר שלישיע לגורם
בפרטיםאלהחלה,במהות,הןעלמנהלחשבוןתשלום
למשלםוהןעלנותןשירותייזוםמתקדם,אךניתןלקיימה
גםבדרךשלבחירתהלקוחאצלאחדמשניאלהוהעברת
המידעעלאודותבחירתהלקוחביניהם,כךשהרשאת

הגישהלחשבוןתוקםבהתאםלבחירתהלקוחע

נוכחהסיכוניםהאפשרייםבמתןגישהלחשבוןלגורם
שלישי,מוצעלקבועבסעיףקטן)ג(כימנהלחשבוןתשלום
למשלםיזההמשלםהמבקשלתתהרשאתגישהלחשבון
באמצעותפרטאימותמוגבר,הקובעלמעשהרףזיהויגבוהע
33 סעיף לפי אשר לחיוב, הרשאה להקמת בדומה זאת
לחוקשירותיתשלוםמחייבתגםהיאאימותשלהמשלם

באמצעותפרטאימותמוגברע

לסעיף 39ג המוצע לחוק שירותי תשלום

בשלהסיכוניםהאפשרייםבמתןגישהלחשבוןלגורם
שלישי,מוצעלקבועכינותןשירותייזוםמתקדםיעמיד
הרשאת את שנתן המשלם לאותו רק תשלום אמצעי
הגישהלחשבוןעבדרךזויהיהניתןלהבטיחזהותביןמי
שנתןאתהרשאתהגישהלחשבוןלביןמישייתןהוראות
תשלוםבאמצעותנותןשירותייזוםמתקדםלשםביצוען
לרעה לשימוש הסיכונים ויופחתו התשלום, בחשבון
בחשבוןבאמצעותגורמיםלאמורשיםעיצויןכיבדומה
להתנהלותהרגילהבחשבוןתשלום,אםישמיופהכוח
בחשבוןאואפוטרופוסשמונהבחשבון,הריאיןמניעה
שיוכללתתהוראותתשלוםבחשבוןמכוחהרשאתגישה
ייזוםמתקדם לחשבוןשהואעצמונתןעכך,נותןשירות
שומרעלשקיפותמולמנהלחשבוןהתשלוםועלזהותבין
נותןההרשאהלביןנותןהוראותהתשלוםמכוחהעחובה
זומוטלתעלנותןשירותייזוםמתקדםמאחרשהואזה

שמקבלאתהוראתהתשלוםמהמשלםבמישריןע

לסעיף 39ד המוצע לחוק שירותי תשלום

סעיף9לחוקשירותיתשלוםקובעהוראהבסיסית
שלפיהנותןשירותיתשלוםיבצעפעולתתשלוםרקאם
)א( קטן בסעיף לקבוע מוצע תשלוםע הוראת לו ניתנה
ולפיה מתקדם, ייזום לשירות המותאמת דומה, הוראה
נותןשירותכאמוריעבירהוראתתשלוםלמנהלחשבון
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ביטולהרשאת
גישהלחשבון

המשלםרשאילבטלהרשאתגישהלחשבון,בכל39הע )א(
עת,בהודעהלמנהלחשבוןתשלוםלמשלםאולנותן

שירותייזוםמתקדםע

הסתייםחוזהשירותיתשלוםלענייןשירותייזום )ב(
מתקדםלפיסעיף6)א(או)ב(,יראובכךכאילוהודיע
המשלםלנותןשירותייזוםמתקדםעלביטולהרשאת

הגישהלחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(ע

הודעה למשלם תשלום חשבון מנהל קיבל )ג(
מהמשלםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלנותן
שירותייזוםמתקדםבהקדםהאפשריולאיאוחרמיום

עסקיםאחדע

קיבלנותןשירותייזוםמתקדםהודעהמהמשלם )ד(
בסעיפים כאמור לחשבון גישה הרשאת ביטול על
)ב(,יודיענותןהשירותכאמורלמנהל קטנים)א(או
חשבוןהתשלוםלמשלם,בהקדםהאפשרי,ולאיאוחר

מיוםעסקיםאחד,עלביטולהרשאתהגישהלחשבוןע

הגישה הרשאת ביטול על הודעה קבלת עם )ה(
לחשבוןלפיסעיףזה,ולאיאוחרמיוםעסקיםאחד

מהמועדהאמור-

יעביר לא מתקדם ייזום שירות נותן )1(
ההרשאה מכוח לביצוע תשלום הוראות עוד

שבוטלה;

התשלוםלמשלםרקאםניתנהלוהוראתתשלוםעהוראה
זונועדהלמנועמצבשבונותןשירותייזוםמתקדםיפעל

שלאמכוחהוראהשנתןהמשלםע

ייזום שירות נותן כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
תשלום הוראת נותן כשהוא המשלם את יזהה מתקדם
באמצעותועיצויןכיההוראהאינהקובעתאתרמתהזיהוי
נותן של המאסדר כי לקבוע מוצע זאת, לצד הנדרשתע
שירותייזוםמתקדםיקבעבהוראותמאסדר,הוראותלעניין
אופןהזיהוי,שכןמדוברבענייןמקצועישישלוהיבטים
טכנולוגייםוהיבטיםהנוגעיםלניהולסיכוניםהנמצאים
בתחוםמומחיותושלהמאסדרודורשיםגמישותעהכוונה
היאכיהוראותכאמורייקבעוזמןסבירלפנימועדתחילת

חובתהגישהבאופןשיאפשרתקופההיערכותע

לסעיף 39ה המוצע לחוק שירותי תשלום

את לבטל המשלם של זכותו את להסדיר מוצע
הרשאתהגישהלחשבוןבהודעהלמנהלחשבוןתשלום
למשלםאולנותןשירותייזוםמתקדםעעודמוצעלראות
אתסיוםחוזהלענייןשירותייזוםמתקדםכאילוהודיע
המשלםלנותןשירותייזוםמתקדםעלביטולהרשאתגישה
לחשבוןענוסףעלכך,מוצעלקבועחובתיידועהדדיתבין

נותןשירותייזוםמתקדםלביןמנהלחשבוןתשלוםלמשלם
בדברהודעתהמשלםעלביטולהרשאתהגישהלחשבוןע
עודמוצעלקבועבמפורשמהיהנפקותשלקבלתהודעת
משלםעלביטולהרשאתהגישהלחשבון)לרבותבדרךשל
סיוםהחוזה(-נותןשירותיייזוםמתקדםלאיעבירעוד
חשבון ומנהל ההרשאה מכוח לביצוע תשלום הוראות
תשלוםלמשלםלאיבצעהוראתתשלוםמכוחההרשאה
קודם אליו הועברה התשלום הוראת אם גם שבוטלה,

לביטולהרשאתהגישהע

לענייןביטולהרשאתגישהלחשבוןתשלוםמשותף
אחדמהבעליםבחשבוןיכול כל ביחדולחוד,יובהרכי
לבטלאתהרשאתהגישהלחשבון,שכןכלאחדמהםנכלל
בהגדרה"משלם"שבסעיף1לחוקשירותיתשלום,וזאת
בדומהלביטולשלהרשאהלחיובעכמוכן,מוצעלקבוע
במפורשכיאםהמשלםשנתןאתהרשאתהגישהלחשבון
תשלוםמשותףביחדולחוד,הפסיקלהיותבעליםבחשבון,
יבטלמנהלחשבוןהתשלוםאתהרשאתהגישהלחשבון
ויחולוהוראותסעיף39ההמוצעלחוקשירותיתשלוםכך

שלאיהיהניתןעודלפעולמכוחההרשאהשבוטלהע
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מנהלחשבוןהתשלוםלמשלםלאיבצע )2(
הוראתתשלוםמכוחההרשאהשבוטלהע

הפסיקהמשלםשנתןאתהרשאתהגישהלחשבון )ו(
בעלים להיות ולחוד ביחד משותף תשלום בחשבון
את למשלם התשלום חשבון מנהל יבטל בחשבון,

הרשאתהגישהויחולוהוראותסעיףזהע

תוקפהשלהרשאת
גישהלחשבוןשלא

נעשהבהשימוש

3924וע שימוש בה נעשה שלא בחשבון גישה הרשאת
האחרון החיוב ממועד או נתינתה ממועד חודשים
פקע תקפה; אינה - המאוחר לפי מכוחה, שנעשה
תוקפהשלהרשאהלפיסעיףזה,מנהלחשבוןהתשלום
ייזום שירות ולנותן למשלם כך על יודיע למשלם

מתקדםויחולוהוראותסעיף39הע

חריגהמהרשאת
גישהלחשבון

חייבמנהלחשבוןתשלוםלמשלםאתהמשלםבחריגה39זע
מהרשאתהגישהלחשבוןשניתנהלו,ישיבלמשלםאת
ההפרששביןהסכוםשבוחויבהמשלםוביןהסכום
לחייבו רשאי היה למשלם התשלום חשבון שמנהל
- זה )בסעיף החיוב ביום בערכו ההרשאה, פי על
סכוםההפרש(;השבתסכוםההפרשתיעשהבהקדם
מהמועד אחד עסקים מיום יאוחר לא אך האפשרי
שבוגילהמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםאתהחריגה
על המשלם לו הודיע שבו מהמועד או מההרשאה
החריגה,לפיהמוקדם;לענייןסעיףזה,יראוכחריגה
מהרשאתגישהלחשבון,ביןהשאר,חיובמכוחהרשאה
שפגתוקפהאוחיובבסכוםהעולהעלהסכוםהמותר

לחיובבהתאםלתנאיההרשאהע

לסעיף 39ו המוצע לחוק שירותי תשלום

מוצעלקבועכיהרשאתגישהבחשבוןשלאנעשהבה
שימוש24חודשיםממועדנתינתהאוממועדהחיובהאחרון
שנעשהמכוחה,לפיהמאוחר-אינהתקפהעעודמוצע
לקבועכיבמקרהכזהיידרשמנהלחשבוןהתשלוםלהודיע
למשלםולנותןשירותייזוםמתקדםעלפקיעתההרשאה,

ויחולוהוראותסעיף39ההמוצעלחוקשירותיתשלוםע

בשלהסיכוןהטמוןבמתןגישהלחשבוןתשלוםשל
משלםלגורםשלישי,מוצעלתחוםסיכוןזהולקבועכיאם
ההרשאהאינהפעילההיאלאתהיהתקפהעודעכמובן
שאיןזהמונעמהמשלםלתתהרשאתגישהחדשהלטובת

אותונותןשירותייזוםמתקדםבהתאםלרצונוע

39הו–39והמוצעיםלחוקשירותיתשלום סעיפים
34לחוקשירותיתשלום, קובעיםהוראותדומותלסעיף

המסדיראתביטולהופקיעתהשלהרשאהלחיובע

לסעיף 39ז המוצע לחוק שירותי תשלום

סעיף39זהמוצעלחוקשירותיתשלוםקובעהוראה
חריגה בעניין תשלום שירותי לחוק 37 לסעיף הדומה
מהרשאהלחיובעמוצעלקבועכיאםחייבמנהלחשבון
הגישה מהרשאת בחריגה המשלם את למשלם תשלום
לחשבוןשניתנהלו,ישיבלמשלםאתההפרששביןהסכום
שבוחויבהמשלםוביןהסכוםשמנהלחשבוןהתשלום
למשלםהיהרשאילחייבועלפיההרשאה,בערכוביום
החיוב,וכמוכןמוצעלקבועאתהמועדיםלהשבהכמפורט
גישה מהרשאת כחריגה יראו כי מבהיר הסעיף בסעיף;
לחשבון,ביןהשאר,חיובמכוחהרשאהשפגתוקפהאו
בהתאם לחיוב המותר הסכום על העולה בסכום חיוב

לתנאיההרשאהע
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הגבלהעלגביית
תמורהבידימנהל

חשבוןתשלום

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםלאיגבהתמורהמהמשלם39חע
בעדמתןהרשאתגישהלחשבוןאוביטולהובעדמתן
הגישהלנותןשירותייזוםמתקדםבהתאםלהרשאת

הגישהלחשבוןע

הוראותמאסדר
שלמנהלחשבון

תשלוםלמשלם

רשאי39טע למשלם, תשלום חשבון מנהל של המאסדר
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםאלה:

אופןזיהויהמשלםעלידימנהלחשבוןהתשלום )1(
למשלםלשםמתןהרשאתגישהלחשבוןואופןמתן
המשלם של זיהוי לרבות לחשבון, הגישה הרשאת

וקבלתהרשאתוכאמורבאמצעותגורםאחר;

גישה הרשאת בדבר למשלם הודעה מסירת )2(
לחשבוןשניתנהבחשבונו;

של תשלום לחשבון גישה הרשאת מתן אופן )3(
תאגידע";

בסעיף40,סעיףקטן)ו(-בטל; )13(

בסעיף41- )14(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי"- )א(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)1( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

רישיון בעל "או המילים ,)2( בפסקה )2(
הנפקה"-יימחקו;

לסעיף 39ח המוצע לחוק שירותי תשלום

לא למשלם תשלום חשבון מנהל כי לקבוע מוצע
יגבהתמורהמהמשלםבעדמתןהרשאתגישהלחשבון
אוביטולהובעדמתןהגישהלנותןשירותייזוםמתקדם
בהתאםלהרשאתהגישהלחשבון,וזאתכדילמנועפגיעה
ההוראה כי יובהר השירותע של ובהתפתחות בתחרות
לגבות התשלום חשבון ממנהל מונעת אינה האמורה
עמלהבעדביצועהוראתהתשלוםעצמה,בכפוףלאיסור
ההפליהשבסעיף39)ב(המוצעלהצעתחוקהסדרתהעיסוק
בשירותיתשלוםעכך,לדוגמה,אםמנהלחשבוןהתשלום
גובהעמלהבעדביצועהוראתתשלוםשניתנהלועלידי
המשלםבמישרין)למשלעמלתפעולהבערוץישיר(,הוא
יכוללגבותאותהגםכשהיאניתנתבאמצעותנותןשירות

ייזוםמתקדםע

לסעיף 39ט המוצע לחוק שירותי תשלום

נותני למאסדרי הנתונות מהסמכויות לגרוע בלי
חשבון מנהל למאסדר להקנות מוצע התשלום, שירותי
תשלוםלמשלםסמכותלקבוע,ככלהנדרש,הוראותמאסדר
בענייניםשוניםהנוגעיםלאופןזיהויהמשלםעלידימנהל
חשבוןהתשלוםלשםמתןהרשאתגישהלחשבוןואופןמתן

הרשאתהגישהלחשבון,לרבותבאמצעותגורםאחר,וכן
בענייןמסירתהודעהלמשלםבדברהרשאתגישהשניתנה

בחשבונוואופןמתןהרשאתגישהלחשבוןשלתאגידע

לפסקה )13(

בהתאםלמחיקההמוצעתשלסמכותשרהמשפטים,
בסעיף7לחוקשירותיתשלום,לקבועלגבינותןשירותי
תשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחפרטיםשעליולצייןבחוזה
אובכלפרסוםשלולשםהבטחתגילוינאותללקוחותיו,
של הפרה על החל העונשין סעיף את גם למחוק מוצע

הוראותשקבעהשרלפיאותוסעיףע

וזהנוסחושלסעיף40)ו(לחוקשירותיתשלוםשמוצע
לבטלו:

נותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקח ")ו(
שלאצייןפרטיםשקבעהשרבהתאםלהוראותסעיף7)ג(,
דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,ואםהוא

תאגיד-כפלהקנסהאמורע"

לפסקה )14(

ההגדרות קובעאת שירותיתשלום 41לחוק סעיף
כספיע עיצום שעניינו האמור, לחוק ט' לפרק הנדרשות
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רישיון בעל "או המילים ,)3( בפסקה )3(
הנפקה"-יימחקו;

אחריפסקה)4(יבוא: )4(

לענייןנותןשירותיתשלוםשהוא ")4א(
חברתתשלומים-הסכוםהבסיסילעניין
חברתתשלומים,כמפורטבתוספתהשנייה

לחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום;";

בסעיף42- )15(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)11(יבוא: )א(

לאזיההאתהמשלםכשניתנההוראת ")11א(
תשלוםבאמצעותואושזיההאתהמשלםשלא
נותן של המאסדר שקבע להוראות בהתאם
שירותייזוםמתקדםלענייןזהלפיסעיף39ד)ב(,

והכולבניגודלהוראותסעיף39ד)ב(;

מנהל של מאסדר שקבע הוראה הפר )11ב(
חשבוןתשלוםלמשלם,בהוראותמאסדר,לפי

סעיף39ט;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)14(יבוא: )1(

הרשאת לתת מהמשלם מנע ")14א(
להוראות בניגוד שלו, לחשבון גישה

סעיף39א)א(;

מוצעלתקןאתההגדרותכךשיותאמולהוראותהמוצעות
בהצעתחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםע

את להחליף מוצע הבסיסי", "הסכום בהגדרה
נותן רישיון ל"בעל בהתייחסות ל"סולק" ההתייחסות
שירותיתשלוםיציבותי"וכןלמחוקאתהמילים"אובעל
רישיוןהנפקה"שכן,כאמורלעיל,מוצעלבטלרישיוןזהע
כמוכן,מוצעלהוסיףסכוםבסיסילענייןחברתתשלומים
ולהפנותבענייןזהלסכוםהבסיסילענייןחברתתשלומים,
העיסוק הסדרת חוק להצעת השנייה בתוספת כמפורט

בשירותיתשלוםע

לפסקה )15(

ההפרות את קובע תשלום שירותי לחוק 42 סעיף
שבשלהןרשאימאסדרלהטילעיצוםכספיעלנותןשירותי

תשלוםשהואגוףפיננסימפוקחע

ההפרותהמנויותבסעיףקטן)א(הןהפרותשמקימות
עילהלהטלתעיצוםכספיבגובההסכוםהבסיסיעלסעיף
קטןזהמוצעלהוסיףאתפסקה)11א(ולקבועכהפרהאם
נותןשירותיתשלוםשהואנותןשירותייזוםמתקדםלא
זיההאתהמשלםכאשרניתנההוראתתשלוםבאמצעותו
שקבע להוראות בהתאם שלא המשלם את שזיהה או

לפי זה לעניין מתקדם ייזום שירות נותן של המאסדר
סעיף39ד)ב(המוצעלחוקשירותיתשלום,והכולבניגוד
להוראותסעיף39ד)ב(המוצעלחוקשירותיתשלוםעעוד
אםנותן כהפרה )11ב(ולקבוע מוצעלהוסיףאתפסקה
שירותיתשלוםשהואמנהלחשבוןתשלוםהפרהוראה
שקבעמאסדרשלמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,בהוראות

מאסדר,לפיסעיף39טהמוצעלחוקשירותיתשלוםע

הפרותהמנויותבסעיףקטן)ב(הןהפרותשמקימות
עילהלהטלתעיצוםכספיבגובהכפלהסכוםהבסיסי,שכן
מדוברבהפרהברמתחומרהגבוההיותרעמוצעלהוסיףאת
פסקאות)14א(עד)14ח(המוצעות,העוסקותבהפרותשונות
שלנותןשירותיתשלוםכמנהלחשבוןתשלוםאוכנותן

שירותייזוםמתקדםע

)15א(הקובעתהפרה עודמוצעלהוסיףאתפסקה
עלנותןשירותיתשלוםשניגשאלחשבוןתשלוםלשם
מתןהוראהלביצועפעולתתשלוםבחשבון,אםהגישה
נעשתהדרךעיסוק,תוךשימושבפרטיהגישהשלהמשלם
לחשבוןהתשלוםשלושנועדולאמתאתזהותולפנימנהל
חשבוןהתשלום,בניגודלהוראותסעיף45אהמוצעלחוק

שירותיתשלוםע
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המבקש למשלם אפשר לא 14ב( (
לתתהרשאתגישהלחשבון,לבחוראת
חשבונותהתשלוםשלגביהםתינתןגישה,
המשלם בחר אם ההרשאה תקופת את
תקרת את להגביל אם או להגבילה,
סכוםהחיובבהוראותהתשלוםהניתנות
מכוחההרשאה,והכולבניגודלהוראות

סעיף39ב)א(או)ב(;

אישרבקשהלמתןהרשאתגישה )14ג(
לחשבוןבלישזיההאתהמשלםהמבקש
לתתהרשאתגישהבחשבונותבאמצעות
להוראות בניגוד מוגבר, אימות פרט

סעיף39ב)ג(;

ייזום שירות לנותן הודיע לא )14ד(
ביטול על המשלם הודעת על מתקדם
הרשאתהגישהלחשבון,בניגודלהוראות

סעיף39ה)ג(;

חשבון למנהל הודיע לא 14ה( (
התשלוםלמשלםעלהודעתהמשלםעל
להוראות בניגוד גישה, הרשאת ביטול

סעיף39ה)ד(;

התשלום חשבון למנהל העביר )14ו(
מכוח לביצוע תשלום הוראות למשלם
הרשאתגישהלחשבוןשבוטלה,בניגוד

להוראותסעיף39ה)ה()1(;

ביצעהוראתתשלוםמכוחהרשאת )14ז(
גישהלחשבוןשבוטלה,בניגודלהוראות

סעיף39ה)ה()2(;

סכום את למשלם השיב לא )14ח(
ההפרש,בניגודלהוראותסעיף39ז;";

אחריפסקה)15(יבוא: )2(

לשם תשלום חשבון אל ניגש ")15א(
תשלום פעולת לביצוע הוראה מתן
בחשבון,אםהגישהנעשתהדרךעיסוק,
שלהמשלם שימושבפרטיהגישה תוך
לחשבוןהתשלוםשלושנועדולאמתאת
זהותולפנימנהלחשבוןהתשלום,בניגוד

להוראותסעיף45א;";

למעןהסרספק,יובהרכיעםההוספההמוצעתשל
שירותהייזוםהמתקדםלהגדרה"שירותיתשלוםלמשלם"
1לחוקשירותיתשלום,הריגםהפרותאחרות שבסעיף

המנויותבחוקשירותיתשלוםבנוסחוהקיים,לענייןנותן
שירותתשלוםלמשלם,עשויותלהיותרלוונטיותלנותן

שירותייזוםמתקדם,בהתאםלמאפייניפעילותוע
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בסעיף43- )16(

)1(,במקום"וסולק"יבוא"ובעלרישיון בפסקה )א(
נותןשירותיתשלוםיציבותי";

- הנפקה" רישיון "ובעל המילים ,)2( בפסקה )ב(
יימחקו;

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

לפי ההוראות - תשלומים חברת לגבי )4("
סעיפים52טזעד52כטו־56חלחוקניירותערך,

בשינוייםהמחויבים;";

אחריסעיף45יבוא: )17(

"איסורגישה
באמצעותפרטי

הגישהשל
המשלם

הוראה45אע מתן לשם תשלום חשבון אל אדם ייגש לא
כאמור הגישה אם בחשבון, תשלום פעולת לביצוע
של הגישה בפרטי שימוש תוך עיסוק, דרך נעשית
את לאמת שנועדו שלו התשלום לחשבון המשלם

זהותולפנימנהלחשבוןהתשלוםע";

בסעיף46- )18(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"השררשאי )א(
לקבוע"-תימחק;

סעיףקטן)ג(-בטל; )ב(

לפסקה )16(

מנגנוני את מחיל תשלום שירותי לחוק 43 סעיף
העיצוםהכספיעלמפריםשהםנותנישירותיתשלום,לפי

זהותהגוףהמפוקחע

)1(מוצעלהחליףאתההתייחסותל"סולק" בפסקה
בהתייחסותל"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"ע

רישיוןהנפקה" "בעל את למחוק מוצע )2( בפסקה
בשלהביטולהמוצעשלרישיוןזהבמסגרתהתיקוןהעקיף
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםכאמורלעילע

מוצעלהוסיףאתפסקה)4(שעניינהההפניהלמנגנוני
העיצוםהכספילגביחברתתשלומים,בהתאםלמנגנונים

הקבועיםבחוקניירותערךע

לפסקה )17(

תשלום שירותי 45אלחוק אתסעיף להוסיף מוצע
60לחוק ולקבועבואיסורדומהלאיסורשנקבעבסעיף
אל אדם ייגש לא כי קובע הסעיף פיננסיע מידע שירות
חשבוןתשלוםלשםמתןהוראהלביצועפעולתתשלום
בחשבון,אםהגישהכאמורנעשיתדרךעיסוק,תוךשימוש
בפרטיהגישהשלהמשלםלחשבוןהתשלוםשלושנועדו
לאמתאתזהותולפנימנהלחשבוןהתשלוםעישנםכלים
משפטייםהמאפשריםלצדדיםשלישייםשאינםבעלים

או בחשבון כוח מיופה למשל כמו בו, לפעול בחשבון
אפוטרופוסשמונהבחשבון,וכעתמוצעלהוסיףכלימשפטי
נוסף-שירותייזוםמתקדםעכדילשמורעלכספיהלקוח
לחשבון ישלהבטיחכיכלגישהבאמצעותצדשלישי
באמצעות ומוסדרת, מורשית גישה תהיה הלקוח של
כליםמשפטייםלגיטימייםושקופיםעהכוונההיאכלים
שמאפשריםלמנהלחשבוןהתשלוםלדעתמיהואהגורם
באופן ללקוח התחזות ולמנוע בחשבון הוראות שנותן
שפוגעביכולתושלמנהלחשבוןהתשלוםלנהלסיכונים

שלהונאותוהתחזות,כלזאתלטובתהלקוחע

לפסקה )18(

סעיף46לחוקשירותיתשלוםעוסקבחובותדיווח
שלנותנישירותיתשלוםללקוחותיהםעמוצעלמחוקאת
הסמכותהנתונהלשרהמשפטיםלקבועהוראותבעניינים
אלהלגבינותןשירותיתשלוםשהואאינוגוףפיננסימפוקחע

וזהנוסחושלסעיף46)ג(שמוצעלבטלו:

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(, ")ג(
השררשאילקבוע,לגבינותןשירותיתשלוםלמשלםאו
מפוקח, פיננסי גוף שאינו למוטב, תשלום שירותי נותן
חובתדיווחלגביענייניםנוספיםהנוגעיםלפעילותוכנותן

שירותיתשלוםע"
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בסעיף47)ב(,בסופויבוא"אואםעשהשימושבמערכת )19(
ממשקלמתןהוראותתשלום,כהגדרתהבחוקהסדרתהעיסוק

בשירותיתשלום";

אחריסעיף47יבוא: )20(

"תחולתהחוקעל
שירותיכספומט

ההוראותלפיחוקזהיחולוגםעלשירותיכספומט47אע
הניתניםעלידינותןשירותיתשלוםע";

בסעיף51- )21(

)ב(,אחרי"זכויותהמוקנותללקוח" בסעיףקטן )א(
יבוא"כאמור"ואחרי"21,"יבוא"39אעד39ט,";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,היההלקוח ")ג(
גוףממשלתיאובנקישראל,רשאיםנותןשירותי
ישראל, בנק או הממשלתי והגוף התשלום
לפיהעניין,להתנותבחוזהביניהםעלזכויות

המוקנותללקוחכאמורעלפיחוקזהע";

לפסקה )19(

סעיף47לחוקשירותיתשלוםעניינובתחולתהחוק
עלנותןשירותיתשלוםשאינותושבישראלעסעיףקטן
)ב(קובעאינדיקציותשונותלכךשנותןשירותיהתשלום
להוסיף מוצע בישראלע ללקוחות פעילותו את מכווין
אינדיקציהנוספתלסעיףהנוגעתלשימושבמערכתממשק
הסדרת חוק בהצעת כהגדרתה תשלום, הוראות למתן
העיסוקבשירותיתשלום,שכןסבירלהניחכימישעושה
שימושבמערכתכאמורונותןשירותבאמצעותה,מכוון

אתפעילותוללקוחותבישראלע

לפסקאות )20( ו–)23(

תשלום 47אלחוקשירותי סעיף להוסיףאת מוצע
ולהרחיבאתתחולתהחוקגםעלשירותיכספומט,ובלבד
שהםניתניםעלידינותןשירותיתשלוםעכברבעתחקיקת
כספומט שירותי אם שאלה עלתה תשלום שירותי חוק
נכלליםבמסגרתשירותיתשלוםעלשםכךנקבעהבסעיף
77)ג(לחוקשירותיתשלוםהוראתתחילהמאוחרתלגבי
שירותיםאלה,במטרהלבחוןבחלוףהזמןאתההתאמה
שלשירותיכספומטלחוקשירותיתשלוםעבחודשדצמבר
קורא קול המשרד באתר המשפטים משרד פרסם 2020
בענייןהסדרהמתאימהלענייןמכשיריםלמשיכתמזומן
)כספומטים(עבעקבותהתגובותשהתקבלובנושא,וכןלאחר
שהואנלמדלעומקו,ביןהשאר,עלידירשותניירותערך
כמאסדרתהעתידיתבתחוםשירותיהתשלום,הוחלטלאמץ
הוראהדומהלזוהקיימתבדירקטיבתה–PSD2,הקובעת
ביחסלשירותיכספומטהמוחרגיםמתחולתהדירקטיבה
כיההחרגהאינהחלהעלמישממילאנותןשירותתשלום
אחרעיצויןכימישנותןשירותיכספומטמפוקחכברהיום
כנותןשירותבנכספיננסילפיחוקהפיקוחעלשירותים
מכוח שונות הוראות עליו וחלות מוסדרים, פיננסיים
בחוק המוצע 47א בסעיף למוצע בהתאם האמורע החוק

שירותיתשלום,גםבהצעתחוקהסדרתהעיסוקבשירותי
על תפקח ערך ניירות רשות כי לקבוע מוצע תשלום
שירותיכספומטרקאםהםניתניםעלידיחברתתשלומיםע
התפיסההיאשאםמישנותןאתשירותיהכספומטהוא
ממילאגםנותןשירותיתשלום,הריאיןטעםליצורהפרדה
מלאכותיתביןהחובותהחלותעליוכנותןשירותיתשלום
לביןהחובותהחלותעליוכמפעילשירותיכספומטעמכל
מקום,יובהרכיההגנותהצרכניותהקיימותבחוקשירותי
תשלוםחלותלגבילקוחשעשהשימושבשירותיכספומט,
וזאת תשלום, שירותי נותן אינו שנתןאותם מי אם גם
ביחסיםשבינולביןמישהנפיקלואתאמצעיהתשלום
שבאמצעותונעשהשימושבכספומטאושמנהללטובתו
שאליו או הכספים נמשכו שממנו התשלום חשבון את
הופקדוהכספים,לפיהעניין,אגבהשימושבכספומטעכך
למשל,במקרהשלשימושלרעהאובפגםבביצועפעולת
תשלום שירותי שבחוק הזכות קיימת ללקוח התשלום,
להשבהאולתיקוןהפגםמולמנפיקאמצעיהתשלוםאו
מנהלחשבוןהתשלוםשלו,אשרהיומעורביםבפעולת
התשלוםעבהמשךלכך,אףעלפישסעיף77)ג(לחוקשירותי
תשלום,שקבעתחילהמאוחרתביחסלשירותיכספומט,
נכנסכברלתוקפו,מוצעלבטלאתהסעיףוזאתכדיליצור

הלימהעםהתיקוןהמוצעבסעיף47אהאמורע

וזהנוסחושלסעיף77)ג(לחוקשירותיתשלוםשמוצע
לבטלו:

לגרוע ובלי )א( קטן סעיף הוראות אף על ")ג(
מהוראותסעיף48)ב(,תחילתושלחוקזהלענייןמכשיר
מיום חודשים 18 - תשלום מחשבון מזומן למשיכת

התחילהע"

לפסקה )21(

סעיף51לחוקשירותיתשלוםמעגןאתהקוגנטיות
שלהחוקעעםזאת,כאשרהלקוחהואעסק,כפישמוגדר
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בסעיף53- )22(

)א(,בסופויבוא"נוסףעלסמכויות בסעיףקטן )א(
הנתונותלמאסדרלפיחוקזהאולפידיןאחר,לעניין
מסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידיןלקבוע,
בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוק
זה,שיחולועלנותןשירותיתשלוםשהואגוףפיננסי

מפוקח,בכפוףלהוראותחוקזהע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם ")א1(
חוקזה,בירורמינהליהנוגעלהוראותכאמור
הסמכויות למאסדר נתונות יהיו ואכיפתן,
שירותי לנותן הנוגע הדין פי על לו הנתונות

תשלוםשהואגוףפיננסימפוקחע";

בסעיף77,סעיףקטן)ג(-בטל; )23(

סעיף79-בטלע )24(

סעיפים על להתנות רשאים לחוזה הצדדים בסעיף,
מסוימיםבחוקשירותיתשלום,למעטהסעיפיםהמפורטים
בועמוצעלהוסיףבסעיףקטן)ב(הפניהלסעיפיםהייעודיים
המוצעיםלענייןשירותייזוםמתקדם,כךשלאיהיהניתן
מובנה באופן המערב בשירות מדובר עליהםע להתנות
כמהנותנישירותתשלוםויוצרתיווךביןמנהלחשבון
התשלוםלמשלםלביןהמשלםבאמצעותנותןשירותייזום
מתקדםכךשישנםסיכוניםשנוצריםלמשלםוישחשיבות
בהענקתההגנהבאופןקוגנטיעכמוכן,מוצעלהבהיראת
נוסחהסעיףהקייםכךשיובהרשהלקוחרשאילהתנות
בחוזהשבינולביןנותןשירותיתשלוםרקעלזכויותשחוק
שירותיתשלוםמקנהלוואיןהואיכוללהתנותעלזכויות

שללקוחותאחריםע

כמוכן,מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ג(ולקבועשאם
הלקוחהיהגוףממשלתיאובנקישראל,רשאיםהצדדים
לחוזהלהתנותביניהםעלזכויותהמוקנותלהםלפיחוק
שירותיתשלוםעההנחההיאשגוףמסוגזההואגוףחזק
שלאזקוקלהגנההקוגנטיתשבחוקוכיטיבהיחסיםבין
הממשלהאובנקישראללביןנותןשירותתשלוםשונה
לעומתטיבהיחסיםשביןנותןשירותתשלוםלביןלקוח
רגילעאףכאןהנוסחמבהירכיהיכולתלהתנותעלהחוק
אינהמאפשרתהתניהעלזכויותשללקוחאחרעבמהלך
של באפשרות צורך עלה תשלום שירותי חוק יישום
הממשלהאובנקישראללהתנותעלזכויותשונותשבחוק

האמורועלכןמוצעתיקוןזהע

לפסקה )22(

מוצעלתקןאתסעיף53לחוקשירותיתשלוםולקבוע
פיננסי, מידע שירות לחוק 62 לסעיף דומה הוראה בו
השימוש והרחבת למאסדר הנתונות הסמכויות בעניין
בהןלשםאסדרה,פיקוחואכיפהשלהוראותחוקשירותי
תשלוםעכדילאפשרלמאסדרשלגוףפיננסימפוקחלפקח
מוצע תשלום, שירותי בחוק המוסדרות הפעילויות על
לקבועכילמאסדריהיונתונותכלהסמכויותהנתונותלו
בחוקהמרכזיהמסדיראתהרישויוהפיקוחשלהגופים
המפוקחיםעלידו,גםלצורךהסדרהופיקוחבנוגעלנושאים
המוסדריםבחוקשירותיתשלוםעכךמוצעלקבועכינוסף
עלהסמכויותהנתונותלפיחוקשירותיתשלוםאולפידין
אחרלמאסדרשלגוףפיננסימפוקח,המאסדריהיהרשאי
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוק
שירותיתשלום,שיחולועלגוףפיננסימפוקחעעודמוצעכי
לשםפיקוחעלביצועאותןהוראות,בירורמינהליהנוגע
להוראותכאמורואכיפתן,יהיונתונותלמאסדרהסמכויות
הנתונותלולפיהדיןהנוגעלגוףהפיננסיהמפוקחעכמובן
שאיןבסעיףזהכדילפגועבסמכויותהנתונותלמאסדרשל

גוףפיננסילפיכלדיןאחרע

לפסקה )24(

מוצעלמחוקאתהוראתהשעההנוגעתלהגדרה"בנק
הדואר"בשלשינוייםשחלובהגדרהזולאחרחקיקתחוק

שירותיתשלוםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



465 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

תיקוןחוקהגנת
השכר

בחוקהגנתהשכר,התשי"ח-73-341958ע

בסעיף6)א(,במקום"מוסדבנקאיכמשמעותובחוקבנק )1(
ישראל,תשי"ד-1954"יבוא"תאגידבנקאיכהגדרתובחוק
הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981)בחוקזה-תאגידבנקאי("
ואחרי"לשכתעבודהשהוקמהעלפיסעיף23לחוקשירות
התעסוקה,התשי"ט-1959"יבוא"חברתתשלומיםכהגדרתה
תשלום, וייזום תשלום בשירותי העיסוק הסדרת בחוק
התשפ"ג-2023)בחוקזה-חברתתשלומים(,בעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016)בחוק
בעל או ואשראי(, פיקדון שירותי למתן רישיון בעל - זה
36ט כהגדרתובסעיף יציבותי שירותיתשלום נותן רישיון
בעל - זה )בחוק התשמ"א-1981 )רישוי(, הבנקאות לחוק

רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי(,";

בסעיף8)ו(,במקום"באמצעותמוסדבנקאיאוחברת )2(
הדואר"יבוא"באמצעותתאגידבנקאי,חברתהדואר,חברת
תשלומים,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיאובעל

רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

החל הסיפה במקום ,)3( בפסקה ,8 בפרט בתוספת, )3(
במילים"ואםהתשלוםנעשהבאמצעותחשבוןבנק"יבוא
"ואםהתשלוםנעשהבאמצעותחשבוןהמנוהלעלידיאחד

מהגופיםהמפורטיםלהלן-מספרהחשבוןופרטיהגוף:

תאגידבנקאי; )1(

חברתהדואר; )2(

חברתתשלומים; )3(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )4(

בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיע" )5(

תיקוןחוקאשראי
הוגן

בחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-74-351993ע

בסעיף1- )1(

לסעיף 73 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקהגנתהשכר,התשי"ח-1958-
בסעיפים6)א(ו־8)ו(ופרט8)3(לתוספתשבו-כדילהתאימו
להוראותהחוקהמוצעולאפשרהעברתשכרעבודהשל
חברת ידי על המנוהלים תשלום לחשבונות גם עובד
תשלומים,כהגדרתההמוצעתבחוקהמוצע,בעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדרים,אובעלרישיוןנותןשירותי
לחוק 36ט בסעיף המוצעת כהגדרתו יציבותי, תשלום

הבנקאות)רישוי(ע

לסעיף 74 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-1993)בפרק
זה-חוקאשראיהוגן(,כךשהוראותיוהעוסקות,ביןהשאר,
בשיעורהעלותהמרביתשלהאשראיובעיצומיםכספיים
תשלומים, חברת על יחולו האמור, החוק הפרת בשל
כהגדרתהבחוקהמוצע,כאשרהיאעוסקתבמתןאשראי
אגבפעולתתשלום,כהגדרתובחוקהמוצעעכמוכןמוצע
כירשותניירותערךתשמשכממונהלענייןחברתתשלומים

בהתאםלחוקאשראיהוגןע

ס"חהתשי"ח,עמ'86;התשע"ח,עמ'438ע 34

ס"חהתשנ"ג,עמ'174;התשע"ט,עמ'48ע 35
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מערכת להפעלת רישיון ""בעל ההגדרה אחרי )א(
לתיווךבאשראי","בעלרישיוןלמתןאשראי"ו"בעל

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי""יבוא:

""בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"-מי
שבידורישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי
הבנקאות לחוק 36ט בסעיף כהגדרתו

)רישוי(;";

אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ב(

""חברתתשלומים"-כהגדרתהבחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חוקהבנקאות)רישוי("יבוא: )ג(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;";

בהגדרה"מלווהמוסדי"- )ד(

"בעל יבוא "סולק" במקום ,)1( בפסקה )1(
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקה)6(יבוא: )2(

חברתתשלומים;"; )7("

ההגדרה"סולק"-תימחק; )ה(

אחריההגדרה"ריביתפיגורים"יבוא: )ו(

2 בסעיף כמשמעותה - ערך" ניירות ""רשות
לחוקניירותערך,התשכ"ח-1968;";

בהגדרה"תוספת",בפסקה)3(,במקום"אוהממונה )ז(
עלשוקההון,ביטוחוחיסכון"יבוא"הממונהעלשוק

ההוןביטוחוחיסכוןאורשותניירותערך";

עודמוצעלהחליףאתהמונח"סולק"שבחוקאשראי
הוגןבמונח"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי",
יציבותי תשלום שירותי נותן רישיון שבידו מי שהוא

כהגדרתוהמוצעתבסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(ע

שמוצע ,1 בסעיף "סולק" ההגדרה של נוסחה וזה
למוחקה:

""סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;"ע

עודמוצעלהוסיףלחוקאשראיהוגןאתסעיף16א
המוצע,שבוייקבעכיאיןבהוראותחוקאשראיהוגןכדי
)א( קטן בסעיף כמפורט מאסדר של מסמכויותיו לגרוע
שירותים הבנקים,המפקחעלנותני )כלומרהמפקחעל
פיננסיים,הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאוהרשות(,

לקבועהוראותמאסדרגםבענייניםלפיחוקאשראיהוגן,
על נוסף כי לקבוע מוצע ועוד, זאת להוראותיוע בכפוף
סמכויותהנתונותלמאסדרכאמורלפיחוקאשראיהוגן
אולפידיןאחר,לענייןמסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותו
לפידיןלקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספים
לפיחוקאשראיהוגן,שיחולועלמלווהמוסדיעכמוכן,
מוצעלקבועכילשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוק
אשראיהוגן,בירורמינהליהנוגעלהוראותכאמורואכיפתן,
יהיונתונותלמאסדרכאמורהסמכויותהנתונותלועלפי
הדיןהנוגעלמלווהמוסדיעסעיףזה,בדומהלתיקוןהמוצע
לסעיף53לחוקשירותיתשלוםכאמורלעיל,נועדלהרחיב
אתהסמכויותשישלמאסדריםהשוניםמכוחחוקיהפיקוח
העיקרייםשלהם-הןלגבימתןהוראותוהןלגביפיקוח

ואכיפה-גםלגביענייניםהקשוריםלחוקאשראיהוגןע
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בסעיף3)ד(,במקום"אוהממונהעלשוקההון,ביטוח )2(
וחיסכון"יבוא"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאורשות

ניירותערך";

בסעיף15ה- )3(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"הסכוםהקובע"- )א(

בפסקה)1(,בכלמקום,במקום"סולק"יבוא )1(
"בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

סכום - תשלומים חברת לעניין )5("
חברה על מוטל שהיה הכספי העיצום
כאמורבשלהפרתהוראההמנויהבחלק
הסדרת לחוק השלישית בתוספת ב'

העיסוקבשירותיתשלוםע";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"הממונהעלשוק )ב(
שירותים ההון,ביטוחוחיסכוןאוהמפקחעלנותני
פיננסיים"יבוא"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,
הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאורשותניירות

ערך";

)ג(,במקום"הממונהעלשוקההון, בסעיףקטן )ג(
ביטוחוחיסכוןאוהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"
יבוא"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,הממונהעל

שוקההוןביטוחוחיסכוןאורשותניירותערך";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"תאגידבנקאי"יבוא"תאגיד )ד(
עזראובעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי";

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )ה(

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביחברת ")ח(
52טז סעיפים לפי הוראות יחולו תשלומים
בשינויים ערך, ניירות לחוק ו־56ח 52כט עד

המחויבים;";

אחריסעיף16יבוא: )4(

"סמכויות
הנתונות
למאסדר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותיהם16אע )א(
שלהמפקחעלהבנקים,המפקחעלנותנישירותים
או וחיסכון ביטוח ההון שוק על הממונה פיננסיים,
לקבוע מאסדר( - זה )בסעיף ערך לניירות הרשות
בכפוף זה, חוק לפי בעניינים גם מאסדר הוראות
הנתונות סמכויות על נוסף זה; חוק לפי להוראות
למאסדרלפיחוקזהאולפידיןאחר,לענייןמסוים,
רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידיןלקבוע,בהוראות
מאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוקזה,שיחולו

עלמלווהמוסדי,בכפוףלהוראותחוקזהע
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זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )ב(
בירורמינהליהנוגעלהוראותכאמורואכיפתן,יהיו
נתונותלמאסדרהסמכויותהנתונותלועלפיהדין

הנוגעלמלווהמוסדיע

בסעיףזה,"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפי )ג(
העניין:

הוראות - הבנקים על המפקח לעניין )1(
הניתנותלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,1941;

לענייןהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים )2(
-הוראותהניתנותלפיסעיף4)א(לחוקשירותים

פיננסייםמוסדרים;

ביטוח ההון שוק על הממונה לעניין )3(
וחיסכון-

לגבימבטח-הוראותהניתנותלפי )א(
סעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח;

הוראות - מנהלת חברה לגבי )ב(
39)ב()1(לחוקקופות הניתנותלפיסעיף

גמל;

לענייןרשותניירותערך-הוראותהניתנות )4(
לפיסעיף43)ב(לחוקהסדרתהעיסוקבשירותי

תשלוםע";

בתוספתהראשונה,בפרט)3(- )5(

"ובעל יבוא "וסולק" במקום )א(, בפסקה )א(
ואחרי יציבותי" תשלום שירותי נותן רישיון
"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"יבוא"ועם

רשותניירותערך";

הבנקים" על "המפקח אחרי )ב(, בפסקה )ב(
יבוא"ועםרשותניירותערך";

אחריפסקה)ב(יבוא: )ג(

ריבית - תשלומים חברת לגבי ")ג(
העניין, לפי ,)2( או )1( בפרט כאמור
כן אם אלא האחוז, נקודות 5 בתוספת
קבעהרשותניירותערך,בהתייעצותעם
המפקחעלהבנקיםועםהמפקחעלנותני
והיא אחרת ריבית פיננסיים, שירותים
43)ב()2( בסעיף האמורה בדרך פורסמה
תשלום; לחוקהסדרתהעיסוקבשירותי
רשותניירותערךרשאיתלקבועלענייןזה

ריביותשונותלסוגיהלוואות;"ע
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תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-75-362000ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"בנקהדואר"יבוא: )א(

""בעלאישורלמתןשירותייזוםבסיסי"-בעל
רישיוןלמתןשירותמידעפיננסיכהגדרתו
בחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2021,
ערך ניירות רשות מאת אישור שקיבל
לעסוקבמתןשירותייזוםבסיסילפיחוק

הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום;

ייזוםבסיסי"-מישבידורישיון "בעלרישיון
הסדרת בחוק כהגדרתו בסיסי ייזום

העיסוקבשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חברהבעלתרישיוןזירה"יבוא: )ב(

""חברתתשלומים"-כהגדרתהבחוקהסדרת
העיסוקבשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חוקהמאבקבטרור"יבוא: )ג(

""חוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלום"-חוק
וייזום הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום

תשלום,התשפ"ג-2023;";

בהגדרה"תאגידבנקאי",במקום"וסולקכהגדרתו )ד(
בסעיף36טלאותוחוק"יבוא"ובעלרישיוןנותןשירותי

תשלוםיציבותיכהגדרתובסעיף36טלאותוחוק";

בסעיף11יג)א()2(,אחרי"חברהבעלתרישיוןזירה"יבוא )2(
"חברתתשלומים,בעלרישיוןייזוםבסיסיובעלאישורלמתן

שירותייזוםבסיסי";

בתוספתהשלישית,אחריפרט1איבוא: )3(

חברתתשלומיםע "1בע

בעלרישיוןייזוםבסיסיע 1גע

בעלאישורלמתןשירותייזוםבסיסיע" 1דע

תיקוןחוקהגנת
הצרכן

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-371981,במקוםסעיף39יבוא:76ע

לסעיף 75 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתחוקאיסורהלבנתהוןכדילהוסיף
חברתתשלומים,בעלרישיוןייזוםבסיסיובעלאישורלעסוק
במתןשירותייזוםבסיסיכמשמעותםבחוקהמוצע,לרשימת
הגופיםשעליהםחלחוקאיסורהלבנתהון,וכןאתהרשות
כממונהלעניינםלפיהחוקהאמורעעלגופיםאלהיחולצו
איסורהלבנתהוןומימוןטרורשיפורסםעלידישרהאוצרע

נוסףעלכך,מוצעלהחליףאתהמושג"סולק"במונח"בעל
רישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותי"כדילהתאימולתיקון

המוצעלחוקהבנקאות)רישוי(לענייןזהע

לסעיף 76 לחוק המוצע

הצרכן, הגנת לחוק 39 סעיף את להחליף מוצע
התשמ"א-1981)בפרקזה-חוקהגנתהצרכן(,כךשהוראותיו

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ט,עמ'293ע 36

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשפ"ב,עמ'964ע 37
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הוראותחוקזהלאיחולועלשירותהניתןבידי39ע"סייגלתחולה )א(
אחדמאלה:

תאגידבנקאיכמשמעותובחוקהבנקאות )1(
)שירותללקוח(,התשמ"א-1981;

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקפיקוחעל )2(
שירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005;

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי )3(
כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

מוסדרים,התשע"ו-2016;

מערכתסליקהפנסיוניתמרכזיתכהגדרתה )4(
)ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
התשס"ה- פנסיוניים(, סליקה ומערכת שיווק

;382005

- הדואר" "בנק זה, לעניין הדואר; בנק )5(
החברהכהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-1986
השירותים את בנותנה הדואר(, חוק - )להלן
הכספייםכהגדרתםבחוקהדואר,מטעםהחברה
הבת,כמשמעותהבסעיף88יאלחוקהאמור,ואם
לאהתקייםביוםהקובעכמשמעותובסעיף56)1(
לתיקוןמס'11,האמורבסעיף57)ד(לאותותיקון
וזאת הדואר, בחוק כהגדרתה הבת החברה -
החלמהיוםהקובעכאמור;לענייןזה,"תיקוןמס'
11"-חוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012,
כפישתוקןבסעיף59לחוקהדואר)תיקוןמס'13(,

התשפ"ב-2022;

לאיחולועלשירותהניתןעלידיגופיםפיננסייםאשרקיימת
בעניינםהסדרהצרכניתבדיןאחרואשרמפוקחיםעלידי
מאסדרייעודילענייןזהעמוצעלקבועכיגופיםאשרמנויים
בסעיףקטן)א(יהיופטוריםלענייןכלהשירותיםהניתניםעל
ידם,ואילוגופיםהמנוייםבסעיףקטן)ב(יהיופטוריםלעניין
פעילותםהמפוקחת,וזאתבשונהמהנוסחהקייםהיוםאשר
לאמייצרהבחנהלענייןזהעמטרתתיקוןמוצעזהלהבחין
ביןגופיםאשרקייםבעניינםייחודעיסוק,ולכןההסדרה
הייעודיתבעניינםחלהעלכלפעילותהגוףונכוןלהחריג
אותםמחוקהגנתהצרכן,לביןגופיםשלאחלבעניינםייחוד
עיסוקועלכןהפטורמהוראותחוקהגנתהצרכןיהיהרק

לענייןפעילותםהמפוקחתע

כךמוצעלקבועבסעיףקטן)א(המוצעכיתאגידבנקאי
כמשמעותובחוקהבנקאות)שירותללקוח(,חברהמנהלת
כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל,בעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותים

מרכזית פנסיונית סליקה מערכת מוסדרים, פיננסיים
כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווק
ומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-2005)בפרקזה-חוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים((,ובנקהדואריהיופטוריםמהוראותחוקהגנת
הצרכןעזאתועוד,בסעיףקטן)ב(מוצעשהוראותיושלחוק
הגנתהצרכןלאיחולועלשירותהניתןבידיגופיםפיננסיים
שוניםלענייןפעילותםהפיננסיתהמפוקחתלפידין,כדוגמת
מבטחאוסוכןביטוחכמשמעותםבחוקהפיקוחעלהביטוח,
בעלרישיוןכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,נותןשירותים
פיננסייםכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
מוסדרים,בעלרישיוןכהגדרתובחוקהייעוץ,בעלרישיון
מידע שירות בחוק כהגדרתו פיננסי מידע שירות למתן
פיננסי,חברתתשלומיםכהגדרתהבחוקהמוצע,בעלרישיון

זירהכהגדרתובסעיף44יבלחוקניירותערךע

ס"חהתשס"ה,עמ'918ע 38
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הוראותחוקזהלאיחולועלשירותהניתןבידי )ב(
אחדמאלה,לענייןפעילותוהפיננסיתהמפוקחתלפי

דין:

כמשמעותם ביטוח סוכן או מבטח )1(
)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק

התשמ"א-1981;

על הפיקוח בחוק כהגדרתו רישיון בעל )2(
שירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה

פנסיוניים(,התשס"ה-2005;

בחוק כהגדרתו פיננסיים שירותים נותן )3(
)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח
פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016,למעטבעל
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתו

בחוקהאמור;

בחוק כהגדרתו חסדים לגמילות מוסד )4(
להסדרתמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
עלידימוסדותלגמילותחסדים,התשע"ט-392019;

בעלרישיוןכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוק )5(
בייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקי

השקעות,התשנ"ה-1995;

מידע שירות למתן רישיון בעל )6(
פיננסי, מידע שירות בחוק כהגדרתו פיננסי

התשפ"ב-2021;

חברתתשלומיםכהגדרתהבחוקהסדרת )7(
תשלום, וייזום תשלום בשירותי העיסוק

התשפ"ג-2023;

44יב בסעיף כהגדרתו זירה רישיון בעל )8(
לחוקניירותהערך,התשכ"ח-1968;

נאמןכמשמעותובפרקה'1לחוקניירות )9(
ערך,התשכ"ח-1968ע"

תיקוןחוקתובענות
ייצוגיות

בחוקתובענותייצוגיות,התשס"ו-77-402006ע

בסעיף2,במקוםההגדרה"תאגידבנקאי"יבוא: )1(

""תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)שירות
ללקוח(,התשמ"א-1981;";

בתוספתהשנייה- )2(

לסעיף 77 לחוק המוצע

מוצעלהתאיםאתההגדרה"תאגידבנקאי"שבחוק
תובענותייצוגיות,התשס"ו-2006)בפרקזה-חוקתובענות

ללקוח(, )שירות הבנקאות שבחוק להגדרה ייצוגיות(,
כתיקונההמוצעכאמורלעיל,אשרכוללתתאגידבנקאי,
תאגידעזרובעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיענוסף
עלכך,מוצעלתקןאתהתוספתהשנייהלחוקתובענות

ס"חהתשע"ט,עמ'258ע 39

ס"חהתשס"ו,עמ'264;התשע"ט,עמ'252ע 40
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אחריפרט3איבוא: )א(

כהגדרתה תשלומים חברת נגד תביעה "3בע
בחוקהסדרתהעיסוקבשירותיתשלוםוייזום
תשלום,התשפ"ג-2023,אומישבידורישיוןייזום
בסיסיכהגדרתובחוקהאמור,בקשרלענייןשבינם

לביןלקוח,ביןשהתקשרובעסקהוביןשלאע

תביעהנגדבעלרישיוןלמתןשירותמידע 3גע
פיננסי, מידע שירות בחוק כהגדרתו פיננסי
התשפ"ב-2021,בקשרלענייןשבינולביןלקוח,

ביןשהתקשרובעסקהוביןשלאע

תביעהנגדמוסדלגמילותחסדיםכהגדרתו 3דע
ואשראי פיקדון שירותי מתן להסדרת בחוק
חסדים, לגמילות מוסדות ידי על ריבית בלא
התשע"ט-2019,בקשרלענייןשבינולביןלקוח,

ביןשהתקשרובעסקהוביןשלאע";

אחריפרט13יבוא: )ב(

תביעהנגדבעלרישיוןכהגדרתובחוק "13אע
שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח
התשס"ה-2005, פנסיוניים(, סליקה ומערכת
בקשרלענייןשבינולביןלקוח,ביןשהתקשרו

בעסקהוביןשלאע"

תיקוןחוקהמידע
הפליליותקנת

השבים

התשע"ט-78,412019ע השבים, ותקנת הפלילי המידע בחוק
בתוספתהראשונה,בפרט5,אחריפסקה)23(יבוא:

ייצוגיות,העוסקתבסוגיתביעותשניתןלהגישבהןבקשה
לאישורתובענהייצוגית,כךשלקוחיוכללהגישבקשה
נותני שבין בעניינים כאמור, ייצוגית תובענה לאישור
שהתקשרו בין לקוחות, לבין שונים פיננסיים שירותים

בעסקהוביןשלאע

ואלהנותניהשירותיםהפיננסייםשמוצעלהוסיפם
לתוספתהשנייהלחוקתובענותייצוגיות,בכפוףלתנאים
האמורים:חברתתשלומיםכהגדרתהבחוקהמוצע;בעל
רישיוןלמתןשירותמידעפיננסי,כהגדרתובחוקשירות
בחוק כהגדרתו חסדים, לגמילות מוסד פיננסי; מידע
להסדרתמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעלידי
רישיון בעל התשע"ט-2019; חסדים, לגמילות מוסדות

כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווק
ומערכתסליקהפנסיוניים(ע

לסעיף 78 לחוק המוצע

לחוק הראשונה לתוספת 5 פרט את לתקן מוצע
המידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-2019)בפרקזה
-חוקהמידעהפלילי(,אשרמפרטגופיםובעליתפקידים
שהמידעהפלילילפיחוקהמידעהפלילינדרשלהםלשם
אינטרסציבוריחיוני,ולכןהםרשאיםלקבלוחרףההגבלות
שמטילהחוקהאמור,כךשתכלולגםאתיושבראשרשות
ניירותערך,חבריהרשותשמונולפיחוקניירותערךועובד
רשותניירותערךשהוסמךלעסוקברישוי-לענייןרישוי

ס"חהתשע"ט,עמ'298;התשפ"ב,עמ'329ע 41
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יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי )24("
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישויחברתתשלומיםויוזםבסיסי
ומתןהיתרשליטהלפיסעיפים10,7,4ו־12לחוקהסדרת
התשפ"ג-2023, תשלום, וייזום תשלום בשירותי העיסוק
בתאגיד בכירה משרה ונושאי השליטה בעל על ומידע
המבקש,ועלנושאימשרהבכירהבבעלהשליטה,והכולעל

פינהליםשייקבעוע"

פרק י"ב: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה

תחילתושלחוקזה,למעטסעיף78,שנהמיוםפרסומו79עתחילהותחולה )א(
)בפרקזה-יוםהתחילה(ע

תחילתושלסעיף78ביוםפרסומושלחוקזהע )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ג(

לענייןשירותייזוםבסיסי,יחולוהוראותחוקזה, )1(
בכפוףלאמורבפסקה)2(,החלבתוםשישהחודשים

מיוםהתחילה;

לענייןחובתמתןהגישהלחשבוןהתשלוםלמשלם )2(
לפיסעיף35)א(,יחולוהוראותפרקה'לגביהגופים

המפורטיםלהלן,החלמהמועדיםכמפורטלצידם:

מנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהואחברת )א(
תשלומים-בתום24חודשיםמיוםהתחילה;

לגבימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהוא )ב(
בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-בתום

תשעהחודשיםמיוםהתחילה;

חברתתשלומיםויוזםבסיסיומתןהיתרשליטהבחברת
השליטה בעל על ומידע המוצע, החוק לפי תשלומים
בחברתתשלומיםוכןמידעעלנושאימשרהבכירהבתאגיד
המבקשרישיוןכהגדרתובחוקהמוצע,ועלנושאימשרה
בכירהבבעלהשליטהבחברתתשלומיםעמידעזהנדרש
לרשותכדילקבלהחלטהבענייןבקשתרישיוןלפיהחוק
המוצעולגבימתןהיתרשליטהבחברתתשלומיםעמידע
כאמורמועברלרשותגםבכלהנוגעלרישיונותפיננסיים

אחריםשאותםהיאמעניקהע

לסעיף 79 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכייוםהתחילהשלהחוקהמוצע,למעט
שבו,יחולשנהמיוםפרסומו)בפרקזה 78 לענייןסעיף
-יוםהתחילה(,זאתכדילאפשרהןלרשות,הןלשאר
המאסדריםהרלוונטייםלחוקהמוצעוהןלנותנישירותי
הוראות ליישום להיערך כיום, בשוק הפועלים תשלום

החוקהמוצעע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיתחילתושלסעיף78המוצעתהיה
כאמור, עוסק, 78 סעיף המוצעע החוק של פרסומו ביום
בתיקוןחוקהמידעהפליליומאפשרליושבראשהרשות,
חבריהרשותשמונולפיחוקניירותערךועובדהרשות
שהוסמךלעסוקברישוי,לקבלמידעפליליבנוגעלגורמים
כניסתו המוצעע החוק לפי רישיון ובעל במבקש שונים
לתוקףשלהתיקוןהמוצעלחוקהמידעהפליליכברביום
פרסומושלהחוקהמוצע,תאפשרלרשותלקבלולבחון
בקשותלמתןרישיוןלפיהחוקהמוצעטרםיוםתחילתושל
החוקעעםזאת,הרשותתוכללהעניקרישיונותלפיהחוק

המוצערקהחלמיוםהתחילהע

לסעיף קטן )ג(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מוצעלקבועהוראות
תחילהנפרדותלחלקיםשוניםבחוקהמוצע,כדילאפשר
לגופיםהשוניםלהיערךלקראתכניסתולתוקף,בפרטבכל
הנוגעלמתןשירותייזוםבסיסיאושירותייזוםמתקדם,
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התשלום לחשבון הגישה מתן חובת לעניין )3(
למשלםלפיסעיף35)ב(,יחולוהוראותפרקה'לגבי
הגופיםכמפורטלהלן,החלמהמועדיםכמפורטלצידם:

לגבימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהוא )א(
תאגידבנקאי,בעלרישיוןנותןשירותיתשלום
24 בתום - שבשליטתו תאגיד או יציבותי
"שליטה" זה, לעניין התחילה; מיום חודשים
-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(וכלמונח

בהגדרההאמורהיפורשלפיהחוקהאמור;

לגבימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהוא )ב(
חברתתשלומים-בתום30חודשיםמיוםהתחילה;

לגבימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהוא )ג(
בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-בתום

30חודשיםמיוםהתחילהע

השררשאי,בצו,לדחותאתהמועדיםהאמוריםבסעיפים )ד(
קטנים)א(ו–)ג(,לגביכללהוראותהחוקאוחלקן,ובלבדשלא
ידחהמועדכאמורליותרמשתיתקופותשלאיעלועלשישה
חודשיםכלאחת;דחייתהמועדכאמוריכולשתהיהלגבי
סוגיםשלמנהליחשבוןתשלוםלמשלםאוסוגיםשלשירות

תשלוםאושירותייזוםבסיסיע

שהםשירותיםחדשיםשאינםקיימיםבאופןמלאהיום
החוק להוראות נפרד תחילה מועד מוצע כך, בשוקע
ביחסלשירותייזוםבסיסי-בתוםשישהחודשיםמיום
התחילהעכמוכןמוצעמועדתחילהנפרדלענייןהוראות
לחשבון הגישה מתן לחובת הנוגע בכל המוצע ה' פרק
התשלוםלמשלםלפיסעיף35)א(המוצעלצורךמתןשירות
ייזוםבסיסי,בהתאםלסוגיהגופיםהמפורטיםבסעיףזה:
)1(לגבימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהואחברתתשלומים
-בתום24חודשיםמיוםהתחילה;)2(לגבימנהלחשבון
תשלוםלמשלםשהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראי-בתוםתשעהחודשיםמיוםהתחילהעוזאתכדי
לאפשרלגופיםהשוניםאשרחלהבעניינםהסדרהשונה,

להיערךלקיוםהוראותהחוקע

באופןדומה,מוצעלקבועמועדתחילהנפרדלעניין
הגישה לחובתמתן הנוגע הוראותפרקה'המוצעבכל
לחשבוןהתשלוםלמשלםלפיסעיף35)ב(לצורךמתןשירות
ייזוםמתקדם-שלגביונדרשתתקופתהיערכותארוכה
שירות מתן לצורך הגישה חובת מתן לגבי מאשר יותר

בסעיף: המפורטים הגופים לסוגי בהתאם בסיסי, ייזום
)1(לגבימנהלחשבוןתשלוםלמשלםשהואתאגידבנקאי,
תאגיד בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיאו או
)2(לגבי שבשליטתו-בתום24חודשיםמיוםהתחילה;
תשלומים- שהואחברת למשלם חשבוןתשלום מנהל
)3(לגבימנהלחשבון 30חודשיםמיוםהתחילה; בתום
תשלוםלמשלםשהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
כדי זאת התחילהע מיום חודשים 30 בתום - ואשראי
לאפשרלגופיםהשוניםאשרחלהבעניינםהסדרהשונה,

להיערךלקיוםהוראותהחוקע

לסעיף קטן )ד(

מועדי את לדחות האוצר שר את להסמיך מוצע
התחילההמפורטיםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לגביכלל
הוראותהחוקאוחלקן,אולגביסוגיםשלמנהליחשבון
תשלוםלמשלםאוסוגיםשלשירותתשלוםאושירותייזום
בסיסי,ובלבדשלאידחהמועדכאמורליותרמשתיתקופות

שלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתע

ר ב ס ה י  ר ב ד



475 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

יום80עהוראותמעבר שערב תאגיד זה, לחוק 2 בסעיף האמור אף על )א(
התחילהעסקבמתןשירותיתשלוםולאהיהבידורישיון
למתןשירותבנכספיננסיכהגדרתובסעיף11אלחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדריםאורישיוןסליקהכהגדרתו
בסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(כנוסחוערביוםהתחילה,
וכןהגישבקשהלקבלתרישיוןשירותיתשלוםלפיסעיף5
לחוקזהבתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילהוקיבלמאת
להמשיך רשאי כאמור, בקשה הגשת על אישור הרשות
לא עוד כל כאמור, רישיון בידו שאין אף כאמור בעיסוקו
ניתנההחלטתהרשותבבקשתו;הוראותסעיףזהלאיחולו
פיננסיים שירותים נותני על שהמפקח כאמור תאגיד על
החליטשלאלתתלורישיוןלמתןשירותבנכספיננסיבהתאם
לסמכותולפיסעיפים15או16לחוקהפיקוחעלשירותים

פיננסייםמוסדריםע

עלאףהאמורבסעיף2לחוקזה,מישערביוםהתחילה )ב(
עסקבמתןשירותיתשלוםוהיהבידורישיוןלמתןאשראי
אורישיוןלמתןשירותבנכספיננסיכהגדרתםבסעיף11א
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,רשאילהמשיך
אף התחילה, יום ערב כנוסחו האמור החוק לפי בעיסוקו
שאיןבידורישיוןשירותיתשלום,עדתום24חודשיםמיום
התחילה,ובלבדשמסרעלכךהודעהלרשותבאופןשתורה
הרשותוהגישבקשהלקבלתרישיוןשירותיתשלוםלפיסעיף
5לחוקזהבתוך18חודשיםמיוםהתחילהוכןקיבלמאת

הרשותאישורעלהגשתבקשהכאמורע

לסעיף 80 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועהוראותמעברלגביתאגידיםשעסקו
ערביוםהתחילהבמתןשירותיתשלוםולאהיובידיהם
רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיכהגדרתובסעיף11אלחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםאורישיוןסליקה
36טלחוקהבנקאות)רישוי(-לדוגמה: כהגדרתובסעיף
גופיםשהיופטוריםמחובתהרישוילפיחוקהפיקוחעל
על הפיקוח תקנות מכוח מוסדרים, פיננסיים שירותים
)פטור מוסדרים( פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים
לקבלת בקשה והגישו - התשפ"ג-2022 רישוי(, מחובת
רישיוןשירותיתשלוםמהרשותלפיהחוקהמוצעבתוך
שלושהחודשיםמיוםהתחילה,וקיבלומהרשותאישור
עלהגשתבקשהכאמור,יהיורשאיםלהמשיךבעיסוקם
כאמוראףבלארישיון,כלעודלאניתנההחלטהבבקשהע

להמשיך גופים לאותם לאפשר נועדה זו הוראה
בקשת שיגישו ובלבד עסקו, שבהם בשירותים ולעסוק
רישיוןבפרקהזמןהאמורלעילוזאתעדלמתןהחלטה
בבקשתהרישיוןשהגישועלצדזאת,מוצעלקבועולהבהיר
בלא בעיסוק להמשיך והאפשרות המעבר הוראת כי

רישיוןלאיחולולגביתאגידשהגישבקשהלרישיוןלמתן
שירותבנכספיננסימהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,
והמפקחהחליטשלאלתתלורישיוןכאמורעלנוכחדחיית
לו לאפשר מקום ואין נכון לא כאמור, לתאגיד הבקשה

להמשיךבעיסוקשלגביונדחתהבקשתוע

לסעיף קטן )ב(

כיוםישנםתאגידיםשעוסקיםבמתןשירותיתשלום
וכןבאשראיאגבפעולתתשלוםולשםכךמחזיקיםברישיון
נותןאשראיאורישיוןלמתןשירותבנכספיננסילפיחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםעלאחרכניסתהחוק
המוצעלתוקףגופיםאלהיעברולהיותמפוקחיםעלידי
רשותניירותערךלפיהחוקהמוצעעכדילאפשרלגופים
אלהלהמשיךלפעולעדשיסיימואתהליךהמעברוקבלת
תאגידים כי לקבוע מוצע ערך, ניירות מרשות הרישיון
שעסקוערביוםהתחילהבמתןשירותיתשלוםוהחזיקו
ברישיוןלמתןאשראיאורישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,
על הפיקוח חוק לפי בעיסוקם להמשיך רשאים יהיו
התחילה יום ערב כנוסחו מוסדרים פיננסיים שירותים
אףבלארישיוןשירותיתשלוםלפיהחוקהמוצע,וזאת
עדחלוף24חודשיםמיוםהתחילה,ובלבדשמסרועלכך
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יום שערב חברה זה, לחוק 2 בסעיף האמור אף על )ג(
התחילההיהבידהרישיוןסליקהכהגדרתובסעיף36טלחוק
הבנקאות)רישוי(כנוסחוערביוםהתחילה,רשאיתלהמשיך
בעיסוקהלפיהרישיוןהאמור,אףשאיןבידהרישיוןשירותי
תשלום,עדתום18חודשיםמיוםהתחילה,ובלבדשמסרה
עלכךהודעהלרשותבאופןשתורההרשותוהגישהבקשה
שישה בתוך 5 סעיף לפי תשלום שירותי רישיון לקבלת
חודשיםמיוםהתחילהוכןקיבלהמאתהרשותאישורעל

הגשתבקשהכאמורע

מישערביוםהתחילההיהבעלשליטהבתאגידכאמור )ד(
)ג(,יראואותוכבעלהיתרשליטה בסעיפיםקטנים)א(עד
לפיסעיף10לחוקזה;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרוע
מסמכותהרשותלבטלהיתרשליטהלפיסעיף12לחוקזה,
ולדרוש,לשםהפעלתהסמכותכאמור,כלמסמךהדרושלה

לשםבדיקתהתקיימותהתנאיםלביטולההיתרע

45ימיםלפחות81עתקנותראשונות 3)א()6(ייקבעו תקנותראשונותלפיסעיף
לפנייוםהתחילהע

הודעהלרשותניירותערך,הגישובקשהלרישיוןשירותי
תשלוםלפיהחוקהמוצעעד18חודשיםמיוםהתחילה
וקיבלואתאישורהרשותלהגשתהבקשהעיובהר,כיכל
עודגופיםאלהלאקיבלורישיוןמרשותניירותערך,הם
ימשיכולהימצאבפיקוחושלהמפקחעלנותנישירותים
פיננסיים,וזאתעדחלוף24חודשיםמיוםהתחילהובלבד

שעמדובתנאיםהאמוריםלעילע

לסעיף קטן )ג(

בדומהלאמורלעיל,כיוםישנםתאגידיםשעוסקים
במתןשירותיתשלוםולשםכךמחזיקיםברישיוןסולקלפי
חוקהבנקאות)רישוי(עלאחרכניסתהחוקהמוצעלתוקף,
גופיםאלהיעברולהיותמפוקחיםעלידירשותניירות
ערךעכדילאפשרלגופיםאלהלהמשיךלפעולעדשיסיימו
אתהליךהמעברוקבלתהרישיוןמרשותניירותערך,מוצע
כיתאגידיםשהחזיקוערביוםהתחילהברישיוןסליקה
כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(כנוסחוערב
יוםהתחילה,יהיורשאיםלהמשיךבעיסוקםלפיהרישיון
האמור,אףבלארישיוןשירותיתשלוםלפיהחוקהמוצע,
וזאתעדתום18חודשיםמיוםהתחילה,ובלבדשמסרו
עלכךהודעהלרשותניירותערך,הגישובקשהלקבלת
רישיוןשירותיתשלוםלפיהחוקהמוצעבתוך6חודשים
מיוםהתחילהוקיבלואתאישורהרשותלהגשתהבקשהע

לרשות הבקשה להגשת יחסית הקצרה התקופה
ניירותערךלמולהתקופההמוצעתבסעיףקטן)ב(,נובעת
מכךשמדוברבמספרקטןיחסיתשלגופיםאשרהמעברבין
הפיקוחשלבנקישראללביןהפיקוחשלהרשותלניירות
ערךלגביהםאמורלהיותקלומהירעיובהרכיבתאגידים
זמני סליקה רישיון שקיבלו תאגידים גם נכללים אלה

מהמפקחעלהבנקים,וכיבתקופתמעברזוהםימשיכו
להימצאבפיקוחועדמועדקבלתרישיוןשירותיתשלום

לפיהחוקהמוצעומעברלפיקוחהשלרשותניירותערךע

לסעיף קטן )ד(

לנוכחהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,וכדילאפשר
עוד כל תשלום בשירותי לעסוק להמשיך אלה לגופים
קטנים, סעיפים באותם הקבועים בתנאים עומדים הם
לרבותלענייןבעליהשליטהבהם)שלאחרכניסתהחוק
לתוקףיידרשובהיתרמרשותניירותערך(,מוצעלקבועכי
מישערביוםהתחילההיהבעלשליטהבתאגידכאמור
בסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,יראואותוכבעלהיתרשליטה
כדי האמורה בהוראה אין ואולם המוצעע 10 סעיף לפי
לגרועמסמכותהרשותלבטלהיתרשליטה,ולדרוש,לשם
הפעלתהסמכותכאמור,כלמסמךהדרושלהלשםבדיקת

התקיימותהתנאיםלביטולההיתרע

לסעיף 81 לחוק המוצע

מוצעכיתקנותראשונותלענייןפטורמחובתרישיון
שירות במתן שעוסק מי לגבי המוצע, 3)א()6( סעיף לפי
למספרלקוחות מוגבל, מצומצם,בסכום בהיקף תשלום
קטן,אובמספרעסקאותקטן-ייקבעו45ימיםלפחותלפני
יוםהתחילהשלהחוקהמוצעעכך,יתאפשרלאותםגופים
שייכנסובגדרהפטורשיקבעשרהאוצרבתקנות,לדעת
מראש,וטרםתחולעליהםהחובהלהגישבקשהלרישיון,

כיהםפטוריםמחובתרישיוןע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בתקופהשמיוםהתחילהעדתום24חודשיםמיוםהתחילה-82עהוראתשעה

יקראואתההגדרה"מאגד"שבסעיף28)א(כך: )1(

""מאגד"-כלאחדמאלה:

חברתתשלומיםאובעלרישיוןנותןשירותי )1(
תשלוםיציבותי,המרכזיםחיוביםוזיכוייםשל

ספקיםהמבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיוב;

תאגידהמרכזחיוביםוזיכוייםשלספקים )2(
ובלבד חיוב, כרטיסי באמצעות המבוצעים
שהתאגידהואבעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסייםמוסדרים;";

לחוק 7ב)א( שבסעיף "מאגד" ההגדרה את יקראו )2(
הבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף67)2()א(לחוקזה,כך:

""מאגד"-כלאחדמאלה:

חברתתשלומיםכהגדרתהבחוקהסדרת )1(
תשלום, וייזום תשלום בשירותי העיסוק
שירותי נותן רישיון בעל או התשפ"ג-2023,
תשלוםיציבותי,המרכזיםחיוביםוזיכוייםשל

ספקיםהמבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיוב;

תאגידהמרכזחיוביםוזיכוייםשלספקים )2(
ובלבד חיוב, כרטיסי באמצעות המבוצעים
שהתאגידהואבעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסייםמוסדרים,התשע"ו-2016;"ע

לסעיף 82 לחוק המוצע

בתקופהשמיוםתחילתושלהחוקהמוצעעדתום
לצורך מאגד להגדיר מוצע תחילתו, מיום חודשים 24
הבנקאות לחוק 7ב)א( וסעיף המוצע לחוק 28)א( סעיף
החדשה ההגדרה את הן הכולל באופן ללקוח(, )שירות
המוצעתלענייןזה-קריחברתתשלומיםאובעלרישיון
וזיכויים נותןשירותיתשלוםיציבותי,המרכזיםחיובים
שלספקיםהמבוצעיםבאמצעותכרטיסיחיוב-והןאת
הבנקאות לחוק 7ב)א( בסעיף כנוסחה "מאגד" ההגדרה
)שירותללקוח(ערבתחילתהחוקהמוצע-קריתאגיד
המרכזחיוביםוזיכוייםשלספקיםהמבוצעיםבאמצעות
כרטיסיחיובובלבדשהואבעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסייםמוסדריםע

תחילת ערב הקיים המצב את לשמר הן מוצע כך
7בלחוקהבנקאות)שירות החוקהמוצע,כקבועבסעיף
ללקוח(כנוסחוערבתחילתהחוק,והןלהוסיףלואתשתי
החלופותהחדשותשלחברתתשלומיםכהגדרתהבחוק

המוצעובעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיכהגדרתו
בסעיף36טהמוצעלחוקהבנקאות)רישוי(,בנוגעלאיסור
עלסירובבלתיסבירלהתקשרותסולקעםמאגדעבכך,גם
מאגדיםשמחזיקיםברישיוןלמתןשירותבנכספיננסיערב
תחילתהחוקהמוצעיוכלולהמשיךוליהנותמהגנתהסעיף
סולקים, עם להתקשרותם הנוגע בכל המעבר, בתקופת
לפי תשלום שירותי למתן רישיון יקבלו אשר עד וזאת
שנכללה בסיפה צורך עוד אין כי יובהר המוצעע החוק
בהגדרה"מאגד"שבסעיף7בלחוקהבנקאות)שירותללקוח(
כנוסחוכיום,שעניינהדרישתקיומושלצואיסורהלבנת
הוןומימוןטרורהחלעלהמאגדכתנאילהחלתסעיף7ב
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(עליועזאתבשלקיומושלצו
איסורהלבנתהון)חובותזיהוי,דיווחוניהולרישומיםשל
נותנישירותבנכספיננסיונותנישירותיאשראילמניעת
הלבנתהוןומימוןטרור(,התשע"ח-2018,שחלעלפעילות
מאגדושנכנסלתוקףלאחריוםהתחילהשלהחוקלהגברת

התחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאותע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תוספת ראשונה
)סעיף36)ב((

סוגי חשבונות תשלום שהחובה לפי סעיף 35)א( ו–)ב( לחוק לא תחול עליהם

חשבוןתשלוםשלגביולאהוסכם,במסגרתהסכםהתקשרותעםמנהלחשבון 1ע
התשלוםלמשלם,כייהיהניתןלתתהוראתתשלוםאוהרשאהלחיוב,לפיהעניין,

באמצעיםמקווניםע

תוספת שנייה
)ההגדרה"הסכוםהבסיסי"שבסעיף47(

הסכום הבסיסי

לענייןחברתתשלומים-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלהיקףהחודשיהממוצע 1ע
שלפעולותהתשלוםשביצעההחברהבעבורלקוחותיהבמהלךתקופהשל12החודשים
שקדמולמועדביצועההפרה,ולענייןחברתתשלומיםשקיבלהרישיוןשירותיתשלום
במהלךהתקופההאמורה,יחושבהסכוםלפיהיקףחודשיממוצעבחודשיםמאזקבלת

הרישיון)בפרטזה-היקףחודשיממוצע(:

היהההיקףהחודשיהממוצעעד10מיליוןשקליםחדשים-50,000שקלים )א(
חדשים;

היהההיקףהחודשיהממוצעגבוהמ־10מיליוןשקליםחדשים-100,000 )ב(
שקליםחדשיםע

לענייןבעלרישיוןייזוםבסיסי-50,000שקליםחדשיםע 2ע

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי-50,000שקליםחדשיםע 3ע

לענייןתאגידבנקאי,בעלרישיוןנותןשירותיתשלוםיציבותיותאגידשבשליטתו 4ע
-100,000שקליםחדשים;לענייןזה,"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(וכל

מונחבהגדרההאמורהיפורשלפיהחוקהאמורע

לענייןמבטח-100,000שקליםחדשיםע 5ע

לענייןחברהמנהלת-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלהיקףנכסיקופותהגמל, 6ע
כהגדרתםבחוקהפיקוחעלקופותהגמל,שבניהולה:

היההיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהעדעשרהמיליארדשקליםחדשים )א(
-50,000שקליםחדשים;

היההיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהגבוהמעשרהמיליארדשקלים )ב(
חדשים-100,000שקליםחדשיםע

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיאובעל 7ע
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-50,000שקליםחדשיםע

לענייןבנקהדואר-50,000שקליםחדשיםע 8ע

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםע 9ע
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תוספת שלישית
)סעיף48)א((

הפרות של בעל רישיון או בעל אישור 

חלק א'

בעלרישיוןשלאדיווחלרשותעלהתקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף 1ע
27)ג()1(עד)6(לחוקהייעוץ,לגביואולגבינושאמשרהבכירהבו,בניגודלהוראות

סעיף20)א()2(ע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותשהפרהוראותאוכלליםשקבעההרשות 2ע
לפיסעיף27ע

חלק ב'

יושבראש שנתן והפרההוראה תשלומיםשרישיונהבוטלאוהותלה חברת 1ע
הרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכךלפיסעיף8)ב(ע

חברתתשלומיםשנתנהללקוחריביתעליתרתזכותבחשבוןתשלוםאוכלהטבה 2ע
אחרתהנגזרתממשךתקופתקיומהשליתרתזכותבחשבוןהתשלום,בניגודלהוראות

סעיף22)ז(ע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותשלאדאגלקיומםשלמנגנונים,נאותים 3ע
ומתקדמים,לאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייבר,ולענייןחברתתשלומים-גם

המשכיותעסקית,בניגודלהוראותשקבעההרשותלפיסעיף23)ב(ע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותשלאעמדבדרישותלענייןהוןעצמי,כפי 4ע
שקבעההרשותבהוראותמאסדר,אובדרישותנוספותלענייןביטוחאובטוחהאחרת

ככלשקבעההרשותבהוראותכאמור,והכולבניגודלהוראותסעיף25)א(ע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותשלאהגישלרשותדוח,הודעהאונתונים 5ע
בהתאםלהוראותמאסדרשקבעההרשות,בניגודלהוראותסעיף25)ב(ע

יוזםתשלוםשהפרהוראהשקבעמאסדריוזםהתשלום,בהוראותמאסדר,בנושא 6ע
חובותשיחולועליוזםתשלוםבנוגעלאופןהשימוששלובמערכתהממשקלמתן

הוראותתשלום,בניגודלהוראותסעיף41)ב(ע

לפי הרשות שנתנה הוראה שהפר הרשות מאת אישור בעל או רישיון בעל 7ע
סעיף43)ב(ע

בעלרישיוןאובעלאישורמאתהרשותשלאתיקןפגמיםאומנעאתפגיעתם, 8ע
בהתאםלהוראתיושבראשהרשותשניתנהלפיסעיף44ע

חלק ג'

חברתתשלומיםשלאשמרהעלכספיםשהתקבלומלקוחותיהאובעבורםלצורך 1ע
מתןשירותיתשלום,בחשבוןייעודי,לטובתלקוחותיה,אצלגוףמנהל,באופןנפרד
מחשבונותשבהםמוחזקיםכספיהחברהונכסיה,בניגודלהוראותסעיף24)א(אובניגוד

להוראותשקבעההרשותלענייןזהלפיסעיף24)ז(ע
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חברתתשלומיםשלאעשתהביטוחאוהמציאהערבות,להבטחתמלואכספי 2ע
הלקוחותשלאמוחזקיםאומושקעיםבחשבוןייעודי,בניגודלהוראותסעיף24)ג(,או

בניגודלהוראותשקבעההרשותלענייןזהלפיסעיף24)ז(ע

חברתתשלומיםשעשתהשימושבכספיםשהתקבלומלקוחותיהאובעבורם 3ע
לצורךמתןשירותיתשלום,למתןאשראי,בניגודלהוראותסעיף24)ה(ע

תוספת רביעית
)סעיף48)ו((

הפרות של מנהל חשבון תשלום למשלם

חלק א'

יוזם לבין בינו הסכם של בקיומו למשלם תשלום לחשבון גישה מתן התנה 1ע
התשלום,בניגודלהוראותסעיף35)ג(ע

לאהודיעליוזםתשלום,בהקדםהאפשרי,עלכךשלאנתןלוגישהלחשבון 2ע
התשלוםשלהמשלם,לאהודיעלמאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםעלכך,לא
תיעדאתמניעתהגישהוהנימוקיםלכךאולאשמראתהתיעוד,והכולבניגודלהוראות
סעיף36)ג()2(אושלאבהתאםלהוראותמאסדרמנהלחשבוןהתשלוםלמשלםשנקבעו

בענייניםאלהלפיסעיף36)ג()4(ע

נתןליוזםתשלוםגישהבאמצעותמערכתממשקלמתןהוראותתשלום,בלא 3ע
שיוזםהתשלוםהזדההלפניובהתאםלהוראותשקבעמאסדרמנהלחשבוןהתשלום

למשלםלפיסעיף41)א()2(,בניגודלהוראותסעיף38ע

הפרהוראהשקבעמאסדרמנהלחשבוןתשלוםלמשלם,בהוראותמאסדר,לפי 4ע
סעיף41)א()1(,)3(או)4(ע

חלק ב'

לאנתןליוזםבסיסיגישהלחשבוןתשלוםשלמשלםלצורךמתןשירותייזום 1ע
בסיסי,ובכללזהיצירתהוראתביטוללהוראתתשלוםשנוצרהעלידייוזםהתשלום,

באמצעותמערכתממשקלמתןהוראתתשלום,בניגודלהוראותסעיף35)א(ע

לאנתןליוזםמתקדםגישהלחשבוןתשלוםשלמשלםלצורךמתןשירותייזום 2ע
מתקדםאףשניתנההרשאתגישהלחשבוןבידיהמשלם,אונתןליוזםמתקדםגישה
כאמורשלאבהתאםלהרשאתהגישהלחשבוןשנתןהמשלם,והכולבניגודלהוראת

סעיף35)ב(ע

גבהתמורהמיוזםתשלוםבעדמתןגישהלחשבוןהתשלוםשלהמשלם,או 3ע
מיוזםמתקדםבעדמתןהרשאתגישהלחשבוןאוביטולה,והכולבניגודלהוראות

סעיף39)ג(ע
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תוספת חמישית
)סעיף49)7((

זהות המאסדר והוראות החוק שיחולו על הטלת עיצום כספי על מפר שהוא גוף 
פיננסי שנקבע בתקנות לפי סעיף 2)ו(

תוספת שישית
)ההגדרה"הפרה"שבסעיף50(

הפרות לעניין הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על ידי ועדת האכיפה המינהלית

בניגוד בהתאםלתנאיו, שלא או רישיון בלא תשלום שירות במתן שעסק מי 1ע
להוראותסעיף2)א(או)ב(ע

מישעסקבמתןשירותייזוםבסיסיבלארישיוןאושלאבהתאםלתנאיו,בניגוד 2ע
להוראותסעיף2)ד(ע

מיששלטבחברתתשלומיםבלאהיתרשליטה,בניגודלהוראותסעיף10)א(ע 3ע

מישהעביראמצעישליטהבחברתתשלומיםלאחר,אםהיהעליולדעתשהנעבר 4ע
נדרשלהיתרשליטהושאיןבידוהיתרכאמור,בניגודלהוראותסעיף11ע

מישניתנהלוהוראהלפיסעיף13)א(עד)ג(ולאמילאאחריהע 5ע

חברתתשלומיםשעסקהבעיסוקנוסףשיושבראשהרשותאסרעליהלעסוקבואו 6ע
שעסקהבעיסוקנוסףשלאבהתאםלתנאיםשהורהעליהםיושבראשהרשות,בניגוד

להוראותסעיף22)ב(ע

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלקבלתרישיון,שכללבבקשה,בדיווחאובמידע 7ע
אחרשמסרלרשות,פרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף25)ד(,אםהיהעליולדעתשיש

בכךכדילהטעותאתהרשותע

תוספת שביעית
)סעיף59(

שירותי תשלום, שירות ייזום בסיסי ופעולות תשלום, המוחרגים מתחולת החוק

שירותתשלוםשניתןבידיהממשלהע 1ע

שירותתשלוםשניתןבידיבנקישראלע 2ע

שירותתשלוםהניתןלמשתתףבמערכתמבוקרתבמסגרתפעילותובמערכתע 3ע

שירותתשלוםהניתןעלידימערכתסליקהפנסיוניתמרכזיתכהגדרתהבחוק 4ע
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-2005,

במסגרתפעילותהלפיסעיף31ט)ה(לאותוחוקע
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שירותתשלוםהניתןעלידימסלקהכהגדרתהבחוקניירותערך,במסגרתפעילותה 5ע
לפיסימןג'לפרקח'לאותוחוקע

שירותתשלוםהניתןעלידיחברהמנהלתבמסגרתעיסוקהכאמורבסעיף4)א( 6ע
)2(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל,אועלידימישקיבלרישיוןמבטחלפיסעיף15)א1(

לחוקהפיקוחעלהביטוחבמסגרתעיסוקזהע

שירותייזוםבסיסישניתןבידיהממשלהע 7ע

שירותייזוםבסיסישניתןבידיבנקישראלע 8ע

ייזוםבסיסישניתןבידימערכתמבוקרתלמשתתףבמערכתמבוקרת, שירות 9ע
במסגרתפעילותהכמערכתהתשלומיםע

פעולתתשלוםשלאנעשיתבכספיםע" 10ע
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ר ב ס ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ

לחוק ו–44ב 44א וסעיפים ג'2 פרק של נוסחם וזה
פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח
מוסדרים(,התשע"ו-2016,שמוצעלבטלםבסעיף64לחוק

המוצע:

"פרק ג'2: רישיון הנפקה

הגדרות - פרק ג'2

בפרקזה- 25יע

"כרטיסאשראי"-לוחיתאוחפץאחרלשימושחוזר
המיועדיםלרכישתנכסיםמאתספקבלאתשלום
שמקורו כסף למשיכת או התמורה של מיידי

באשראיבאמצעותמכשיריםממוכנים;

"הנפקה",שלכרטיסאשראי-התקשרותבחוזהכרטיס
אשראיעםלקוחוהתחייבותלמתןאשראי

באמצעותכרטיסהאשראי;

11בלחוק "חוזהכרטיסאשראי"-כהגדרתובסעיף
הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981;

"רישיוןהנפקה"-רישיוןלעסוקבהנפקהשלכרטיסי
אשראישניתןלפיפרקזה;

לפי 25א, או 11א בסעיף כהגדרתו - אשראי" "מתן
הענייןע

חובת רישוי - רישיון הנפקה

מישעיסוקובמתןאשראילאיעסוקגםבהנפקהשל 25יאע
כרטיסיאשראיאלאאםכןבידורישיוןהנפקהשקיבלמאת

המפקח,ובהתאםלתנאיהרישיוןע

סייגים לחובת הרישוי - רישיון הנפקה

חובתהרישוילפיסעיף25יאלאתחולעלמישפטור 25יבע
מחובתהרישוילפיסעיפים13או25גע

תנאים למתן רישיון הנפקה

למבקש הנפקה רישיון לתת רשאי המפקח 25יגע)א(
שמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואבעלרישיוןלמתןאשראישהוארישיון )1(
פיקדון שירותי למתן רישיון בעל או מורחב,
ואשראישהוארישיוןמורחב)בסעיףזה-בעל

רישיוןמורחב(;

למבקשרישיוןההנפקההוןעצמימזערי )2(
כנדרשמבעלרישיוןמורחב,בהתאםלהוראות

סעיף37ולתוספתהראשונה,הכוללפיהעניין;

מבקשרישיוןההנפקהלאהורשעבעבירה )3(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא
ראוילעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי,וכןלא
הוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמורשטרם
מתקיימות ולא סופי, דין פסק בעניינו ניתן
דופי המטילות אחרות נסיבות המפקח לדעת

שעליהן המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו
לגרוע ובלי זה לעניין 4)ב(; סעיף לפי הורה

מכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטות )א(
בה שמתקיים כעבירה 15)א()3()א( בסעיף
האמורבפסקהזו,אלאאםכןמצאהמפקח
הנוגעים מיוחדים טעמים מתקיימים כי
ומידתחומרתה, ביצועהעבירה לנסיבות
שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהנפקהשל

כרטיסיאשראי;

הורשע "הורשעבעבירה"-לרבות )ב(
בעבירהדומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשרישיוןההנפקה )4(
מתקיימיםהתנאיםלמינויולכהונהשלנושא

משרהבבעלרישיוןהנפקהלפיפרקה';

בבעלשליטהובבעלענייןבמבקשרישיון )5(
ההנפקהמתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפי

פרקד';

מבנההתאגידעומדבדרישותלפיפרקה'ע )6(

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבור )ב(
של בהנפקה לעסוק ראוי אינו ההנפקה רישיון מבקש
כרטיסיאשראי,רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אף
אםמתקיימיםלגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתן
לוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניואולפנימישהוא

הסמיכולכךמביןעובדיו,בדרךשהורהע

מנפיק רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ג(
יביאהמפקחבחשבון,ביןהשאראתהענייניםהמנויים

בסעיפים16)ב(או25ו)ב(,לפיהעניין,וכןאתאלה:

יכולתו על המעידים הסדרים של קיומם )1(
שלהמבקשלקייםתשתיתמתאימהשתבטיח

אתיציבותפעילותוכבעלרישיוןהנפקה;

קיומושלממשלתאגידיהכוללמנגנונים )2(
נאותיםלהבטחתניהולתקין,ובכללזהחלוקה
ברורהשלתחומיהאחריותביןנושאיהמשרה

וקיוםמנגנוניבקרהופיקוחנאותים;

קיומםשלמנגנוניאבטחהנאותים,ובכלל )3(
זהאמצעיםמתאימיםלהערכתסיכוניאבטחת

המידעולהתמודדותעמם;

קיומםשלמנגנוניםנאותיםלניהולסיכונים, )4(
ובכלזהמנגנוניםלזיהוי,לניטורולמעקבאחר
הסיכוניםשהמבקשיהיהחשוףלהםבפעילותו

כבעלרישיוןהנפקה,ולדיווחעליהם;

קיומםשלהסדריםלהתמודדותעםסיכוני )5(
הלבנתהוןומימוןטרור;
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זהותםשלצדדיםקשוריםלמבקש;לעניין )6(
זה,"צדקשור"-מישנשלטבידיהמבקשאו

בידימיששולטבמבקשע

בקשה לרישיון הנפקה

שיקבע בטופס תוגש הנפקה לרישיון בקשה 25ידע)א(
המפקחותכלולביןהשאראתאלה:

בשינויים 17)א(, בסעיף כאמור פרטים )1(
המחויבים;

תיאורהממשלהתאגידישלהמבקשובכלל )2(
האחריות תחומי חלוקת הארגוני, המבנה זה
הפיקוח ומנגנוני במבקש המשרה נושאי בין

והבקרה;

לרבות המבקש של האבטחה מדיניות )3(
אבטחתמידע;

מדיניותניהולהסיכוניםשלהמבקש; )4(

תכניתהמשכיותעסקית; )5(

סיכוני עם להתמודדות ההסדרים תיאור )6(
הלבנתהוןומימוןטרור;

צדדיםקשוריםלמבקש פרטיהזיהוישל )7(
הקשר ותיאור 25יג)ג()6( בסעיף כהגדרתם

למבקשע

בקשה על יחולו ו–)ג(, 17)ב( סעיף הוראות )ב(
לרישיוןהנפקה,בשינוייםהמחויביםע

החלת הוראות לעניין רישיון הנפקה

25טוע הוראותסעיפים18עד22ו–24יחולולענייןרישיון
הנפקה,בשינוייםהמחויביםע

ביטול או התליה של רישיון הנפקה

המפקחרשאילבטלרישיוןהנפקהאולהתלותו, 25טזע)א(
בהתקייםהאמורבסעיף23)א()1(עד)3(או)5(,וכןבהתקיים

אחדמאלה:

בעלהרישיוןלאהחללעסוקבהנפקהשל )1(
כרטיסאשראיבתוךשנהממועדמתןהרישיון
אושהפסיקלעסוקבכך,במשךתקופההעולה

עלשישהחודשים;

לענייןבעלרישיוןשהואמשתתףבמערכת )2(
ביציבות לפגוע עלולה פעילותו - תשלומים
לעניין באמינותה; או התשלומים מערכת
במערכת ו"משתתף תשלומים" "מערכת זה,
תשלומים"-כהגדרתםבחוקמערכותתשלומים,

התשס"ח-2008;

את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ביטולהרישיוןאואתהתלייתוע

עלביטולאוהתליהשלרישיוןלפיסעיףזה )ב(
יחולוהוראותסעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע"

"שינוי תכנית הטבות שמפעיל בעל רישיון הנפקה או סיומה 

בסעיףזה- 44אע)א(

"עוסק"-מישמוכרנכסאונותןשירותדרך
עיסוק,כולליצרן;

"שינוי"-צמצוםבהטבותאובזכויותהניתנות
בערכן, הטבות, תכנית במסגרת ללקוח
באפשרותמימושןאובמשךהתקופהשבה

ניתןלממשן;

התקשרות - הטבות" "תכנית "התכנית",
מתמשכתביןלקוחלביןבעלרישיוןהנפקה,
שבההלקוחמוסראתפרטיולשםהצטרפות
שמפעיל לקוחות מועדון מסוג לתכנית
בעלהרישיון,ומהותההיאקבלתהטבות
שאינןהטבותבנקאיותאוצבירתזכויות,
מבעלהרישיוןאומעוסק,ביןשההצטרפות
לתכניתכרוכהבתשלוםוביןשאינהכרוכה
בתשלום;לענייןזה,"הטבותבנקאיות"-
הטבותהנוגעותלשיעורשלריביתאושל

עמלהאולסכוםשלעמלה;

"תנאיהתכנית"-תנאיתכניתההטבותשנקבעו
במועדההתקשרותביןבעלרישיוןההנפקה
שמפעילאתהתכניתוביןהלקוחאובמועד

מאוחריותרע

ביקשבעלרישיוןהנפקההמפעילתכניתהטבות )ב(
לתקופהבלתיקצובהלערוךשינויבתכניתאולסיימה-

ישלחללקוחהודעהעלפרטיהשינויאו )1(
לארבעה שלושה בין התכנית סיום מועד על
או לתוקף השינוי כניסת מועד לפני חודשים

מועדסיוםהתכנית,לפיהעניין;

יאפשרללקוחלממשאתההטבותבהתאם )2(
לתנאיהתכנית,החלבמועדמשלוחההודעה
כניסת למועד עד ולפחות )1( בפסקה כאמור
השינוילתוקףאועדלמועדסיוםהתכנית,לפי

הענייןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,ביקשבעלרישיון )ג(
קטן סעיף באותו כאמור בתכנית שינוי לערוך הנפקה

הכוללתצבירתזכויותאולסייםתכניתכאמור-

ישלחללקוחהודעהעלפרטיהשינויאועל )1(
מועדסיוםהתכניתביןשמונהלתשעהחודשים
לפנימועדכניסתהשינוילתוקףאומועדסיום
התכנית,לפיהעניין;בהודעהכאמוריצייןבעל
את לממש הלקוח של זכותו את גם הרישיון

הזכויותשצברלפיהוראותפסקה)2(;

הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
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יאפשרללקוחלממשאתהזכויותשצבר )2(
במועדמשלוח לתנאיהתכנית,החל בהתאם
ההודעהכאמורבפסקה)1(ולפחותעדלמועד
סיום למועד עד או לתוקף השינוי כניסת

התכנית,לפיהענייןע

הטבות תכנית המפעיל הנפקה רישיון בעל )ד(
לתקופהקצובהלאיערוךשינויבתכניתולאיסייםאת
התכניתלפניתוםהתקופההקצובה;בעלרישיוןכאמור
ישלחללקוחהודעהביןשלושהלארבעהחודשיםלפני
תוםהתקופההקצובה,עלתוםהתקופהועלזכותולממש
אתההטבותאואתהזכויותלפיתכניתההטבותעדתום

התקופהע

הודעותכאמורבסעיפיםקטנים)ב()1(,)ג()1(ו–)ד( )ה(
יישלחוללקוחבאחתהדרכיםהמפורטותלהלןשבהבחר
הלקוחלקבלהודעותמהמנפיק,בהתאםלפרטיההתקשרות
שמסרהלקוחלמנפיקבמועדההתקשרותאובמועדמאוחר

יותר:

דואר; )1(

דואראלקטרוני; )2(

מסרון; )3(

אמצעיתקשורתמקווןאחרע )4(

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ו(
לקבוע-

למסור החובה תחול לא שבהן נסיבות )1(
או כולן זה, סעיף להוראות בהתאם הודעות

חלקן,אותחולבשינוייםכפישיקבע;

בעלי של או הטבות תכניות של סוגים )2(
רישיונותהנפקהשהוראותסעיףזה,כולןאו
חלקן,לאיחולולגביהםאויחולובשינוייםכפי

שיקבעע

הוראותסעיףזהלאיחולועלאלה: )ז(

התכנית, סיום או הטבות בתכנית שינוי )1(
בשלאחדמאלה:

או הטבות המציע עוסק לגבי ניתן )א(
זכויותלפיהתכניתצופירוק,צופירוקזמני,
הקפאת צו נכסיםאו כינוס צו כינוס, צו
הליכיםלפיכלדין,ואםהעוסקהואיחיד
-ניתןלגביוצוכינוסנכסיםאוצוהכרזה

עלפשיטתרגללפיכלדין;

העוסקכאמורבפסקתמשנה)א(חדל )ב(
להתקייםאושביתהעסקשלונסגר;

הניתנת הטבה שאינה מיוחדת מכירה )2(
"מכירה זו, בפסקה הטבות; לתכנית בהתאם
מיוחדת"-מכירתסוףעונה,מכירתחיסולמלא
מכירה כלשהו, אירוע לרגל מכירה חלקי, או
שבהמוצעתללקוחהטבהנוסףעלהטוביןאו

עלהשירותיםשבעבורםשילם,אוכלמכירה
השירותים או הטובין מוצעים שבה אחרת
עלידיבעלרישיוןההנפקה,כולםאוחלקם,
במחיריםמוזליםלתקופהמסוימת,שלאבדרך

מתןהנחהללקוחפלוניע

מענה אנושי מקצועי

בעלרישיוןהנפקההמספקשירותטלפוניהכולל 44בע)א(
מערכתאוטומטיתלניתובשיחותייתןמענהאנושימקצועי
לאחר להלן, המפורטים שירותים לסוגי לפחות ללקוח
האזור אואת האפשרות,אםקיימת,לבחוראתהשפה

הגאוגרפישבהםיינתןהשירותהטלפוני:

טיפולבתקלה; )1(

בירורחשבון; )2(

סיוםהתקשרותע )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בשירותטלפוני )ב(
הכוללמענהאנושימקצועינפרדלשירותיםשבעלרישיון
הנפקהמספק,הוארשאילאפשרללקוחלבחוראתסוג

השירותלפנימתןהמענההאנושיהמקצועיע

האנושי המענה לקבלת ההמתנה משך )ג(
המקצועיבסוגיהשירותיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(לא
יעלהעלששדקותמתחילתהשיחה,והלקוחלאיופנה

לשירותהשארתהודעה,אלאאםכןבחרבכךע

קבעהמפקחהוראותלענייןמשךהמתנה )1( )ד(
לקבלתמענהאנושימקצועי,רשאיהואלהורות
ממשך לחרוג רשאי ההנפקה רישיון בעל כי
ההמתנההקבועבסעיףקטן)ד(,בסוגיהשירותים
המפורטיםבסעיףקטן)א(,בשיעורמכללהפניות
לתקופהשקבע,אובפרקזמןשקבע,מראשאו

בדיעבד;

ידווח ,)1( בפסקה כאמור המפקח הורה )2(
לוועדתהכלכלהשלהכנסתעלההוראותשקבע,
עלעמידתםשלבעלירישיוןהנפקהבהוראות
אלה,ובכללזההשיעוריםמכללהפניותשבהם
עמדובעלירישיוןהנפקהבפרקהזמןשנקבע
לסוגי ובחלוקה מקצועי, אנושי מענה למתן
מענה לתת מחויבים הם שבהם השירותים
בשלוש יימסר כאמור דיווח מקצועי; אנושי
- ההוראות של תוקפן תחילת מיום השנים
אחתלשישהחודשים,ולאחרהתקופההאמורה
של האינטרנט באתר ויפורסם לשנה, אחת -

המפקחע

הוראותסעיףזהלאיחולובמקרהשלתקלה )ה(
מערכתיתכלליתבהספקתהשירותיםעלידיבעלרישיון
זה, סעיף הוראות קיום את מאפשרת שאינה הנפקה,
לרבות אזורית, בפריסה לפחות אירעה כאמור והתקלה
ביישובמסוים,ובלבדשבפנייהכאמורלקבלתמענהאנושי,
יודיעבעלרישיוןההנפקהללקוח,בהודעהמוקלטת,מהו

האזורשישבותקלהואתהמועדהמשוערלתיקונהע
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מהוראות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ו(
שנקבעולפידיןאוברישיוןהמחייבותמתןמענהאנושי

מקצועיבזמןקצרמהזמןשנקבעבסעיףזהע"

)רישוי(, הבנקאות לחוק ד'2 פרק של נוסחו וזה
התשמ"א-1981,שמוצעלהחליפובסעיף66לחוקהמוצע:

"פרק ד'2: סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

הגדרות

בפרקזה- 36טע

"חברה"-כהגדרתהבחוקהחברות;

"חוזהכרטיסחיוב","לקוח","מנפיק","נכס","ספק"
ו"עסקה"-כהגדרתםבסעיף11ב;

"כרטיסחיוב"-כהגדרתובסעיף11ב,למעטלוחיתאו
חפץאחרלשימושחוזרהמיועדיםרקלמשיכת

כסףבאמצעותמכשיריבנקממוכנים;

"סולק"-בעלרישיוןסליקה;

תשלום - חיוב בכרטיס עסקאות של "סליקה",
מאותו לקוח שרכש הנכסים תמורת של לספק
ספקבאמצעותכרטיסחיוב,כנגדקבלתתמורת
התשלום ואם החיוב, כרטיס ממנפיק הנכסים
לספקכאמורנעשהבידיהמנפיק-כנגדקבלת

תמורתהנכסיםישירותמהלקוח;

"סליקהצולבת",שלעסקאותבכרטיסחיוב-סליקה
כרטיס של המנפיק שאינו מי בידי המבוצעת

החיובשבאמצעותובוצעההעסקה;

"רישיוןסליקה"-רישיוןכמשמעותובסעיף36יאע

חובת רישוי

לאיעסוקאדםבסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב, 36יע
אלאברישיוןלפיסעיף36יאע

רישיון סליקה

הנגידרשאי,לפישיקולדעתו,ולאחרהתייעצות 36יאע)א(
עםועדתהרישיונות,לתתרישיוןסליקהלחברהע

לאייתןהנגידרישיוןסליקהלפיהוראותסעיף )ב(
קטן)א(,אלאאםכןהוןהמניותהמונפקוהנפרעשלמבקש
הרישיוןאינופחותמהסכוםשקבעהנגיד,בצו,באישור
שרהאוצרוועדתהכספיםשלהכנסת,ויחולולענייןזה

הוראותסעיף7)ג(,בשינוייםהמחויביםע

עלרישיוןסליקהיחולוהוראותסעיפים6ו–8, )ג(
בשינוייםהמחויביםע

סולקשרישיונובוטל,דינולענייןהפקודהכדין )ד(
סולקבמשךשנהמיוםהביטול,ויחולולענייןזההוראות

סעיף9)ב(,בשינוייםהמחויביםע

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בסולק

)ג(,)ה( )ב(, הוראותסעיפים34,34א,35,35ב)א(, 36יא1ע

ו–)ו(,ו–36יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלסולק,כאילוהיה
תאגידבנקאי,ואולםהנגידרשאילקבועלפיסעיף35ב)ב(
שיעורשונהמהשיעורהחללפיהסעיףהאמורעלתאגיד

בנקאי,והכלבכפוףלהוראותאותוסעיףע

סולק בעל היקף פעילות רחב

בסעיףזה,"סולקבעלהיקףפעילותרחב"-סולק 36יבע)א(
שסלק20אחוזיםאויותרממספרהעסקאותבכרטיסיחיוב
שנסלקובישראלבידיסולקיםאומסכוםהתמורההכולל
ששולםלספקיםבישראלבידיסולקים,בשנהשקדמהלמתן
)ב(;לצורךחישוב ההוראותמאתהמפקחלפיסעיףקטן
השיעורכאמוררשאיהמפקחלראותבמנוייםלהלן,כולם

אוחלקם,כחלקמהסולק:

חברהשהסולקהואבעלענייןבה; )1(

חברההשולטתבסולק; )2(

חברהשמיששולטבסולקהואבעלעניין )3(
בהע

הבטחת לשם דרוש הדבר כי המפקח סבר )ב(
או חיוב בכרטיסי עסקאות סליקת בתחום התחרות
הוא, רשאי הספקים, או הלקוחות טובת הבטחת לשם
כיסולק הממונהעלהתחרות,להורות בהתייעצותעם
סליקת לשם מנפיק עם יתקשר רחב פעילות היקף בעל
עסקאותבכרטיסיהחיובהמונפקיםבידיאותומנפיק,אם
מצאשסולקכאמורסירבלהתקשרעםהמנפיקמטעמים

בלתיסבירים;לענייןזה-

בלתי תנאים התננית השאר, בין יראו, )1(
מנפיק, עם להתקשרות סולק, בידי סבירים,

כסירובמטעמיםבלתיסבירים;

סירובסולקלהתקשרעםמנפיקשאינונתון, )2(
לפידין,לפיקוחושלהמפקחאושלהממונהעל
שוקההון,ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר,ייחשב

כסירובמטעמיםסביריםע

סולק מתארח

סליקה לבצע מתארח לסולק יאפשר סולק 36יב1ע)א(
כללים יקבע האוצר, שר בהסכמת הנגיד, באמצעותו;
להסדרתמעמדוופעולתושלסולקמתארח,ובכללזהאת

תנאיהאירוחע

לאהגיעוסולקוסולקמתארחלהסכמהלגבי )ב(
המחיר בעניין הוראות הנגיד להם ייתן האירוח, מחיר

שישלםהסולקהמתארחע

בסעיףזה- )ג(

מערכות בחוק כהגדרתה - תשלומים" "מערכת
תשלומים,התשס"ח-2008;

ישיר באופן מחובר שאינו סולק - מתארח" "סולק
באמצעות סליקה ומבצע התשלומים למערכת

סולקאחר,שאינוסולקמתארחע
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מנפיק בעל היקף פעילות רחב

בסעיףזה,"מנפיקבעלהיקףפעילותרחב"- 36יגע)א(
כרטיסי ממספר יותר או אחוזים עשרה שהנפיק מנפיק
אשר מנפיק או בישראל, שהונפקו התקפים החיוב
באמצעותכרטיסיהחיובשהנפיקבוצעועשרהאחוזים
באמצעות בישראל שבוצעו העסקאות מסכום לפחות
כרטיסיחיובשהונפקובישראלבשנהשקדמהלשנהשבה
)ד(, המפקחפרסםאתרשימתהמנפיקיםלפיסעיףקטן
והמפקחהודיעלועלכךלפיאותוסעיףקטן;לשםחישוב
השיעורכאמוררשאישרהאוצר,בהתייעצותעםהמפקח
ועםהממונהעלהתחרותלהורותכייראובמנוייםלהלן,
כולםאוחלקם,חלקמהמנפיק,אםסברכיהדברדרוש
לשםהבטחתהתחרותבתחוםסליקתעסקאותבכרטיסי

חיובאולשםהבטחתטובתהלקוחותאוהספקים:

תאגידשהמנפיקהואבעלענייןבו; )1(

תאגידהשולטבמנפיק; )2(

תאגידשמיששולטבמנפיקהואבעלעניין )3(
בוע

מנפיקבעלהיקףפעילותרחבלאיסרבלהתקשר )ב(
עםסולקלשםביצועסליקהצולבתשלעסקאותבכרטיסי
החיובשהנפיק,מטעמיםבלתיסבירים;לענייןזה,יראו,
מנפיק, בידי סבירים, בלתי תנאים התניית השאר, בין

להתקשרותעםסולק,כסירובמטעמיםבלתיסביריםע

שרהאוצר,בהתייעצותעםהמפקחועםהממונה )ג(
עלהתחרות,רשאילפטורהמנפיקבעלהיקףפעילותרחב
מהוראותסעיףקטן)ב(,אםסברכיהחלתהוראותהסעיף
בתחום בתחרות לפגוע עלולה מנפיק אותו על האמור
כרטיסיהחיובכךשהתועלתמהחלתההוראות הנפקת
לשםהבטחתהתחרותבתחוםסליקתעסקאותבכרטיסי
בטובת ובהתחשב כאמור, מהפגיעה נמוכה תהיה חיוב

הלקוחותאוהספקיםע

המפקחיפרסםבאתרהאינטרנטשלבנקישראל, )ד(
אחתלשנה,רשימהשלמנפיקיםבעליהיקףפעילותרחב
שלא רחב פעילות היקף בעלי למנפיקים כך על ויודיע

נכללוברשימהכאמורבשנהשקדמהלשנתהפרסוםע

עלאףהוראותסעיף15אלפקודה,המפקח )1( )ה(
לשר מסמך להראות או ידיעה לגלות רשאי
האוצראולמימטעמו,ובלבדשנוכחכילשם
מילויתפקידושלהשרלפיסעיףזהישצורך

בגילויהידיעהאוהמסמך;

מסמך יראה ולא ידיעה אדם יגלה לא )2(
על העובר זה; סעיף הוראות לפי לו שנמסרו
הוראותסעיףקטןזה,דינו-מאסרשנהאוקנס

כאמורבסעיף15א)ג(לפקודהע"
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פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
סימן א': תיקון חוק אוויר נקי

פרק ג': כללי

המשרדלהגנתהסביבה)בפרקזה-המשרד(מופקד
עלהרישויוהאסדרהשלנושאיאיכותהסביבהבעסקים
ובמפעלים,מכוחחוקיםשוניםשבסמכותועמערכיהרישוי
הקיימיםבמשרדמסדיריםפעילויותתעשייתיות,תשתיות
פסולתוביוב,ושירותיםשונים,כגוןתחנותתדלוק,שהם
סביבתיים וסיכונים מפגעים לגרימת פוטנציאל בעלי
זהלטייב המוצעיםבפרק מטרתהתיקונים ובריאותייםע
ולייעלאתמערכיהרישויהקיימיםהןבפןהרגולטוריוהן
על המבוססת כוללת רפורמה באמצעות הסביבתי, בפן

התאמהלסטנדרטיםהמקובליםבאיחודהאירופיע

בשניםהאחרונותפעלהמשרדלגיבושושלמתווה
לטיובהרגולציה,שכללשיחמקיףעםכללבעליהעניין
הממשלה משרדי עם וכן האזרחית, החברה ונציגי
הרלוונטייםעבשנת2015הפיץהמשרדאתתזכירחוקרישוי
סביבתימשולב,התשע"ה-2015,שכללהסדרמקיףלעניין
אסדרהסביבתיתמשולבתשלמיתקניתעשייהועסקים
גדוליםבמטרהלתתהגנהטובהלסביבהעלכלמרכיביה,
אךלאחרעבודתהכנהבתכמהשניםנפסקקידומושל
התזכירעבשנתייםהאחרונות,בתיאוםעםמשרדהאוצר,
גובשמתווהחלופילטיובהאסדרההסביבתיתבישראל,
תוךיישוםהעקרונותהנוהגיםבאסדרההסביבתיתבאיחוד
האירופי,ובתוךכךלהביאלהפחתתנטלהאסדרההעודף
עלהמגזרהעסקיעביוםכ״גבאבהתשפ״א)1באוגוסט2021(
התקבלההחלטתממשלהמס'223שעניינהייעולהליכי
הרגולציהבמשרדלהגנתהסביבה)בפרקזה-החלטת
תקציב לאישור הנלוות ההחלטות במסגרת הממשלה(,
המדינהעבהחלטתהממשלההאמורההוטלעלהמשרד
להפיץתזכירחוקליישוםההחלטה,בהסכמתשרהאוצר,

בתוך180ימיםמקבלתההחלטהע

מהמשרד לקבל נדרשים מסוימים עסקים כיום,
כמההיתריםנפרדים,אשרמתקבליםבהליכיםנפרדים
ובמועדיםשונים,ובראשם:היתריפליטהלפיחוקאוויר
נקי,התשס"ח-2008)בפרקזה-חוקאווירנקי(,אישור
ותנאיםברישיוןעסקלפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968
)בפרקזה-חוקרישויעסקים(,והיתרירעליםמכוחחוק
חוק - זה )בפרק התשנ"ג-1993 המסוכנים, החומרים
הסדרי יתוקנו זה פרק במסגרת המסוכנים(ע החומרים
הרישויבחוקאווירנקיובחוקהחומריםהמסוכנים,באופן
שהליכיהרישוייאוחדוככלהאפשר,עלבסיסעקרונות
האסדרהבאיחודהאירופי,כךשיינתןהיתרסביבתיאחוד
לפעילותבעלתפוטנציאללגרוםלהשפעהסביבתיתניכרת
)היתרפליטהאחודלפיחוקאווירנקיוהיתררעליםאחוד
לפיחוקהחומריםהמסוכנים(עיצויןכיהתנאיםבהיתר
האחודיכללואתאותםנושאיםוהיבטיםהמוסדריםכיום
למשל, כך עסקיםע רישוי וחוק האמורים החוקים מכוח
היבטיםבתחוםהקרינההבלתימייננתשישלהםהסדר

ייעודיבחקיקהאחרת,לאיוסדרובמסגרתההיתרהאחוד
אלאבמסגרותהחוקיותהקיימותע

נוסףעלכך,לגביהיתרהזרמהליםהניתןעלידיועדה
ממקורות הים זיהום למניעת החוק מכוח בין־משרדית
יבשתיים,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוקמניעתזיהום
למתן ומועדים תקופות איחוד לאפשר מוצע הים(,
ההיתריםהשונים,כדילטייבולייעלאתהתיאוםביניהםע
זאת,בלילבטלאתההיתרהנפרדלהזרמהליםובלילאחדו

עםההיתריםהסביבתייםהאחריםע

עודמוצעלהבהירכיהיתרהזרמהליםנדרשרקלגבי
הזרמהליםבמישריןאובעקיפיןדרךשפךנחל,ובמקביל
לתקןאתההסדרלענייןצוויהרשאהלהזרמהלנחל,הקבוע
בחוקהמים,התשי"א-1951)בפרקזה-חוקהמים(,כך
נחלע לשפך הרשאהלאיידרשבמקרהשלהזרמה שצו
בכךתבוטלהחפיפההקיימתכיוםביןהיתרההזרמהלים

לביןצוההרשאהע

כמוכן,מוצעבפרקזהלעדכןאתרשימתהסקטורים
והפעילויותשעליהםתחולחובהלקבלהיתררעליםמכוח
גבוהים סף ערכי קביעת תוך המסוכנים, החומרים חוק
יותרלפעילותהטעונההיתרבהשוואהלמצבהקייםהיום
לפיהחוקהאמורעכך,פחותעסקיםייכנסולגדרהאסדרה
הפרטנית,באופןשיאפשרתיעדוףשלהטיפולוהאסדרה
לגביפעילויותשלהןהשפעהסביבתיתניכרתעבמסגרתזו,
כוללפרקזהגםהוראותתחילהומעברמדורגותלאורך
ממשטרי המעבר את שיאפשרו שנים, כמה של תקופה

הרישויהקיימיםלהסדריםהחלופייםהמוצעיםע

פרקזהכוללסדרהשלתיקוניחקיקה,כאשרלכל
חוקשמתוקןמיוחדסימן,וסימןנוסףכוללתיקוניםעקיפים
שלשניחוקיםנוספים,לצורךהשלמתההסדריםהנוגעים
וחוק נקי אוויר חוק הם לתקן שמוצע החוקים אליהםע
החומריםהמסוכנים)ראוסימניםא'ו־ב'בפרקזה(,אשר
לגבישניהםמוצעיםתיקוניםנוספיםשיפורטולהלן;וכן
חוקלמניעתזיהוםהיםוחוקהמיםעעודמוצעיםתיקונים
לתוספותבחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,
מינהליים, לעניינים משפט בתי ולחוק התשע"א-2011,

התש"ס-2000ע

סימן א': תיקון חוק אוויר נקי

חוקאווירנקיכוללשורהארוכהשלהסדרים סעיפים 4
הנוגעיםלמניעהולצמצוםשלזיהוםהאווירע ו־15
מקורות של אסדרה שעניינו מקיף פרק ובהם  כללי 
הדירקטיבה על המבוסס נייחים, פליטה 
96/61/ECIntegratedPollutionPrevention האירופית
andContrul)בפרקזה-דירקטיבתIPPC()ראופרקד'
לחוק(עהדירקטיבההאמורההסדירהאתהליכיהרישוי
הסביבתישלפעילויותתעשייתיותמשמעותיותבאירופה

ר ב ס ה י  ר ב ד



489 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

בחוקאווירנקי,התשס"ח-422008)בפרקזה-חוקאווירנקי(-4עתיקוןחוקאווירנקי

בסעיף2-)1(

בהגדרה"היתרפליטה",במקום"סימןב'בפרק"יבוא"פרק";)א(

אחריההגדרה"חוקהגנתהסביבה"יבוא:)ב(

""חוקהחומריםהמסוכנים"-חוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-431993;";

במקוםההגדרה"הטכניקההמיטביתהזמינה"יבוא:)ג(

בתכנון,בבנייה, המשמשים ושיטות טכנולוגיה,אמצעים - ""טכניקה"
פעילות של או פליטה מקור של בפירוק או בתחזוקה בהפעלה,

המתבצעתבו;

"טכניקהמיטביתזמינה"-טכניקהשהיאאחתמהטכניקותהמיטביות
והמתקדמותביותרהזמינותליישוםמעשיומקובלותכבסיסלקביעת
של למניעה ואשרמיועדות בהיתר, אחרים פליטהותנאים ערכי
פליטהוהשפעותשליליותעלהסביבהבכללותה,ובנסיבותשבהן
מניעהכאמוראינהאפשרית-לצמצוםפליטהוהשפעותכאמור;

לענייןזה-

בעתשנחקקהחוקהאמור,במתכונתשלרישויסביבתי
משולבעבשונהמכך,במסגרתחוקאווירנקיאומצועקרונות
הדירקטיבהלגביהסדרתההיבטיםשנגעולמניעתזיהום
האווירבלבד,ולאלכללההיבטיםהסביבתייםכגוןפליטות
שפכיםלסביבהעההיבטיםהסביבתייםהנוספים,גםאלה
שמתקיימיםבמקורותהפליטההחייביםבהיתרפליטהלפי
חוקאווירנקי,נותרותחתאסדרהבחקיקהאחרת,ובעיקר

מכוחחוקרישויעסקיםוחוקהחומריםהמסוכניםע

הסביבתיים בהיבטים הטיפול בין הפיצול עקב
לממש כיום ניתן לא נפרדים, רישוי בהליכי השונים
הכוללים האירופית, האסדרה עקרונות את מלא באופן
למשלהתחשבותבהשפעותהדדיותביןמרכיביהסביבה
השונים)אוויר,מים,קרקעועוד(עזאתאףעלפישהמשרד
הניתן ככל האירופית האסדרה עקרונות ליישום פעל
יצוין התמונה להשלמת הקיימתע החוקית במסגרת גם
2010בדירקטיבה כידירקטיבתה־IPPCהוחלפהבשנת
UEIndustrialEmissionsDirective/2010/75)בפרקזה
-דירקטיבתIED(,שמבוססתגםהיאעלהעקרוןהמרכזי

שלרישויסביבתיפרטניואינטגרטיביע

הפעילויות לגבי זה, בסימן המוצע התיקון פי על
הטעונותהיתרפליטהלפיחוקאווירנקי,אשרטעונות
גםרישיוןעסקאוהיתררעלים,יינתןהיתרסביבתיאחוד
מכוחחוקאווירנקי-היתרפליטהאחודעההסדרהמוצע
שואףלשפראתהאסדרההסביבתיתהכוללתשלפעילויות
אלה,שהןבעלותהשפעהניכרתעלהסביבה,תוךהעלאת

רמתהוודאותלעסקיםוהשקיפותלציבורע

לפיכך,מוצעתבפרקזהסדרהשלתיקוניםבחוקאוויר
נקי,לצורךהתאמתולעקרונותהאסדרההאירופיתכפי
שהםמעוגניםכיוםבדירקטיבתIEDובדירקטיבותנוספות
הנוגעותלרישויואסדרהשלמיתקניתעשייה)ראולמשל
לאירועים סיכונים על בקרה שעניינה סווסו דירקטיבת
2012/18/EU מסוכנים חומרים המערבים משמעותיים
SEVESO-ontheControlofMajor-accidentHazards
InvolvingDangerousSubstances)בפרקזה-דירקטיבת
סווסו(,וכןתיקוניםנוספיםשנדרשיםבחוק,חלקםכחלק

ממסקנותשלהליכיטיוב,הכולכפישיפורטלהלןע

לפסקה )1(

סעיף2לחוקאווירנקיכוללהגדרותלמונחיםשנעשה
זו בהםשימושבהוראותהחוקעהתיקוןהמוצעבפסקה
כוללכמההתאמותטכניותשלנוסחההגדרותשבסעיף
האמורלתיקוניםהמוצעיםבהוראותהחוקענוסףעלכך
כוללהתיקוןהמוצעבפסקהזוכמהשינוייםשיפורטולהלן:

- הזמינה"  המיטבית  "הטכניקה  ההגדרה  החלפת 
)ג(,להחליףאתההגדרההאמורה מוצע,בפסקתמשנה
להגדרה תתאים נקי אוויר בחוק המונח שהגדרת כך
IEDעכמוכןמוצע העדכניתהקיימתכיוםבדירקטיבת
להוסיףהגדרהשלהמונח"טכניקה",שאףהיאתואמתאת
ההגדרהבדירקטיבההאמורהעהגדרהמוצעתזומבהירהכי
מונחזהמתייחסלכללהטכנולוגיות,האמצעיםוהשיטות
המשמשיםבמקורפליטהעלכללהיבטיועטכניקהיכולה
לכלולאמצעיםפיזיים,ציוד,וכןשיטותפעולהואמצעי
תפעולשוניםבכלמעגלהחייםשלמפעל,מהתכנון,דרך

ההפעלהוהתחזוקהועדסיוםפעילותופירוקע

ס"חהתשס"ח,עמ'752;התשע"ב,עמ'450ע 42

ס"חהתשנ"ג,עמ'28ע 43
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יראוטכניקהכזמינהליישוםמעשיאםרמתהפיתוחשלה )1(
מאפשרתיישוםמבחינהטכניתוכלכליתלגביאותוסוגשלמקור
שהיא בין וביתרונותיה, בעלותה בהתחשב פעילות, או פליטה
מיוצרתאושנעשהבהשימושבישראלוביןשלא,ובלבדשבעל

מקורהפליטהיכוללהשיגהבאופןסביר;

יראוטכניקהכמיטביתאםהיאהטכניקההאפקטיביתביותר )2(
בהשגתרמהכלליתגבוההשלהגנהעלהסביבהבכללותה;";

במקוםההגדרה"הממונה"יבוא:)ד(

""הממונה"-עובדהמשרדשהשרהסמיכולענייןהוראותלפיחוקזה,
פליטה היתר שהוא פליטה היתר שלעניין ובלבד חלקן, או כולן
אחודכמשמעותובסימןה'בפרקד',ובכללזהמתןהיתרכאמור
וקביעתתנאיואוסירובלמתןהיתרכאמור,ביטולואוהתלייתו,
לענייןהפרטיםבתוספתהשלישיתהמסומניםבכוכבית,יוסמךעובד

בכירשלהמשרד;";

אחריההגדרה"הממונה"יבוא:)ה(

""המנהל"-עובדבכירשלהמשרד,שהשרהסמיכולענייןהוראותלפי
חוקזה,כולןאוחלקן;";

BAT - Best Available( זמינה" מיטבית "טכניקה
Technique()בפרקזה-BAT(הואמונחמרכזיבדירקטיבת
בעלי שהם הפליטה מקורות את לחייב שמטרתו ,IED
לעמוד הסביבה על משמעותית להשפעה פוטנציאל
בסטנדרטיםשנבחנוואושרובמנגנוןהאירופישהוקםלפי
הדירקטיבה,הכוללהחלפתמידעביןהמדינותוקביעת
)Bref - BAT reference documents( ייחוס מסמכי
ומסמכימסקנות)BATC-BATconclusions(עההגדרה
המוצעתכוללתכמהמרכיביםהמבהיריםאתמשמעות
המונחים"מיטבית"ו"זמינה"בהקשרזהעהתיקוןהמוצע
אינומשנהאתההגדרההקיימתבחוקאווירנקיבמהותה,
אלאכאמורמתאיםאותהלהגדרההעדכניתהכוללתאת
כללההיבטיםהסביבתיים,ולארקאתההיבטיםהנוגעים

למניעתזיהוםאווירע

וזהנוסחהשלההגדרהשמוצעכאמורלהחליפה:

""הטכניקההמיטביתהזמינה"-הטכנולוגיהוהאמצעים
בתכנון, המשמשים ביותר, המתקדמים האחרים
ושל פליטה מקור של ובתחזוקה בהפעלה בבניה,
פעילותהמתבצעתבו,אוטכנולוגיהואמצעיםכאמור
שייעודםמניעהאוצמצוםשלזיהוםהאוויר,המוספים
למקורפליטה,והכלובלבדשמתקיימיםבהםכלאלה:

של מרבי לצמצום או למניעה מביא יישומם )1(
ולמזעור הפליטה ממקור לאוויר מזהמים פליטת

הפגיעהבסביבהבכללה;

הםבשלבפיתוחהניתןליישוםמבחינהטכנית )2(
וכלכלית,במקורהפליטהאובפעילויותהמתבצעות
בו,אובמקורותפליטהאובפעילויותמסוגםבאותו

של ובעלויותיהם ביתרונותיהם בהתחשב מגזר,
הטכנולוגיהוהאמצעיםכאמור;

יושמו טרם אם אף סביר באורח זמינים הם )3(
בישראלבפועל;"ע

בעלהתפקידהרגולטורי החלפת ההגדרה "הממונה" - 
בחוקאווירנקיהוא"הממונה",אשרמוגדרבחוקכך:

עובד או במשרד אוויר איכות אגף ראש - "הממונה" 
המשרדהכפוףאליו,מקצועיתאוניהולית,שהשר,
בהמלצתראשהאגף,הסמיכולענייןהוראותלפיחוק

זה,כולןאוחלקן;"ע

הממונהיהיה זוולקבועכי מוצעלהחליףהגדרה
עובדהמשרדשהשרלהגנתהסביבה)בפרקזה-השר(
הסמיכולענייןהוראותחוקאווירנקי,כולןאוחלקןעשינוי
זהנועדלאפשראתהגמישותהמתחייבתלענייןהגורמים
שאותםיהיהאפשרלהסמיךלצורךיישוםהחוקבכלהנוגע
להיתרפליטהאחוד,ולהיבטיםאחריםהמוסדריםבחוק,
כגוןמניעתזיהוםאווירמתחבורה,בהתאםלמבנההארגוני
שלהמשרדעכמוכן,בהתאםלהחלטתהממשלה,מוצע
כילגבימפעליםמורכביםמבחינהמקצועיתואסדרתית
שישלהםהשפעותסביבתיותמשמעותיות,יינתןההיתר
עלידיממונהשהואעובדבכירבמשרדעסוגיהמפעלים
והפעילויותהאלהיסומנובכוכביתבתוספתהשלישית
והפעילויות הסקטורים את הקובעת נקי, אוויר לחוק

הטעוניםהיתרפליטהע

הוספת ההגדרה "המנהל" -בחוקאווירנקיכיום,לאהוקנו
המוקנות הסמכויות וכלל בכיר, תפקיד לבעל סמכויות
מכוחוניתנולממונהעלנוכחהתיקוניםהמוצעיםבחוקוכפי
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במקוםההגדרה"מקורפליטהטעוןהיתר"יבוא:)ו(

""מקורפליטהטעוןהיתר"-כמשמעותובסעיף17;";

בסעיף13)א(,בסופויבוא"ולענייןמקורותפליטהנייחיםשהםמקורותפליטה )2(
טעוניהיתרפליטה-גםלפיהוראותסעיף16א";

אחריסעיף16יבוא:)3(

"עקרונות
ושיקולים

לאסדרתמקורות
פליטהנייחים

הפעלתהסמכויותלפיפרקזהלענייןהתקנתתקנות,16אע )א(
בבקשות החלטה אוהשגות, בחינתבקשות הנחיות, מתן
תנאים קביעת או אישורים או היתרים מתן השגות, או
בהיתר,תיעשהעלבסיסגישהסביבתיתמשולבתובהתאם
למקובלבאסדרההנוהגתבמדינותהאיחודהאירופי,ובכלל
ונהלים תקנים שיטות, מודלים, תקנות, בדירקטיבות, זה
מקצועייםלענייןמקורותפליטהטעוניהיתר)בחוקזה-

האסדרההאירופית(,וכןבשיםלבלכלאלה:

שמקובלהיום,מוצעלקבועכיהפעלתסמכויותמסוימות
מכוחו,כגוןהחלטהבהשגהעלהחלטתהממונהלפיסעיף
22בהמוצע)ראופסקה)10((,אוהטלתעיצוםכספי,תיעשה
עלידיגורםבכירעיובהרכיבמקרהשגורםבכירבמשרד
אותואדםלדון, למנהל,לאיוכל גםלממונהוגם מונה

כמנהל,בהשגהעלהחלטהשקיבלכממונהע

מוצע  - היתר"  טעון  פליטה  "מקור  ההגדרה  החלפת 
להחליףאתההגדרההאמורהכהשלמהלתיקוןהמוצע
)4(עוזהנוסחההגדרה בסעיף17לחוקאווירנקי,בפסקה

האמורהכיום:

""מקורפליטהטעוןהיתר" -מקורפליטהשמתבצעתבו
או השלישית בתוספת המפורטות מהפעילויות פעילות
שישבומיתקןמהמיתקניםהמפורטיםבתוספתהאמורה;"ע

לפסקה )2(

להתקין השר את מסמיך נקי אוויר לחוק 13 סעיף
תקנותלענייןמניעהוצמצוםשלזיהוםאווירממקורות
פליטהנייחיםעמקורותפליטהטעוניהיתרפליטהמהווים
קבוצהמובחנתמביןמקורותהפליטההנייחיםעהתיקון
המוצעבפסקהזונועדלהבהירכיהעקרונותוהשיקולים
בסעיף היתר,המפורטים פליטהטעוני לאסדרתמקורות
16אהמוצע)ראולהלןדבריההסברלפסקה)3((,יחולוגם
לענייןהתקנתתקנותמכוחסעיף13לחוקאווירנקילעניין

מקורותפליטהאלהע

לפסקה )3(

זיהום מניעת את מסדיר נקי אוויר לחוק ד' פרק
האווירממקורותהפליטההנייחיםעסימןב'בפרקהאמור
עוסקבמקורותהפליטהטעוניההיתרעמוצעלהוסיףלסימן
א'בפרקד'לחוקאתסעיף16אכנוסחוהמוצע,ולקבועבו
כיהפעלתכללהסמכויותלפיהפרקהאמורתיעשהעל
פיהמקובלבאסדרההאירופית,וזאתנוסףעלהעקרונות
והשיקוליםהמפורטיםבשארהוראותהפרק,ובהןבהוראות

סימןב'האמורע

כפישפורטלעיל,סימןב'בפרקד'לחוקאווירנקי
האירופית הדירקטיבה בסיס על גובש הקיים בנוסחו
לרישויסביבתימשולבשהייתהנהוגהבעתחקיקתהחוק
)IPPC(עלאחריישוםהסימןהאמורלאורךלמעלהמעשור,
ובהתאםלהחלטתהממשלה,נמצאכייישוםמקיףיותר
העדכנית האירופית באסדרה הנוהגים ההסדרים של
)IED(,לגביהיבטיםסביבתייםנוספים,בגישהמתכללת,
יאפשרטיובשלהאסדרההסביבתיתשלמקורותהפליטה
הנייחיםבישראלעבהתאםלכך,מוצעכימתןהיתריפליטה
וקביעתדרישותסביבתיותייעשובהתאםלמקובלבאסדרה
הנוהגתבמדינותהאיחודהאירופי,ובכללזהבדירקטיבות,
חוקים,תקנות,מודלים,שיטות,תקניםונהליםמקצועיים

בהיבטיםהסביבתייםהשוניםע

החקיקההסביבתיתהאירופיתכוללתסוגיאסדרה
שוניםשלהיבטיהסביבההשונים,כגוןמניעתזיהוםאוויר,
מניעתזיהוםמים,מניעתסיכוניחומריםמסוכניםוכדומהע
האיחוד של ובתקנות בדירקטיבות קבועים ההסדרים
האירופי,ומיושמיםבכליםשוניםשלחקיקהמדינתיתבכל
אחתממדינותהאיחודעבעשורהאחרון,השקיעהמשרד
מאמציםמרוביםבלמידתהאסדרההאירופיתוביישומה
עם והתייעצות השוטפת העבודה במסגרת הן בפועל,
מאסדריםאירופיים,והןבכמהפרויקטיםמשותפיםעם
מוצע הממשלה, להחלטת בהתאם האירופיע האיחוד
לפרטבסעיף16אלחוקאווירנקיכנוסחוהמוצעעקרונות
מרכזייםהמקובליםבאסדרההאירופית,לרבותהאפשרות
לפנותלכלליםואמותמידהמקצועייםהמיושמיםבמדינות
מפותחות)אםהאסדרההאירופיתאינהמתאימהלתנאי
נקי אוויר בחוק מספק ביטוי לידי באים שלא הארץ(,
בנוסחוהקיים,ובהםבחינתהשפעותהדדיותביןמרכיבי
הסביבהכמכלול)cross-media(,ניהולסיכונים,העדפת
הפחתהבמקור,וכןהפחתהשלנטלאסדרתיככלהאפשרע
כאשר כי שיקולים, אותם במסגרת להבהיר, מוצע עוד
נדרשותהתאמותלתנאיהארץ,למשלכאשרלאמצויה
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הסביבה מרכיבי בין הדדיות השפעות בחינת )1(
בריאות ועל הסביבה על השפעות ובחינת השונים

הציבורכמכלול;

ניהולסיכונים; )2(

העדפתהפחתהבמקור; )3(

הפחתתנטלאסדרהעודףככלהאפשר,ובכללזה )4(
צמצוםעלויותעודפותהכרוכותבציותלאסדרה,וכן

יצירתודאותויציבותאסדרתית;

בענייןשבוהאסדרההאירופיתאינהמתאימה )5(
מקצועיים מידה אמות או כללים - הארץ לתנאי

המיושמיםבמדינותמפותחותע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמכלשיקולאחר )ב(
שישלשקוללפיפרקזהבהפעלתהסמכויותכאמורבאותו

סעיףקטןע";

בסעיף17-)4(

בסעיףקטן)א(,במקום"טעוןהיתר"יבוא"שמבוצעתבופעילותמהפעילויות )א(
המפורטותבתוספתהשלישיתאושישבומיתקןמהמיתקניםהמפורטיםבתוספת
האמורה,בכלהיקף,אובהספק,כושרייצור,כמויותאויחידותמדידהאחרות

כמפורטבה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הנחיהמקצועיתבאסדרההאירופיתבנושאמסויםשקיים
מקצועיים מידה ואמות לכללים לפנות ניתן בישראל,
המיושמיםבמדינותמפותחותאחרות,כגוןארצותהברית

אואוסטרליהע

בסעיף המפורטים השיקולים עיגון כי להבהיר יש
16אהמוצעאינומשנהכשלעצמואתתוקפםשלתנאים,
תקנותאוהנחיותאחרותשניתנואושנקבעומכוחהחוק
לפייוםתחילתושלהחוקהמוצע,אלאמנחהלגביעריכת

שינוייםועדכוניםעתידייםע

לפסקאות )4( ו–)26()א(

סעיף17לחוקאווירנקיקובעאתחובתהרישוילגבי
מקורותפליטהנייחים,ומפנהלתוספתהשלישיתלאותו
והפעילויות המיתקנים סוגי רשימת נקבעה שבה חוק
הטעוניםהיתרפליטהעהתיקוןהמוצעבסעיףקטן)א(של
סעיף17האמורהואתיקוןנוסחשאינומשנהאתמהות

חובתההיתרכפישנקבעבחוקהקייםע

סעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(כנוסחםהמוצעמחליפים
אתההוראההקבועהכיוםברישהשלהתוספתהשלישית

לחוקאווירנקי,וזהנוסחה:

ייצור, כושר הספק, נקבעו שבו מקום בכל זו, "בתוספת
כמויותאויחידותמדידהאחרות,יחושבואלהבהתאם

אחרות מדידה יחידות או כמויות ייצור, כושר להספק,
מרבייםאשרניתןלהגיעאליהםבאמצעותמקורהפליטה,
אףאםבפועלמופעלמקורהפליטהבהספק,בכושרייצור,

כמויותאויחידותמדידהאחרותנמוכיםיותרע"

עלפיהוראהזו,במקריםשבהםקבועערךסףלרישוי
בהתאםלהספק,כושרייצור,כמויותאויחידותמדידה
הקיבולת או ההספק לפי הרישוי חובת תיקבע אחרות,
הפוטנציאליתהמרביתולאלפיהמצבבפועלעלצדכלל
המוצע(, )א1( קטן )בסעיף בתוקפו לעמוד שיוסיף זה
המוצע, כנוסחו )א2( קטן בסעיף במפורש, לקבוע מוצע
כיבמצביםשבהםיוכח,להנחתדעתושלהממונה,כי
ההספקאוהקיבולתלאצפוייםלהגיעבפועללהספקאו
בהספק בפועל תהיה הפעילות וכי המרביים, הקיבולת
אוקיבולתשמתחתלערךהסףלרישוי,יוכלהממונה,אם
ביקשזאתבעלמקורהפליטה,לאשרכימקורהפליטהפטור
מחובתהיתרפליטהעמצביםאלהעשוייםלהתקייםבמקרה
שקיימתהגבלהלפידיןעלהפעילותבמקורהפליטה,כגון
מגביל הפליטה מקור על שחל הרישוי שמשטר במקרה
מלכתחילהאתהספקהייצור,אובמצביםשבהםמתקיימת
מגבלהפיזית,למשלבמקרהשהמשךתהליךהייצורתלוי
הוראות לפי מוגבלתע שקיבולתו במפעל אחר במיתקן
סעיף16אהמוצע,ייבחנוהדבריםבהתאםלאמותהמידה

המקובלותבענייניםאלהבמדינותהאיחודהאירופיע
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חישובההספק,כושרהייצור,הכמויותאויחידותהמדידההאחרות, ")א1(
כאמורבסעיףקטן)א(,ייעשהבהתאםלהספק,כושרהייצור,הכמויותאו
מספריחידותהמדידההמרבייםאשרניתןלהגיעאליהםבאמצעותמקור
הפליטה,אףאםבפועלמופעלמקורהפליטהבהספק,כושרייצור,כמויות

אומספריחידותמדידהנמוכיםיותרע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(,רשאיהממונה,לבקשתבעל )א2(
מקורפליטה,לאשרכימקורהפליטהאינוטעוןהיתר,אםהוכחלהנחתדעתו
כיבשלמגבלהפיזיתהקיימתבמקורהפליטהאוהגבלההחלהעליולפי
דין,לאיתאפשרבובפועלביצועפעילותבהספק,בכושרהייצור,בכמויות

אובמספריחידותהמדידההמרבייםכאמורבסעיףקטן)א1(ע";

בסעיף18-)5(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"בקשהתוגשבאופןדיגיטלי,במתכונתשפרסם )א(
הממונהבאתרהאינטרנטשלהמשרד,ואשרתעמודלעיוןהציבורבמשרד;הודעה
עלפרסוםמתכונתהגשתהבקשה,וכלשינוישלה,תפורסםברשומות;השררשאי

לקבועהוראותנוספותלענייןאופןהגשתבקשהכאמור";

בסעיףקטן)ב(-)ב(

הטכניקות כלל "מבין יבוא האוויר" "זיהום אחרי )1()ה(, בפסקה )1(
הפליטה ערך את לקבוע "ואםניתן יבוא ובסופה הזמינות", המיטביות
המוצעלכלמזהם,המשויךלאותהטכניקה-ערךהפליטההמוצעכאמור";

בפסקה)2()א(,המילים"ודרכיהגשתה"-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ד(,במקום"ממנהומכל"יבוא"ממנה,מכל",במקום"אושנמסר" )ג(
יבוא"ומכלמסמךשנמסר"ואחרי"הגשתהבקשה"יבוא"לפידרישתוכאמור

בסעיףקטן)ג()1(";

לפסקה )5(

סעיף18לחוקאווירנקיקובעהסדריםלענייןהגשת
לכלול שיש הפרטים את ומונה פליטה, להיתר בקשה
בבקשהכאמור,בהתאםלתקנותשיותקנומכוחועמכוחושל
סעיף18האמורהותקנותקנותאווירנקי)היתריפליטה(,
התש"ע-2010)ק"תהתש"ע,עמ'1334()בפרקזה-תקנות
וכן הבקשה הגשת הליכי יישום לצורך פליטה(, היתרי
קביעתאמותמידהלמתןהיתרלפיסעיף19לחוקאוויר
נקיעתקנותאלהיוסיפו,ככלל,לעמודבתוקפןעמוצעיםכמה

תיקוניםלסעיףזה,כמפורטלהלןע

כך ו–)ב()2()א(, )א( קטנים סעיפים את לתקן מוצע
פי על דיגיטלי, באופן תוגש פליטה להיתר שהבקשה
מתכונתשיפרסםהממונהבאתרהאינטרנטשלהמשרדע
כי מוצע בחקיקה, כיום המקובלים להסדרים בהתאם
הממונהיפרסםברשומותהודעהעלפרסוםהמתכונתוכן

עלשינוישלהע

את מונה אשר )ב(, קטן לסעיף תיקון מוצע עוד
לתקנות בהתאם להיתר, בבקשה לכלול שיש הפרטים
)1()ה(שלהסעיף שייקבעוכאמורעמוצעלתקןאתפסקה
הקטןהאמורולהבהירכיבבקשהיצייןמבקשההיתראת

במקור ליישם מציע שהוא הזמינה המיטבית הטכניקה
המיטביות הטכניקות כלל מבין שבבעלותו, הפליטה
הזמינות,וכןאתערךהפליטההמשויךלאותהטכניקה,
אםנקבעלגביהערךכאמורעיובהר,כיהטכניקההמיטבית
הזמינהנקבעת,גםכיוםוגםלפיהתיקוןהמוצע,לפימסמך
IEDאורגולציות ייחוסשמתפרסםבמסגרתדירקטיבת
מקבילותבמדינותהאיחודהאירופי,לפיבדיקותמקצועיות
מפורטותשמבוצעותבמנגנוניםשלהאיחודהאירופיעבחלק
מהמקריםקיימתטכניקהמיטביתזמינהאחת,ובמקרים
אחריםקיימותכמהטכניקותהעונותלדרישהונחשבות

,IED דירקטיבת עקרונות את ליישם במטרה ל–BATע
ובמיוחדכדילהתחשבבמרכיביהסביבההשוניםכמכלול,
ישליישםאתאחתהטכניקותולקבועביחסאליהאתערך
הפליטהלכלמזהםכפישעולהמהמסמכיםהאירופיים
)מסמכיה–BREF-BATreferencedocuments,אומסמכי

ייחוסאחרים(ע

)ד(שעניינו נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיףקטן
ערים לאיגוד להיתר הבקשה אודות על מידע העברת
לאיכותהסביבהאוליחידהסביבתית,באופןשיבהירכי
שהוגשו השלמה מסמכי גם להעביר הבקשה מגיש על

לממונהלפידרישתוכאמורבסעיףקטן)ג()1(ע
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בסעיף19,סעיףקטן)ג(-בטל;)6(

בסעיף20-)7(

יבוא חודשים" שישה בתוך )א( קטן "בסעיף במקום )ג()1(, קטן בסעיף )א(
ובהודעה חריגים "במקרים במקום שנה", בתוך )ה(, או )ד( קטנים "בסעיפים
מנומקתבכתב"יבוא"בהודעהבכתב"ובמקום"בשלושהחודשים"יבוא"בשישה

חודשים";

בסעיףקטן)ד(- )ב(

במקום"יכיןטיוטתהיתרויקייםהליך"יבוא"יחולוהוראותאלה:"; )1(

הקטעהחלבמילים"לפיסעיף21"יסומןכפסקה)3(,ובה,לפני"לפי )2(
סעיף21"יבוא"הממונהיפרסםאתטיוטתההיתר"ואחרי"כאמור"יבוא

"באותוסעיף";

לפניפסקה)3(יבוא: )3(

הבקשה; למגיש אותה וימסור היתר טיוטת יכין הממונה )1("
מגישהבקשהרשאילטעוןאתטענותיולגביטיוטתההיתר,ובכלל
זהלבקשמהממונההסברלענייןהשיקוליםבקביעתתנאימסוים
שמגישהבקשהטעןלגביו,בתוך30ימיםמיוםקבלתה;פרקהזמן
האמורבפסקהזולאיובאבמנייןהתקופהכאמורבסעיףקטן)ג()1(;

כללוטענותמגישהבקשהבקשהלהסברכאמורבפסקה)1(, )2(
יצרףהממונהלהיתרהסברלענייןהחלטתולגביאותותנאי;הסבר
כאמוריתייחסביןהשארליישוםהשיקוליםלפיחוקזה,ובכללזה

להתאמתהתנאילמקובלבאסדרההאירופיתע";

לפסקה )6(

סעיף19לחוקאווירנקימורהלשרלקבועבתקנות
למקורות פליטה היתר מתן לעניין מידה ואמות כללים
נקבעו כאמור מידה ואמות כללים היתרע טעוני פליטה
)ג(שלאותוסעיף בתקנותהיתריפליטהעלפיסעיףקטן
בין לב, בשים ייקבעו כאמור "הוראות הקיים בנוסחו
השאר,לנהוגבקרבהמדינותהמפותחותבעולם,ולהמלצות
ולהנחיותשפרסמוארגוניםבין–לאומיים,לרבותהאיחוד

האירופי,בענייניםאלהע"

לנוכחהוספתסעיף16אלחוקאווירנקי)ראופסקה
)3((,המעגןבחוקאתהשיקוליםלקביעתתקנותבעניינים
הנזכריםלעיל,מתייתרסעיףקטןזה,ועלכןמוצעלבטלוע
יצויןכיהוראותחוקאווירנקיכתיקונןהמוצעבסימןזה

ניתנותליישוםגםבלאתיקוןשלתקנותהיתריפליטהע

לפסקה )7(

עניינושלסעיף20לחוקאווירנקיבהחלטתהממונה
בבקשהלהיתרפליטה,והואמפרטאתהשיקוליםשעל
הממונהלשקולבבחינתבקשהלמתןהיתרפליטהעיצוין
16אהמוצע, ייווספוכעת,לפיסעיף כילשיקוליםאלה
גםעקרונותהאסדרההאירופיתעכמוכן,מאחרשהיתרי
הפליטההאחודיםשיינתנובעתידצפוייםלכלולגםתנאים

מוסדרים שכיום אחרים, סביבתיים בהיבטים נוספים,
בהיתרירעליםאובתנאיםברישיוןעסק-יידרשהממונה
לפרקזמןארוךיותרלגיבושהחלטהבענייןהיתרפליטהע
לפיכך,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ג()1(שלסעיף20האמור
כךשפרקהזמןלקבלתהחלטהבבקשה,עדגיבושטיוטת
היתראועדלמתןהחלטהלסרבלתתהיתר,יוארךמ־6
חודשים, בשישה להאריכו ניתן ויהיה לשנה, חודשים
במקוםבשלושהחודשיםכפישניתןהיום,אםהדברנדרש

בשלמורכבותהבקשהע

כמוכן,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ד(שלאותוסעיף,
פליטה היתר טיוטת לגיבוש ההליך את שיבהיר באופן
נהוג כיום, ההיתרע לטיוטת המבקש התייחסות וקבלת
להעביראתטיוטתההיתרלמבקשלצורךקבלתהערותיו
כחלקמהליךהבחינההמקצועיתשלהממונהעלנוהגזה
איןעיגוןמפורשכיוםבלשוןהחוק,ונמצאכיראוילעגן
אותובמפורשולקבועלגביולוחותזמניםברוריםעמוצע
כילמבקשיינתןפרקזמןשל30ימיםלהעברתהערותיו,
אךהממונהיוכללהאריךאתהמועדבמידתהצורךמכוח
המינהליעלאחרקבלת במשפט העזרהקיימות סמכויות
התייחסותמבקשההיתרלטיוטה,תפורסםטיוטתההיתר

להערותהציבורע
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בסעיף21-)8(

בסעיףקטן)א(,במקוםהרישהעדהמילים"כאמורבסעיף18)ד("יבוא"בקשה )א(
למתןהיתרפליטהוכלמסמךאוחוותדעתשצורפואליהלפיסעיף18)ב(",במקום
"ממועדהגשתם"יבוא"ממועדהגשתם;מידעופרטיםנוספיםשהוגשולממונה
לפידרישתוכאמורבסעיף18)ג()1(וחוותדעתשנמסרולממונהלפיסעיף18)ד(
יפורסמוויועמדולעיוןהציבורכאמורלאיאוחרממועדפרסוםההודעהכאמור

בסעיףקטן)ב(";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"תפוצהרחבה"יבוא"החליט )ב(
הממונהלשקולליתןהיתרפליטהאולתיתובתנאים,כאמורבסעיף20)ד(רישה,

יפרסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשלהמשרד";

בסעיףקטן)ד()2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ג(

)א(,רשאיהממונה הודיעמגישהבקשהכאמורבפסקתמשנה ")ב1(
לפרסםאתהבקשהולהעמידהלעיוןהציבור,כאמורבסעיףקטן)א(,בלי
הפרטיםשמגישהבקשהטעןלגביהםכאמורבפסקתמשנה)א(,עדלקבלת
באתר החלטתו את שיפרסם ובלבד האמורה, הטענה בעניין החלטתו
האינטרנטשלהמשרדלאיאוחרממועדפרסוםההודעהכאמורבסעיף

קטן)ב(;";

לבקש רשאי המבקש כי להבהיר מוצע כן, כמו
מהממונההסברבענייןתנאיםמסוימיםשהואטעןלגביהם
בהתייחסותולטיוטהעמטרתההסברהיאבעיקרהלהציג
נקי אוויר חוק לפי השיקולים יישום את עקרוני באופן
ביחסלקביעתהתנאיםבהיתרהפליטהעהסדרזהאינוגורע
מחובתההנמקההכלליתלפיכלליהמשפטהמינהלי,החלה
שהמבקש במקרה המינהלע רשויות של החלטות לעניין
את הפליטה להיתר יצרף הממונה כאמור, הסבר ביקש
ההסברלענייןאותותנאי)ראופסקאות)1(ו–)2(שלסעיף

קטן)ד(כנוסחןהמוצע(ע

לפסקה )8(

התיקוניםהמוצעיםלסעיף21לחוקאווירנקינועדו
פרסום לעניין בחוק הקבוע ההסדר את ולתקן להבהיר
,IPPCמסמכיבקשהלהיתרפליטהעבהתאםלדירקטיבת
מסמכי את יפרסם הממונה כי נקי אוויר בחוק נקבע
לבקשהע הנוגע נוסף מסמך וכל פליטה להיתר הבקשה
לאורךהשנים,יישםהמשרדהוראהזובדרךשלפרסום
שהוגשו משלים מידע או מסמכים וכן הבקשה מסמכי
במסגרתהטיפולבבקשהלפידרישתהממונהעזאתלפי
המקובלבמרביתמדינותהאיחודהאירופיאשרמיישמות
אתהדירקטיבההנזכרתלעיל,ואףמעברלמקובלבמרבית

המדינותהאמורותע

בשניםהאחרונות,במסגרתעתירהשהוגשהבענייןזה
אגבבקשהלהיתרפליטהשלמפעלמסוים,נפסקכילשון
החוקמכוונתלפרסוםשלתכתובותנוספותבקשרלהיתר,
שאינןבגדרמסמכיבקשהאוהשלמהשלבקשהלהיתר
)ראו:עת"מ44280-02-19)י־ם(יעלכהןפארןנ'מנהלאגף
איכותאווירושינויאקלים)פורסםבנבו,20ע3ע18((עפרסום

כזה,אשראינומקובלבקרבמדינותהאיחודהאירופי,אינו
ישיםבפועללנוכחהיקפםהרחבשלמסמכיהבקשהושל
התכתובותהנוגעותלכלהיתר,שבמקריםרביםכוללות
התועלת לפרסמוע שאין מסחרי סוד המהווה מידע גם
מבדיקתסודותמסחרייםלצורךפרסוםתכתובותנוספות
אלה,באופןיזוםלגביכללההיתרים,ומפרסומןאםהדבר
יתאפשר,אינהרבהביחסלנטלהביורוקרטיהכבדהכרוך
לעיל הנזכרת הפרשנות שקבלת כך הבדיקה, בביצוע
שללשוןהחוקאינהמקדמתבאופןממשיאתהשקיפות

לציבור,שאיןחולקעלחשיבותההרבהע

לפיכך,מוצעלהבהירכיהמסמכיםשיפורסמולציבור
יכללואתמסמכיהבקשה)הבקשהוכלמסמךאוחוותדעת
שצורפואליהלפיסעיף18)ב(לחוקאווירנקי(וכןמידע
ופרטיםמשלימיםשהוגשולממונהלפידרישתועישלציין,
כיבהתאםלתיקוןהמוצעבפרקזה,יפורסמוכעתלציבור
מסמכיםנוספיםשאינםמתפרסמיםכיום,ובהםמסמכי
הבקשההנוגעיםלכללההיבטיםהסביבתיים,וכןהסברים
והחלטות השגה ומסמכי הפליטה היתר תנאי לעניין
בעניינם)אםמבקשההיתרהגישהשגה(עפרסומושלמידע
זההואבעלערךוחשיבותלציבור,והואמאפשרלציבור
ההחלטות וקבלת השיקולים את למעשה הלכה להבין

ביחסלהיתריפליטהע

עודמוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(ולקבועכיההודעה
עלהחלטתהממונהלתתהיתרפליטהלפיסעיף20)ד(לחוק
אווירנקיתפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד,ולאיידרש
פרסוםשלהבעיתוןיומיעתיקוןזהמוצעמאחרשפרסום
מאשר יותר רבה במידה לציבור נגיש האינטרנט באתר

פרסוםבעיתוןיומיע
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בסעיף22-)9(

בסעיףקטן)ב()1(,במקוםהסיפההחלבמילים"אואםלאניתן"יבוא"ערכים )א(
אחריםאואמצעיםטכנייםשישליישםבמקורהפליטה,המבוססיםעלהטכניקה
המיטביתהזמינהשישליישםבמקורהפליטה,ככלהאפשרבלילחייבביישוםשל
טכניקהאואמצעימסוים,ואםלאניתן,לדעתהממונה,לקבועערכיפליטהאו
ערכיםאואמצעיםכאמור-תנאיםאחריםשקביעתםתביאלהשגתאותםיעדים

סביבתיים,ובכללזהתנאיםלענייןהגבלתפליטתמזהמיםממקורהפליטה";

בסעיףקטן)ד(,במקום"הטכניקההמיטביתהזמינה,בשיםלבלמאפיינים" )ב(
יבוא"טכניקהשהיאאחתמהטכניקותהמיטביותהזמינות,בשיםלבלבקשתבעל
מקורהפליטה,ובהתחשבבמאפיינים"ואחרי"המקומיים"יבוא"וכןברמתהסיכון
שלהמזהםוקצבהפליטההצפוי,בהיותושלמקורהפליטהקייםאומתוכנן,

ובהיבטיעלותותועלת";

אחריסעיף22יבוא:)10(

לשםניסויבהפעלהשלטכניקהחדשניתבמקורפליטהטעון22אע"טכניקהחדשנית
היתר,רשאיהממונה,בתנאיםשהואקובעבהיתרהפליטה,
לאשרלבעלמקורהפליטהלעשותשימושבאותהטכניקה,
אףאםטרםהתקבלהכטכניקהמיטביתזמינה,והכוללתקופה
מוגבלתובתנאיםשיאפשרולבחוןאםהטכניקההחדשנית
השווה ברמה הציבור ובריאות הסביבה על הגנה מספקת
לרמתההגנהכאמורשמספקתהטכניקההמיטביתהזמינה;
לענייןסעיףזה,"טכניקהחדשנית"-טכניקהחדשהשטרם
של דעתו להנחת ושהוכח, תעשייתי מידה בקנה נבחנה

הממונה,כימתקיימיםלגביהשניאלה:

לפסקה )9(

הוראות סוגי אילו קובע נקי אוויר לחוק 22 סעיף
ותנאיםייקבעובהיתרפליטהעתנאיםאלהנקבעובעת
חקיקתהחוקעלבסיסדירקטיבתIPPCשקדמהלדירקטיבת
IEDעהתיקוניםהמוצעיםלסעיףזהנועדולהבהירכמה
בהתאם כיום למקובל נוסחן את להתאים כדי הוראות

לדירקטיבתIEDע

מוצעלתקןאתסעיףקטן)ב()1(ולהבהירכיבקביעת
לתנאים העדפה האפשר ככל תינתן בהיתר התנאים
הקובעיםמדדיםסביבתייםתוצאתיים,כגוןערכיפליטהע
קביעתהתנאיםבאופןהאמורמאפשרתגמישותרבהיותר
ביישוםהתנאיםלטווחארוךבלאצורךבביצועשינויים
תכופיםבהיתרהפליטהבשלהתאמותטכניותשאיןלהן

השפעהעלהמצבהסביבתיע

כי ולהבהיר )ד( קטן סעיף את לתקן מוצע כן כמו
קביעתהטכניקההמיטביתהזמינהשתיושםבמקורהפליטה
מבין תיעשה בהיתר, התנאים ייקבעו לה ושבהתאם
כללהטכניקותהמיטביותהזמינותהמקובלותבמדינות
האיחודהאירופיעאיןבכךכדילשלולאתהאפשרותלקבוע
בהיתרתנאיםהמחמיריםעלהטכניקההמיטביתהזמינה

המקובלתבאיחודהאירופי,אםקייםצורךבכך,בדומה
למצבלפיהדיןהקייםע

לפסקה )10(

לסעיף 22א המוצע

שימוש באישור הוא המוצע הסעיף של עניינו
בטכניקהחדשניתבמקורהפליטהעהסעיףהמוצעמבוסס
עלסעיף27לדירקטיבתIED,ומטרתולעגןמפורשותאת
האפשרותלבצעהפעלהניסיוניתשלטכניקהחדשה,שיש
או סביבתייםמשופרים לביצועים להגיע פוטנציאל לה
להקטיןאתהעלותלהשגתאותםביצועיםסביבתייםשניתן
להגיעאליהםבטכניקהשהוכרהכטכניקהמיטביתזמינהע
במטרה זה, לעניין ייעודי הסדר עוגן IED בדירקטיבת
לעודדפיתוחשלטכניקותסביבהחדשניותולאפשרלצורך
הניסויגםחריגהמערכיפליטהבעתההפעלה)כפישעשוי
BAT(עעל לקרותבתנאיםמסוימיםגםבטכניקהשהיא
בתנאים יתבצע חדשנית טכניקה של ניסוי המוצע, פי
המאפשריםמעקבובקרהעלההפעלהועלתוצאותהניסויע
קבועהשל ניתןלאשרהפעלה יהיה יצליח, אםהניסוי
הטכניקהבמסגרתהיתרהפליטה,לפיהמקובלבדירקטיבה

הנזכרתע
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היאעשויהלספקהגנהעלהסביבהובריאותהציבור )1(
המיטביות הטכניקות שמספקות מזו יותר גבוהה ברמה
ובריאות הסביבה על ערך שוות הגנה לספק או הזמינות

הציבורבעלותנמוכהיותר;

קיימתאפשרות,מבחינהכלכלית,לעשותבהשימוש )2(
בקנהמידהתעשייתיע

השגהעלתנאי
בהיתרפליטהאו

עלסירובלתת
היתר

בעלמקורפליטהרשאילהגישלמנהל,בתוך21ימים22בע )א(
בהיתר, מסוים תנאי על בכתב השגה ההיתר, קבלת מיום
בטענהשמתקייםאחדמאלה,בשיםלבביןהשארלאמור
בסעיףקטן)ד(,ובלבדשטענותיובענייןהתנאיהאמורהוגשו
לממונהלפנימועדמתןההיתר,אושלאניתנהלוהזדמנות

סבירהלטעוןלענייןהתנאיהאמורלפניאותומועד:

קייםפערניכרביןהעלותהכרוכהבעמידהבתנאי )1(
הסביבתיתהצפויהמיישומו נושאההשגהלתועלת
באסדרה זה לעניין המקובלות המידה אמות פי על

האירופית;

קייםפערניכרביןהמועדשנקבעבהיתרלשם )2(
יישוםהתנאילביןהתקופההדרושהלכךלדעתבעל

מקורהפליטה;

לסעיף 22ב המוצע

מוצעלעגןבחוקאווירנקיהסדרפורמלישלהשגה
בתנאים היתר, לתת סירוב ועל פליטה היתר תנאי על
מסוימיםכמפורטלהלןעהסדרכאמוראינומעוגןהיוםבחוק
אווירנקי,כךשבעלמקורפליטההמבקשלהשיגעלתנאי
שנקבעבהיתרנדרשלהגישעתירהלביתהמשפטלעניינים
מינהלייםעבשלהמורכבותהמקצועיתהרבהשלהיתרים
אלה,וכדילהגביראתהבקרהעלקביעתהתנאיםבהיתרים
ואתהשקיפותלגביה)לנוכחהעובדהשבפועללאמוגשות
עתירות(,נמצאכיישמקוםלאפשרהגשתהשגהבהתאם
כאמורבהתקייםתנאיםמוגדרים להסדרהמוצע,וזאת

ובכפוףלפרסוםלציבור,הכולכמפורטלהלןע

בסעיףקטן)א(,מוצעכייהיהניתןלהגישהשגהעל
ההיתרע קבלת מיום ימים 21 בתוך פליטה בהיתר תנאי
יצויןכיאפשרותזותינתןגםלגביתנאישקבעהממונה
במסגרתשלשינויהיתרפליטהקיים)ראוסעיף26)ז(לחוק
)13()ה((עהגשתהשגה אווירנקי,כנוסחוהמוצעבפסקה
תותנהעלפיהמוצעבכךשהמבקשטעןאתטענותיובעניין
ההליכים במסגרת הממונה, לפני ההשגה נושא התנאי
העברתה הפליטה, היתר טיוטת גיבוש של המוקדמים
להערותהמבקשופרסומהלציבורעבמסגרתהליכיםאלה,
ישלמבקשהזדמנויותרבותלטעוןבענייןתנאיההיתרע
הוצאת בשלב רק הוסף מסוים תנאי שבו חריג במקרה
היתרהפליטהבפועל,ולאנכללבטיוטותמוקדמותכלל,
יהיההמבקשרשאילהגישהשגהלגביאותותנאיגםבלי
שטעןלגביוקודםלכן,וזאתבהעדראפשרותלטעוןלגבי

אותותנאיבשלבמוקדםיותרעיצויןכיאםהשגהתידחה
עלהסףמהטעםשמדוברבטענהחדשה,מגישההשגהיוכל
להגישבקשהלשינויההיתרלפיסעיף26לחוקאווירנקיע

השגה להגיש ההיתר מבקש יוכל המוצע, פי על
הכפוף המשרד של בכיר עובד כאמור, )שהוא, למנהל
אם רק בהיתרפליטה, שנקבע תנאי על הכללי( למנהל

מתקייםאחדמארבעהתנאים,כמפורטלהלןע

התנאיהראשוןהואקיומושלפערניכרביןעלות
העמידהבתנאישנקבעכאמורלביןהתועלתהסביבתית
של ייחוס מסמך קיים זה בעניין מיישומוע הצפויה
הדירקטיבההאירופיתהמנחהבצורהמפורטתלגביאופן
התנאי על להשיג יוכל ההיתר ובעל הבדיקה, עריכת
בהתבססעלטענהזורקאםהציגלממונהבדיקהכאמור
והראהכיעלפיהסטנדרטיםהמקובליםבאיחודהאירופי
הדרישהשנקבעהבאותותנאיבהיתראינהמוצדקתעיצוין
תיכלל הממונה, שיפרסם הבקשה הגשת במתכונת כי
התייחסותלסטנדרטיםהנדרשיםלפיהאסדרההאירופית
גםבהיבטיםאלהעכמוכן,אמותהמידההרלוונטיותיובאו
לידיעתושלהמבקשבמסגרתהליכיבחינתהבקשה,כגון

במסגרתהדיוןבטיוטהובהערותיושלהמבקשע

התנאיהשנישבהתקיימורשאיבעלההיתרלהגיש
השגהנוגעללוחותהזמניםליישוםתנאיבהיתרהפליטהע
עלפיהמוצע,בעלהיתרפליטהיוכללהגישהשגהבטענה
שהמועדיםשנקבעובהיתרליישוםהתנאיאינםישימים

בפערניכרלעומתהמועדיםהנדרשיםלדעתולמטרהזוע
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התנאיאינומתיישבעםאמותמידהמקובלות )3(
לקביעתתנאיםלגביפעילותבעלתמאפייניםדומים

במדינותאשרמיישמותאתהאסדרההאירופית;

עניין באותו מתנאי ניכר באופן שונה התנאי )4(
בעלת פעילות לגבי אחר פליטה בהיתר שנקבע

מאפייניםדומיםע

החליטהממונהלסרבלתתהיתרפליטה,רשאימגיש )ב(
הבקשהלהיתרלהגישלמנהל,בתוך21ימיםמיוםשנמסרהלו
החלטתהממונה,השגהבכתבעלההחלטה,בטענהשהחלטה
ניתנהשלאבהתאםלהוראותלפיסעיפים16אאו19אובלי
לב,בין 20)ב(,ובשים בסעיף האמורים שנשקלוהשיקולים

השאר,לאמורבסעיףקטן)ד(ע

נוכחהמנהל,כיהתקייםתנאימןהתנאיםלהגשת)ג( )1(
השגהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יבחןאםישלשנות
לפי כאמור, היתר לתת או הפליטה היתר תנאי את
לקביעת או היתר למתן לשיקולים בהתאם העניין,
תנאיולפיסימןזה;מצאהמנהל,לאחרבחינהכאמור,
כיישלשנותאתתנאיהיתרהפליטהאולתתהיתר

כאמור,יורהלממונהלעשותכןע

)1(אלאלאחר המנהללאיורהכאמורבפסקה )2(
)ז(, חלוףהתקופהלהגשתהערותכאמורבסעיףקטן

בהערות שדן לאחר - כאמור הערות הוגשו ואם
שהוגשו,ויחולולענייןזההוראותסעיף21)ו(סיפהע

התנאיהשלישישניתןבהתקיימולהגישהשגההוא
כיתנאישנקבעבהיתרהפליטהאינועולהבקנהאחדעם
יידרש כזה במקרה האירופיע האיחוד במדינות המקובל
בעלהיתרהפליטהלהראותכימיתקניםדומיםהפועלים
בנסיבותדומותאינםנדרשיםלעמודבדרישותסביבתיות

דומותבמדינותאלהע

התנאיהרביעיהואכיקייםשונימשמעותיביןהתנאי
שבעלהיתרהפליטהנדרשלעמודבובהשוואהלתנאי
דומהשנקבעלבעלהיתרפליטהאחרבארץשמתקיימות

לגביונסיבותדומותע

בהיתר תנאי על השגה המגיש פליטה היתר בעל
בהתבססעלהתנאיםהנזכרים,ועשוייםלהתקייםלגביו
גםהתנאיםלהגשתהשגהלמנהלהכללילפיסעיףקטן
)ד(,כמפורטלהלן,יידרשלהתייחסבטענותיוגםלטענות
הנוגעותלאותםתנאים,שכןעלפיהמוצעהשגהכאמור
תוכללהתבססרקעלטענהשהועלתהקודםלכןבמסגרת

הליךמתןההיתרוההשגההראשונהשהוגשהלמנהלע

בסעיףקטן)ב(מוצעלאפשרהגשתהשגהבשלדחיית
בקשהלהיתרפליטהעהגשתהשגהבנסיבותאלהתתאפשר
רקאםההחלטהאינהתואמתאתהשיקוליםהאסדרתיים

המקצועייםלמתןהיתרשנקבעובחוקאווירנקי,ולאיהיה
בנסיבות כאמור בקשה דחיית בשל השגה להגיש ניתן
אחרות,כגוןבשלאי–הגשתהבקשהבמלואהאומשיקולים
כללייםכגוןהעדרזכותבמקרקעיןשעליהםיוקםמקור

הפליטהאועבריינותסביבתיתע

ההשגה את יבחן המנהל כי מוצע )ג(, קטן בסעיף
בשנישלבים:תחילהיבחןהמנהלאתהתקיימותהתנאים
תנאי מתקיים כי נוכח אם ורק בהמשך, השגהע להגשת
לגופה, ההשגה את המנהל יבחן האמורים, מהתנאים
בהיתר התנאים לשינוי הצדקה קיימת אם יבחן כלומר
)התנאינושאההשגהותנאיםאחרים(עכך,גםאםיימצא
שקייםפערניכרביןהדרישותהמקובלותבמדינותהאיחוד
האירופילביןהתנאישנקבעבהיתר,איןמשמעותהדבר
שישהכרחלתקןאתההיתר,למשלאםנמצאכיהנסיבות
קביעת מחייבות הפליטה מקור מיקום של הייחודיות

דרישהמחמירהיותרמהמקובלע

עודמוצעכיהמנהליקבלהחלטהבהשגהבתוך60
זוב־30ימים ימיםמקבלתה,והואיוכללהאריךתקופה
נוספיםאםהדברנדרשבשלמורכבותהבקשהעהחלטת
המנהלבהשגהתינתןרקלאחרשההשגהפורסמהלהערות
הציבור,ואםהוגשוהערותכאמור-לאחרשהמנהלדן
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החלטתו את ההשגה למגיש ימסור המנהל )3(
המנומקתבהשגה,בכתב,בתוך60ימיםמיוםהגשתה,
ואולםרשאיהוא,בהודעהבכתב,לדחותאתהמועד
למתןהחלטתוב־30ימיםנוספים,אםראהצורךבכך

בשלמורכבותההשגהע

עלהחלטתהמנהלבהשגהכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאי )ד(
של הכללי המנהל לפני בכתב להשיג הפליטה מקור בעל
המשרד)בסעיףזה-המנהלהכללי(,בתוך21ימיםממועד
מתןההחלטה,בטענהשמתקיים,נוסףעלהאמורבסעיפים
קטנים)א(או)ב(,אחדמאלה,ובלבדשטענהכאמורנכללה

בהשגהלפיאותוסעיףקטן:

ההשגה נושא ההיתר שתנאי סביר חשש קיים )1(
כאמורבסעיףקטן)א(אוהחלטהלדחותהשגהשהוגשה
לפיסעיףקטן)ב(,עלוליםלסכןאתהמשךקיומושל
קוייצורבמקורפליטהאואתפעילותמקורהפליטה
כולו;לענייןזה,"קוייצור"-מיתקןאוכמהמיתקנים

המשמשיםבתהליךייצורשבסופומיוצרמוצר;

שהוא פליטה מקור של לפעילות ניתן ההיתר )2(
תשתיתלאומיתכמפורטלהלןאומתבקשלגביפעילות
כאמור,ותנאיההיתרכאמורבסעיףקטן)א(אוהחלטה
לפגוע עלולים )ב(, קטן בסעיף כאמור השגה לדחות
אולמשק לציבור באיכותהשירות באופןמשמעותי
אובאספקתואולהביאלעלייהביוקרהמחייהבתחום

התשתית:

רכבת; )א(

נמל; )ב(

תחנתכוח; )ג(

מיתקןלהתפלתמים; )ד(

שדהתעופה; )ה(

מיתקניאחסוןוהולכהשלנפט,גזאודלק; )ו(

ביתחוליםע )ז(

בהערותשהוגשועאףעלפישככלל,מוצעכיהמנהליבחן
אתהבקשהבשנישלביםכמתוארלעיל,הרישבהתאם

ללוחהזמניםיכולששלביםאלהיתמזגובפועלע

לפיסעיףקטן)ד(כנוסחוהמוצע,במקרהשלדחיית
עליו שבהתבסס התנאי על נוסף התקיים ואם ההשגה,
הוגשהההשגה,גםאחדמהתנאיםהנוספיםכמפורטלהלן,
יוכלבעלהיתרהפליטהלפנותבהשגהמנומקתנוספת
למנהלהכללישלהמשרד)בפרקזה-המנהלהכללי(,
בתוך21ימיםמיוםקבלתהחלטתהמנהלבהשגההראשונהע

התנאיהראשוןמתקייםבמקרהשהתנאיםשנקבעו
מסכנים למנהל, השיג ושלגביהם הפליטה, היתר לבעל
אתהמשךקיומושלהמפעלאושלקוייצורעלמותרלציין
כיבעלהיתרהפליטההמבקשלטעוןלקיוםהתנאייידרש
להציגטענהממשיתהמגובהבאסמכתאות,ולאלטעון
אתטענותיובעלמאעיודגשכיבעלההיתריידרשלהראות
הייצור קו של או קיומושלהמפעל להמשך הסיכון כי
מבעיות ולא עצמו, בהיתר מהתנאי ונובע ממשי הוא
אחרותכגוןקשייםבניהולפיננסי,שאינןקשורותלעלויות

הנובעותמהתנאיםבהיתרע
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תהיה )ד( או )ב( )א(, קטנים בסעיפים כאמור השגה )ה(
מנומקתויצורפולהאסמכתאותלתמיכהבהתקיימותהתנאים
בסעיף כאמור השגה ולעניין קטנים, סעיפים אותם לפי

קטן)א()1(-גםתוצאותבדיקתהעלותהכרוכהבעמידהבתנאי
נושאההשגהוהתועלתהסביבתיתהצפויהמיישומו,כאמור

באותוסעיףקטן,שהגישהמבקשלממונה,לפנימתןההיתרע

ההוראותלפיסעיף18)א(סיפהיחולולענייןהגשתהשגה )ו(
כאמורבסעיפיםקטנים)א(,)ב(או)ד(,בשינוייםהמחויבים

ובשינויזה:במקום"הממונה"יקראו"המנהל"ע

השגהכאמורבסעיפיםקטנים)א(,)ב(או)ד(שהוגשה )ז(
בהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ו(,תפורסםלהערותהציבור
באתרהאינטרנטשלהמשרד;כלאדםרשאילהגישלמנהל
אולמנהלהכללי,לפיהעניין,הערותלענייןההשגהבתוך21
ימיםממועדפרסומה,ויחולולענייןהפרסוםהוראותסעיף

21)ד(,בשינוייםהמחויביםע

הוגשהלמנהלהכלליהשגהכאמורבסעיףקטן)ד(,)ח( )1(
יקייםהתייעצותבכתבלגביקיומהוהיקפהשלהשפעה
משקיתבקשרלהשגה,עםהמנהלהכללישלהמשרד
הממשלתיהאמוןעלתחוםפעילותושלמגישההשגה,
ואםהוקמהבחוקרשותהאחראיתלפידיןלאסדרת
תחוםהפעילותשלמגישההשגה-עםראשהרשות;
לאהשיבהמנהלהכללישלהמשרדכאמוראוראש
הרשותהאמורה,בכתב,עלפנייתושלהמנהלהכללי
בתוך21ימיםמיוםשנמסרהלוהפנייה,יראואתחובת
התייעצות,בתוםהתקופההאמורה,כאילוקוימה;אם
האחריותלאסדרתתחוםהפעילותכאמוראינהנתונה
לפידיןבידיאףמשרדממשלתיאורשותכאמור,יקיים
המנהלהכלליאתההתייעצותלפיפסקהזועםהמנהל

הכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהע

התנאיהשנישיאפשרהשגהלמנהלהכללימתקיים
במקרהשהיתרהפליטהניתןלמפעלשהואתשתיתלאומית
)2(,וכאשרהתנאיםבהיתר מהסוגיםהמפורטיםבפסקה
נושאההשגהעלוליםלפגועבאינטרסציבורימשמעותי
אספקת של או למשק או לציבור השירות איכות של
השירותכאמוראולהביאלעלייהביוקרהמחיהבתחוםזהע
בפסקה)2(מוצעלמנותשבעהסוגיםשלתשתיתלאומית,
זו-רכבת,נמל,תחנת שלגביהםתוכללהתקייםעילה
כוח,מיתקןהתפלה,שדהתעופה,מיתקניאחסוןוהולכה
שלדלקים)כוללתשתיותחלוקהשלגז(,אוביתחוליםע
יובהר,כירכבת,נמל,ביתחוליםאושדהתעופהאינם
טעוניהיתרפליטהכיום,אךמאחרשעשויהלהתקייםבהם
פעילותהטעונההיתרכאמור,ובהתאםלהסדרעםהסדר
ההשגההמוצעבתיקוןלחוקהחומריםהמסוכנים,בסעיף
3דלחוקהאמור,כנוסחוהמוצעבסעיף2)4(להצעתהחוקע

בסעיףקטן)ו(,מוצעכיהשגותלפיסעיף22בהמוצע
יוגשובאופןדיגיטלי,בהתאםלמתכונתשיפרסםהמנהל

באתרהאינטרנטשלהמשרדע

לפיסעיףקטן)ז(כנוסחוהמוצע,ההשגותלפיסעיף
21 של לתקופה הציבור להערות יפורסמו המוצע 22ב
ימים,בהשמטתסודותמסחרייםאוביטחונייםבהתאם
להסדרהקייםבענייןזהבסעיף21)ד(לחוקאווירנקיעכמו
החלטות יפורסמו המוצע, כנוסחו )י( קטן סעיף לפי כן,
של הכללי המנהל עמדת וכן הכללי והמנהל המנהל
משרדממשלתיאוראשרשותציבוריתשהתקיימהעימו
התייעצות)ראולהלןדבריההסברלסעיףקטן)ח(המוצע(,

לידיעתהציבורע

השגה שהוגשה במקרה כי מוצע )ח( קטן בסעיף
של לקיומה טענה במסגרתה והועלתה הכללי, למנהל
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המנהלהכלליייתןאתהחלטתובהשגהלאחר )2(
קיוםהתייעצותכאמורבפסקה)1(,ויחולועלהחלטתו

הוראותסעיףקטן)ג(,בשינוייםהמחויביםע

להיתר ערבהגשתהבקשה מגישההשגה, היהבידי )ט(
נושאההשגה,היתרפליטה,יעמודההיתרהאמורבתוקףעד
למתןהחלטהבהשגהלפיסעיפיםקטנים)ג(או)ח(,אלאאם

כןמתקייםאחדמאלה:

ההשגה נושא ההיתר כי ביקש ההשגה מגיש )1(
ייכנסלתוקףאףלפנימתןהחלטהבהשגה;

המנהלאוהמנהלהכללי,לפיהעניין,הורהכי )2(
ההיתרנושאההשגהייכנסלתוקף,במלואו,בחלקו,או
בשינוייםשעליהםיורה,לפנימתןההחלטהבהשגה;
המנהלאוהמנהלהכללי,לפיהעניין,יורהכאמוררק
אםנוכחכיהדברנדרשכדילמנועאתאחדמאלה,
והכולבהתחשבבעלותיישוםהתנאישלגביוהוגשה
ההשגהוהמועדשנקבעליישומוביחסלמועדלקבלת
החלטהבהשגה,ובשיםלבלקיומןשלדרכיםחלופיות

ליישוםהתנאיועלותן:

פגיעהניכרתבסביבהאובבריאותהציבור; )א(

חוזרים או מתמשכים פגיעה או זיהום )ב(
ונשניםבסביבהאובבריאותהציבור;

סיכוןמשמעותילציבוראולסביבהע )ג(

עם התייעצות הכללי המנהל יקיים משקית, השפעה
עם הרלוונטיאו המשרדהממשלתי המנהלהכללישל
ראשרשותציבוריתהמופקדתלפיחוקעלתחוםהפעילות
שלמגישההשגהעהמנהלהכללישלהמשרדהממשלתי
אוראשהרשותהציבוריתשעימומתקיימתההתייעצות,
60 21ימים,שיימנובמסגרת יוכללהשיבלפנייהבתוך
הימיםשבמהלכםנדרשהמנהלהכללילקבלאתהחלטתו
בהשגהעיובהרכיגםהחלטתושלהמנהלהכלליבהשגה
נדרשתלעמודבכללהוראותחוקאווירנקי,וההשגהאינה
במתן והשיקולים החוק הוראות של עקיפה מאפשרת
היתרפליטהוקביעתתנאיו,לרבותיישוםהשיקוליםלפי

האסדרההאירופיתע

ניתנה לא עוד כל כי לקבוע מוצע )ט( קטן בסעיף
החלטהבהשגה,יעמודהיתרהפליטההקייםשבידיהמשיג
בתוקפועהוראהזומתייחסתלמצביםשבהםהתנאישלגביו
מוגשתההשגהנקבעבמסגרתחידושהיתרהפליטהאו
שינויו,כךשבידיהמשיגישהיתרפליטהקודםלאותה
פעילותעכאשרהיתרהפליטהשלגביומוגשתההשגההוא

היתרראשוןלאותהפעילות,בידיבעלההיתרהאפשרות
לפעולעלפיההיתרשניתןלובמקביללהגשתההשגה,
ועליולהניחכיבמקרהשתידחההשגתו,הואיידרשלעמוד

בכלהתנאיםשנקבעובהיתר,ולכלכלאתצעדיובהתאםע

עםזאת,גםבמקרהשלחידושאושינויהיתר,המנהל
אוהמנהלהכללייוכללהורותעלכניסתההיתראוהשינוי
לתוקףעודבטרםקבלתהחלטהבהשגה,אםנוכחכיהדבר
דרושכדילמנועפגיעהבסביבהאובבריאותהציבורעיש
לציין,כימרביתהתנאיםהמחייביםהשקעהמשמעותית,
משמעותית היערכות דורשים פליטה, בהיתר הנקבעים
ועלכןיישומםאינומיידיאלאנפרשלאורךתקופתתוקף
היתר של לתוקף הכניסה מועד הקדמת לפיכך, ההיתרע
הפליטההחדשאינהשוללתאתהאפשרותלקייםדיון
ענייניבהשגהולקבלהחלטהלגביהבתוךתקופהקצרה
שלכמהחודשיםעבמקרהשמגישההשגהיידרשלהוצאות
במהלךתקופתהדיוןבהשגה,עקבכניסתההיתרלתוקף
כאמור,ישקולהמנהלחלופותזמניותלמניעתהפגיעהאו

הסיכוןלסביבהע
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החלטותהמנהלוהמנהלהכללילפיסעיףזהוכןחוות )י(
האמון המשרדהממשלתי של הכללי המנהל מאת הדעת
הרשות ראש מאת ההשגה, מגיש של הפעילות תחום על
האחראיתלאסדרתתחוםהפעילותכאמוראומאתהמנהל
הכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייה,לפיהעניין,שניתנה
)ח(,יפורסמובאתר במסגרתהתייעצותכאמורבסעיףקטן
האינטרנטשלהמשרד,ויחולולענייןהפרסוםהוראותסעיף

21)ד(,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף24,סעיףקטן)ב(-בטל;)11(

בסעיף25-)12(

בסעיףקטן)א(,במקום"שבע"יבוא"עשר"; )א(

בסעיףקטן)ג(- )ב(

הסיפההחלבמילים"הוגשהבקשה"תסומןכפסקה)1(,ובה,במקום )1(
"ארבעהחודשים"יבוא"שנה"ובסופהיבוא"הממונהרשאילהאריךאת
התקופההאמורהבשישהחודשיםנוספיםאםנוכחכיהתקיימונסיבות

מיוחדותהמצדיקותזאת";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

או פליטה להיתר הבקשה מגיש לבקשת רשאי, הממונה )2("
לחידושו,לתתהיתרפליטהלתקופהקצרהמחמששנים,אםנוכח
מטבעה, זמנית פעילות היא ההיתר מבוקש שלגביה שהפעילות
אושהיאצפויהלהימשךפחותמחמששנים,לפיהצהרתמגיש
הבקשה;מגישהבקשהלהיתרפליטהיצרףאסמכתאותלתמיכה

בהצהרתולפיפסקהזוע";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"עד22"יבוא"ו־22ב";)ג(

לפסקה )11(

24לחוקאווירנקיקובעהוראותלגביהיחס סעיף
ביןהיתרהפליטהוהיתריםאחריםשמקורהפליטהנדרש
בהםעסעיףקטן)ב(שלהסעיףהאמור,שעניינורישיוןעסק

אוהיתרזמנילפיחוקרישויעסקים,קובעכך:

לאיינתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקהחייבברישוי )1("
לפיחוקרישויעסקיםשהואמקורפליטהטעוןהיתר,אלא

לאחרקבלתהיתרפליטה;

ניתןהיתרפליטהלמקורפליטהשהואעסקכאמור )2(
כתנאים הפליטה היתר הוראות את יראו ,)1( בפסקה
ברישיוןאובהיתרזמנילפיחוקרישויעסקים,ולאייקבעו
ברישיוןאובהיתרזמניכאמוראובאישורמוקדםהנדרש
לפיהחוקהאמורתנאיםאחריםבענייניםהנוגעיםלמניעה

ולצמצוםשלזיהוםהאווירע"

הוראהזוקיימתהיוםבחוקאווירנקי,מאחרשנושא
הסביבתיים מההיבטים אחד רק הוא האוויר זיהום
נועד הפליטה היתר כאשר עסק, ברישיונות שמוסדרים

להחליףאתהתנאיםברישיוןהעסקבנושאזהבלבדעעל
פיהמוצעבמסגרתתיקוןחוקאווירנקיבסימןזה,היתר
הפליטהשיינתןלמקורותפליטההטעוניםגםרישיוןעסק
)היתרפליטהאחוד(יחליףבמלואואתהאישורוהתנאים
הוראה מוצעת לכך, בהתאם במשרדע האישור נותן של
לקבלת תנאי מהווה אחוד פליטה היתר קבלת שלפיה
רישיוןהעסקלמקורפליטהטעוןהיתר,בדומהלהוראת
29או־29בהמוצעים, 24)ב()1(הקיים)ראוסעיפים סעיף
בסעיף הצורך מתייתר כך עקב זה(ע לחוק )16(4 בסעיף

קטן)ב(האמורועלכןמוצעלבטלוע

לפסקה )12( וסעיף 15

היתר של התוקף תקופת את קובע לחוק 25 סעיף
פליטהעמוצעכיהתקופההאמורהתוארךמשבעשנים
לעשרשניםעזאתמתוךהבנהכינדרשפרקזמןממושך
ליישוםועמידהבתנאיהיתרהפליטהעיצויןכיפרקזמן
שלעשרשניםמקובלגםבהיתריפליטההניתניםבמדינות
האיחודהאירופי,וכיהואעולהבקנהאחדגםעםתדירות
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בסעיף26-)13(

בסעיףקטן)א(,המילים"בכלעת"-יימחקו,ובמקום"להוסיףעלתנאיושל )א(
היתרפליטה,לשנותםאולגרועמהם"יבוא"לשנותאתתנאיושלהיתרפליטה,

ובכללזהלהוסיףעליהםאולגרועמהם";

אחריסעיףקטן)א(יבוא:)ב(

תהיה )א( קטן בסעיף כאמור לשינוי פליטה היתר בעל בקשת ")א1(
מנומקתויחולולענייןהגשתהההוראותלפיסעיף18,בשינוייםהמחויביםע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:)ג(

הממונהלאישנהביוזמתותנאיבהיתרפליטהאלאאםכןסבר ")ב(
שהשינוינדרשכדילמנועפגיעהניכרתבסביבהאובבריאותהציבור
אוכדילמנועזיהוםאופגיעהמתמשכיםאוחוזריםונשניםבסביבהאו
סיכוןמשמעותילציבוראולסביבה;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרוע
מסמכותהממונהלשנותתנאיבהיתרפליטהלבקשתבעלההיתר,וכן
לערוך,ביוזמתו,שינוישלתנאיכאמורשאיןלוהשפעהמשמעותיתעלבעל
ההיתר,כגוןדרישתניטוראודיגוםשיישומהאינוכרוךבהקמתתשתית,

אודרישהלדיווח,רישום,שילוטאוסימוןע";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"שינוימהותיאחרבתנאיהיתרהפליטה"יבוא"אשר )ד(
צפוילהביאלהגדלתפליטתהמזהמיםממקורהפליטהאולהגדלתההשפעה

הסביבתיתשלמקורהפליטהאוהסיכוןלסביבהממנו";

העדכוןשלמסמכיהייחוסשלדירקטיבתIEDעעודמוצע
היתר לגבי החלטה לקבלת במועדים התאמות לערוך

פליטהע

עםזאת,מוצע,בסעיף15להצעתהחוק,לקבועכי
היתרפליטהאחודראשוןשיינתןלפיהוראותסימןב'1
לפרקד'בחוקאווירנקיכנוסחוהמוצעיינתןלשבעשנים,
תקופת שהארכת לוודא כדי זאת, היוםע למצב בהתאם
התוקףשלהיתריהפליטהכמוצעלעיללאתפגעבהגנה
אשר הארוכה ההיערכות תקופת ולנוכח הסביבה, על
פי על הקיימיםע ההיתרים של תוקפם יוארך במהלכה
ההערכההמקצועית,וכלקחמיישוםחוקאווירנקיעד
כה,תקופהזותאפשרבחינהועדכוןשלההיתריםלאחר

הסבבהראשוןבצורהמיטביתע

נקי אוויר לחוק 25)ג( סעיף את לתקן מוצע עוד
ולהסמיךאתהממונהלתתהיתרפליטהלתקופהקצרה
מדובר אם הפליטה, מקור בעל לבקשת שנים, מחמש
בפעילותשהיאמטבעהזמניתאולתקופהקצרהמחמש
מקור של הסביבתית ההשפעה כאלה, במקרים שניםע
הפליטהמוגבלתבהשוואהלפעילותקבועה,ועלכןיהיה
ניתןלבחוןאתהבקשהבלוחזמניםקצריותר,ואףלהתאים
אתדרישותהמידעביחסלהיתרפליטהשניתןל־10שניםע

לפסקה )13(

שעניינו נקי אוויר לחוק 26 סעיף את לתקן מוצע
את להגביל פליטהעמוצע היתר בתנאי שינויים עריכת

לערוך מבקש שהוא במקרה הממונה של דעתו שיקול
ביוזמתושינוייםבהיתרעהנחתהמוצאשלההסדרהיא
כיהליךמתןההיתרוקביעתהתנאיםהואהליךממושך
ומעמיק,הכוללשורהארוכהשלשיקוליםואיזוניםעלפיכך,
שינויבתנאיההיתרייעשהלצורךמניעהשלפגיעהאו
אין לשינוי אם או הציבור, בריאות או לסביבה סיכון
השפעהמשמעותיתעלבעלההיתרעהתיקוןהמוצעעולה
בקנהאחדעםדרישותהסבירותלקבלתהחלטהמינהלית

עלידיהממונהע

עלפיהמוצעבסעיפים11)ב(ו־12)ד()2(להצעתהחוק,
סעיףזהייכנסלתוקפורקלענייןהיתריפליטהשיינתנו
לגבי כלומר, היתרע מתן של מעמיק הליך לאחר בעתיד
הממונה יהיה הקודם, הדין לפי שניתנו פליטה היתרי
מוסמךלעשותשימושבסמכותהנתונהלוהיוםלעניין
12 לסעיף ההסבר דברי גם )ראו בהיתר שינויים עריכת

להצעתהחוק(

במסגרתהתיקוןהמוצעלעיל,מוצעלהחליףאתסעיף
קטן)ב(שלסעיף26לחוקאווירנקי,וזהנוסחו:

בהיתר תנאים מהותי באופן ישנה לא הממונה  ")ב(
פליטהשעניינםיישוםהטכניקההמיטביתהזמינה,אלא
אםכןסברכיקיימתחריגהמתמשכתאוחוזרתונשנית
מערכיסביבהאומערכיייחוס,אוצפויהחריגהכאמור
ובמטרהלמנועולצמצםאתזיהוםהאוויר,אואםסברכי

השינויחיונילקידוםמטרותחוקזהע"
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אחריסעיףקטן)ד(יבוא:)ה(

הממונהיודיעלבעלהיתרהפליטהעלהחלטתובבקשתולפיסעיף ")ה(
קטן)א(,עדתוםהתקופהשלהלן,לפיהעניין:

לענייןבקשהשעניינהשינויכאמורבסעיףקטן)ד(-ארבעה )1(
חודשיםמיוםהגשתהבקשהכנדרשלפיסעיףקטן)א1(;הממונה
את להאריך הבקשה, מורכבות בשל בכך צורך ראה אם רשאי,

התקופההאמורהב־75ימיםנוספים;

לענייןבקשהשעניינהשינוישאינושינויכאמורבפסקה)1(- )2(
חודשייםמיוםהגשתהבקשהכנדרשלפיסעיףקטן)א1(;הממונה
את להאריך הבקשה, מורכבות בשל בכך צורך ראה אם רשאי,

התקופההאמורהב־30ימיםנוספים;

דרשהממונהממגישהבקשהמידעופרטיםנוספיםלפיסעיףקטן)א1(, )ו(
לאיובאבמנייןהתקופההאמורהבסעיףקטן)ה()1(או)2(פרקהזמןשעד
להגשתמידעופרטיםכאמור,וכןלאיובאבמנייןהתקופהכאמורפרקהזמן
שניתןלבעלהיתרהפליטהכדילטעוןאתטענותיוכאמורבסעיףקטן)ג(,
ולענייןהתקופההאמורהבסעיףקטן)ה()1(-גםפרקהזמןלהגשתהערות

הציבורלטיוטהבהתאםלהוראותסעיףקטן)ד(ולדיוןבהן;

22ב,בשינויים עלשינויתנאיבהיתרפליטהיחולוהוראותסעיף )ז(
המחויביםע";

בסעיף27-)14(

בסעיףקטן)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"אובאופןהפעלתו"עדהמילים )א(
"בסעיףקטן)ג("יבוא"לרבותהרחבתו,אושינויבאופןהפעלתושלמקורפליטה
שניתןלגביוהיתרפליטה,שעלוללהגדילבמידהניכרתאתההשפעותהסביבתיות
השליליותשלמקורהפליטה,כולןאוחלקן,אואתהסיכוןלסביבהאולבריאות
בתוספת המפורטים מהמיתקנים מיתקן הוספת למעט ממנו, הנובע הציבור
השלישיתאופעילותמהפעילויותהמפורטותבה"ואחרי"לאשרהבתנאים"יבוא

"הנוגעיםלשינויהמבוקש";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עד22"יבוא"עד21,20בשינוייםהאמוריםבסעיף )ב(
26)ד(,22בו–26)ו(";

כמוכן,מוצעלתקןאתסעיף26)ד(לחוקאווירנקי
ולהבהירכידרישותהפרסוםלציבורלגבישינויבתנאי
היתרפליטהיחולועלשינוימהותיבתנאיהיתרהפליטה
אשרצפוילהגדילאתפליטתהמזהמיםממקורהפליטה
אולהגדילאתההשפעההסביבתיתשלו,ולאעלכלשינוי

מהותישתוכנואינומוגדר,כפישקבועכיוםע

החלטות לקבלת זמנים לוחות לקבוע מוצע עוד
)ראו ההיתר תנאי לשינוי הפליטה מקור בעל בבקשת
סעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(כנוסחםהמוצע(,ולאפשר,בסעיף
קטן)ז(כנוסחוהמוצע,להגישהשגהעלהחלטותהממונה
לגבישינוייםבתנאיהיתרהפליטה,בהתאםלסעיף22ב
לחוקאווירנקיכנוסחוהמוצעבסעיף4)10(להצעתהחוקע

לפסקאות )14( ו–)15(

הפעלה בשינוי עוסק נקי אוויר לחוק 27 סעיף
במקור לבצע מבקש הפליטה מקור שבעל משמעותי
הפליטהעמדוברבשינויבמפעלעצמו,המשנהאתמאפייניו,
מיתקניואופעילותו,ולפיכךכרוךלרובבאישורמראשוכן
בביצועהתאמותשלתנאיהיתרהפליטהעסעיףקטן)א(של
הסעיףהאמורמחייבכיוםקבלתאישורמראשגםבמקרה
שבוהשינויהמוצעמקטיןאתהפליטותאואתההשפעה
,IEDהסביבתיתשלהמפעלעבהתאמהלהוראותדירקטיבת
פליטה מקור שבעל כך קטן סעיף אותו את לתקן מוצע
השינוי שבו במקרה רק מראש אישור לקבל חייב יהיה
המיועדעלוללשנותלרעהבמידהניכרתאתההשפעות
הסביבתיותאואתפליטתהמזהמיםמהמפעל,ולאבמקרה

ר ב ס ה י  ר ב ד



505 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:)ג(

הוספהשלמיתקןמהמיתקניםכמפורטבתוספתהשלישיתאושל ")ג(
פעילותמהפעילויותכמפורטבה,למקורפליטהשניתןלגביוהיתרפליטה,
טעונההיתרפליטה;ואולםאםנוכחהממונהכיהוספהכאמוראינהמשנה
במידהניכרתאתאופיהפעילותאוהיקףהמיתקניםבמקורהפליטה,רשאי
הואלדוןבבקשהשעניינההוספהכאמורכאילוהייתהבקשהלאישור

שינויהפעלהמשמעותיע

הממונהיודיעלבעלהיתרהפליטהעלהחלטתובבקשתולפיסעיף )ד(
קטן)א(בתוךשישהחודשיםמיוםהגשתהבקשה;הממונהרשאי,אםראה
צורךבכךבשלמורכבותהבקשה,להאריךאתהתקופההאמורהבחודשיים

נוספים,ויחולולענייןזההוראותסעיף26)ו(ע

השררשאילקבוענסיבותשבהןשינויכאמורבסעיףקטן)א(ייחשב )ה(
לשינויהפעלהמשמעותיע

הממונהרשאילתתלבעלהיתררעליםהוראותלענייןנסיבותשבהן )ו(
שינויכאמורבסעיףקטן)א(ייחשבלשינויהפעלהמשמעותיוכןלעניין
אופןהערכתההשפעותהסביבתיותשלהשינויהאמור,ובכללזההשפעתו

עלהסיכוןלסביבהאולבריאותהציבורע

המנהלרשאילתתהוראותכאמורבסעיףקטן)ו(גםלכללבעליהיתרי )ז(
הרעליםאולבעליהיתרירעליםשניתנולשםעיסוקבסוגיפעילותאו
מיתקניםמסוימים;הוראותשניתנולפיסעיףקטןזהיועמדולעיוןהציבור
במשרדיהמנהל,במשרדיהממונהובאתרהאינטרנטשלהמשרד;הודעה
עלמתןהוראותכאמור,עלמועדכניסתןלתוקף,ועלכלשינויבהן,תפורסם

ברשומות,והשררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסומןע";

אחריסעיף27לחוקיבוא:)15(

שבוהשינוימקטיןאתההשפעההסביבתיתשלהמפעל,
וזאת,ביןהשאר,כדילהקלבביצועשינוייםמהסוגהאחרוןע

הוא פליטה מקור של הפעלה שינוי אם ההערכה
מקצועית הערכה של שאלה היא לא, או משמעותי
המבוססתעלאותןשיטותבחינהשעליהןמבוססהליך
המידה אמות את להבהיר במטרה מלכתחילהע הרישוי
שלפיהןניתןלקבועאםשינויהואמשמעותי,מוצעבסעיף
קטן)ה(להסמיךאתהשרלהתקיןתקנותלענייןזהעכמו
כןמוצעבסעיפיםקטנים)ו(ו–)ז(לקבועכיהממונהרשאי
לתתהוראותלבעליהיתריפליטהלענייןזהעישלצייןכי
בהתאםלהחלטתהממשלהיפרסםהמשרדמדריךמקצועי
לשינוי ייחשב כאמור שינוי שבהם המצבים לשקילת
שפרסמו דומים למדריכים בדומה משמעותי, הפעלה

מדינותבאיחודהאירופיע

ידי על משמעותי הפעלה שינוי אישור במסגרת
שבהם הפליטה בהיתר תנאים הממונה קובע הממונה,
יידרשבעלמקורהפליטהלעמודעבהתאםלהוראותסעיף
27)ב(לחוקאווירנקי,אישורזהוכןהתנאיםשייקבעובו,
כפופיםלפרסוםלהערותהציבורעכמוכן,לפיאותוסעיף
כתיקונוהמוצעבפסקהזו,יוכלבעלמקורהפליטהלהגיש

השגהלפיסעיף22בכנוסחוהמוצעעלהתנאיםשנקבעו
באישור)ראופסקה)10((עישלהבהירכיבמקרהשהוגשה
השגהכאמורלאייכנסהאישורלתוקפועדקבלתההחלטה

בהשגהע

סעיףקטן)ג(שלסעיף27לחוקאווירנקיקובעכיום
כי"הוספהשלמקורפליטהטעוןהיתרלמקורפליטהקיים
טעונההיתרפליטהלמקורהפליטהשהוסף"עכלומר,הוספה
שלמיתקןאופעילותהטעוניםהיתרפליטה,למיתקןאו
הפעלה כשינוי אישור לקבל תוכל לא קיימים, פעילות
משמעותיאלאטעונההיתרפליטהנפרדעכדילהקלעל
מקרים באותם שינויים בביצוע הפליטה מקורות בעלי
שבהםמבחינהסביבתיתמקצועיתהוספתהמיתקןאינה
מחייבתהוצאתהיתרחדש,ויכולהלהיבחןבלוחזמנים
קצריותרכשינויהפעלהמשמעותיבמסגרתאותוהיתר,
מוצעלאפשרכיבקשהלהוספתמיתקןאופעילותתיבחן
אינהמשנהבמידה אםהיא משמעותי, כשינויהפעלה
במקור המיתקנים היקף או הפעילות אופי את ניכרת
שינוי לאישור בקשה גם כי נזכיר זה בהקשר הפליטהע
הפעלהמשמעותיטעונהפרסוםלציבורבדומהלבקשה

להיתרפליטהע
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"הודעהעלשינוי
שאינושינוי

הפעלהמשמעותי

בעלהיתרפליטהיודיעלממונהעלכלשינוישבכוונתו27אע )א(
לבצעבמקורהפליטהנושאהיתרהפליטהאובאופןהפעלתו
שינוי שאינו פליטה, להיתר בבקשה שצוינו לנתונים ביחס
הפעלהמשמעותיואינוכרוךבשינויתנאיההיתר,45ימים
לפחותבטרםביצועהשינוי,אובמועדמאוחריותראםאישר
זאתהממונה;להודעהכאמוריצרףבעלהיתרהפליטהפירוט
בדברהשינויהמתוכנן,ובכללזהתיקוןשלהמידעוהמסמכים
הנוגעיםלענייןאשרהוגשובמסגרתהבקשהלהיתרהפליטה;
הממונהרשאילדרושמבעלהיתרהפליטהמידעופרטיםנוספים

הדרושיםלולשםבחינהשלהשינויהמתוכנןוהשלכותיוע

מצאהממונהכישינוישהודיעעליובעלהיתרהפליטה )ב(
לפיהוראותסעיףקטן)א(הואשינויהפעלהמשמעותי,יודיע
45ימיםמיוםקבלתההודעה, לבעלהיתרהפליטה,בתוך
כיעליולהגישבקשהלשינויהפעלהמשמעותיטרםביצוע
השינוי;הודיעכאמור,יחולולענייןהשינויוהבקשהכאמור

הוראותסעיף27)א(ו–)ב(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מסרהממונהלבעלהיתר )ג(
פליטההודעהכאמורבאותוסעיףקטןלאחרשחלפו45ימים
ממועדהודעתבעלהיתרהפליטה,ועדמועדמסירתההודעה
כאמורטרםביצעבעלהיתרהפליטהאתהשינוי,לאיבצע
בעלההיתראתהשינויאלאלפיהוראותסעיף27)א(ו–)ב(;
ואולםאםנמסרהההודעהכאמורלבעלהיתרהפליטהלאחר
והגבלות הוראות לו לתת הממונה רשאי השינוי, שבוצע
שיחולועדמועדההחלטהבבקשהלשינויהפעלהמשמעותיע

שינויתנאיבהיתר
עלפיתקנותאו

הנחיות

בקביעתהוראותלפיחוקזה,שישבהןמשוםשינוישל27בע )א(
תנאיםהקבועיםבהיתריפליטהשעמדובתוקףערבקביעת
ההוראותהאמורות)בסעיףקטןזה-היתריםקיימים(,יבחן
השראתמועדכניסתןלתוקףשלהוראותכאמורלגביהיתרים
קיימים,ורשאיהואלקבועכיהןייכנסולתוקףלגביהיתרים
אחד מתקיים כי נוכח אם רק חידושם, מועד טרם כאמור,

מאלה:

לסעיף 27א המוצע

במקור המתוכנן השינוי שבהם במקרים כי מוצע
את ניכרת במידה לרעה לשנות צפוי אינו הפליטה
ההשפעותהסביבתיותשלמקורהפליטה,ולכןאינושינוי
להודיע הפליטה מקור בעל יידרש משמעותי, הפעלה
45ימיםמראשלפחותעמדוברבהודעה עלכךלממונה
מפורטתהכוללתמידעומסמכיםעהודעהזונועדהלאפשר
לממונה,ביןהשאר,לבחוןאםהשינויהמתוכנןאכןאינו
שינויהפעלהמשמעותי,שכאמורטעוןאישורמראשעיצוין
כיבמקרהשהממונהנוכחכיהשינוישלגביוקיבלאת
הוא משמעותי, הפעלה שינוי למעשה מהווה ההודעה

רשאילהודיעעלכךלבעלההיתר,באופןשיידרשאישור
לביצועהשינויעבמקרהשהשינויבוצעטרםקבלתההודעה
ולאחריותרמ־45ימיםממסירתה,הממונהיהיהרשאי
לקבלת עד זמני באופן שיחולו והגבלות תנאים לקבוע

החלטהבבקשהלאישורהשינויע

לסעיף 27ב המוצע

מוצעותמגבלותעלעריכתשינוייםרוחבייםבתנאי
היתריפליטה,במסגרתתקנותאוכלליםעמגבלותאלה
שהם שינוייםכאמור נוגעותלשלבהכניסהלתוקףשל
להגביר כדי ההיתרע תוקף תקופת במהלך משמעותיים,
אתהוודאותלטווחארוךבעבורבעליההיתרים,מוצע
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בעלי כלל בידי האמור השינוי יישום עלות )1(
ההיתריםהקיימיםהנוגעיםלענייןאינהעולהעל30
מיליוןשקליםחדשיםבשנה,עלפיהמסקנותמתהליך
עקרונות בחוק כהגדרתו אסדרה, השפעות הערכת

האסדרה,התשפ"ב-442022,שנערךלגביההוראות;

ההיתרים כלל לגבי לתוקף, ההוראות כניסת )2(
הקיימיםהנוגעיםלעניין,במועדחידושםולאקודם
לכן,עלולהלגרוםלפגיעהניכרתבהגנהעלהסביבה
לציבור אועלבריאותהציבוראולסיכוןמשמעותי

אולסביבה;

כניסתההוראותלתוקף,לגביהיתרקיים,במועד )3(
לאי– להביא עלולה לכן, קודם ולא ההיתר חידוש
עמידהשלמדינתישראלבדרישהמחייבתלפיהסכם

בין–לאומישישראלצדלוע

במתןהנחיותלפיחוקזה,אשריישומןכרוךבשינוי )ב(
שהיה פליטה היתר שהוא פליטה בהיתר שנקבעו תנאים
בתוקףערבמתןההנחיות)בסעיףקטןזה-היתרקיים(או
בשינויאופןיישומם,רשאיהממונהלהורותכיהנחיותכאמור
ייכנסולתוקףלגביהיתרקיים,לפנימועדחידושו,רקאםניתן
לכךאישורמאתהשר;השרייתןאישורכאמוררקאםנוכח
כימתקייםלגביההנחיותהאמורבפסקאות)1(,)2(או)3(של

סעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויביםע";

אחריסעיף29יבוא:)16(

"סימן ב'1: היתר פליטה אחוד למקורות פליטה טעוני היתר

לקבועכיבמקרהשלשינוירוחביבתקנותאובכללים,
אשרמשפיעעלתנאיהיתריםשניתנולפניהשינוי,יידרש
אישורהשרכישינויכאמוריחולבמועדמוקדםממועד
הרציונל על מבוססת המוצעת ההוראה ההיתרע חידוש
שבבסיסהתיקוןהמוצעבסעיף26לחוקאווירנקי)ר'דברי
)13((,להגבלתעריכתשינוייםמהותיים ההסברלפסקה
בהיתרביוזמתהממונהבמהלךתקופתתוקפועסעיף27ב
המוצעמבהיראתהשיקוליםשישקולהשרבבואולקבוע

כישינויכאמוריחולבמועדמוקדםיותרע

כמוכןמוצעתהוראהדומהלגבישינויבתנאיהיתר
פליטההנובעמשינויבהנחיותשנותןהממונהעבמקרהזה,
מוצעכילשםהחלתהנחיותשיישומןכרוךבשינויכאמור,
עלהיתרפליטהשניתןטרםמתןההנחיות,יידרשאישור
הקבועים השיקולים את האישור במתן שיפעיל השר,

בסעיףקטן)א(כנוסחוהמוצעע

לפסקה )16(

לסימן ב'1 המוצע

לאיחודם ההסדר את לקבוע מוצע זה בסימן  כללי
חוק לפי רעלים היתר עם הפליטה היתר של 
החומריםהמסוכניםועםאישורותנאיםסביבתייםלפי

חוקרישויעסקיםעכפישצויןלעיל,מרביתמקורותהפליטה
הטעוניםהיתרפליטהלפיחוקאווירנקינדרשיםלקבל
גםהיתררעליםוגםאישורלרישיוןעסקהכוללתנאים
ההיתרים כיום הסביבהע להגנת מהמשרד סביבתיים
והאישורכאמורניתניםבהליכיםנפרדים,באופןשאינו
מאפשרראייהמתכללתהנדרשתלשםהשגתהתוצאה
הסביבתיתהמיטביתענוסףעלכך,פיצולזהמשיתנטלעודף
עלבעלימקורותהפליטה,שנדרשיםלנהלכמההליכים

שוניםבלוחותזמניםשוניםע

שייקבעו התנאים יכללו המוצע, התיקון במסגרת
בהיתריהפליטההאחודים,אתכללהנושאיםהמוסדרים
היתר דהיינו, הקיימיםע הרישוי מנגנוני בשלושת כיום
מניעת לעניין התנאים את גם יכלול האחוד הפליטה
כיום לקבוע שניתן התנאים - מסוכנים חומרים סיכוני
בהיתררעליםמכוחחוקהחומריםהמסוכנים,וכןתנאים
שנדרשיםמכוחחוקרישויעסקיםלשםהמטרההאמורה
בסעיף1)א()1(לאותוחוקעיובהרכיהיתרפליטהאחודלא
יכלולהיבטיםשאינםמוסדריםבהיתריםאלהעלמשל,לא

ייקבעובהיתרהפליטההאחודתנאיםלענייןקרינה

ס"חהתשפ"ב,עמ'125ע 44

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 508

בקשהלהיתר
פליטהאחוד,מתן

ההיתרותנאיו

בעלמקורפליטהטעוןהיתר,שהפעילותשהואמבקש29אע )א(
לבצעבמקורהפליטהטעונה,נוסףעלהיתרפליטה,גםהיתר
רעליםלפיחוקהחומריםהמסוכנים)להלן-היתררעלים(,
אושנדרשלגביהאישורהשרלשםמתןרישיוןעסקלפיחוק
רישויעסקים,יגישלממונה,לפיהוראותסעיףזה,בקשהלהיתר
פליטההכוללתנאיםוהוראותלענייןכללההיבטיםהסביבתיים
הנוגעיםלמקורפליטהטעוןהיתר,לצורךמניעהוצמצוםשל
זיהוםאווירלפיהוראותסימןזה,כדילהגןעלהסביבהאועל
בריאותהציבורלפיחוקהחומריםהמסוכניםאוכדילהבטיח
איכותנאותהשלהסביבהומניעתמפגעיםומטרדיםלפיחוק

רישויעסקים)בחוקזה-היתרפליטהאחוד(ע

ההוראותלפיפרקזהופרקיםח'ו־י'לענייןהיתרפליטה, )ב(
ובכללזהבקשהלהיתרפליטה,מתןהיתרפליטהותנאיוובעל
היתרפליטה,יחולולענייןהיתרפליטהשהואהיתרפליטה
אחוד,ובכללזהבקשהלהיתרכאמור,מתןהיתרכאמורותנאיו

ובעלהיתרכאמור,בשינוייםהמחויביםובשינוייםשלהלן:

יראוהוראותכאמורהמתייחסותלזיהוםאוויר )1(
כהגדרתובסעיף2אולחריגהמערכיסביבהאומערכי
ייחוס,כהגדרתםבאותוסעיף,כמתייחסותלזיהוםאו

סיכוןשלהסביבהלרבותמפגעיםאומטרדים;

יראוכ"מזהם"כהגדרתובסעיף2,גםחומרכאמור )2(
)2(לאותההגדרה,שנוכחותובסביבהגורמת בפסקה
אועלולהלגרוםלאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(של

אותהפסקה;

פליטה ,2 בסעיף כהגדרתה כ"פליטה" יראו )3(
והעברות )פליטות הסביבה הגנת בחוק כהגדרתה
התשע"ב-452012, ומרשם(, דיווח חובות - לסביבה
לרבותהעברהכהגדרתהבחוקהאמורולרבותפעולה

הגורמתלמפגעאולמטרד;

בלתימייננתהמוסדריםבהיתרמכוחחוקהקרינההבלתי
מייננת,התשס"ו-2016ע

לסעיף 29א המוצע

נדרש פליטה שבעלמקור במקרה כי לקבוע מוצע
או במקורהפליטההיתררעלים לקבללצורךהפעילות
אישורהמשרדלרישיוןעסק,הואיידרשלהגישבקשה
להיתרפליטהאחודשיכלולאתכללההיבטיםהסביבתיים
הנזכריםלעיל,ואםהגישבקשהכאמור,הואלאיידרש

להגישבקשהלהיתררעליםע

בסעיףקטן)א(מוצעלהבהירכיהיתרפליטהאחוד
שלושת לקבועמכוח שניתן התנאים סוגי כל את כולל
החוקיםהנזכריםלעיל,בהתאםלמטרותהרישויבכלאחד

מהםע

בסעיףקטן)ב(,מוצעלקבועכיהוראותפרקיםד',ח'
ו–י'לחוקאווירנקייחולועלהיתרפליטהאחודבשינויים
המחויבים,ובכמהשינוייםנוספיםהמפורטיםבוומבהירים
כיהוראותהחוקהאמוריחולובהקשרזהבצורהרחבה,
וישלקרואאותןכמתייחסותלכללההיבטיםהסביבתיים
ולארקלהיבטיםשלזיהוםאווירענוסףעלכך,מוצעלקבוע
המידע, את תכלול האחוד פליטה להיתר הבקשה כי
הפרטיםוהמסמכיםהדרושיםלבחינתהבקשהלפישלושת
החוקיםהרלוונטייםוהתקנותמכוחם,עלמכלולההיבטים
הסביבתייםהנזכריםלעילעיובהרכימעברלהחלתהוראות
הפרקיםהאמוריםוהוראותשנקבעומכוחן,לענייןהיתר
התקנת שסמכות הרי הנזכרים, בשינויים אחוד, פליטה
התקנותהנתונהלשרלצורךביצועהוראותהחוקנתונה

לוגםבכלהנוגעלביצועהוראותסימןב'1המוצעע
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בקשהלהיתרפליטהשהואהיתרפליטהאחוד )4(
תכלול,נוסףעלהמידעוהפרטיםלפיסעיף18)א(ו–)ב(,
בשינוייםשבפסקאות)1(עד)3(,גםמידעופרטיםלפי
סעיף3אלחוקהחומריםהמסוכניםאומידעופרטים
לפיאותםסעיפים,שעניינםהבטחתאיכותנאותהשל
הסביבהומניעתמפגעיםומטרדיםכאמורבסעיף1)א(

)1(לחוקרישויעסקים,הנוגעיםלמקורהפליטהנושא
הבקשה;

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיף22)א(,התנאים )5(
שהממונהרשאילקבועכתנאיםלמתןהיתרפליטה
שהואהיתרפליטהאחודאוכתנאיםבהיתרכאמור,
בשינויים ,22 סעיף לפי התנאים על נוסף יכללו,
)3(,גםתנאיםלפיסעיף3גלחוק )1(עד שבפסקאות
החומריםהמסוכניםאותנאיםלפיאותםסעיפיםוכן
דרישותמתאימותלהבטחתהגנהעלהקרקעומקורות
המים,לשםהבטחתאיכותנאותהשלהסביבהומניעת

מפגעיםומטרדיםלפיחוקרישויעסקיםע

הגישבעלמקורפליטהכאמורבסעיףקטן)א(,לממונה, )ג(
בקשהלהיתרפליטהאחודלפיהוראותסעיףזה,לאיידרש
3אלחוקהחומרים להגישבקשהלהיתררעליםלפיסעיף

המסוכניםע

התנייתרישיון
אוהיתרזמנילפי
חוקרישויעסקים

לאיינתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקהחייבברישוילפיחוק29בע
רישויעסקיםשהואמקורפליטהטעוןהיתר,אלאלאחרקבלת

היתרפליטהאחודע

תוצאותקבלת
היתרפליטה

אחוד

ניתןלבעלמקורפליטההיתרפליטהשהואהיתרפליטה29גע )א(
אחודכאמורבסעיף29א-

לסעיף 29ב המוצע

מוצעלקבוע,במקוםההוראההקבועההיוםבסעיף
24)ב()1(לחוקאווירנקי)שכאמורמוצעלבטלובפסקה)11((,
כילאיינתןרישיוןעסקאוהיתרזמנילפיחוקרישויעסקים
אלאלאחרקבלתהיתרפליטהאחודענוסףעלכך,בסעיף
29ג)א()2(מוצעכיהיתרפליטהאחודיחליףאתאישורנותן
האישורבמשרדלרישיוןעסקואתהתנאיםהסביבתיים
ברישיוןכאמור,וזאתבמקוםהוראתסעיף24)ב()2(בחוק
הקייםעיצויןכיבקשהלרישיוןעסקאינהמוגשתלמשרד
אלאלרשותהרישוי,והיאכוללתאישוריםנוספיםשאינם
בסמכותהמשרד;עלכן,בעלמקורהפליטהעדייןיידרש

לבקשגםרישיוןעסקע

לסעיף 29ג המוצע

היתר על שיחול הרישוי משטר כי להבהיר מוצע
נקי, אוויר חוק לפי הרישוי משטר יהיה אחוד פליטה
החומרים בחוק הקיימים ההסדרים את יחליף הוא וכי
כך היתרע אותו בעניין עסקים רישוי ובחוק המסוכנים

למשל,תשלוםאגרהבעדהיתרהפליטההאחודייעשה
עלפיחוקאווירנקיולאתידרשאגרהמכוחשנייםאו
שלושהחוקיםשוניםעבאותואופן,תקופתההיתר,שינוי
ההיתראוביטולו,הוצאתצוויםבשלאי–עמידהבתנאי
ההיתרוהסדריהפיקוחוהאכיפה-ייעשומכוחחוקאוויר

נקילגבימכלולהתנאיםשבהיתרע

מכלול על יחול האחוד הפליטה היתר כי יצוין
הפעילויותוההיבטיםשלמקורהפליטה,בהתאםלהגדרת
"מקורפליטה"בחוקאווירנקיעהסיבהלקביעתההסדר
המוצעלענייןמשטרהרישוישיחול,היאשפיצולההסדרים
שיחולוביןהחוקיםהשוניםלאיאפשריישוםעקבישל
הרגולציה,ועלוללהביאלתקלותולסתירותעלפיכך,מוצע

איחודההסדריםכאמורלעילע

אחודכפוף פליטה היתר שכאמוריהיה פי על אף
למשטרהרישוילפיחוקאווירנקי,מוצע,בסעיףקטן)ב(,
כיסמכויותהפיקוחותיאוםהאכיפהלפיסעיפים19א,19ב,
28או־28בלחוקרישויעסקיםיוסיפולחולעדהיינו,עדיין
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לאיידרשבעלמקורהפליטהלהיתררעליםלפי )1(
חוקהחומריםהמסוכניםלגביהפעילותנושאהיתר

הפליטההאחוד;

יראואתהיתרהפליטההאחודותנאיוכאישור )2(
למתןרישיוןלפיחוקרישויעסקים)בסעיףזה-רישיון
לשם האישור, נותן בידי בו שנקבעו ותנאים עסק(
1)א()1(לחוקרישוי הבטחתהמטרההאמורהבסעיף
עסקים,לאיידרשלגביאותועסקאישוראחרלפיהחוק
האמורולאייקבעוברישיוןאובהיתרזמנילפיאותו
חוק,לגביאותועסק,תנאיםאחריםלהבטחתהמטרה

האמורהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()2(,לאיחולולענייןהיתר )ב(
פליטהאחוד,שרואיםאותולפיאותוסעיףקטןכאישורכאמור

בו,ולענייןתנאיו,ההוראותלפיחוקרישויעסקים,ואולם-

רישוי לחוק ו־19ב 19א סעיפים לפי הסמכויות )1(
עסקיםיהיונתונותלגורםאכיפהמוסמךכאמורבסעיף

19אלאותוחוק,גםלענייןהיתרפליטהאחוד;

עסקים רישוי לחוק 28א סעיף לפי הסמכויות )2(
למפקח שהוסמך מקומית רשות לעובד נתונות יהיו
לפיסעיף28)א()2(לאותוחוק,גםלענייןהיתרכאמור,
ובלבדשבהפעלתסמכויותיוכאמוריפעלעובדהרשות
המקומיתלפיהנחיותיושלהממונהויחולולענייןזה

הוראותסעיף28בלחוקהאמורע

ניתןלגבימקורפליטההיתרפליטהאחוד,ונעשהשינוי )ג(
במקורהפליטהבאופןשהואאינוטעוןעודהיתרפליטה,
ימשיךההיתרלעמודבתוקףעדתוםתקופתתוקפו,אלאאם
כןבוטלקודםלכןבידיהממונהאושהתקייםאחדמאלה,

לפיהעניין:

לענייןפעילותשנדרשלשםביצועההיתררעלים )1(
-ניתןהיתררעליםלגביהפעילות;

הרשויותהמקומיות פקחיםמקרב יהיהאפשרלהסמיך
לפקחעלקיוםהתנאיםהסביבתייםשלרישיוןהעסק,אשר
ייכללובהתאםלמוצעבהיתרהפליטההאחודעעםזאת,
למצב בדומה כפופה, תהיה והאכיפה הפיקוח פעילות

הקייםכיום,להוראותגורםאכיפהמוסמךבמשרדע

מקור שפעילות במקרה כי מוצע )ג( קטן בסעיף
כך השתנתה, פליטהאחוד היתר ניתן שלגביו הפליטה
שמקורהפליטהחדללהיותטעוןהיתרפליטה,ימשיךהיתר
הפליטההאחודלעמודבתוקפועדתוםתקופתתוקפואו
עדלהסדרתהרישויהחלופיהנדרשלגביהפעילותמכוח

חוקהחומריםהמסוכניםאוחוקרישויעסקיםע

בסעיףקטן)ד(מוצעכיבמקרהשתוקףהיתרהפליטה
האחודפקע,ופעילותושלמקורהפליטהלאהוסדרהלפי
יוסיפו עסקים, רישוי חוק או המסוכנים החומרים חוק
התנאיםשבהיתרלהיותמחייביםעדלפינויכללהחומרים
והמיתקניםמהאתרעהוראהדומהקיימתכיוםבתקנה20
לתקנותהיתריפליטה,אךנדרשלעגנהבמפורשבחוקגם
לגביהיתרפליטהאחוד,כיווןשהואמחליףאתהצורך
בקבלתהיתררעליםוכןבקבלתאישורותנאיםלפיחוק

רישויעסקיםכאמורע
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היתר ביצועה לשם נדרש שלא פעילות לעניין )2(
פליטהאוהיתררעלים,אשרמתקיימתבעסקשנדרש
לגביואישורהשרלשםמתןרישיוןעסק-ניתןאישור
כאמורבסעיףקטן)א()2(ונקבעותנאיםברישיוןהעסק
מפגעים ומניעת הסביבה איכות על שמירה לעניין

ומטרדיםע

לגבי ניתן ולא אחוד, פליטה היתר של תוקפו פקע )ד(
מקורהפליטהנושאההיתרהיתררעליםלפיחוקהחומרים
המסוכניםאואישורלמתןרישיוןעסק,יחולולענייןמקור
הפליטההתנאיםשבהיתרהפליטההאחוד,כלעודלאפונו
ממקורהפליטה,לפיכלדין,כלהמיתקניםוהחומריםהמצויים

בוע";

הפעלה שינויי לעריכת ובקשות פליטה היתרי "למתן במקום 30)א(, בסעיף )17(
משמעותיים"יבוא"אוהשגותובעדקבלתהיתריםאואישוריםלפיחוקזה";

בסעיף31-)18(

בסעיףקטן)א(,במקום"יקבעהיטלעלפליטהשלמזהמים,שיוטלעלבעל )א(
היתרפליטה"יבוא"רשאילקבועהיטלעלפליטהשלמזהמים,שיוטלעלבעל

מקורפליטה";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שיעורמופחתשלהיטללפיסעיףזה"יבוא"אשר )ב(
ייקבעבהתחשב,ביןהשאר,באגרותובמסיםאחריםהמשולמיםלפיכלדין,

ישירותאובעקיפין,בגיןפליטהשלמזהמיםממקורפליטה,וכןהוראותבדבר";

לפסקה )17(

שעניינו נקי אוויר לחוק 30 סעיף את לתקן מוצע
נוסחו את להתאים כדי אגרות, לעניין תקנות קביעת
לשינוייםהמוצעיםבסעיפיםשוניםבחוקהאמורעעלפי
טיפול בתקנותאגרותבעבור השרלקבוע המוצע,יוכל
בהשגותוכןלקבועאגרהנפרדתבעבורבקשהלהיתרשלא

תהיהכרוכהבאגרתההיתרכפישקבועהיוםע

לפסקה )18(

בסעיף31לחוקאווירנקיקבעהמחוקקהסדרולפיועל
השרלהגנתהסביבהלקבועהיטלפליטהשיושתעלבעלי
מקורותפליטהטעוניהיתרעההיטללפיסעיף31האמור
תמריץ ולהוות חיצוניות עלויות להפנמת להביא נועד
להתייעלותולצמצוםהפליטות,מעברלדרישותהקבועות
בהיתריהפליטהעזאתעלידיחיובבעליאותםמקורות

פליטהבתשלוםחובהנוסףע

עםזאת,במסגרתעבודהמקצועיתכלכליתשנעשתה
במשרדלהגנתהסביבה,נמצאכיישקושייישומיבקביעת
אמותהמידהלהטלתההיטל,וכןבעייתיותבקביעתהיטל
רקעלמקורותפליטהשהםטעוניהיתרפליטהעכמוכן
משימוש עלפליטתגזיחממה הומלץלבחוןהטלתמס

בדלקים,בדומהלנעשהבמדינותרבותהחברותבארגון
ה–OECDע

לפיכך,נמצאכימבחינהמקצועיתההסדרלקביעת
היטלפליטהבחוקצריךלכלולמנגנוןמתאיםלהפנמת
יופנמו לא אשר אוויר זיהום של החיצוניות העלויות
במסגרתקביעתמנגנוןלמיסויהפחמןעבקביעתמנגנוןזה
נדרשתהלימהביןהיקףתחולתושלההיטללביןמקורות
ההיטל, יוטל שבגינם המזהמים של העיקריים הפליטה
בלאקשרלשאלתתחולתהחובהלקבלהיתרפליטה,קרי
אםהמקורשממנוהםנפלטיםהואמקורפליטההטעון
היתראומקורשאינוטעוןהיתרעהטלתהיטלעלמקורות
31 הפליטהטעוניההיתרבלבד,כפישקובעכיוםסעיף
לחוקאווירנקי,עלולהלהביאלתוצאהשאינהשוויונית
ואףאינהאפקטיבית,שכןהיאאינהמאפשרתלהטילהיטל

עלמקורותהפליטההרלוונטייםע

31לחוק לנוכחהאמורלעיל,מוצעלתקןאתסעיף
אווירנקי,כךשהשרלהגנתהסביבהיהיהרשאילהטיל
פליטה מקורות בעלי על מזהמים פליטת על היטל
רלוונטיים,תוךהתחשבותבהסדריםפיסקלייםאחרים,כך
שלאיוטלעלבעלימקורותהפליטהמיסויכפולועודףבעד

אותהפליטתמזהמיםע
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בכותרתסימןד',אחרי"נייחים"יבוא"שאינםטעוניהיתר";)19(

בסעיף32)א(,אחרי"מקורפליטה"יבוא"שאינוטעוןהיתר";)20(

בסעיף38)ב()2(,במקום"צריכתהדלקשלהרכב,ביחידותשלליטרעלכלמאה )21(
קילומטר"יבוא"צריכתהאנרגיהשלהרכב,לפייחידותמדידהתקניותלכלסוגשל

מקוראנרגיה";

בסעיף46)א()2(,בסופויבוא"אושבוצעבושינויהפעלהמשמעותיבלאשניתן )22(
לכךאישורמאתהממונהמראשובכתב";

בסעיף50,ברישה,ובסעיף51,במקום"לממונה"יבוא"למנהל";)23(

בסעיף52,בכלמקום,במקום"הממונה"יבוא"המנהל";)24(

בסעיף53-)25(

בסעיףקטן)א()3(,בסופויבוא"אומבצעשינויכאמורבניגודלתנאיהאישור; )א(
ואולםלאיוטלעיצוםכספיבשלביצועשינויהפעלהמשמעותיבלאאישור
הממונהאלאאםכןנקבעותקנותלפיסעיף27)ה(,ניתנהלמפרהוראהכאמור
בסעיף27)ו(,אושחלהעלהמפרהוראהשנתןהמנהללפיסעיף27)ז(,ולפיאותן

תקנותאוהוראותהשינוישביצעהמפרמהווהשינויהפעלהמשמעותי";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

אי–מתןהודעהמראשלממונהעלשינויבמקורהפליטהאובאופן ")1א(
הפעלתו,בניגודלהוראותסעיף27א;";

בסעיפים54)א(,59)א(ו־60,במקום"הממונה"יבוא"המנהל";)26(

אחריסעיף61יבוא:)27(

לפסקאות )19( ו–)20(

שעניינן הוראות מצויות נקי אוויר לחוק ד' בסימן
כדי פליטהע היתר טעוני שאינם נייחים פליטה מקורות
)19(לתקןאת להבהיראתכותרתהסימן,מוצעבפסקה
)20(לתקןאתסעיף32לחוק כותרתועעודמוצעבפסקה
אווירנקי,שעניינוכלליםואמותמידהלאישורולקביעת
תנאיםברישיוןעסק,עלידינותןהאישורבמשרדלהגנת
הסביבהעהסעיףהקייםקובעכיהשריתקיןתקנותלשם
הנחייתנותןהאישורבהיבטיםשלזיהוםהאווירעמוצע
להבהיראתנוסחהסעיףכךשייכתבשמקורותהפליטה
שהואעוסקבהםאינםמקורותטעוניהיתרפליטה,שהרי
ממילאלאנקבעיםתנאיםברישיוןעסקבהיבטיאיכות

אווירלמקורותפליטהבעליהיתרע

לפסקה )21(

עניינושלסעיף46לחוקאווירנקיבהוצאתצומינהלי
להפסקתשימושבמקורפליטהעמוצעלתקןאתהסעיףהאמור
כךשיהיהאפשרלהוציאצוכאמורגםבמקרהשבובוצע
שינויהפעלהמשמעותיבלאאישורמראשמאתהממונה,
וזאתלנוכחהתיקוניםשמוצעלערוךבסעיף27לחוקהאמור
ושלפיהםאישורכאמוריידרשרקבמקריםשבהםהשינוי
המתוכנןעלוללשנותלרעהבמידהניכרתאתההשפעות

הסביבתיותאואתפליטתהמזהמיםממקורהפליטהע

לפסקאות )23( עד )29(

סימןג'בפרקח'לחוקאווירנקיעניינובהטלתעיצום
כספיבשלהפרתהוראותשונותבחוקעכאמור,בחוקאוויר
נקיבנוסחוהקייםלאהוקנוסמכויותלבעלתפקידבכיר,
וכללהסמכויותהמוקנותמכוחוניתנולממונהעבהתאם
ההגדרה והוספת "הממונה", בהגדרה המוצע לתיקון
כי מוצע החוק, להצעת ו–)ה( 4)1()ד( בסעיף "המנהל",
הסמכותלהטילעיצוםכספיבשלהפרהכאמור,כמוגם
שארהסמכויותלפיסימןג'האמורהמוקנותכיוםלממונה,

תהיהנתונהכעתלמנהלע

כמוכן,לנוכחהתיקוןהמוצעבהסדרלענייןשינוי
הפעלהמשמעותיוהוספתההסדרלענייןהודעהמראשעל
שינויהפעלהשאינומשמעותי)ראודבריההסברלפסקאות
כספי עיצום של הטלתו את להתנות מוצע ו–)15((, )14(
בכךשלבעלמקורהפליטהניתנההוראה-ביןבתקנות
וביןעלידיהממונה-המבהירהכיהשינוישביצעהוא
שינויהפעלהמשמעותיעכמוכן,מוצעלהוסיףלרשימת
ההפרותשלהוראותהחוקשניתןלהטילבגינןעיצוםכספי
במדרגהנמוך)ראוסעיף53)ג(לחוקאווירנקי(גםהפרה
שלהחובהלהודיעמראשלממונהעלביצועשינויהפעלה

שאינומשמעותיע

בפסקה)27(מוצעלהוסיףלחוקאווירנקיאתסעיף
מסוים מעשה שבו במצב שעניינו המוצע, כנוסחו 61א
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"עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקזה,61אע
המנויותבסעיף53,אולפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצום

כספיאחדע";

בסעיף62,בכלמקום,במקום"הממונה"יבוא"המנהל";)28(

בסעיף63-)29(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)4(יבוא: )א(

מבצעשינויבעיסוקאובעסקשניתןלגביוהיתר,שמהווהשינוי )4("
הפעלהמשמעותיבהתאםלהוראותלפיסעיף27)ד(או)ו(,בלאקבלתאישור
הממונהמראשובכתב,אומבצעשינויהפעלהמשמעותישניתןלגביואישור

כאמור,בניגודלתנאיהאישור,הכולבניגודלהוראותסעיף27;";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

מבצעשינויבמקורהפליטהאובאופןהפעלתובלישהודיעעלכך ")2א(
לממונהמראשובכתב,בניגודלהוראותסעיף27א;";

בתוספתהשלישית-)30(

הרישה-תימחק; )א(

בפרטים1ע2,1ע1ו־1ע3,בסופםיבוא")*("; )ב(

בפרט4,אחרי"תעשייהכימית"יבוא")*("ע )ג(

סימן ב': תיקון חוק החומרים המסוכנים

תיקוןחוקהחומרים
המסוכנים

בחוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-461993)בפרקזה-חוקהחומריםהמסוכנים(-5ע

אחרע חוק לפי והן נקי אוויר חוק לפי הן הפרה מהווה
ההוראההמוצעתתואמתאתהמתכונתהעדכניתבקביעת
הסדריעיצוםכספי,ונועדהלמנועמצבשבויוטלעלבעל

היתרפליטהיותרמעיצוםכספיאחדעלאותומעשהע

שינוי לעניין העבירה את לתקן מוצע )29( בפסקה
שעבירה כך לחוק, 63)א()4( בסעיף משמעותי הפעלה
עלההוראהבענייןביצועשינויהפעלהמשמעותיבלא
אישורתהיהמותניתבקבלתהוראהמראשבדברהיותו
שלהשינוימשמעותי,ביןבתקנותוביןבהוראהפרטנית
שלהממונהעכמוכןמוצעלהוסיףלסעיף63)ג(,עבירהבשל
ביצועשינויהפעלהשאינומשמעותיבלילמסורהודעה

מראשלממונהכנדרשע

לפסקה )30(

בתוספתהשלישיתלחוקאווירנקימפורטתרשימת
סוגיהמיתקניםוהפעילויותהטעוניםהיתריפליטהלפי
החוקענוסףעלמחיקתהרישהלתוספתהאמורה)ראודברי
הסברלתיקוןהמוצעלסעיף17לחוק,בסעיף4)4(להצעת
החוק(,מוצעלהוסיףאתהסימן")*("לפרטים1ע1)מיתקני
שריפהעםהספקתרמיהעולהעל50מגה־וואט(,2ע1)זיקוק
)ייצורמלטבסךהקבועשם(ו־4)תעשייה 1ע3 גזודלק(,
כימית(עכאמור,לענייןמתןהיתריפליטהלמקורותפליטה

אלה,יתמנהלממונהעובדבכירבמשרדע

סימן ב': תיקון חוק החומרים המסוכנים

,1993 בשנת נחקק המסוכנים החומרים חוק  סעיף 5
והחליףאתההסדרשהיהקבועעדאזבפקודת  כללי
החוק התשמ"א-1981ע חדש[, ]נוסח הרוקחים 
נועדלעגןאתהעברתהסמכויותלמשרדלהגנתהסביבה
בהסדרים מהותי שינוי לעשות בלי הבריאות, ממשרד
שנקבעובועהחוקקובעבראשובראשונהאתהחובהלעסוק
ברעליםבהיתר,וכןמסמיךאתהשרלהגנתהסביבהלקבוע
הסדריםבכלענייןהכרוךברעליםובכימיקליםמזיקיםעסף
הרישוילעיסוקברעליםלפיהחוקקבועבאמצעותתקנות
)סיווגופטור(,התשנ"ו-1996)בפרק החומריםהמסוכנים
זה-תקנותסיווגופטור(עתקופתתוקףההיתריםקבועה
לשנה,שנתייםאושלוששניםלפיסוגיפעילויותוחומרים,
בתקנותהחומריםהמסוכנים)אמותמידהלקביעתתוקף
היתרים(,התשס"ג-2003)בפרקזה-תקנותאמותהמידה(ע

כיוםניתניםהיתריהרעליםעלידיהממוניםבמשרד
המידה אמות בסיס על הניתן ככל הסביבה להגנת
ואולם המפותחות, במדינות המקובלות המקצועיות
תקופתתוקפםהקצרהאינהמאפשרתהליךרישוימעמיק
ומתכללעכדילטייבאתהתנאיםבהיתריהרעלים,נמצא
כיישמקוםלהאריךאתתקופתתוקפם,ולבססאתהליך
האירופיתע באסדרה המקובלים ההסדרים על הרישוי

ס"חהתשנ"ג,עמ'28;התשע"ו,עמ'1159ע 46
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בסעיף1-)1(

בהגדרה"אירועחומריםמסוכנים",במקום"ולסביבה"יבוא"אולסביבה";)א(

לפניההגדרה"חומרמסוכן"יבוא:)ב(

""היתר","היתררעלים"-היתרשניתןלפיהוראותחוקזהלעיסוקברעל;

"היתררעליםאחוד"-כמשמעותובסעיף3יב;

"היתררעליםברמהא'"-היתרלענייןעיסוקבסוגיפעילויותכמפורט
בחלקיםא'אוב'לתוספתהשלישית,בטורא'שבהם,בהיקף,הספק,
כושרייצור,כמויותאויחידותמדידהאחרותבערכיםהמפורטים

בטורב'לצידו;

"היתררעליםברמהב'"-היתרלענייןעיסוקבסוגיפעילויותכמפורט
בחלקיםא'אוב'לתוספתהשלישית,בטורא'שבהם,בהיקף,הספק,
כושרייצור,כמויותאויחידותמדידהאחרותבערכיםהמפורטים

בטורג'לצידו;";

בהגדרה"כימיקלמזיק",במקום"ביןבצורתוהפשוטהוביןמעורבאוממוזג )ג(
בחומריםאחרים"יבוא"ובכללזהתערובת,חומרגלם,מוצר,מוצרלוואי,שאריות,

פסולתאוחומריביניים,המכיליםחומרכאמור";

במקוםההגדרה"ממונה"יבוא:)ד(

רישוישלפעילויותתעשייתיותועסקיםלענייןחומרים
מסוכניםכוללשניהיבטיםעיקריים:האחדהואמניעת
אירועיחומריםמסוכניםוטיפולבאירועיםכאמורעאירועי
חומריםמסוכניםהםאירועיםהמתרחשיםבאופןבלתי
מבוקרוכרוכיםבסיכוניםאקוטייםכגוןפיצוץ,דלקהאו
דליפהשישבהםסיכוןלתמותהאולפציעה;ההיבטהשני
הואהזיהוםשעלוללהיגרםלסביבהכתוצאהמהפעילות
בחומריםהמסוכנים,כגוןהזרמהאודליפהשלחומרים
מסוכניםלסביבה,לרבותהקרקע,מקורותהמיםאוהאווירע

כיום,סעיף3)ה(קובעכיהממונהלפיחוקהחומרים
המסוכניםרשאילהתנותאתמתןהיתרהרעליםבתנאים
מוקדמים,וכןלקבועתנאיםמיוחדיםבהיתר,והוארשאי
בכלעתלהוסיףאולגרועמהם"והכלעלמנתלהגןעל
להבנות מוצע כעת הציבור"ע בריאות על או הסביבה
בקביעתהתנאיםובמתן הממונה שיקולהדעתשל את
היתריהרעליםעלבסיסהעקרונותהמקובליםבאסדרה
האירופית,בלילגרועמהסמכויותהנתונותלממונהעלשם
המעדכנים מפורטים הסדרים המוצע ב' פרק כולל כך,
ומתקניםאתהוראותיועלפיהמקובלבחקיקהמודרנית,
ונוסףעלכךמוצעהסדרייעודילהיתררעליםאחוד,כפי

שיפורטלהלןע

עלפיהמוצע,ייקבעוסיפיםחדשיםלקבלתהיתר
רעליםבתוספתהשלישיתהמוצעתלחוק,אשריחליפואת
תקנותסיווגופטורעהעסקיםשלאיהיוטעוניםהיתררעלים
פרטניבהתאםלתוספתזו,יוסדרובעתידבאמצעותתקנות
אוכלליםרוחבייםמחייביםעעדלקביעתםשלכלליםאלה,
ימשיכואותםעסקיםלהידרשלהיתרירעליםשתוקפםלא

יוגבלבזמןעשינויזהיאפשרטיובמשמעותישלהאסדרה
והפניית תיעדוף ידי על המסוכנים, החומרים בתחום

המשאביםלעסקיםלפירמתהסיכוןמהםע

במסגרתאיחודההיתרים,הפעילויותהטעונותהיתר
פליטהוהיתררעליםגםיחדיידרשולקבלהיתרפליטה
אחוד,ולאיידרשולקבלהיתררעליםעפעילויותועיסוקים
הטעוניםהיתררעליםורישיוןעסק,ואינםטעוניםהיתר
פליטה,יידרשולקבלהיתררעליםאחודעהיתרהרעלים
האחודיכלולאתכללההיבטיםהסביבתייםשלהעסק,
לרבותאלהשאינםכרוכיםבעיסוקברעלים,ולייתרבכך
אתהצורךבקביעתתנאיםסביבתייםבנפרדברישיוןעסקע

לפסקאות )1( ו–)11(

1 מוצעיםכמהתיקוניםותוספותלהגדרותבסעיף
לחוקהחומריםהמסוכנים,שנועדולהבהיראתהמונחים
הקיימיםבחוקולהתאימםלהסדריםהמתוקניםבהצעת

חוקזוע

"הממונה" ההגדרות את לתקן מוצע השאר בין
מונחים לאותם המוצעים לתיקונים בדומה ו"המנהל"
בחוקאווירנקי,בסעיף4)1()ד(ו–)ה(להצעתהחוקעכמוכן
מוצעלהוסיףהגדרהלמונח"היתררעליםאחוד",המפנה
למשמעותהמונחבסעיף3יבלחוקהחומריםהמסוכנים,
5)4(להצעתהחוקעכמוכןמוצע כנוסחוהמוצעבסעיף
להעביראתההגדרה"פסולתחומריםמסוכנים"מסעיף14א
לחוקהחומריםהמסוכניםלסעיף1לחוק)ראופסקה)11((ע

עודמוצעלהוסיףהגדרותלמונחים"היתררעלים
ברמהא'"ו"היתררעליםברמהב'"לענייןסוגיעיסוקים
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""הממונה"-עובדהמשרדלהגנתהסביבה)בחוקזה-המשרד(שהשר
הסמיכולענייןהוראותחוקזה,כולןאוחלקן,ובלבדשלענייןמתן
היתררעליםברמהא',לגביהעיסוקבפעילויותשבחלקיםא'אוב'
לתוספתהשלישית,בטורא'שבהם,המסומניםבכוכביתבטורב'
לצידו,וקביעתתנאיו,אודחייתבקשהלהיתרכאמור,יוסמךעובד

בכירשלהמשרד;";

במקוםההגדרה"המנהל"יבוא:)ה(

""המנהל"-עובדבכירשלהמשרדשהשרהסמיכולענייןהוראותחוק
זה,כולןאוחלקן;";

אחריההגדרה"עיסוק"יבוא:)ו(

""פסולתחומריםמסוכנים"-חומרמכלסוגאוצורההמכילחומרמסוכן,
המסולקאומיועדלסילוקאושישלסלקולפיהוראותכלדין;

בהגדרה"רעל",במקום"ביןבצורתוהפשוטהוביןמעורבאוממוזגבחומרים )ז(
אחרים"יבוא"ובכללזהתערובת,חומרגלם,מוצר,מוצרלוואי,שאריות,פסולת

אוחומריביניים,המכיליםחומרכאמור;";

אחריההגדרה"השר"יבוא:)ח(

המנויים חומר, של מאפיין או תכונה - חומר לעניין סיכון", ""תכונת
בתוספתהרביעית,בכלמצבצבירהשלהחומרובכלרמתסיכוןע";

סעיף2-בטל;)2(

בסעיף3-)3(

רעליםותנאיםלמתן "חובתקבלתהיתר במקוםכותרתהשולייםיבוא )א(
היתר";

ברעליםשיהיוטעוניםהיתררעליםלפיהחוקכתיקונו
המוצעעכיום,מסווגיםהעיסוקיםהטעוניםהיתררעלים
בשלושרמותדירוגלפיתקנותאמותהמידהעעלפיהתיקון
המוצע,יסווגועיסוקיםטעוניהיתררעליםבשתירמות
דירוגכמפורטבתוספתשלישיתלחוקהחומריםהמסוכנים
כנוסחההמוצעבסעיף5)16(להצעתהחוק)שתחליףאת
התוספתהשלישיתלחוקבנוסחהכיום()בפרקזה-תוספת
שלישיתחדשהלחוקהחומ"ס(,אשרתחליףאתהתקנות
הספק, להיקף, בהתאם יהיה כאמור הסיווג האמורותע
כושרייצור,כמויותאויחידותמדידהאחרותשבהםנמדד

העיסוק,כמפורטבטוריםב'אוג'לתוספתהאמורהע

כמוכןמוצעלתקןאתההגדרות"רעל"ו"כימיקלמזיק"
בחוקהחומריםהמסוכנים,שהןהגדרותמיושנות,ולהבהיר
את האמור לחוק להוסיף מוצע כך על נוסף נוסחןע את
ההגדרה"תכונתסיכון"שתכלולהפניהלתוספתהרביעית
שתיווסףלחוק,כנוסחההמוצעבסעיף5)17(להצעתהחוק
)בפרקזה-התוספתהרביעיתלחוקהחומ"ס(,כפישיפורט
להלןעבתוךכך,מוצעלהבהירכיתכונהכאמורעשויה
להתבטאבכלמצבצבירהשלהחומרשלוהיאמיוחסת,

וברמותסיכוןשונותע

לפסקה )2(

סעיף2לחוקהחומריםהמסוכניםקובעכי"כלמקום
למכירתחומריםמסוכניםטעוןרישוילפיחוקרישויעסקים,
התשכ"ח-1968"עהוראהגורפתזובדברהצורךברישיוןעסק
נקבעהבעברכדיליצורתיאוםביןשניהחוקים,אךכיום
קיומהיוצרדווקאכפילותאוחובהשאינהנדרשתבהכרח,
ועלכןמוצעלבטלהעיובהרכיאיןמשמעותהדברשלא
תחולחובתרישוימכוחחוקרישויעסקים,אלאשהחובה
האמורהתיקבעלפיחוקרישויעסקים)כפישהדברנקבע

ממילא(,ולאבחוקהחומריםהמסוכניםע

לפסקה )3(

סעיף3לחוקהחומריםהמסוכניםקובעכיוםאתחובת
הרישוי,תוכןהיתררעלים,תנאיכשירותלקבלתהיתר
כאמור,תקופתהיתרכאמורוביטולועבניגודלחוקאוויר
נקי,ההסדריםהקבועיםכיוםבחוקהחומריםהמסוכנים
המקובלת במידה מפורטים ואינם ביותר, כלליים הם
נועדו זו בפסקה המוצעים התיקונים מודרניתע בחקיקה
המתחייבים לשינויים ההסדרים את להתאים בעיקר
מכוחהחלטתהממשלה,לצורךעדכוןההסדריםשבחוק
החומריםהמסוכנים,ומעברלמשטרשלהיתררעליםאחוד,

כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף3יבהמוצעע
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בסעיףקטן)א(,במקום"ברעלים"יבוא"ברעלבעלתכונתסיכון,בעיסוק )ב(
בפעילותהמנויהבחלקיםא'אוב'לתוספתהשלישית,בטורא'שבהם,בהיקף,
הספק,כושרייצור,כמויותאויחידותמדידהאחרותכמפורטבטורב'אוג'לצידו"

ואחרי"מאתהממונה"יבוא"ובהתאםלתנאיו";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"איןבהיתר"יבוא"איןבהיתר )ג(
רעלים";

בסעיףקטן)ג(,במקוםהסיפההחלבמילים"שידועכאדםהגון"יבוא"שהוא )ד(
בעלידעמקצועימספקלגביתכונותהרעליםשהואעוסקבהםואופןהטיפול
בהם,ולאהורשעבעבירהפליליתאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
איןהואראוילעסוקברעלים,ואםהואמעסיקעובדהאחראימטעמועלהעיסוק
ברעלים-העובדהואבעלידעכאמורולאהורשעבעבירהכאמור)בחוקזה-

אחראירעלים(";

החומרים לחוק 3 סעיף של )א( קטן סעיף לפי
ברעל עיסוק כל לעניין חלה הרישוי חובת המסוכנים,
בחומר עיסוק כל לעניין כלומר, האמור, בחוק כהגדרתו
מהחומריםהמפורטיםבתוספתהשנייהלחוקעמוצעלתקן
אתאותוסעיףקטןכךשחובתהרישוילאתחוללעניין
כלעיסוקברעלאלארקלענייןעיסוקברעלשהואבעל
תכונתסיכון)שהיאכאמורתכונהאומאפייןשלחומר
המנוייםבתוספתהרביעיתלחוקהחומ"ס(,ואםהעיסוק
מנויבטורא'לתוספתהשלישיתהחדשהלחוקעדהיינו,
החובהלקבלהיתררעליםתחוללגביעיסוקבחומרהמנוי
בתוספתהשנייהלחוקהחומריםהמסוכנים)רעל(,שישלו
תכונתסיכוןמביןרשימתתכונותהסיכוןהמנויהבתוספת
הרביעיתלחוקהחומ"ס,ובלבדשהעיסוקמפורטבטורא'

לתוספתהשלישיתהחדשהלחוקהחומ"סע

חומרים של רשימה השנייה התוספת מונה כיום,
מהקבוצות ובחלק קבוצות, או שמות לפי מסוכנים
מצוייםגםחומריםשאיןלהםתכונותסיכוןלפיהסיווגים
במדינות מסוכנים חומרים של ברגולציה המקובלים
האיחודהאירופיעחוקהחומריםהמסוכניםאינוכוללכיום
אתהסיווגיםהמקובליםשלתכונותהסיכוןואינומתנהאת
תחולתחובתהרישויבקיומןעכחלקמההתאמותהנדרשות
המסוכנים,מוצע החומרים העולמיתבתחום לרגולציה
התוספת את המסוכנים החומרים לחוק להוסיף כאמור
הרשימה את שתכלול המוצע, כנוסחה לחוק הרביעית
המקובלתשלתכונותסיכון,בלאהבחנהביןרמותסיכון

ומאפייניהסיכוןהשוניםע

לתוספת א' בטור המנויים העיסוקים כי יצוין
בעלי עיסוקים הם החומ"ס לחוק החדשה השלישית
ועל לסביבה, ניכר בסיכון הכרוכים כאלה או השפעה
כןיוסיפולהיותטעוניםהיתררעליםפרטנילפיההסדר
זועעיסוקיםשאינםמנוייםבטורא' המוצעבהצעתחוק
לתוספתהאמורה,שחלהעליהםכיוםחובתהרישויוקיים
כפופים ויהיו בעתיד גם יוסדרו רעלים, היתר לגביהם
להגבלותולתנאיםלצורךמניעתהסיכוןמהם,אךזאת
באמצעותהסדריםרוחבייםובלאחובתהיתררעליםפרטניע
וראולענייןזהגםאתהחלקהכללילדבריההסברלפרקזה

ואתדבריההסברלסעיף14להצעתהחוקשעניינוהוראות
מעברלגביעסקיםכאמורע

מוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(שלסעיף3לחוקהחומרים
תוכן שעניינה ההוראה ממנו שתימחק כך המסוכנים
היתרהרעליםעענייןזהיוסדרבסעיף3גלחוקהחומרים

המסוכניםכנוסחוהמוצעבפסקה)4(ע

מוצעלתקןאתסעיףקטן)ג(שלסעיף3לחוקהחומרים
דרישת לעניין ארכאית לשון נוקט אשר המסוכנים,
זו,המבוססתעל הכשירותלקבלתהיתררעליםעדרישה
החקיקההמנדטורית,קובעתכיההיתריינתןלמבקששהוא
"אדםהגון","יודעקרואוכתוב"ו"מודעהיטבלתכונות
המסוכנות"שלהרעליםעכיוםנבדקמכוחהסעיףהקטן
האמורמידעפלילילגביאחראיהרעליםבמפעל)ולאלגבי
בעלהמפעל(וכןנבדקהידעהמעשישלאחראיהרעלים
לגביהסיכוניםהרלוונטייםלעיסוקבעסקוהטיפולבהםע
מוצעלהתאיםאתנוסחהדרישותהאמורותלמצבהנוהג
אחראי לגבי הפלילי המידע נבדק כאמור ולפיו בפועל
לידעמקצועי במפעלוכןלהבהירכיהדרישה הרעלים
מספק,הרלוונטילעיסוקשלגביוניתןההיתר,עומדתבעינהע
לסעיף תיקון מוצע החוק, להצעת )9(5 בסעיף כי יצוין
מוסמך השר יהיה ולפיו המסוכנים החומרים לחוק 12
לקבועדרישותלענייןהשכלה,ניסיוןוהכשרההנדרשים
מאחראירעלים,אךהתקנתהתקנותאינהתנאילתוקפה

שלהדרישהלידעמעשימספקכאמורלצורךהעיסוקע

המסוכנים החומרים לחוק 3 לסעיף להוסיף מוצע
אתסעיףקטן)ג1(ולקבועבוסייגלחובתהרישוי,לגבימי
שבידוהיתרפליטהאחודלפיחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף

4להצעתהחוקע

החומרים לחוק 3 סעיף של )ו( עד )ד( קטנים סעיפים
המסוכניםקובעיםכיוםלאמור:

תוקפושלהיתררעליםיהיהלשנהאחת,לשנתיים, ")ד(
לשלושאולתקופההפחותהמשנהאוהעולהעלשלוש
שנים,בהתאםלאמותמידה,ובכללןסוגהמפעל,סוגהרעל

וכמותהרעל,הכלכפישקבעהשרע
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מישבידוהיתרפליטהאחודלפי ")ג1(
חוקאווירנקי,התשס"ח-2008,לגביפעילותהמהווהעיסוקכאמורבסעיף

קטן)א(,אינוחייבבהיתררעליםלפיסעיףזהלגביאותועיסוקע";

סעיפיםקטנים)ד(עד)ו(-בטלים; )ו(

אחריסעיף3לחוקיבוא:)4(

"בקשהלהיתר
רעלים

המבקשלעסוקברעלבעלתכונתסיכון,בעיסוקהטעון3אע )א(
היתררעליםלפיסעיף3,יגישלממונהבקשהלהיתררעלים,

הכוללתאתכלאלה)בסעיףזה-בקשה(:

פרטיםעלהמבקש,ולענייןמבקשהמעסיקאחראי )1(
רעלים-גםפרטיםעלאחראיהרעלים;

תיאורהעיסוקורכיביו,ובכללזההתהליכים,וכן )2(
וההשפעות בעסק הכלולים והפעילויות המיתקנים

הצפויותעלהסביבהמפעילותהעסק;

חומריםמסוכניםשעשוייםלהימצאבעסק,תכונות )3(
והפעילות ומאפייניהם, כמויותיהם שלהם, הסיכון

שתיעשהבקשראליהם;

נושא הפעילות מתקיימת שבו האתר תיאור )4(
העיסוק,תנאיהאתרוסביבתו,לרבותגורמיםשעשויים
להביאלהתרחשותאירועחומריםמסוכניםאולהחמרה
בתוצאותיו,בשיםלבלאתריםאולמיתקניםהסמוכים

למקוםהעסקולשימושיםהנעשיםבהם;

חומרים אירועי להתרחשות תרחישים מיפוי )5(
מסוכנים,אמצעיםלמניעתאירועיחומריםמסוכנים,
תוכניותהחירוםהמוצעותלטיפולבאירועיחומרים
מסוכניםוצמצוםהשפעותיהם,לשםהגנהעלבריאות
הציבורוהסביבה,ובכללזהפעולותלשיקוםולהשבת

המצבלקדמותולאחראירועחומריםמסוכנים;

הרעלים היתר מתן את להתנות רשאי הממונה )ה(
בתנאיםמיוחדיםשישלקיימםלפנימתןההיתר;כןרשאי
הואלקבועבהיתרתנאיםמיוחדים,ורשאיהוא,בכלעת,
להוסיףאולגרועמהם,הכלעלמנתלהגןעלהסביבהאו

עלבריאותהציבורע

הממונהרשאילבטל,בכלעת,היתררעלים,מהטעמים )ו(
המנוייםבסעיףקטן)ה(;לאיבטלהממונההיתררעלים
את להשמיע הזדמנות ההיתר לבעל שנתן לאחר אלא

טענותיוע"

מוצעלבטלאתהסעיפיםהקטניםהאמוריםולעגןאת
ההסדריםהקבועיםבהםהיוםבסעיפים3ג,3הו־3ילחוק

החומריםהמסוכנים,כנוסחםהמוצעבסעיף5)4(להצעת
החוקוכמפורטלהלןבדבריההסברלפסקה)4(ע

לפסקה )4(

לסעיף 3א המוצע והתוספת החמישית

בקשה הגשת לעניין הוראות בחוק לעגן מוצע
את מפרט המוצע כנוסחו )א( קטן סעיף רעליםע להיתר
רשימת המידעשהמבקשיידרשלכלולבבקשהלהיתרע
פרטיהמידעמבוססתעלדירקטיבתסווסו,שהיאכאמור
הדירקטיבההאירופיתשעניינהבקרהעלסיכוןלאירועי
IED דירקטיבת על וכן משמעותיים, מסוכנים חומרים
בכלהנוגעלמניעתהשפעותסביבתיותשליליותוזיהום
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הטכניקההמוצעתליישוםבעסקוטכניקותאחרות )6(
למניעהולצמצוםשלהשפעותשליליותעלהסביבה
בחומרים מהעיסוק הנובעות הציבור אועלבריאות

מסוכנים;

חומרים פסולת היווצרות למניעת אמצעים )7(
דרכי וכן כאמור, פסולת כמויות ולהפחתת מסוכנים
טיפולבפסולתכאמור,ובכללזההכנהלשימושחוזר

בפסולת,מיחזוראוהשבהשלפסולת;

בנסיבותשבהןהדברנדרשבמדינותהמיישמות )8(
אתהאסדרההאירופית-סקרבדברמצבהאתרשבו

מתקיימתהפעילותבמועדהגשתהבקשה;

)1( מידעופרטיםבענייניםהאמוריםבפסקאות )9(
בתוספת המנויים נוספים, ופרטים מידע או ,)8( עד

החמישיתע

היקףהפרטיםלפיסעיףקטן)א(שייכללובבקשה,יהיה )ב(
בשיםלבלמידתהסיכוןהכרוךבפעילותהעסקובמורכבותהע

עוסקברעליםיערוךאתהבקשהלפיהוראותחוקזה, )ג(
ובכללזהלפימודלים,דוגמאות,טפסים,שיטות,הוראות,
ונהליםמקצועייםאשרמשקפיםאתהמידעהנדרשלפיסעיף
קטן)א(,והכוללפיהנחיותשפרסםהמנהלבאתרהאינטרנט
שלהמשרד;הודעהעלפרסוםהנחיותכאמורועלכלשינוי

שלהן,תפורסםברשומותע

ופרטים מידע בקשה ממגיש לדרוש רשאי הממונה )ד(
נוספיםהדרושיםלולשםהחלטהבבקשה,וכןרשאיהוא
לפטוראתמגישהבקשהמהגשתמידעאופרטמהפרטים
המנוייםבסעיףזה,אםראהשישבידיומידעמספקלשם

קבלתהחלטהבבקשהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,אדםהמבקשלעסוקברעל )ה(
כאמורבאותוסעיףקטן,בעיסוקכאמורבו,שהגישלממונה,
29בלחוקאווירנקי,בקשהלהיתרפליטהאחוד לפיסעיף
לגביפעילותהמהווהעיסוקכאמור,לאיידרשלהגישלממונה

בקשהלגביאותועיסוקע

כנוסחה )9( בפסקה המוצע פי על מסוכניםע מחומרים
המוצע,יוכלהשרלהוסיףפרטימידענוספיםשייכללו
לחוק החמישית התוספת תיקון באמצעות בבקשה,
החומריםהמסוכנים)בפרקזה-התוספתהחמישיתלחוק

החומ"ס(,כנוסחההמוצעבסעיף4)17(להצעתהחוקע

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהיקףהמידעוהפרטים
שיידרשהמבקשלפרטבבקשהלהיתררעליםיהיהבשים
ובמורכבות ברעלים בעיסוק הכרוך הסיכון למידת לב

העסק,וזאתכפישמקובלבאסדרההאירופיתע

בסעיףקטן)ג(מוצעכיהמבקשהיתררעליםיערוךאת
הבקשהבהתאםלהנחיותשיפרסםהמנהלבאתרהאינטרנט
שלהמשרד,בדומהלהסדרשמוצעלעגןבסעיף18)א(לחוק
אווירנקי)ראוסעיף4)5(להצעתהחוק(,וכןבדומהלמצב
הנוהגכיוםלענייןבקשותלהיתרירעליםעהודעהעלפרסום

ההנחיותכאמורועלשינויבהןתפורסםברשומותע

סמכות את במפורש לעגן מוצע )ד(, קטן בסעיף
הממונהלדרושמידעופרטיםנוספיםהנחוציםלולשם
החלטהבבקשהלהיתררעלים,וכןאתסמכותהממונה
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החלטהבבקשה
להיתררעלים

הוגשהבקשהלהיתררעליםלפיסעיף3א,ישקולהממונה3בע )א(
אםלתתהיתררעלים,לתיתובתנאיםאולסרבלתיתוע

להיתר בבקשה החלטתו על למבקש יודיע הממונה )ב(
רעליםבתוךשנהמיוםהגשתה;הממונהרשאילהאריךאת
המועדהאמורבשישהחודשיםנוספים,אםראהצורךבכך
בשלמורכבותהבקשה;במנייןהתקופההאמורהלאיובא
בחשבוןפרקהזמןלטענותהמבקשלגביהטיוטהלפיסעיף
)ב(,ואםדרשהממונהמהמבקשמידעופרטיםנוספים קטן
כאמורבסעיף3א)ד(-גםפרקהזמןשעדלהגשתמידעופרטים

כאמורע

בטרםמתןהחלטהלתתהיתררעלים,ימסורהממונה )ג(
אתטיוטתההיתרלמבקש,והמבקשיהיהרשאילטעוןאת
טענותיולגביהטיוטהבתוך30ימיםמיוםקבלתה,ובכללזה
לבקשמהממונההסברלענייןהשיקוליםבקביעתתנאימסוים

בהיתרשהמבקשטעןלגביוע

היתררעלים
ותנאיו

הממונהרשאילהתנותהיתררעליםבתנאים,לרבות3גע )א(
בתנאיםשישלקיימםלפנימתןההיתר,והכולכדילהגןעל

הסביבהאועלבריאותהציבורע

הממונה )א(, קטן בסעיף האמור מכלליות לגרוע בלי )ב(
המנויים בעניינים הוראות רעלים בהיתר לקבוע רשאי

בסעיף3א)א(,וכןבענייניםהאלה:

בהם טיפול מסוכנים, חומרים אירועי מניעת )1(
והפחתתהשפעותיהםהסביבתיות,ביןהשארבהתחשב
מניעת לעניין הוראות זה ובכלל העסק, במיקום
הישנותםשלאירועיםכאמור,הוראותלענייןהחזקה
אירועים למניעת הנדרש ייעודי ציוד של והפעלה
כאמור,לרבותאמצעיגילויוהתרעה,והוראותלעניין

כוחאדםוהכשרותלטיפולבאירועיםכאמור;

מניעהוצמצוםשלסיכונים,זיהומיםאוהשפעות )2(
שליליותאחרותעלהסביבה,לרבותבמצביהפעלהשונים
ובתנאיהפעלהלאאופייניים,ובכללזההתנעהוכיבוישל
מיתקנים,דליפה,עצירותרגעיותוהפסקתפעילות,לרבות

תנאיםשישלקיימםלאחרסיוםהפעילות;

לפטוראתהמבקשמהגשתחלקמהמידע,גםזאתבדומה
להסדרהקייםבסעיף18)ג(לחוקאווירנקיע

לסעיף 3ב המוצע

בבקשה החלטה קבלת לעניין הסדר לקבוע מוצע
להיתררעלים,בדומהלהסדרהקייםבסעיף20לחוקאוויר
בבקשה החלטה לקבלת מועדים לקבוע זה ובכלל נקי,
כאמורעעודמוצעכיטיוטתהיתרהרעליםתועברלמגיש
לבקש גם לו שיאפשר באופן הערותיו, לקבלת הבקשה

הסברלענייןיישוםהשיקוליםלפיחוקהחומריםהמסוכנים
)ראולמשלהשיקוליםהקבועיםבסעיף3טולחוקהחומרים
המסוכנים,כנוסחוהמוצעבסעיף5)4(להצעתהחוק(,גם

זאתבדומהלתיקוןהמוצעבענייןזהבחוקאווירנקיע

לסעיף 3ג המוצע

מסמיך 3)ה(לחוקהחומריםהמסוכנים כיום,סעיף
אתהממונהלהתנותאתהיתרהרעליםבכלתנאיהדרוש
כדילהגןעלהסביבהאועלבריאותהציבורעמוצעלקבוע,
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מגבלותלענייןשימושבחומריםמסוכנים,לרבות )3(
סוגידלק,כמויותיהםואחסנתם,והוראותבדברסימון

חומריםכאמור;

הגבלותלענייןמסחרבחומריםמסוכניםוהוראות )4(
לענייןהעברהוהובלהשלחומריםמסוכנים;

אמצעיםופעולותלתחזוקהובטיחותנאותיםשל )5(
העסק,לרבותנהליםוהכשרותבענייניםאלה;

הוראותבדברפסולתחומריםמסוכניםהנוצרת )6(
אוהמאוחסנתבעסק,סיווגה,אופןהטיפולבה,ניהולה,

הובלתהואחסונה;

בעסק ודיגום, ניטור בדיקה, מדידה, חובות )7(
ההשפעה להערכת הנדרש נתון כל של ובסביבתו,
הדרכים זה ובכלל ופעילותו, העסק של הסביבתית
לאיסוף, והשיטות והאמצעים לביצוען, והמועדים

לעיבוד,לתיעודולהערכהשלהנתונים;

חובותלענייןעריכתרישוםותיעודבכלהנוגע )8(
העסק, להפעלת בקשר זה חוק לפי ההוראות לקיום
מסוכנים חומרים של ומכירה קנייה רישום לרבות

ושמירתמסמכים;

חובותדיווחומסירתמידעלממונהע )9(

הממונהיקבעבהיתררעליםהוראותלענייןמניעהאו )ג(
צמצוםשלזיהוםאוסיכוןלסביבהאולבריאותהציבור,ככל
האפשרבלילחייבביישוםשלטכניקהאואמצעימסוים,
יעדים אותם להשגת להביא כדי בקביעתן שיש ובלבד

סביבתייםע

קביעתהתנאיםבהיתררעליםתיעשהבשיםלבלמידת )ד(
הסיכוןהכרוךבפעילותהעסקומורכבותהע

להסבר בקשה 3ב)ב( סעיף לפי המבקש טענות כללו )ה(
לענייןהשיקוליםבקביעתתנאימסויםבהיתררעלים,כאמור
החלטתו לעניין הסבר להיתר הממונה יצרף סעיף, באותו
ליישום השאר בין יתייחס כאמור הסבר תנאי; אותו לגבי
השיקוליםלפיחוקזה,ובכללזהלהתאמתהתנאילמקובל

באסדרההאירופיתע

חלףהוראהזושמוצעכאמורלבטלה,הסדרמפורטלעניין
22 סעיף להוראת בדומה רעלים, בהיתר תנאים קביעת

לחוקאווירנקיע

בסעיףקטן)א(,מוצעלהותירעלכנהאתהסמכות
הרחבההנתונההיוםלממונהמכוחסעיף3)ה(האמור,אך
להוסיף,לצורךהבנייתשיקולדעתו,פירוטשלסוגיתנאים
רלוונטייםהמקובליםבאסדרההאירופיתלענייןחומרים
מסוכניםוהשפעותיהםהסביבתיותעגםבקביעתהתנאים

בהיתרהרעליםיהיהעלהממונהלהתחשבבמידתהסיכון
מהעיסוקומורכבותועיצויןכיאיןבהסדרהמפורטהמוצע
ההנחיות פי על בהיתרים שנקבעו תנאים להחליף כדי
הקיימותהיוםלענייןקביעתתנאיםבהיתר,וראולעניין
זהאתדבריההסברלהוראתהמעברהמוצעתבסעיף13

להצעתהחוקע

נקי, אוויר לחוק 20 לסעיף המוצע לתיקון בדומה
בסעיף4)7(להצעתהחוק,במקרהשמגישהבקשהביקש
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השגהעלתנאי
בהיתררעליםאו

עלסירובלתת
היתר

עוסקברעליםרשאילהגישלמנהל,בתוך21ימיםמיום3דע )א(
בהיתר, מסוים תנאי על בכתב השגה רעלים, היתר קבלת
בטענהשמתקייםאחדמאלה,בשיםלב,ביןהשאר,לאמור
בסעיףקטן)ד(,ובלבדשטענותיובענייןהתנאיהאמורהוגשו
לממונהלפנימועדמתןההיתראושלאניתנהלוהזדמנות

סבירהלטעוןלענייןהתנאיהאמור,לפניהמועדהאמור:

קייםפערניכרביןהעלותהכרוכהבעמידהבתנאי )1(
הסביבתיתהצפויהמיישומו נושאההשגהלתועלת
באסדרה זה לעניין המקובלות המידה אמות פי על

האירופית;

קייםפערניכרביןהמועדשנקבעבהיתרלשם )2(
יישוםהתנאילביןהתקופההדרושהלכךלדעתהעוסק;

התנאיאינומתיישבעםאמותמידהמקובלות )3(
לקביעתתנאיםלגביפעילותבעלתמאפייניםדומים

במדינותאשרמיישמותאתהאסדרההאירופית;

עניין באותו מתנאי ניכר באופן שונה התנאי )4(
בעלת פעילות לגבי אחר רעלים בהיתר שנקבע

מאפייניםדומיםע

החליטהממונהלסרבלתתהיתררעלים,רשאימגיש )ב(
הבקשהלהיתרלהגישלמנהל,בתוך21ימיםמיוםשנמסרה
בטענה ההחלטה, על בכתב השגה הממונה, החלטת לו
שההחלטהניתנהשלאבהתאםלסעיף3טו,ובשיםלב,בין

השאר,לאמורבסעיףקטן)ד(ע

נוכחהמנהל,כיהתקייםתנאימןהתנאיםלהגשת)ג( )1(
השגהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יבחןאםישלשנות
לפי כאמור, היתר לתת או הרעלים היתר תנאי את
לקביעת או היתר למתן לשיקולים בהתאם העניין,
תנאיולפיחוקזה;מצאהמנהל,לאחרבחינהכאמור,
כיישלשנותאתתנאיההיתראולתתהיתרכאמור,

יורהלממונהלעשותכןע

החלטתו את ההשגה למגיש ימסור המנהל )2(
המנומקתבהשגה,בכתב,בתוך60ימיםמיוםהגשתה,
ואולםרשאיהוא,בהודעהבכתב,לדחותאתהמועד
למתןהחלטתוב־30ימיםנוספים,אםראהצורךבכך

בשלמורכבותההשגהע

זאתבמסגרתטענותיולגביטיוטתהיתרהרעלים,הממונה
יצרףהסברעקרונילענייןמהותהתנאיםשנקבעובהיתר

)ראוסעיףקטן)ה(כנוסחוהמוצע(ע

לסעיף 3ד המוצע

להסדר בדומה השגה, של הסדר לקבוע מוצע
22בלחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף שמוצעלעגןבסעיף

4)10(להצעתהחוק)ראודבריההסברלאותוסעיף(עבשונה
מההסדרהאמור,הסדרההשגהשמוצעלקבועבסעיףזה
אינוכוללהסדרלענייןפרסוםההשגהלציבור,מאחרשלא
קייםבחוקהחומריםהמסוכניםהסדרשלפרסוםלציבור

שלטיוטותהיתריהרעליםוההיתריםעצמםע
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עלהחלטתהמנהלבהשגה,כאמורבסעיףקטן)ג(,רשאי )ד(
העוסקלהשיגבכתבלפניהמנהלהכללישלהמשרד)בסעיף
זה-המנהלהכללי(,בתוך21ימיםממועדמתןההחלטה,
בטענהשמתקייםאחדמאלה,ובלבדשטענהכאמורנכללה

בהשגהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(:

ההשגה נושא ההיתר שתנאי סביר חשש קיים )1(
כאמורבסעיףקטן)א(,אוהחלטהלדחותהשגהכאמור
בסעיףקטן)ב(,עלוליםלסכןאתהמשךקיומושלקו
ייצורבעסקאואתפעילותהעסקכולו;לענייןזה,"קו
ייצור"-מיתקןאוכמהמיתקניםהמשמשיםבתהליך

ייצורשבסופומיוצרמוצר;

ההיתרניתןלגביפעילותשלעסקשהואתשתית )2(
לאומיתכמפורטלהלן,אושהואמתבקשלגביפעילות
כאמור,ותנאיההיתרכאמורבסעיףקטן)א(אוהחלטה
לפגוע עלולים )ב(, קטן בסעיף כאמור השגה לדחות
אולמשק לציבור באיכותהשירות באופןמשמעותי
אובאספקתואולהביאלעלייהביוקרהמחייהבתחום

התשתית:

רכבת; )א(

נמל; )ב(

תחנתכוח; )ג(

מיתקןלהתפלתמים; )ד(

שדהתעופה; )ה(

מיתקניאחסוןוהולכהשלנפט,גזאודלק; )ו(

ביתחוליםע )ז(

תהיה )ד( או )ב( )א(, קטנים בסעיפים כאמור השגה )ה(
מנומקת,ויצורפולהאסמכתאותלתמיכהבהתקיימותהתנאים
לפיאותםסעיפיםקטנים,ולענייןהשגהכאמורבסעיףקטן)א(

)1(-גםתוצאותבדיקתהעלותהכרוכהבעמידהבתנאינושא
ההשגהוהתועלתהסביבתיתהצפויהמיישומו,כאמורבאותו

סעיףקטן,שהגישהמבקשלממונה,לפנימתןההיתרע
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הוגשהלמנהלהכלליהשגהכאמורבסעיףקטן)ד(,)ו( )1(
יקייםהתייעצותבכתבלגביקיומהוהיקפהשלהשפעה
משקיתבקשרלהשגה,עםהמנהלהכללישלהמשרד
הממשלתיהאמוןעלתחוםפעילותושלמגישההשגה,
ואםהוקמהבחוקרשותהאחראיתלפידיןלאסדרת
תחוםהפעילותשלמגישההשגה-עםראשהרשות;
לאהשיבהמנהלהכללישלהמשרדכאמוראוראש
הרשותהאמורה,בכתב,עלפנייתושלהמנהלהכללי
בתוך21ימיםמיוםשנמסרהלוהפנייה,יראואתחובת
התייעצות,בתוםהתקופההאמורה,כאילוקוימה;אם
האחריותלאסדרתתחוםהפעילותהאמוראינהנתונה
לפידיןבידיאףמשרדממשלתיאורשותכאמור,יקיים
המנהלהכלליאתההתייעצותלפיפסקהזועםהמנהל

הכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהע

המנהלהכלליייתןאתהחלטתובהשגהלאחר )2(
לעניין ויחולו ,)1( בפסקה כאמור התייעצות קיום

ההחלטההוראותסעיףקטן)ג(,בשינוייםהמחויביםע

להיתר הבקשה הגשת ערב ההשגה, מגיש בידי היה )ז(
נושאההשגה,היתררעלים,יעמודההיתרבתוקפועדלמתן
)ח(,אלאאםכן )ג(או החלטהבהשגהלפיסעיפיםקטנים

מתקייםאחדמאלה:

ההשגה נושא ההיתר כי ביקש ההשגה מגיש )1(
ייכנסלתוקפואףלפנימתןהחלטהבהשגה;

המנהלאוהמנהלהכללי,לפיהעניין,הורהכי )2(
ההיתרנושאההשגהייכנסלתוקף,במלואו,בחלקו,או
בשינוייםשעליהםיורה,לפנימתןההחלטהבהשגה;
המנהלאוהמנהלהכללי,לפיהעניין,יורהכאמוררק
אםנוכחכיהדברנדרשכדילמנועאתאחדמאלה,
והכולבהתחשבבעלותיישוםהתנאישלגביוהוגשה
ההשגהוהמועדשנקבעליישומוביחסלמועדלקבלת
החלטהבהשגה,ובשיםלבלקיומןשלדרכיםחלופיות

ליישוםהתנאיועלותן:

פגיעהניכרתבסביבהאובבריאותהציבור; )א(

חוזרים או מתמשכים פגיעה או זיהום )ב(
ונשניםבסביבה;

סיכוןמשמעותילציבוראולסביבהע )ג(
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תוקףהיתררעלים
חידושו

היתררעליםיינתןלתקופהשלעשרשניםע3הע )א(

ולא שנה לפחות תוגש רעלים היתר לחידוש בקשה )ב(
מוקדםמ־18חודשיםלפניתוםתקופתתוקפוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ג(

הוגשהבקשהלחידושהיתררעליםבהתאםלסעיף )1(
קטן)ב(,והממונהלאקבע,לפניתוםתקופתתוקפושל
ההיתרכיהואמסרבלחדשו,יעמודההיתרבתוקפו
עדלהחלטתהממונהבבקשהאועדתוםשנהמתום
תקופתתוקפושלההיתר,לפיהמוקדם,ורשאיהממונה
להאריךאתהתקופההאמורהבשישהחודשיםנוספים
אםנוכחכיהתקיימונסיבותמיוחדותהמצדיקותזאת;

הממונה,לבקשתמגישהבקשהלהיתררעלים, )2(
רשאילתתהיתררעליםלתקופהקצרהמחמששנים,
היא ההיתר מבוקש שלגביה שהפעילות נוכח אם
פעילותזמניתמטבעה,אושהיאצפויהלהימשךפחות
מחמששניםלפיהצהרתמגישהבקשה;מגישהבקשה
בהצהרתו לתמיכה אסמכתאות יצרף רעלים להיתר

לפיפסקהזוע

שינויתנאים
בהיתררעלים

הממונהרשאי,לפיהוראותסעיףזה,ביוזמתואולבקשת3וע )א(
בעלהיתררעלים,לשנותאתתנאיושלהיתררעלים,ובכלל

זהלהוסיףעליהםאולגרועמהםע

בסעיף כאמור לשינוי רעלים היתר בעל בקשת )ב(
קטן)א(,תהיהמנומקת,ויחולולענייןהגשתהההוראותלפי

סעיף3א)א(עד)ד(,ו־3ב)ב(,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 3ה המוצע

מוצעלקבועכיהיתררעליםיינתןלתקופהשל10
3)ד(לחוק שניםעכיוםניתניםהיתרירעלים,מכוחסעיף
החומריםהמסוכנים,לתקופותשלשנה)דרגהA(,שנתיים
)דרגהB(אושלוששנים)דרגהC(,בהתאםלתקנותאמות
הליך לאחר רעלים היתר מתן לאפשר במטרה המידהע
תקופת את להאריך מוצע ארוך, ולטווח מעמיק בדיקה
התוקףשלהיתריהרעליםבדומהלתקופההמוצעתלגבי

היתריפליטהלפיחוקאווירנקיע

כמוכן,מוצעכיבמקרהשהטיפולבבקשהלהיתר
רעליםהתארךמעברללוחותהזמניםשנקבעובחוק,יעמוד
ההיתרבתוקפולתקופהנוספת)ראוסעיףקטן)ג()1((,זאת

בדומהלהסדרהקייםבסעיף25)ג(לחוקאווירנקיע

בחוק בהקשרזה בדומהלתיקוןהמוצע זאתועוד,
אווירנקי,מוצעכיבמקרהשמגישהבקשהביקשזאת,
מחמש קצרה לתקופה רעלים היתר לתת יוכל הממונה
שנים,לפעילותשהיאזמניתמטבעהאושמתוכננתלתקופה

מוגבלתעהסדרדומהקייםכיוםבתקנותאמותהמידהע

לסעיף 3ו המוצע

ההסדר את המסוכנים החומרים בחוק לעגן מוצע
אוויר לחוק 26 שבסעיף בהיתר שינויים עריכת לעניין
נקי,כתיקונוהמוצעבסעיף4)13(להצעתהחוק)ראודברי

ההסברלאותוסעיף(ע
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הממונהלאישנהמיוזמתותנאיבהיתררעליםאלאאם )ג(
כןסברשהשינוינדרשכדילמנועפגיעהניכרתבסביבהאו
בבריאותהציבוראוכדילמנועזיהוםאופגיעהמתמשכים
משמעותילציבוראו סיכון חוזריםונשניםבסביבהאו או
מסמכות לגרוע כדי זה קטן סעיף בהוראות אין לסביבה;
הממונהלערוך,ביוזמתו,שינוישלתנאיבהיתררעליםשאין
לוהשפעהמשמעותיתעלבעלההיתר,כגוןדרישתניטוראו
דיגוםשיישומהאינוכרוךבהקמתתשתית,אודרישהלדיווח,

רישום,שילוט,אוסימוןע

לאיחליטהממונהעלשינוייםבהיתררעליםאלאלאחר )ד(
שניתנהלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

הממונהיודיעלבעלהיתרהרעליםעלהחלטתובבקשתו )ה(
לפיסעיףקטן)א(,עדתוםהתקופהשלהלן,לפיהעניין:

בהקלה הכרוך שינוי שעניינה בקשה לעניין )1(
מתנאיההיתראושישבהכדילהגדילאתההשפעה
- ממנו לסביבה הסיכון או העיסוק של הסביבתית
ארבעהחודשיםמיוםהגשתהבקשהכנדרשלפיסעיף
קטן)ב(וסעיף4א;הממונהרשאי,אםראהצורךבכך
בשלמורכבותהבקשה,להאריךאתהתקופההאמורה

ב־75ימיםנוספים;

לענייןבקשהשעניינהשינוישאינושינויכאמור )2(
בפסקה)1(-חודשייםמיוםהגשתהבקשהכנדרשלפי
סעיףזהוסעיף4א;הממונהרשאי,אםראהצורךבכך
בשלמורכבותהבקשה,להאריךאתהתקופההאמורה

ב־30ימיםנוספיםע

נוספים ופרטים מידע הבקשה ממגיש הממונה דרש )ו(
לפיסעיףקטן)ב(,לאיובאבמנייןהתקופההאמורהבסעיף

קטן)ו()1(או)2(פרקהזמןשעדלהגשתמידעופרטיםכאמור,
וכןלאיובאבמנייןהתקופההאמורהפרקהזמןשניתןלבעל

היתרהרעליםכדילטעוןאתטענותיוכאמורבסעיףקטן)ד(ע

עלשינויתנאיבהיתררעליםלפיסעיףזהיחולוההוראות )ז(
לפיסעיף3ד,בשינוייםהמחויביםע
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שינויהפעלה
משמעותי

בעלהיתררעליםלאיבצע,בעצמואובאמצעותאחר,3זע )א(
רעלים, היתר לגביו שניתן בעסק או ברעל בעיסוק שינוי
לרבותהרחבתו,שעלוללהגדילבמידהניכרתאתההשפעות
את או חלקן, או כולן העיסוק, של השליליות הסביבתיות
הסיכוןלסביבהאולבריאותהציבורהנובעממנו)בחוקזה-
שינויהפעלהמשמעותי(,אלאלאחרקבלתאישורהממונה
בכתב;הממונהרשאילאשראתהבקשה,לסרבלאשרהאו

לאשרהבתנאיםהנוגעיםלשינויהמבוקש,כפישיורהע

בסעיף כאמור לשינוי רעלים היתר בעל בקשת על )ב(
3או־3ב)ב(,בשינויים קטן)א(יחולוההוראותלפיסעיפים
המחויבים;עלשינויכאמוריחולוההוראותלפיסעיפים3ג

ו־3ד,בשינוייםהמחויביםע

הממונהיודיעלבעלהיתררעליםעלהחלטתובבקשתו )ג(
לפיסעיףקטן)א(,בתוךשישהחודשיםמיוםהגשתהבקשה;
הממונהרשאי,אםראהצורךבכךבשלמורכבותהבקשה,
ויחולו נוספים, בחודשיים האמורה התקופה את להאריך

לענייןזההוראותסעיף3ו)ו(ו–)ז(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הגישבעלהיתררעלים )ד(
הוספת הכוללת משמעותי הפעלה לשינוי בקשה לממונה
עיסוקהטעוןהיתררעליםלפיסעיף3)א(,לעיסוקברעליםאו
לעסק,שניתןלגביוהיתר,רשאיהממונה,אםמצאכיהעיסוק
נושאהשינויהמבוקששונהבאופןמהותימהעיסוקשלגביו

ניתןההיתר,להורותכיהוספהכאמורטעונההיתרע

השררשאילקבוענסיבותשבהןשינויכאמורבסעיףקטן )ה(
)א(ייחשבלשינויהפעלהמשמעותיע

הממונהרשאילתתלבעלהיתררעליםהוראותלעניין )ו(
לשינוי ייחשב )א( קטן בסעיף כאמור שינוי שבהן נסיבות
ההשפעות הערכת אופן לעניין וכן משמעותי, הפעלה
הסביבתיותשלהשינויהאמור,ובכללזההשפעתועלהסיכון

לסביבהאולבריאותהציבורע

לסעיפים 3ז ו־3ח המוצעים

ההסדר את המסוכנים החומרים בחוק לעגן מוצע
הקבועבסעיף27לחוקאווירנקיכתיקונוהמוצעבסעיף
4)14(להצעתהחוק,ואתההסדרהמוצעבסעיף27אלחוק
אווירנקי,כנוסחוהמוצעבסעיף4)15(להצעתהחוקעמדובר
בהסדריםשעניינםעריכתשינוייםבמפעל-שינוייהפעלה
משמעותייםושינוייהפעלהשאינםמשמעותיים)ראודברי

ההסברלסעיפיםהאמורים(ע

לענייןזהיובהרכיהוספהשלסוגיחומריםמסוכנים
שלאהיובשימושבעסק,אוהגדלהשלכמויותחומרים
היתר טעונה בו שהפעילות בעסק הפעילות נפח ושל
גם בעיסוק, משמעותי לשינוי להיחשב עשויות רעלים,
בעיסוקעצמועעםזאת, כרוךבשינוי אםשינויזהאינו

מאחרשסףהרישוילפיהתוספתהשלישיתלחוקאווירנקי
)הערךשמעליונדרשהיתרפליטהלשםביצועהפעילות(
גבוהיותרמסףהרישוילפיהתוספתהשלישיתהחדשה
לחוקהחומ"סכנוסחההמוצע)הערךשמעליונדרשהיתר
רעליםלשםעיסוקבחומר(,הריבמקרהשלהוספתחומרים
מסוכנים,פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעלים,לעסק
מחדל כברירת תידרש רעלים, היתר טעונה שפעילותו
שלשינויהפעלהמשמעותיולא לאישור בקשה הגשת
בקשהלהיתררעליםעזאת,בשונהמברירתהמחדלהקבועה

בהקשרזהבחוקאווירנקיע

עםזאת,אםהממונהנוכחכיהשינויאוהתוספת
לעיסוקכרוכיםבשינוימהותי,הואיוכללהורותלעוסק
להגישבקשהלהיתררעליםחדשלגביהפעילותהנוספתע
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גם )ו( קטן בסעיף כאמור הוראות לתת רשאי המנהל )ז(
לכללבעליהיתריהרעליםאולבעליהיתרירעליםשניתנו
לשםעיסוקבסוגיפעילותאוסוגימיתקניםמסוימים;הוראות
שניתנולפיסעיףקטןזהיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהמנהל,
במשרדיהממונהובאתרהאינטרנטשלהמשרד;הודעהעל
מתןהוראותכאמור,עלמועדכניסתןלתוקףועלכלשינוי
בהןתפורסםברשומות,והשררשאילקבועדרכיםנוספות

לפרסומןע

הודעהעלשינוי
שאינושינוי

הפעלהמשמעותי

בעלהיתררעליםיודיעלממונהעלכלשינוישבכוונתו3חע )א(
ביחס הרעלים, היתר נושא בעסק או ברעל בעיסוק לבצע
לנתוניםשצוינובבקשהלהיתרהרעלים,שאינושינויהפעלה
משמעותיואינוכרוךבשינויתנאיההיתר,45ימיםלפחותבטרם
ביצועהשינוי,אובמועדמאוחריותראםאישרזאתהממונה;
להודעהכאמוריצרףבעלהיתרהרעליםפירוטבדברהשינוי
המתוכנן,ובכללזהתיקוןשלהמידעוהמסמכיםהנוגעיםלעניין
אשרהוגשובמסגרתהבקשהלהיתרהרעלים;הממונהרשאי
לדרושמבעלהיתרהרעליםמידעופרטיםנוספיםהדרושיםלו

לשםבחינהשלהשינויהמתוכנןוהשלכותיוע

מצאהממונהכישינוישהודיעעליובעלהיתרהפליטה )ב(
לפיהוראותסעיףקטן)א(,הואשינויהפעלהמשמעותי,יודיע
45ימיםמיוםקבלתההודעה, לבעלהיתרהפליטה,בתוך
כיעליולהגישבקשהלשינויהפעלהמשמעותיטרםביצוע
הוראות כאמור והבקשה השינוי לעניין ויחולו השינוי,

סעיף3ז)א(עד)ג(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מסרהממונהלבעלהיתר )ג(
פליטההודעהכאמורבאותוסעיףקטןלאחרשחלפו45ימים
ממועדהודעתבעלהיתרהפליטה,ועדמועדמסירתההודעה
כאמורטרםביצעבעלהיתרהפליטהאתהשינוי,לאיבצע
בעלההיתראתהשינויאלאלפיהוראותסעיף27)א(ו–)ב(;
ואולםאםנמסרהההודעהכאמורלבעלהיתרהפליטהלאחר
והגבלות הוראות לו לתת הממונה רשאי השינוי, שבוצע
שיחולועדמועדההחלטהבבקשהלשינויהפעלהמשמעותיע

שינויתנאיבהיתר
עלפיתקנותאו

הנחיות

בקביעתהוראותלפיחוקזה,שישבהןמשוםשינוישל3טע )א(
תנאיםהקבועיםבהיתרירעליםשעמדובתוקףערבקביעת
ההוראותהאמורות)בסעיףקטןזה-היתריםקיימים(,יבחן
השראתמועדכניסתןלתוקףשלהוראותכאמורלגביהיתרים
קיימים,ורשאיהואלקבועכיהןייכנסולתוקףלגביהיתרים
אחד מתקיים כי נוכח אם רק חידושם, מועד טרם כאמור,

מאלה:

לסעיף 3ט המוצע

ההסדר את המסוכנים החומרים בחוק לעגן מוצע

שבסעיף27בלחוקאווירנקי,כנוסחוהמוצעבסעיף4)15(
להצעתהחוק)ראודבריההסברלאותוסעיף(ע
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בעלי כלל בידי האמור השינוי יישום עלות )1(
ההיתריםהקיימיםהנוגעיםלענייןאינהעולהעל30
מיליוןשקליםחדשיםבשנה,עלפיהמסקנותמתהליך
עקרונות בחוק כהגדרתו אסדרה, השפעות הערכת

האסדרה,התשפ"ב-2022,שנערךלגביההוראות;

ההיתרים כלל לגבי לתוקף, ההוראות כניסת )2(
הקיימים,במועדחידושםולאקודםלכן,עלולהלגרום
בריאות על או הסביבה על בהגנה ניכרת לפגיעה

הציבוראולסיכוןמשמעותילציבוראולסביבה;

כניסתההוראותלתוקף,לגביהיתרקיים,במועד )3(
לאי– להביא עלולה לכן, קודם ולא ההיתר, חידוש
עמידהשלמדינתישראלבדרישהמחייבתלפיהסכם

בין–לאומישישראלצדלוע

במתןהנחיותלפיחוקזה,אשריישומןכרוךבשינוי )ב(
תנאיםשנקבעובהיתררעליםשהיהבתוקףערבמתןההנחיות
)בסעיףקטןזה-היתרקיים(אושינויבאופןיישומם,רשאי
הממונהלהורותכיהנחיותכאמורייכנסולתוקףלגביהיתר
קיים,לפנימועדחידושו,רקאםניתןלכךאישורמאתהשר;
השרייתןאישורכאמוררקאםנוכחכימתקייםלגביההנחיות
האמורבפסקאות)1(,)2(או)3(שלסעיףקטן)א(,בשינויים

המחויביםע

הממונהרשאילבטלהיתררעליםאולהתלותולתקופה3יעביטולאוהתלייה )א(
שיקבע,לאחרשנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

אםנוכחכיהתקייםאחדמאלה:

היתרהרעליםניתןעליסודמידעכוזבאומטעה; )1(

בעלהיתרהרעליםהפרהוראהמההוראותלפי )2(
חוקזהאותנאימתנאיהיתרהרעלים;

העיסוקברעליםנושאההיתרגורםלזיהוםאו )3(
לפגיעהבסביבהמתמשכיםאוחוזריםונשניםאוגורם

לסיכוןמשמעותילציבוראולסביבהע

או הרעלים היתר ביטול נדרשו שבשלו הפגם היה )ב(
התלייתולפיסעיףקטן)א(,ניתןלתיקון,לאיבטלהממונה
אתהיתרהרעליםולאיתלהאותואלאלאחרשהודיעלבעל
באופן הפגם את תיקן לא ההיתר ובעל הפגם, על ההיתר

ובפרקהזמןשקבעהממונהבהודעתוע

לסעיף 3י המוצע

סעיף3)ו(לחוקהחומריםהמסוכניםמקנהלממונה
הסעיף את להחליף מוצע רעליםע היתר לבטל סמכות
האמורבהוראהעדכניתומפורטתיותר,בדומהלהוראת

סעיף28לחוקאווירנקי,בלאשינוישלמהותהסמכותע
יצויןכיבמקריםשבהםניתןלתקןאתהליקוי,אךקיים
סיכוןניכרלסביבהאולציבורבפרקהזמןשיידרשלתיקון,

יהיהניתןלהתלותאתתוקףההיתרעדלביצועהתיקוןע
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העברתהיתר
רעלים

היתררעליםניתןלהעברה,ובלבדשניתןלכךאישור3יאע )א(
מתן את להתנות רשאי הממונה ובכתב; מראש הממונה
האישורבקבלתמידעומסמכיםהדרושיםלולצורךהחלטה
בבקשה,וכןרשאיהואלקבועתנאיםבאישור,אםהדברנדרש

כדילהבטיחעמידהבתנאיההיתרע

הממונהייתןהחלטהבבקשהלפיסעיףזהבתוך60ימים )ב(
מיוםהגשתה,ורשאיהואלהאריךאתהתקופההאמורהב־30
ימיםנוספיםאםראהצורךבכךבשלמורכבותהבקשה;פרק
זמןלהגשתמידעופרטיםנוספיםשדרשהממונהלפיסעיף

קטן)א(לאיובאבמנייןהתקופהלמתןהחלטהכאמורע

בקשהלהיתר
רעליםאחוד,מתן

ההיתרותנאיו

המבקשלעסוקברעלבעלתכונתסיכון,בעיסוקהטעון3יבע )א(
היתררעליםלפיחוקזה,שנדרשלגביואישורהשרלשם
התשכ"ח-471968 עסקים, רישוי חוק לפי עסק רישיון מתן
)להלן-חוקרישויעסקים(,יגישלממונה,לפיהוראותסעיף
זה,בקשהלהיתררעליםהכוללתנאיםוהוראותלענייןכלל
ההיבטיםהסביבתייםהנוגעיםלעיסוקברעלים,לשםהגנהעל
הסביבהאועלבריאותהציבורלפיחוקזהאולשםהבטחת
איכותנאותהשלהסביבהומניעתמפגעיםומטרדיםלפיחוק
רישויעסקים)בחוקזה-היתררעליםאחוד(;תנאיםוהוראות
כאמוריכולשייקבעולגביכלפעילותשמתקיימתבאתרשבו
מבוצעהעיסוקכאמור,לרבותפעילותכאמורשאינהעיסוק

ברעלע

ההוראותלפיחוקזהשעניינןהיתררעלים,ובכללזה )ב(
בקשהלהיתררעלים,מתןהיתררעליםותנאיוובעלהיתר
רעלים,יחולולענייןהיתררעליםשהואהיתררעליםאחוד,
ובכללזהבקשהלהיתרכאמור,מתןהיתרכאמורותנאיוובעל

היתרכאמור,בשינוייםהמחויביםובשינוייםשלהלן:

בלילגרועמהאמורבסעיף3א,בשינוייםשבסעיף )1(
זה,בקשהלהיתררעליםאחודתכלולמידעופרטיםלפי
אותוסעיףלצורךהבטחתאיכותנאותהשלהסביבה
רישוי לחוק 1)א()1( בסעיף כאמור מפגעים ומניעת

עסקים;

לסעיף 3יא המוצע

הסעיףהמוצעמאפשרהעברתהיתררעליםבכפוף
לאישורהממונה,בלאצורךבהוצאתהיתררעליםחדשע
בדומהלסעיף22)ה(לחוקאווירנקי,עםהמעברלמשטר
שלרישויהמבוססעלבדיקהמעמיקהולתקופהממושכת,
איןהצדקהלדרישהשלהליךרישוימלאנוסףבמהלך
תקופתההיתר,במקרהשהמפעלנמכרלגורםאחרעיחדעם
זאת,בטרםהעברתהעיסוקלגורםאחרנדרשתבדיקהשל
הממונהלגביהשלכותאפשריותשלההעברהעליישום
תנאיהיתרהרעליםוקביעתתנאיםמתאימיםבמקרההצורךע

לסעיף 3יב המוצע

29אלחוקאווירנקיכנוסחוהמוצע בדומהלסעיף
בסעיף4)16(להצעתהחוק,מוצעלעגןבחוקהסדרלעניין
היתררעליםאחודעבהיתררעליםאחודיינתנו,נוסףעל
התנאיםהנקבעיםבומכוחחוקהחומריםהמסוכנים,גם
התנאיםהסביבתייםשניתןלקבועמכוחחוקרישויעסקים
לאותועסק,והואיחליףאתהצורךבקבלתאישורנותן
בהיבטים במשרדלרישיוןהעסקואתהתנאים האישור
הסביבתייםמכוחסעיף1)א()1(לחוקרישויעסקיםעהדברים
המפעלע באתר והעיסוקים הפעילויות במכלול אמורים

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 47
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בלילגרועמכלליותהאמורבסעיף3ג)א(,בשינויים )2(
האמוריםבסעיףזה-

התנאיםשהממונהרשאילקבועכתנאים )א(
אחוד רעלים היתר שהוא רעלים היתר למתן
אוכתנאיםבהיתרכאמור,יכללוגםתנאיםלפי
אותוסעיףשנועדולהבטיחאיכותנאותהשל
הסביבהומניעתמפגעיםומטרדיםלפיחוקרישוי

עסקים;

לעניין לקבוע רשאי שהממונה התנאים )ב(
תנאים למעט 3ג)ב(, סעיף לפי מסוכן, חומר
כאמורלענייןמסחראוהכשרות,יכולשייקבעו
לענייןחומרמזהםכהגדרתובחוקהגנתהסביבה
דיווח חובות - לסביבה והעברות )פליטות

ומרשם(,התשע"ב-2012ע

תוצאותקבלת
היתררעליםאחוד

ניתןלעוסקברעליםהיתררעליםשהואהיתררעלים3יגע )א(
ותנאיו האמור ההיתר את יראו 3יב, בסעיף כאמור אחוד,
- זה )בסעיף עסקים רישוי חוק לפי רישיון למתן כאישור
לשם האישור, נותן בידי בו שנקבעו ותנאים עסק( רישיון
הבטחתהמטרההאמורהבסעיף1)א()1(לחוקרישויעסקים,
לאיידרשלגביאותועסקאישוראחרלפיהחוקהאמורולא
ייקבעוברישיוןאובהיתרזמנילפיאותוחוק,לגביאותועסק,

תנאיםאחריםלהבטחתהמטרההאמורהע

)א(,לאיחולולענייןהיתר עלאףהוראותסעיףקטן )ב(
רעליםאחוד,שרואיםאותולפיאותוסעיףקטןכאישורכאמור

בו,ולענייןתנאיו,ההוראותלפיחוקרישויעסקים,ואולם-

רישוי לחוק ו־19ב 19א סעיפים לפי הסמכויות )1(
עסקיםיהיונתונותלגורםאכיפהמוסמךכאמורבסעיף

19אלאותוחוק,גםלענייןהיתררעליםאחוד;

הסדרזהנועדלמנועאתהמשךהכפילויותביןהסדרי
זו הוראה כי יצוין עסקיםע על החלים השונים הרישוי
מתייחסתגםלפעילויותהעסקשלגביהןנקבעיםהתנאים
הסביבתייםעלידינותןהאישורבמשרדלפימפרטאחיד

)מכוחסעיף7ג1לחוקרישויעסקים(ע

סעיף3יבהמוצענועדלהבהיראתהדרישותבהגשת
בקשהלהיתררעליםאחודעיובהרבהקשרזהכיעםהחלת
הוראותחוקהחומריםהמסוכניםוהתקנותמכוחוגםלעניין
היתררעליםאחוד,הרישהסמכותלהתקיןתקנותהמוקנית
לשרבחוקהאמורתהיהנתונהלוגםלענייןהיתרכאמור,
ככלשהדבריידרשלצורךביצועההסדרהמוצעבפרקזהע

לממונה הנתונה הסמכות כי להבהיר מוצע עוד
לקבועתנאיםבהיתרלפיסעיף3גהמוצעתהיהנתונה
לוגםלגבימכלולההיבטיםהסביבתייםשלהעסק,לרבות

כללהחומריםהמזהמים,אףאםאינםמסוכניםאומפגעים
ומטרדיםסביבתייםאחרים,באופןשיאפשרמתןמענהכולל

שיוכללהחליףאתהתנאיםהסביבתייםברישיוןהעסקע

לסעיף 3יג המוצע

המוצע כנוסחו נקי אוויר לחוק 29ג לסעיף בדומה
משטר את להבהיר מוצע החוק, להצעת )16(4 בסעיף
הרישוישיחולעלהיתררעליםאחודעעלפיהמוצע,בהיתר
שניתן הסביבתיים התנאים גם יינתנו האחוד הרעלים
מכוחחוקרישויעסקיםלאותועסק,והוא כיוםלקבוע
יחליףאתהצורךבקבלתאישורנותןהאישורבמשרדואת
1)א()1(לחוק התנאיםבהיבטיםהסביבתייםמכוחסעיף
רישויעסקיםעכאמור,הדבריםאמוריםבמכלולהפעילויות
והעיסוקיםבאתרהמפעל,כדילמנועאתהמשךהכפילויות
ביןהסדריהרישויהשוניםעעםזאת,הסמכויותלפיקוח
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עסקים רישוי לחוק 28א סעיף לפי הסמכויות )2(
למפקח שהוסמך מקומית רשות לעובד נתונות יהיו
לפיסעיף28)א()2(לאותוחוק,גםלענייןהיתרכאמור,
ובלבדשבהפעלתסמכויותיוכאמוריפעלעובדהרשות
המקומיתלפיהנחיותיושלהממונהויחולולענייןזה

הוראותסעיף28בלחוקהאמורע

ניתןהיתררעליםאחודלגביעיסוק,והשתנההעיסוק )ג(
ההיתר ימשיך רעלים, היתר עוד טעון אינו שהוא באופן
לעמודבתוקףעדתוםתקופתתוקפו,ולענייןעיסוקשנדרש
לגביואישורהשרלשםמתןרישיוןעסק-עדלמועדשבו
ניתנותנאיםברישיוןהעסקלענייןשמירהעלאיכותהסביבה
ומניעתמפגעיםומטרדים,והכולאלאאםכןבוטלקודםלכן

בידיהממונהע

פקעתוקפושלהיתררעליםאחוד,ולאניתןלגביהעיסוק )ד(
נושאההיתראישורלמתןרישיוןלפיחוקרישויעסקים,יחולו
לענייןהעיסוקהאמורהתנאיםשבהיתרהרעליםהאחוד,כל
עודלאפונומהעסק,לפיכלדין,כלהמיתקניםוהחומרים

המצוייםבוע

התנייתרישיון
עסקאוהיתרזמני

לעסקלפיחוק
רישויעסקים

לאיינתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקשנדרשלגביואישור3ידע )א(
השרלשםמתןרישיוןעסקלפיחוקרישויעסקים,ושהפעילות
בוטעונההיתררעליםאחוד,אלאלאחרקבלתהיתררעלים

אחודע

עקרונותושיקולים
לאסדרתעיסוק

הטעוןהיתר
רעלים

תקנות,3טוע התקנת לעניין זה חוק לפי סמכויות הפעלת )א(
מתןהנחיות,בחינתבקשותאוהשגות,החלטהבבקשותאו
השגות,מתןהיתריםאואישוריםאוקביעתתנאיםבהיתר,
לפיסעיפים3עד14אלחוקזה,בקשרלעיסוקברעליםהטעון
היתר,תיעשהעלבסיסגישהסביבתיתמשולבתובהתאם
למקובלבאסדרההנוהגתבמדינותהאיחודהאירופי,ובכללזה
בדירקטיבות,תקנות,מודלים,שיטות,תקניםונהליםמקצועיים
לענייןעיסוקברעלים)בחוקזה-האסדרההאירופית(,וכן

בשיםלבלכלאלה:

בעינן, יעמדו עסקים רישוי חוק לפי האכיפה ולתיאום
בסעיף שנקבעו לאלה דומות הוראות לקבוע מוצע וכן
29גהאמורלענייןפקיעתהיתר)בסעיףקטן)ד((והפחתת

פעילות)בסעיףקטן)ג(()ראודבריההסברלאותוסעיף(ע

לסעיף 3יד המוצע

בדומהלסעיף29בלחוקאווירנקי,כנוסחוהמוצע
בסעיף4)16(להצעתהחוק,המחליףאתסעיף24)ב(לחוק
אווירנקיבנוסחוהיום,מוצעלהבהירכילאיינתןרישיון
עסקלעסקהטעוןהיתררעליםאחוד,אלאלאחרשניתןהיתר
כאמורעזאתבמטרהלהבטיחכיבהעדרהיתררעליםאחוד,
לאתאושרפעילותשעלולהלסכןאתהציבורוהסביבהע

עםמתןההיתרהאחוד,היתרזהיחליףאתהצורךבאישור
שלנותןהאישורלרישיוןהעסקואתהתנאיםשהואמוסמך
סביבתיים בהיבטים אחרים תנאים יינתנו ולא לקבוע,
ברישיוןהעסקעכמוכן,רשותהרישוילאתידרשלפנות

לצורךקבלתהאישורלנותןהאישורבמשרדע

לסעיף 3טו המוצע

16אלחוקאווירנקי,כנוסחוהמוצע בדומהלסעיף
בסעיף4)3(להצעתהחוק,וכמפורטלעילבדבריההסבר
לאותוסעיף,מוצעלהנחותאתהשרואתבעליהתפקידים
לפיחוקאווירנקילפעולעלבסיסגישהסביבתיתמשולבת
ובהתאםלאסדרההנוהגתבמדינותהאיחודהאירופיעיצוין
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הסביבה מרכיבי בין הדדיות השפעות בחינת )1(
בריאות ועל הסביבה על השפעות ובחינת השונים

הציבורכמכלול;

ניהולסיכונים; )2(

העדפתהפחתהבמקור; )3(

צמצום זה ובכלל עודף, אסדרה נטל הפחתת )4(
עלויותעודפותהכרוכותבציותלאסדרה,וכןיצירת

ודאותויציבותאסדרתית;

בענייןשבוהאסדרההאירופיתאינהמתאימה )5(
מקצועיים מידה אמות או כללים - הארץ לתנאי

המיושמיםבמדינותמפותחותע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמכלשיקולאחר )ב(
שישלשקוללפיחוקזהבהפעלתהסמכויותכאמורבאותו

סעיףקטןע";

אחריסעיף4יבוא:)5(

"אופןהגשת
בקשות,השגות

והודעות

בקשה,השגהאוהודעהשעלעוסקלהגישלממונה,למנהל4אע
אולמנהלהכללי,לפיחוקזה,תוגשבאופןדיגיטלי,במתכונת
שפרסםהמנהלבאתרהאינטרנטשלהמשרד,ואשרתעמוד
לעיוןהציבורבמשרד;הודעהעלפרסוםמתכונתכאמורועל

כלשינוישלה,תפורסםברשומותע";

במקוםסעיפים5ו־6יבוא:)6(

"עמידהבדרישות
לענייןניטור,דיגום,

דיווח,רישום
ותיעוד

לאיעסוקאדםברעליםאלאבהתאםלדרישותשקבעהשר5ע
בתקנותלפיסעיף12לענייןניטור,דיגום,דיווח,רישוםותיעודע

אריזה,סימון,
החזקהואחסון

רעלים

ויאוחסן6ע יוחזק יסומן, ייארז, סיכון תכונת בעל שהוא רעל
בהתאםלהוראותשקבעהשרלפיסעיפים10)3(,12או13;
בידיהמחזיקברעלכאמוריימצאגיליוןהמכילמידעשקבע
השרלגביהרעל,תכונותיווהשפעותיו,הסיכוניםהנובעים
ממנוודרכימניעתם)להלן-גיליוןבטיחות(;גיליוןכאמור

יהיהערוךבהתאםלהוראותשקבעהשרע";

כיעיגוןהשיקוליםהמפורטיםבסעיףזהבהוראותהחוק
או תקנות תנאים, של מתוקפם כשלעצמו משנה אינו
הנחיותאחרותשניתנואושנקבעומכוחהחוקלפנייום
תחילתושלהחוקהמוצע,אלאמנחהלגביעריכתשינויים

ועדכוניםעתידייםע

לפסקה )5(

בדומהלתיקוניםהמוצעיםבהקשרזהבחוקאוויר
נקי,בסעיף4)5(ו–)13(להצעתהחוק,מוצעלקבועבמפורש
כיהגשתבקשות,הגשתהשגותאוהודעותלממונהלפי
חוקהחומריםהמסוכניםתיעשהבאופןדיגיטליובמתכונת

שיפרסםהמנהלבאתרהאינטרנטשלהמשרדע

לפסקה )6(

סעיף5לחוקהחומריםהמסוכנים,שכותרתו"פנקסי
רעלים",קובעכלהלן:

בעלהיתררעליםינהלפנקסירעליםלפיהטופס ")א(
שבתוספתהשלישיתובהםיירשמוכלקניהומכירהשל

רעליםע

בפנקסהקניותיפורטותאריכהשלכלקניה,החמרים )ב(
שנקנו,כמותםוכןשמושלהאדםשממנונתקבלוע

מכירה, כל של תאריכה יפורטו המכירות בפנקס )ג(
תיאורושלהרעלשנמסרוכמותו,השימושלוהואמיועד

ושמוומענושלהקונהע
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בסעיף11,במקוםפסקה)2(יבוא: )7(

לתקןאתהתוספתהשלישית,התוספתהרביעיתוהתוספתהחמישית, )2("
ובהסכמתשרהמשפטים-לתקןאתהתוספתהשישיתע";

בסעיף12-)8(

)1(,בסופהיבוא"ובכללזההוראותלענייןניטור,דיגום,דיווח, בפסקה )א(
רישוםותיעוד,וכןהטיפולבפסולתחומריםמסוכניםוסיווגחומריםמסוכניםלפי

השיקוליםהאמוריםבסעיף10)1(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

זה ובכלל בהם, לעמוד נדרש רעלים שאחראי כשירות תנאי ")1א(
הידעהמקצועיהמספקכאמורבסעיף3)ג(,ההשכלה,ההכשרהוהניסיון,

הנדרשיםממבקשהיתררעליםאומאחראירעלים;";

כלרישוםבפנקסהמכירותייעשהבזמןמסירתהרעל )ד(
לפי המכירה היתה הרישום; של בצדו יחתום והקונה

הזמנהבכתבתישמרההזמנהבמקוםהחתימהע

איןלמחוקאולשנותברישוםבפנקסואיןלהוסיף )ה(
במספרים ויצויינו זו אחר בזו יירשמו העסקאות עליו;

סידורייםע

נפלהטעותסופר,אפשרלהביאתיקוןבשוליהפנקס )ו(
אךאיןלתקןאתהרישוםהמקוריע

אל בעלם של הסיטוני עסקו מבית רעלים העברת )ז(
ביתעסקוהקמעוני,תירשםבפנקסיםשלשניבתיהעסק

כאילונעשהמכרע

הפנקסיםיישמרוויהיופתוחיםלביקורתושלהממונה )ח(
אושלעובדציבורשהואהרשהלכךבכתב,שלוששנים

מיוםהרישוםהאחרוןבהםע"

נדרשת אינה מיושנת, בלשון המנוסחת זו, הוראה
מאחרשממילאהחובותלענייןתיעודמכירותשלרעלים
אותן לעדכן שניתן כך הרעלים, בהיתר נקבעות בעסק
הרלוונטיות ומקצועיות טכניות להתפתחויות בהתאם
לעסקעעלכן,מוצעלבטלאתסעיף5האמורולמחוקאת
בנוסחה המסוכנים החומרים לחוק השלישית התוספת
הקייםעעםזאת,במסגרתהוראותהמעברימשיכוהוראות
אלהלעמודבתוקפןלגביעסקיםשיהיופטוריםמהיתר
רעליםלפיהתוספתהשלישיתהחדשהכנוסחההמוצע
בסעיף5)17(להצעתהחוק,עדלהתקנתתקנותמתאימות

)ראודבריההסברלסעיף14להצעתהחוק(ע

סעיף6לחוקהחומריםהמסוכניםשכותרתו"החסנת
רעלים",קובעחובותלענייןאחסוןרעליםבשפהארכאית,
כגוןדרישהשיאוחסנו"תחתמנעולובריח"עחובותאלה
חלותעלכלאדם,ולארקעלעוסקיםברעליםשבידיהם

זו,מוצעלקבועכיאחסוןשל היתרעכדילעדכןהוראה
להוראות בהתאם ייעשה סיכון תכונות בעלי רעלים
שנקבעובתקנותעהתקנותשנקבעוזהמכברלענייןזההן
)גיליוןבטיחות,סיווג,אריזה, תקנותהבטיחותבעבודה
תיוויוסימוןשלאריזות(,התשנ"ח-1998)ק"תהתשנ"ח,עמ'
560(,אשרמפנות,ביןהשאר,לתקןרשמי2302באותועניין,
Regulation)EC(:שאימץאתהוראותהתקנותהאירופיות
No1272/2008עClassification,LabellingandPackaging

ofsubstancesandmixturesע

לפסקה )7(

סעיף11לחוקהחומריםהמסוכניםמסמיךאתהשר
לשנותבצואתהתוספותלחוקעמוצעלהסמיךאתהשרלתקן
אתכלהתוספותלחוק-התוספתהשלישית)שמחליפהאת
התוספתהשלישיתבנוסחההקיים(,ובהקבועהרשימת
הפעילויותוהעיסוקיםהטעוניםהיתררעליםברמותא'ו־ב',
התוספתהרביעיתשבהקבועהרשימתתכונותהסיכוןשל
רעליםשבהתקיימןנדרשהיתררעליםלצורךהעיסוקברעל,
התוספתהחמישיתאשרקובעתאתפרטיהבקשהלהיתר
רעלים,והתוספתהשישיתשבהמפורטותעבירותשנקבעו
בתקנותמכוחחוקהחומריםהמסוכניםושלשםתיקונה

תידרשהסכמתשרהמשפטיםע

לפסקה )8(

סעיף12לחוקהחומריםהמסוכניםמסמיךאתהשר
לקבועהוראותבשורהארוכהשלנושאים,ואףב"כלדבר
הסעיף את לתקן מוצע הטעוןהסדר"ע זה חוק לפי אחר
האמורולפרטבובמפורשגםסמכותלקבועתקנותלעניין
ניטור,דיגום,דיווח,רישוםותיעוד,טיפולבפסולתחומרים
מסוכנים,סיווגחומריםמסוכנים,והידעהמקצועיהנדרש
את לשנות ובלי הבהירות לשם הכול רעליםע מאחראי

המצבהחוקיהקייםע
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14)1(,בסופויבוא"בעדבקשהלהיתררעלים,בקשהלחידושוובקשה בסעיף )9(
לעריכתשינויהפעלהמשמעותי,בעדהגשתהשגהובעדהיתריםאחריםאואישורים

לפיחוקזה";

בסעיף14א)א(,ההגדרה"פסולתחומריםמסוכנים"-תימחק;)10(

בסעיף14ה-)11(

האמורבויסומןכסעיףקטן)א(,ובו- )א(

בפסקה)1(,במקוםהרישהעדהמילים"סעיף5"יבוא"בשלביצוע )1(
שינוישאינושינויהפעלהמשמעותיבליהודעהמראשלממונה,בניגוד

להוראותסעיף3ו)ב(";

בפסקה)2(,ברישה,במקום"בניגודלהוראותהיתרכאמורבסעיף3" )2(
יבוא"בלאהיתררעליםאובניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף3,ביצוע
שינויהפעלהמשמעותיבלאאישורהממונהאובניגודלתנאיו,בניגוד
להוראותלפיסעיף3ז"ובמקום"אחסוןרעליםושמירתם"יבוא"החזקת

רעליםואחסונם";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

בשלהפרתהוראהמהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיפים )3("
10)3(או12,שהשרקבע,בהסכמתשרהמשפטים,כיניתןלהטיל
שר בהסכמת השר, שקבע סכום - הפרתה בשל כספי עיצום
המשפטים,ובלבדשלאיעלהעלהסכומיםהמפורטיםבפסקה)2(,

לפיהענייןע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לאיוטלעיצוםכספיכאמורבסעיףקטן)א()2(בשלביצועשינוי ")ב(
הפעלהמשמעותיבלאאישורהממונה,אלאאםכןנקבעותקנותלפיסעיף
3ז)ה(,ניתנהלמפרהוראהכאמורבסעיף3ז)ו(,אושחלהעלהמפרהוראה
שנתןהמנהללפיסעיף3ז)ז(,ולפיאותןתקנותאוהוראותהשינוישביצע

המפרמהווהשינויהפעלהמשמעותיע";

לפסקה )9(

סעיף14לחוקהחומריםהמסוכניםמסמיךאתהשר
לתקן מוצע מסוימיםע בעניינים אגרות בתקנות לקבוע
אתנוסחהסעיףכךשיקנהסמכותכאמורלשרבמכלול
הענייניםהרלוונטייםהמוסדריםבחוקהאמוראומכוחועכך
למשל,יוכלהשרלקבועבתקנותחובתתשלוםאגרהבעד
מתןהיתריםמכוחתקנות,כגוןהיתריצואמכוחתקנות
החומריםהמסוכנים)יבואויצואפסולתחומריםמסוכנים(,

התשנ"ד-1994)ק"תהתשנ"ד,עמ'1152(ע

לפסקאות )11( עד )13(

סעיפים14הו־15לחוקהחומריםהמסוכניםקובעים
אתרשימתההפרותוהעבירותלפיהחוקאשרניתןלהטיל
בשלהןעיצוםכספיאולהגישכתבאישוםעמוצעלתקן
אתהסעיפיםהאמוריםבהתאמהלתיקוניםהמוצעיםלעיל
בחוקהחומריםהמסוכניםולנוסחיםהמעודכניםבחקיקת

עיצומיםכספייםעעודמוצעכיניתןיהיהלהטילעיצום
להסדרים בדומה רעלים, היתר בלא עיסוק בשל כספי
נקיעכיום, אוויר חוק כגון זאת, הקובעים דומיםאחרים

ניתןלהגישבשלהפרהזוכתבאישוםפליליבלבדע

החומרים בחוק שנעשו התיקונים עקב כן, כמו
לקבלת החובה את להחליף הכוונה ובשל המסוכנים,
היתררעליםבעבורחלקניכרמהעיסוקים,בחובהלפעול
בהתאםלהוראותשייקבעובתקנותמכוחהחוקהאמור,
מוצעכילחוקהחומריםהמסוכניםתיווסףתוספתשישית
ובהיפורטועבירותשנקבעובתקנותמכוחועעלפיהמוצע,
התוספתתכלולשלושהחלקיםבהתאםלרמותהענישה
השונות,כךשהעונשהמרבילעבירהשתיווסףלחלקא'
שלהתוספתיהיהמאסרשישהחודשיםאוקנסכאמור
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהעלידי
תאגיד-כפלהקנסהאמורעזאתבהתאםלרמתהענישה
הקבועהבסעיף15)א(לחוקהחומריםהמסוכניםעהעונש
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אחריסעיף14ידיבוא:)12(

"עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקזה14טוע
המנויותבסעיף14ה,אולפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצום

כספיאחדע";

בסעיף15-)13(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

מבצעשינויבעיסוקברעלאובעסקשניתןלגביוהיתררעלים,שאינו )1("
שינויהפעלהמשמעותי,בלאשהודיעעלכךלממונהבהתאםלהוראות

סעיף3ח;

עוסקברעלשלאבהתאםלדרישהשקבעהשרבתקנהמהתקנות )1א(
לפיסעיף12לענייןניטור,דיגום,דיווח,רישוםותיעוד,המנויהבחלקא'

לתוספתהשישית,בניגודלהוראותסעיף5;

עושהאחדמאלה,בניגודלהוראותסעיף6: )1ב(

או אוסימון לענייןאריזה השר שקבע דרישה מקיים אינו )א(
אינומחזיקבגיליוןבטיחותבהתאםלדרישהשקבעהשרבתקנה
מהתקנותלפיסעיפים10)3(,12או13,המנויהבחלקא'לתוספת

השישית;

בתקנה השר שקבע לדרישה בהתאם שלא רעלים מאחסן )ב(
מהתקנותלפיסעיפים10)3(,12או13,המנויהבחלקא'לתוספת

השישית;

עוסקברעל,מטפלברעלאובפסולתחומריםמסוכנים,משתמש )1ג(
או רעל מנפק ברעל, סוחר רעל, מייצא רעל, מייבא רעל, מייצר ברעל,
מעבירו,בניגודלתקנהמהתקנותלפיסעיפים10)3(או12,המנויהבחלק

א'לתוספתהשישית;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאופעמייםהקנסהאמור ")א1(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהעלידיתאגיד,דינו-

ארבעפעמיםהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

בתקנה השר שקבע לדרישה בהתאם שלא רעלים מאחסן )1(
מהתקנותלפיסעיפים10)3(,12או13,המנויהבחלקב'לתוספת

השישית,בניגודלהוראותסעיף6;

עוסקברעל,מטפלבואובפסולתחומריםמסוכנים,משתמש )2(
ברעל,מייצררעל,מייבארעל,מייצארעל,סוחרבו,מנפקאותואו
מעבירו,בניגודלתקנהמהתקנותלפיסעיפים10)3(או12,המנויה

בחלקב'לתוספתהשישיתע

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאושלושפעמיםהקנס )א2(
האמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהעלידיתאגיד,

דינו-ששפעמיםהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:
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רעלים, היתר לגביו שניתן בעסק או בעיסוק שינוי מבצע )1(
שמהווהשינויהפעלהמשמעותיבהתאםלהוראותלפיסעיף3ז)ה(
)ו(,בלאקבלתאישורהממונהמראשובכתב,אומבצעשינוי או
הפעלהמשמעותישניתןלגביואישורכאמור,בניגודלתנאיהאישור,

הכולבניגודלהוראותסעיף3ז;

בתקנה השר שקבע לדרישה בהתאם שלא רעלים מאחסן )2(
ג'לתוספת 13,המנויהבחלק 12או ,)3(10 מהתקנותלפיסעיפים

השישית,בניגודלהוראותסעיף6;

עוסקברעל,מטפלבואובפסולתחומריםמסוכנים,משתמש )3(
ברעל,מייצררעל,מייבארעל,מייצארעל,סוחרבו,מנפקאותואו
מעבירו,בניגודלתקנהמהתקנותלפיסעיפים10)3(או12,המנויה

בחלקג'לתוספתהשישיתע";

בסעיףקטן)ב(,בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"בפנקסהרעלים" )ג(
יבוא"במסגרתדיווח,רישוםאותיעודלפיהתקנותהאמורותבסעיף5אותנאי

בהיתרהרעלים;

בסעיףקטן)ג(,במקום"בסעיפיםקטנים)א(או)ב("יבוא"בסעיפיםקטנים)א( )ד(
עד)ב(";

)ב("יבוא"בסעיף בסעיףקטן)ה(,במקום"בסעיףקטן)א(אובסעיףקטן )ה(
קטן)א(,)א1(,)א2(או)ב(";

16א,במקום"רעליםמצויים"יבוא"רעליםאופסולתרעליםמצויים")14( בסעיף
אחרי"בניגודלתנאיו"יבוא"אובאופןשעלוללסכןאתהסביבהאואתהציבור";

אחריסעיף16דיבוא:)15(

"סייגלתחולהעל
עובדים

לחומרים16ד1ע עובד של חשיפה על יחולו לא זה חוק הוראות
מסוכניםבמקוםעבודתו,מקוםשנקבעולענייןזההוראות
לפיפקודתהבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-481970ע";

במקוםהתוספתהשלישיתיבוא:)16(

יהיהמאסר לתוספת ב' לחלק שתיווסף המרבילעבירה
שנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,
וכפלהקנסהאמורלתאגיד,והעונשהמרבילענייןעבירה
המנויהבחלקג'לתוספתיהיהמאסרשנתייםאו3פעמים
61)א()4(לחוקהעונשיןוכפלהקנס הקנסהאמורבסעיף

האמורלתאגידע

לענייןההפרותוהעבירותהכרוכותבשינוייםבעיסוק,
ראובדבריההסברלענייןפסקאות)24(ו–)28(בתיקוןלחוק

אווירנקיע

לפסקה )14(

את מסמיך המסוכנים החומרים לחוק 16א סעיף
הסעיף את לתקן מוצע רעליםע פינוי צו לתת הממונה
גם כאמור צו לתת מוסמך הממונה כי שיבהיר באופן
לענייןפסולתחומריםמסוכניםובנסיבותשעלולותלסכן

אתהסביבהאואתבריאותהציבורע

לפסקה )15(

מוצעלהוסיףלחוקהחומריםהמסוכניםסייגלתחולה
נקיע אוויר לחוק 79 סעיף להוראות בדומה עובדים, על
חשיפהשלעובדיםלחומריםמסוכניםבמקוםעבודתם
כפופהלהוראותפקודתהבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,
האסדרה כי מבהירה המוצעת ההוראה התש"ל-1970ע
להיבטים מיועדת אינה המסוכנים החומרים חוק של
התעסוקתייםאלאלהיבטיםשלהגנהעלהסביבהועל

הציבורהרחבע

לפסקה )16(

השלישיתלחוקהחומ"ס,בנוסחההקיים התוספת
שנקבעבשנת1994,קובעתאתמתכונתפנקסהרעליםלפי

סעיף5לחוקהאמור,כדלקמן:

דינימדינתישראל,נוסחחדש16,עמ'337ע 48
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"תוספת שלישית

)סעיף1-ההגדרות"הממונה","היתרברמהא'"ו"היתרברמהב'"וסעיפים
3)א(ו־3א)א((

בתוספתזו-

הובלה,)1( שירותי בתקנות כהגדרתו - )UעNע Number( או"ם" "מספר
התשס"א-492001;

לענייןחלקא'-בכלמקוםשבונקבעוהספק,כושרייצור,כמויותאויחידות )2(
מדידהאחרות,הםיחושבובהתאםלהספק,כושרהייצור,הכמויותאויחידות
אם אף ברעל, העיסוק במסגרת אליהם להגיע ניתן אשר המרביים המדידה
מבוצעהעיסוקבהספק,בכושרייצור,כמויותאויחידותמדידהאחרותנמוכים
יותר;ואולםרשאיהממונה,לבקשתהעוסק,לאשרכיהעיסוקברעלאינוטעון
היתררעליםאםהוכח,להנחתדעתו,כיבשלמגבלהפיזיתאוהגבלהלפידין,
לאיתאפשרבפועלביצועפעילותבהספק,בכושרהייצור,בכמויותאובמספר

יחידותהמדידההמרבייםכאמור;

כללהעיסוקבעסקהןפעילותבהספק,כושרייצור,כמויותאויחידותמדידה )3(
אחרות)להלן-היקף(כמפורטבטורב',והןפעילותאחרתבהיקףכמפורטבטור

ג',יהיההעיסוקטעוןהיתרבהתאםלהיקףהפעילותכמפורטבטורב';

כללהעיסוקבעסקהחזקתחומרמסוכןשישלוכמהתכונותסיכון-יהיה)4(
העיסוקטעוןהיתרבהתאםלתכונתהסיכוןהחמורהיותרע

כפישצויןלעילבדבריההסברלפסקה)6(,מוצעלבטל
תוספתזו,שחלהכיוםלגביבעליהיתריהרעליםעואולם
מוצעכיהתוספתבנוסחההקייםתמשיךלעמודבתוקפה
טעונים יהיו שלא קטנים לעיסוקים היתרים בעלי לגבי
היתרלפיההסדרהמוצעבפרקזה,עדהחלפתהבתקנות

עדכניות)ראוסעיף14להצעתהחוק(ע

זה )בפרק המוצע כנוסחה השלישית בתוספת
של הסיווג את לעגן מוצע חדשה(, שלישית תוספת -
הפעילויותוהעיסוקיםהטעוניםהיתררעליםברמהא'או
היתררעליםברמהב'עכאמור,סיווגזהמעוגןכיוםבתקנות

אמותהמידהע

סיכון" "תכונת ההגדרה לעניין לעיל, שצוין כפי
בסעיף1לחוקהחומריםהמסוכניםוחובתהרישויבסעיף
3לאותוחוק,כיוםחוקהחומריםהמסוכניםאינומונה
תכונותסיכוןלחומריםמסוכניםכתנאילקיומהשלחובת
רישוי,זאתבניגודלמקובלבאסדרהשלהתחוםבעולם,
3)א(לחוק ומוצעכעתלקבועדרישהכאמור)ראוסעיף
החומריםהמסוכניםכתיקונוהמוצעבסעיף5)3(להצעת
החוק(עלפיכך,מוצעלהוסיףלחוקתוספתרביעיתשבה
יפורטותכונותהסיכוןהמקובלותעכדילהעריךאתקיומן
שלתכונותסיכוןבחומרים,מתבצעחישובשלערכיסף
לפימתודולוגיותמקצועיותטכניותהמקובלותבעולםעעל
כןמוצעכיגםהמונחיםוהחישוביםביחסלתכונותהסיכון

ייעשועלפיאותןרגולציותעולמיותמקובלותע

יצויןכיהסחרהגלובליבחומריםמסוכנים,שהעוסקים
במדינתישראלהםחלקממנו,מחייבבפועלהרמוניזציה
בדרישות לעמוד כדי האלה, הטכניים ההסדרים של

לשינועבין־גבולי,ייבואוייצואע

ק"תהתשס"א,עמ'446ע 49

 

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 538

"סיווג עיסוקים ברעלים

חלק א': סיווג לפי סוג הפעילות והיקפה

טורא':סוגפעילותפרט
טורב':היקףפעילותהטעוןהיתר

רעליםברמהא'
טורג':היקףפעילותהטעוןהיתר

רעליםברמהב'

1. אנרגיה ודלק

עםהספקתרמישל50מגה–וואטשרפתדלקבמיתקןשרפה1ע1ע
ומעלה

עםהספקתרמישל20עד50מגה–
וואט

מידה2ע1ע בקנה ודלק גז של זיקוק
תעשייתי

בכלהיקף

ניזולאוגזיפיקציהשל-3ע1ע

פחם בקנהמידהתעשייתיבכלהיקףאע

פצלישמןאודלקאחר במיתקניםעםיכולתייצורבהספקבע
תרמישל20מגה–וואטומעלה

במיתקניםעםיכולתייצורבהספק
או מגה–וואט, 20 עד 1 של תרמי
במיתקניםעםיכולתייצורבהספק
מגה–וואט מ־1 פחות של תרמי
בכמות מסוכן חומר בהחזקת -
הקבוע המזערי הערך על העולה

לגביאותוחומרבחלקב'

צבירה4ע1ע במצב דלק של הפקה
מידה בקנה מוצק או נוזל גז,

תעשייתי

בכלהיקף-

שהפעילות-אחסוןאוניפוקדלקנוזלי5ע1ע ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי הערך על העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

גז6ע1ע או גפ"מ של ניפוק או אחסון
טבעי

שהפעילות ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי הערך על העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

בכלהיקףתנוריקוק)CokeOvens(7ע1ע

2. ייצור ועיבוד מתכות

קלייהוסינטורשלעפרותמתכת1ע2ע
מידה בקנה סולפיד לרבות

תעשייתי

בכלהיקף

של2ע2ע תעשייתי מידה בקנה ייצור
)התכה פלדה או גולמי ברזל
ראשוניתאושניונית(כוללביציקה
)continuous casting( רציפה

בכושרייצורשל5ע2טונותלשעה
ומעלה

טונות 5ע2 עד של ייצור בכושר
לשעה

עיבודמתכותברזיליות3ע2ע
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טורא':סוגפעילותפרט
טורב':היקףפעילותהטעוןהיתר

רעליםברמהא'
טורג':היקףפעילותהטעוןהיתר

רעליםברמהב'

הפעלתמיתקניערגולחם בכושרייצורשל20טונותלשעהאע
ומעלהשלפלדהגולמית

לענייןפעילותבכושרייצורנמוך
מהאמורבטורב'-בהחזקתחומר
הערך על העולה בכמות מסוכן
חומר אותו לגבי הקבוע המזערי

בחלקב'
עם מסגרות או נפחות בע

פטישיםאומכבשים
ג'אול קילו 50 של אנרגיה בעלי
ובערך ומעלה מכבש או לפטיש

קלורישל20מגה–וואטומעלה

לענייןפעילותבכושרייצורנמוך
מהאמורבטורב'-בהחזקתחומר
הערך על העולה בכמות מסוכן
חומר אותו לגבי הקבוע המזערי

בחלקב'
מגן ציפוי ויישום גלוון גע
application of ( מתכתי
protective f used metal

)coats

בכושרעבודה)input(של2טונות
פלדהגולמיתלשעהומעלה

מתכתי מגן ציפוי ויישום גלוון
בכושרעבודה)input(של5ע0עד
או לשעה גולמית פלדה טונות 2
יישוםציפוימגןמתכתילמשטחי
התזה ידי על פלסטיק או מתכת
בלהבה,פלזמהאוקשתחשמלית
לשעה ק"ג 2 של עבודה בכושר
אבץ, בדיל, עופרת, של ומעלה
ולעניין וסגסוגותיהן, קובלט ניקל,
כאמור מהפעילויות פעילות
נמוך עבודה בכושר המבוצעת
מסוכן חומר בהחזקת - מהאמור
המזערי הערך על העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'
שימוש4ע2ע בה שנעשה פעילות

מתכות של יציקה בבתי
ברזיליות

פעילותבכושרייצורשל20טונות
ליוםומעלה

תעשייתי מידה בקנה פעילות
טונות 20 עד 2 של ייצור בכושר
המבוצעת פעילות ולעניין ליום,
בקנהמידהובכושרייצורנמוכים
מסוכן חומר בהחזקת - מהאמור
המזערי הערך על העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'
עיבודמתכותלא־ברזיליות:5ע2ע

ל ש  ה והפק  ייצור  ע א
מתכותלא־ברזיליותגולמיות
תרכיזים, עפרות, ממחצבים,
ידי על שניוני גלם חומר או
כימיים מטלורגיים, תהליכים

אואלקטרוליטיים

בכלהיקף

ייצור כולל התכה, בע
של ,)alloyage ( סגסוגות
כולל לא־ברזיליות, מתכות
ומושבים ממוחזרים מוצרים
למתכות יציקה בתי והפעלת

לא־ברזיליות

פעילותבכושרהתכהשל4טונות
ליוםומעלהעופרתאוקדמיום,או
20טונותליוםומעלהשלכלשאר

המתכות

פעילותבקנהמידהתעשייתיבכושר
התכהשל5ע0עד4טונותליוםשל
שאר ולעניין קדמיום, או עופרת
המתכות-פעילותבכושרהתכה
ולעניין ליום, טונות 20 עד 2 של
מידה בקנה המבוצעת פעילות
ובכושרהתכהנמוכיםמהאמור-
בהחזקתחומרמסוכןבכמותהעולה
עלהערךהמזעריהקבועלגביאותו

חומרבחלקב'
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טורא':סוגפעילותפרט
טורב':היקףפעילותהטעוןהיתר

רעליםברמהא'
טורג':היקףפעילותהטעוןהיתר

רעליםברמהב'

מתכות6ע2ע של שטח פני טיפול
ידיתהליך על פלסטיים וחומרים

כימיאואלקטרוליטי

כולל בנפח טיפול באמבטיות
של30מ"קומעלה

באמבטיותטיפולבנפחכוללשל
10עד30מ"ק,אובאמבטיותטיפול
בנפחכוללשל1מ"קומעלהעם
חומצההידרו־פלואוריתאוחומצה
חנקתית,ולענייןטיפולבאמבטיות
טיפולבנפחכוללהקטןמהאמור-
בהחזקתחומרמסוכןבכמותהעולה
עלהערךהמזעריהקבועלגביאותו

חומרבחלקב'

ולא־7ע2ע ברזליות - מתכות עיבוד
מידה בקנה ייצור - ברזליות
וסוללות מצברים של תעשייתי

מכלסוג

בכלהיקף-

3. תעשייה מינרלית

ייצורמלט,סידותחמוצתמגנזיום1ע3ע

ייצורקלינקרומלט סובביםאע כבשנים באמצעות
כושר בעלי )Rotary Kilns(
ליום טונות 500 של ייצור
אחרים בכבשנים או ומעלה
של ייצור כושר בעלי )Kilns(

50טונותליוםומעלה

סובבים כבשנים באמצעות
כושר בעלי )Rotar y Kilns (
או ליום טונות 500 עד של ייצור
בעלי )Kilns( אחרים בכבשנים
כושרייצורשלעד50טונותליום,

בקנהמידהתעשייתי

ייצורסידבכבשנים בעליכושרייצורשל50טונותבע
ליוםומעלה

בעליכושרייצורשלעד50טונות
ליום,בקנהמידהתעשייתי

מגנזיום תחמוצות ייצור גע
בכבשנים

בעליכושרייצורשל50טונות
ליוםומעלה

בעליכושרייצורשלעד50טונות
ליום,בקנהמידהתעשייתי

טונותייצורזכוכיתכוללסיביזכוכית2ע3ע 20 של התכה בכושר
ליוםומעלה

עד ק"ג 100 של התכה בכושר
פעילות ולעניין ליום, טונות 20
נמוך התכה בכושר המבוצעת
מסוכן חומר בהחזקת - מהאמור
המזערי הערך על העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

התכהשלחומריםמינרלייםכולל3ע3ע
ייצורסיביםמינרליים

טונות 20 של התכה בכושר
ליוםומעלה

טונות 20 עד של התכה בכושר
ליום,בקנהמידהתעשייתי

ידי4ע3ע על קרמים מוצרים ייצור
שרפה,כגוןרעפים,לבנים,אריחים

אופורצלן

בכושרייצורשל75טונותליום
ומעלהאובכבשניםבעלינפח
של4מ"קומעלהועםצפיפות
השמה)settingdensity(לכבשן

של300ק"ג/מ"קומעלה

בקנהמידהתעשייתי,בכושרייצור
שלעד75טונותליוםאובכבשנים
ועם מ"ק 4 עד של נפח בעלי
setting( לכבשן השמה צפיפות
density(של100עד300ק"ג/מ"ק,
ולמעטכבשניםחשמלייםשאינם

מופעליםבאופןרציף
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4. תעשייה כימית, פורמולציה ופלסטיק

ייצורבקנהמידהתעשייתיעלידיעיבוד
כימישלחומריםאוקבוצותשלחומרים

המפורטיםלהלן:

ייצורחומריםאורגנייםבסיסיים,כגון:1ע4ע

)לינארים פשוטים פחמימנים אע
רוויים, ושאינם רוויים ציקלים, או

אליפטייםאוארומטיים(

-בכלהיקף

חמצן המכילים פחמימנים בע
כגוןאכוהולים,אלדהידים,קטונים,
אסטרים, קרבוקסיליות, חומצות
אצטטים,אתרים,פרוקסידים,שרפים

אפוקסים

-בכלהיקף

פחמימניםסולפורים -בכלהיקףגע

כגון חנקתיים, פחמימנים דע
אמינים,אמידים,תרכובותחנקתיות
ניטרילים, ,)Nitrous,nitro,nitrate(
Cyanates( ואיזוציאנטים ציאנטים,

)Isocyanates

-בכלהיקף

פחמימניםהמכיליםזרחן -בכלהיקףהע

פחמימניםהלוגניים -בכלהיקףוע

תרכובותאורגנו־מתכתיות -בכלהיקףזע

מוצריפלסטיקבסיסיים)סיבים חע
וסיבים סינתטיים, פולימריים

המבוססיםעלצלולוס

-בכלהיקף

גומיסינתטי -בכלהיקףטע

צבעיםופיגמנטים -בכלהיקףיע

חומריםפעילישטחודטרגנטים -בכלהיקףיאע

ייצורחומריםאנאורגנייםבסיסיים,2ע4ע
כגון:

גזיםכגוןאמוניה,כלוראומימן אע
פלואורי, מימן או פלואור כלורי,
גופרית, תרכובות פחמן, תחמוצות
דו־תחמוצת מימן, חנקן, תחמוצות

הגופרית,קרבונילכלוריד

-בכלהיקף

כרומית, חומצה כגון חומצות בע
חומצה הידרו–פלואורית, חומצה
חומצה חנקתית, חומצה זרחתית,
גופרתית, חומצה הידרו–כלורית,
אולאום)Oleum(,חומצותגופריתיות

-בכלהיקף
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בסיסיםכגוןאמוניוםהידרוקסיד, גע
סודיום הידרוקסיד, פוטסיום

הידרוקסיד

-בכלהיקף

כלוריד, אמוניום כגון מלחים דע
קרבונט, פוטסיום כלורט, פוטסיום
סודיוםקרבונט,פרבורט,ניטרטכסף

)Silvernitrate(

-בכלהיקף

לא־ אנאורגניות תרכובות הע
או מתכת תחמוצות מתכתיות,
כגון אחרות אנאורגניות תרכובות

קלציוםקרביד,סיליקון,סיליקוןקרביד

-בכלהיקף

זרחן,3ע4ע על המבוססים דשנים ייצור
חנקןאואשלגן)תרכובותפשוטותאו

מורכבות(

-בכלהיקף

מיקרו4ע4ע )נגד ביוצידים ייצור
אורגניזמים(ומוצריםבסיסייםלהגנה

עלבריאותהצומח

-בכלהיקף

ייצורמוצריםפרמצבטייםבסיסיים,5ע4ע
בתהליכים שימוש עשיית תוך

כימייםאוביולוגיים

-בכלהיקף

-בכלהיקףייצורחומרינפץ6ע4ע

ידי7ע4ע על תעשייתי מידה בקנה ייצור
של קבוצות או חומרים של עיבוד

חומריםהמפורטיםלהלן:

ייצורועיבודשמניסיכהושמני אע
קירורכגוןגריז,שמןמכונותופרפין

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי הערך על העולה בכמות
מסוכן חומר אותו לגבי הקבוע

בחלקב'

ייצורבאמצעותפורמולציהאו בע
מיצוי,שלאחדאויותרמתכשירים

אלה:

חומריהדברהאו )1(
ביוצידים

טונות- 2 של בהיקף יומי בעיסוק
ומעלה,ולענייןעיסוקיומיבהיקף
הפעילות אם - מהאמור קטן
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי הערך על העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

חומריםפרמצבטיים )2(
ותרופותלאדםולחי

בכלהיקף-
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חומרינפץ בכלהיקף-)3(

צבעים,דיו,חומריםלטיפול )4(
פני לציפוי חומרים שטח, פני
נעשה שבייצורם דבק, שטח,
שימושבחומריםאורגניםנדיפים

בכושרייצורשל100טונותלשנה-
ומעלה,ולענייןייצורבכושרייצור
הפעילות אם - מהאמור נמוך
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

דשנים ליום-)5( טונות 3 של ייצור בכושר
ומעלה,ולענייןייצורבכושרייצור
הפעילות אם - מהאמור נמוך
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

דטרגנטיםוחומריםפעילי )6(
שטח

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

חומצותובסיסים שהפעילות)7( ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

של8ע4ע תעשייתי מידה בקנה עיבוד
תרמו־פלסטיים, חומרים פלסטיק,
ולמינטים ציפויים תרמוסטיים,
באמצעותאחתאויותרמפעילויות

אלה:

תרמו- פולימרים של עיבוד אע
ותרכוב שיחול בתהליכי פלסטיים
גלם, חומרי של ייצור לצורך
ופורמולציות, תרכובות תערובות,

למעטניפוחשלמכלים

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

תרכובשלPVCבתהליךייבוש בע
של סופי למוצר ועיבוד היתוך או

PVCחומריגלםמבוססי

בכלהיקף-

חומרים של סופי למוצר עיבוד גע
מרוכבים וחומרים גומי תרמוסטים,

עלבסיסתרמוסטים

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

פוליסטירן של ועיבוד ייצור דע
מוקצף

בכלהיקף-
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ייצורחומריםמרוכביםבאמצעות9ע4ע
שבהם סינטטיים בשרפים שימוש
ישתגובתצילובכגוןשרפימלמין,
או פורן אפוקסי, פנול, אוריאה,

פוליאסטר,למעטציפויבאבקה

לשעה- ק"ג 10 של שרף בצריכת
ומעלהאו20טונותלשנהומעלה,
ולענייןפעילותכאמורבהיקףקטן
הפעילות אם - מהאמור יותר
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

5. טיפול בפסולת

טיפול,סילוקאוהשבהשלפסולת1ע5ע
מסוכנת,לרבותקרקעמזוהמת

10 של )Capacity( בכמות
טונותליוםומעלה

בכמותשלעד10טונותליום

נפץ,2ע5ע חומרי של והשמדה סילוק
נפץ, חומרי בחוק כהגדרתם
המכילים מוצרים התשי"ד-1954,

חומרינפץ,זיקוקיןדינור

בכלהיקף-

שלמטמנה)Landfill(לפסולתמסוכנת3ע5ע )Capacit y ( בכמות
או ומעלה ליום טונות 10
על העולה כללית בקיבולת

25,000טונות

10 עד של )Capacity( בכמות
כללית בקיבולת או ליום טונות

שלעד25,000טונות

מסוכנת4ע5ע פסולת של זמני אחסון
סילוק או לטיפול העברתה לפני
3ע5 2ע5, 1ע5, בפרטים כמפורט
ו–5ע5,למעטאחסוןזמנילפניאיסוף

באתרשבונוצרה

50 של )Capacity( בכמות
טונותומעלה

50 עד של )Capacity( בכמות
טונות

פסולת5ע5ע של תת־קרקעי אחסון
מסוכנת

50 של )Capacity( בכמות
טונותומעלה

50 עד של )Capacity( בכמות
טונות

לא־6ע5ע מוצקה בפסולת תרמי טיפול
מסוכנת

טונות 3 על העולה בכמות
לשעה

שהפעילות ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
הערךהמזערי על בכמותהעולה

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

6. אחר

ייצורבקנהמידהתעשייתישל-1ע6ע

עיסתניירמעץאומחומרסיבי אע
אחר

-בכלהיקף

ניירוקרטון בכושרייצורשל20טונותליוםבע
ומעלה

טונות מ–20 נמוך ייצור בכושר
כרוכה שהפעילות ובלבד ליום,
בכמות מסוכן חומר בהחזקת
הקבוע המזערי הערך על העולה

לגביאותוחומרבחלקב'
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מסוג עץ מבוססי לוחות  גע
סיבית ,)particleboard( שבבית
בנאים לוח או )f ibreboard (

)orientedstrand(board

מ"ק 600 של ייצור בכושר
ליוםומעלה

בכושרייצורקטןמ–600מ"קליום,
ובלבדשהפעילותכרוכהבהחזקת
על העולה בכמות מסוכן חומר
אותו לגבי הקבוע המזערי הערך

חומרבחלקב'

שטיפה,2ע6ע )כגון מקדים טיפול
של צביעה או מירצור( הלבנה,

חוטיטקסטילאוטקסטיל

treatment ( ייצור בכושר
10טונותליום capacity(של

ומעלה

טונות 10 עד 2 של ייצור בכושר
ליום,אוהלבנהבכושרייצורשל
עד10טונותליום,ולענייןפעילות
נמוך ייצור בכושר המבוצעת
כרוכה הפעילות אם - מהאמור
בכמות מסוכן חומר בהחזקת
הקבוע הערךהמזערי העולהעל

לגביאותוחומרבחלקב'

)3tanningע6ע עורות ועיבוד בירסוק
ofhidesandskins(בקנהמידה

תעשייתי

treatment ( ייצור בכושר
ליום טונות 12 של )capacity

ומעלהשלמוצרמוגמר

שהפעילות ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

טיפול,עיבודוייצור,למעטאריזה4ע6ע
או לאדם מזון מוצרי של בלבד,

לבעליחייםלרבותחלב

טיפולועיבודהמיועדלייצור
הגלם מחומרי מזון תוצרי
מהצומחביכולתייצורהעולה
)ערך ליום טונות 300 על

ממוצעעלבסיסרבעוני(

שהפעילות ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

שהפעילות-קירורבאמצעותאמוניה5ע6ע ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

סילוק6ע6ע או לטיפול עצמאי מיתקן
או התפלה מיתקן שפכים, של

חיטוימים

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

לצורך7ע6ע אורגניים בממסים שימוש
בקנה ויישום עיבוד מיצוי, ייצור,
לצורך למעט תעשייתי מידה

אחסוןומסחרבלבד

במשטחים, שטח פני טיפול
מוצרים, או אובייקטים
אורגניים, ממסים באמצעות
,)dressing( להספגה במיוחד
הדפסה,ציפוי,ניקוימשמנים,
,)sizing(עמידותלמים,ריווד
צביעה,ניקוי,אואימפרגנציה
וכדומה,הכולבכושרצריכה
לשעה קילוגרם 150 של
טונות 200 של או ומעלה,

לשנהומעלה

בכושרצריכהשל15טונותלשנה
ומעלה

ומעגלים8ע6ע למחצה מוליכים ייצור
pr i nted ci rcuits מודפסים

)boards(בקנהמידהתעשייתי

בכלהיקף-
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מסוףלהעברה,טעינהאופריקה9ע6ע
ידי על מסוכנים חומרים של
אמצעיתחבורה;מקוםיציאהאו
תחבורה, אמצעי של התכנסות
חומרים העמסת או לפריקה
מסוכניםבמסופיםלרבותבנמלים
יבשתיים גבול במעברי ימיים,

ובשדותתעופה

חומרים- של העברה ביכולת
מסוכניםבכמותהעולהעלהערך
חומר אותו לגבי הקבוע המזערי

בחלקב'

של10ע6ע להולכה מפעלית חוץ צנרת
או מהסוגים מסוכנים חומרים
קטגוריותהסיכוןהמפורטיםבחלק

ב'לתוספת

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'
בית11ע6ע )שאינו כללי חולים בית

או שיקומי גריאטרי, חולים
חומרים המחזיק הנפש( בריאות
או ב' בחלק המפורטים מסוכנים

מוסדרפואיאחר

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

חומרי12ע6ע של אחסון או החזקה
הדברה

בהיקףשל2טונותומעלהלעניין-
החומרים,אובהחזקתחומר כלל
הערך על העולה בכמות מסוכן
חומר אותו לגבי הקבוע המזערי

בחלקב'
שינועופעילותבחומריםמסוכנים13ע6ע

להעברה, מסוף לרבות ברכבת,
חומרים של פריקה או טעינה

מסוכנים)תחנתעריכה(

בכלהיקף-

של14ע6ע אחסון בלא מסחר או ייבוא
חומרמסוכן

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן בחומר במסחר כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'
אחסוןשלחומריםמסוכניםלמעט15ע6ע

דלקיםוגפ"מאוגזטבעי,ולרבות
מחסןערובה-בונדד

המזערי- עלהערך העולה בכמות
הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

הדברה16ע6ע בחומרי ועיסוק החזקה
להדברה המשמשים במנחתים

חקלאיתבכליטיס

שהפעילות- ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'
שהפעילותמכונימחקרומעבדות17ע6ע ובלבד היקף, בכל

מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'
בעלי18ע6ע פגרי של מיחזור או כילוי

חייםופסדים
טונות 10 על העולה בהספק

ליום
שהפעילות ובלבד היקף, בכל
מסוכן חומר בהחזקת כרוכה
המזערי עלהערך העולה בכמות

הקבועלגביאותוחומרבחלקב'

ייצורפחם)hardburntcoal(או19ע6ע
אלקטרוגרפיטעלידיאינסינרציה

אוגרפיטיזציהע

בכלהיקף
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חלק ב': סיווג לפי סוגי חומרים מסוכנים, תכונותיהם וכמויותיהם

פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהא'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

החזקה בחומר מסוכן עם תכונות סיכון לבריאות )H(, מקטגוריות הסיכון שלהלן:1.
H1רעילותחריפה1ע1ע

קטגוריה1-דרכי
חשיפהבשאיפה

H1ACUTETOXIC-
Category1,inhalation
exposureroute

001ע50

H1רעילותחריפה2ע1ע
קטגוריה1-בדרכי

חשיפהאחרות)דרך
הפה,דרךהעור(

H1ACUTETOXIC-
Category1,inother
exposureroutes)oral,
)dermal

01ע50

H2רעילותחריפה3ע1ע
קטגוריה2-דרכי

חשיפהבשאיפה

H2ACUTETOXIC-
Category2inhalation
exposureroute

01ע500

H2רעילותחריפה4ע1ע
קטגוריה2-בדרכי

חשיפהאחרות)דרך
הפה,דרךהעור(

H2ACUTETOXIC-
Category2,inother
exposureroutes)oral,
)dermal

1ע500

H2רעילותחריפה5ע1ע
קטגוריה3-דרכיחשיפה

בשאיפה

H2ACUTETOXIC-
Category3,inhalation
exposureroute

1ע500

H3רעילותספציפית6ע1ע
לאיברמטרה-חשיפה

יחידה,קטגוריה1

H3STOTSPECIFIC
TARGETORGAN
TOXICITY-SINGLE
EXPOSURESTOT
SECategory1

1ע500

החזקה בחומר מסוכן עם תכונות סיכון פיזיקליות )P(, מקטגוריות הסיכון שלהלן:2.

P1aחומרינפץ1ע2ע

חומרינפץלא -
יציבים,או

השייכים נפץ חומרי -
2ע1, 1ע1, סיכון לקבוצות

3ע5,1ע1או6ע1,או

חומריםאותערובות -
נפיצות תכונות בעלות
ושאינםנכלליםבקבוצת
אורגניות על–תחמוצות
או חומרים בקבוצת או
המתפרקים תערובות
,D ,C טיפוסים מעצמם
EאוF,אועל–תחמוצות
,D,Cאורגניותטיפוסים

FאוE

P1aEXPLOSIVES

- Unstableexplosives,
or

- Explosives,Division
עor,6ע5or1ע3,1ע2,1ע11,1

- Substancesor
mixtureshaving
explosiveproperties
anddonotbelongto
thehazardclasses
Organicperoxidesor
Self-reactivesubstances
andmixtures,TypeC,
D,EorFororganic
peroxides,TypeC,D,
E,orF

001ע100
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהא'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

P1bחומרינפץ2ע2ע

-חומרינפץ,קבוצת
סיכון4ע1,למעט

במטווחיקליעהכמוגדר
בחוקכליהירייה,

התש"ט-501949

P1bEXPLOSIVES

-Explosives,Division
Exceptforshooting,4ע1
rangesasdefinedin
theFirearmsLaw,1949

505

P2גזיםדליקים,3ע2ע
קטגוריה1או2,שאינם
מונזליםלמעטגזטבעי

P2FLAMMABLE
GASES

- Flammablegases,
thatarenotliquified,
Category1or2,with
theexceptionof
naturalgas

1ע100

P2גזיםדליקים4ע2ע
מקטגוריה1או2,

מונזלים,למעטגפ"מ
וגזטבעי

Liquefied f lammable
gases, Categories 1 or
2, not including LPG
andnaturalgas

1ע500

P3aאירוסוליםדליקים5ע2ע

אירוסוליםדליקים, -
קטגוריה1או2,

המכיליםגזיםדליקים
מקטגוריה1או2

אונוזליםדליקים
מקטגוריה1

- P3aFLAMMABLE
AEROSOLS

'Flammable’aerosols
Category1or2,
containingf lammable
gasesCategory1or2
orf lammableliquids
Category1

30נטו150נטו

P3bאירוסוליםדליקים6ע2ע

אירוסוליםדליקים -
מקטגוריה1או2,

שאינםמכיליםגזים
דליקיםמקטגוריה1או
2ואינםמכיליםנוזלים

דליקיםמקטגוריה1

- P3bFLAMMABLE
AEROSOLS

'Flammable’aerosols
Category1or2,not
containingf lammable
gasesCategory1or2
norf lammableliquids
category1

1,000נטו5,000נטו

P4גזיםמחמצנים7ע2ע

גזיםמחמצנים, -
קטגוריה1

- P4OXIDISING
GASES

Oxidisinggases,
Category1

5010

ס"חהתש"ט,עמ'143ע 50
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהא'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

P5aנוזליםדליקים8ע2ע

נוזליםדליקים, -
קטגוריה1,או

נוזליםדליקים, -
קטגוריה2או3

המוחזקיםבטמפרטורה
גבוההמנקודת

הרתיחהשלהם,או

נוזליםאחריםבעלי -
טמפרטורתהבזקה
הקטנהאוהשווה

ל־60מעלותצלזיוס
המוחזקיםבטמפרטורה

הגבוההמטמפרטורת
הרתיחהשלהם

P5aFLAMMABLE
LIQUIDS

- Flammableliquids,
Category1,or

- Flammable
liquidsCategory2
or3maintainedata
temperatureabove
theirboilingpoint,or

- Otherliquidswith
af lashpoint≤60°C,
maintainedata
temperatureabove
theirboilingpoint

01ע100

P5bנוזליםדליקים9ע2ע

נוזליםדליקים, -
קטגוריה2או3

אשרבתנאיתהליך,
כגוןלחץגבוהאו

טמפרטורהגבוהה,
עלוליםליצורסיכון

לאירועחומרים
מסוכניםמשמעותי,או

נוזליםאחריםבעלי -
טמפרטורתהבזקה

הקטנהאושווה
ל־60מעלותצלזיוס,
אשרבתנאיתהליך
מסוימים,כגוןלחץ

גבוהאוטמפרטורה
גבוהה,עלוליםליצור
סיכוןלאירועחומרים

מסוכניםמשמעותי

P5bFLAMMABLE
LIQUIDS

- Flammableliquids
Category2or3where
particularprocessing
conditions,suchas
highpressureorhigh
temperature,may
createmajor-accident
hazards,or

- Otherliquidswith
aflashpoint≤60°C
whereparticular
processingconditions,
suchashighpressure
orhightemperature,
maycreatemajor-
accidenthazards

01ע500

P5cנוזליםדליקים10ע2ע

נוזליםדליקים, -
מקטגוריה2או

3שאינםנכללים
P5bאוP5aבקבוצה

P5cFLAMMABLE
LIQUIDS

- Flammableliquids,
Categories2or3not
coveredbyP5aand
P5b

5,00030
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהא'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

P6aחומריםותערובות11ע2ע
המתפרקיםמעצמם

ועל–תחמוצות
אורגניות

חומריםותערובות -
המגיביםעצמית,
טיפוסAאוBאו

על–תחמוצותאורגניות
BאוAטיפוס

P6aSELF-
REACTIVE
SUBSTANCES
ANDMIXTURES
andORGANIC
PEROXIDES

- Self-reactive
substancesand
mixtures,TypeAorB
ororganicperoxides,
TypeAorB

005ע100

P6bחומריםותערובות12ע2ע
המתפרקיםמעצמם

ועל–תחמוצות
אורגניות

DאוCטיפוסים -

P6bSELF-REACTIVE
SUBSTANCES
ANDMIXTURES
andORGANIC
PEROXIDES

- TypeCorD

1ע500

P6bחומריםותערובות13ע2ע
המתפרקיםמעצמם

ועל־תחמוצות
אורגניות

FאוEטיפוסים -

P6bSELF-REACTIVE
SUBSTANCES
ANDMIXTURES
andORGANIC
PEROXIDES

- TypeEorF

5010

P7נוזליםומוצקים14ע2ע
הנדלקיםמעצמם

באוויר)פירופורים(

נוזליםאומוצקים -
הנדלקיםמעצמם

באוויר)פירופורים(,
קטגוריה1

P7PYROPHORIC
LIQUIDSAND
SOLIDS

- Pyrophoric
liquids,Category1
orPyrophoricsolids,
Category1

1ע500

P8נוזליםומוצקים15ע2ע
מחמצנים

נוזליםמחמצנים, -
קטגוריה2,1או3,או

מוצקיםמחמצנים,
קטגוריה2,1או3

P8OXIDISING
LIQUIDSAND
SOLIDS

- OxidisingLiquids,
Category1,2or3,
orOxidisingSolids,
Category1,2or3

5010

חומריםאותערובות16ע2ע
שהםמוצקיםדליקים,

קטגוריה1

Substancesor
mixtureswhichare
Flammablesolids,
Category1

5



551 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהא'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

החזקה בחומר מסוכן עם תכונות סיכון לסביבה )E( מקטגוריות הסיכון שלהלן:3ע

E1חומרמסוכן1ע3ע
לסביבתמים,קטגוריה

חריפה1אוכרונית1

E1Hazardoustothe
AquaticEnvironment
inCategoryAcute1or
Chronic1

10,לנוזליםבמכלבודד100

E2חומרמסוכן2ע3ע
לסביבתמים,קטגוריה

כרונית2

E2Hazardoustothe
AquaticEnvironment
inCategoryChronic2

10,לנוזליםבמכלבודד200

החזקה בחומר מסוכן עם תכונות סיכון אחרות )O( מקטגוריות הסיכון שלהלן:4.

O1חומריםאו1ע4ע
תערובותעםהצהרת
סיכוןEUH014)מגיב
תגובהחזקהעםמים(

O1Substancesor
mixtureswithhazard
statementEUH014
)Reactsviolentlywith
water(

1ע1000

O2חומריםותערובות2ע4ע
אשרבמגעעםמים,

פולטיםגזיםדליקים,
קטגוריה1

O2Substancesand
mixtureswhichin
contactwithwater
emitf lammablegases,
Category1

1ע1000

O3חומריםאו3ע4ע
תערובותעםהצהרת
סיכוןEUH029)פולט

גזרעילבמגעעםמים(

O3Substancesor
mixtureswithhazard
statementEUH029
)Contactwithwater
liberatestoxicgas(

1ע500

החזקה בחומר מסוכן משתך )קורוזיבי( לעור ולעיניים5.

חומריםאותערובות1ע5
משתכיםלעור

)קורוזיבים(,קטגוריה
1A/1B/1C(1(,למעט
החזקהבחומצתמלח
,)hydrochloricacid(

סודיוםהידרוקסיד
)sodiumhydroxide(

אוהיפוכלוריט
)hypochlorite(לשם

שימושבבריכתשחייה
אובפארקמים

Substancesor
mixtureswhich
areskincorrosion
category1)1A/1B/1C(

10

חומריםאותערובות2ע5ע
שיכוליםלגרום

לנזקחמורלעיניים,
קטגוריה1

Substancesor
mixtureswhichcan
causeseriouseye
damagecategory1

10
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהא'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

החזקה בחומר מסוכן קרצינוגני6.

חומריםקרצינוגניים1ע6ע
מקטגוריה1A(1או

1B(או2

Carcinogenicity,
hazardCategory1)1A
or1B(or2

1ע0

החזקה בחומר מסוכן מהסוגים שלהלן:7ע

פרטיהחומר

CAS'מס
)CASregistry

number(

חנקתהאמוניה1ע7ע
-דירוגטכני

מספריאו"ם: -
2426,3375,1942

Ammonium
nitrate-
technicalgrade

-UNnumber:
1942,3375,2426

-101

חנקתהאמוניה2ע7ע
-רמתדשן

מספריאו"ם: -
2071,2067

Ammonium
nitrate-
fertilizergrade

- UNnumber:
2067,2071

-1,25010

Potassiumאשלגןחנקתי3ע7ע
nitrate

1,25010

ארסן4ע7ע
פנטאוקסיד,

ארסןחמשערכי
חומצהאומלח

Arsenic
pentoxide,
arsenic)V(acid
and/orsalts

1ע1303-28-210

ארסןטריאוקסיד,5ע7ע
ארסןתלת־ערכי

חומצהאומלח

Arsenictrioxide,
arsenious)III(
acidand/orsalts

1ע1327-53-30

005עBromine7726-95-6200ברום6ע7ע

005עChlorine7782-50-5100כלור7ע7ע

תרכובותניקל8ע7ע
בצורתןהאבקתי

הנשימתי:

ניקלחמצני,ניקל
דו־חמצני,ניקל
סולפיד,טריניקל

דיסולפיד,דיניקל
תלת־חמצני

Nickel
compounds
ininhalable
powder
form:nickel
monoxide,
nickeldioxide,
nickelsulphide,
trinickel
disulphide,
dinickeltrioxide

1ע10-
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומרמסוכן
שהחזקתוטעונה
היתררמהא'-
כמותהשווהאו
עולהעל)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן

שהחזקתוטעונההיתר
רמהב'-כמותהשווה

אועולהעל)טונות(

פרטיהחומר

CAS'מס
)CASregistry

number(

001עEthyleneimine151-56-4100אתילןאמין9ע7ע

001עFluorine7782-41-4100פלואור10ע7ע

פורמלדהידבריכוז11ע7ע
90%≤

Formaldehyde
concentration
≥90%

1ע50-00-050

1עHydrogen1333-74-050מימן12ע7ע

Hydrogenמימןכלורי)גזמונזל(13ע7ע
Chloride
)liquefiedgas(

1ע7647-01-0250

0005עLeadalkyls-50עופרתאלקילית14ע7ע

גזפחמימנימעובה15ע7ע
)גפ"מ(וגזטבעיעל

צורותיו)מונזלאו
דחוס(,עםתוסףריח,

לאטמון

LPGand
natural
gas)CNG
andLNG(,
Including
odoradditive,
aboveground
andnotcovered

50,למעטלעניין-
קבלתגזטבעי
בצנרתבלחץ
נמוךמ–16בר

5,למעטלענייןקבלת
גזטבעיבצנרתבלחץ

נמוךמ–16בר

גזפחמימנימעובה16ע7ע
)גפ"מ(וגזטבעיעל

צורותיו)מונזלאו
דחוס(,עםתוסףריח,

טמון

LPGand
naturalgas
)CNGand
LNG(,Including
odoradditive,
undergrounded,
orcovered

50,למעטקבלת-
גזטבעיבצנרת

בלחץנמוך
מ–16בר

-

גזפחמימנימעובה17ע7ע
)גפ"מ(וגזטבעיעל

צורותיו)מונזלאו
דחוס(,בלאתוסףריח

LPGand
naturalgas
)CNGand
LNG(not
Includingodor
additive

-501

1עAcetylene74-86-250אצטילן18ע7ע

1עEthyleneoxide75-21-850אתילןאוקסיד19ע7ע
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומר

מסוכן
שהחזקתו

טעונההיתר
רמהא'-

כמותהשווה
אועולהעל

)טונות(

טורג'
כמותחומר

מסוכןשהחזקתו
טעונההיתר

רמהב'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

פרטיהחומר

CAS'מס
)CAS

registry
number(

001עPropyleneoxide75-56-950פרופילןאוקסיד20ע7ע

1עMethanol67-56-15000מתאנול21ע7ע

4,4מתילןביס)22-2ע7ע
כלורואנילין(,מלחה,

במצבההאבקתי

4,4'-Methylenebis)2-
chloraniline(and/orsalts,
inpowderform

-01ע101-14-40

001ע150עMethylisocyanate624-83-90מתילאיזוציאנאט23ע7ע

10,למעטOxygen7782-44-7200חמצן24ע7ע
לענייןהחזקה
בבתיחולים
אומוסדות

רפואיים
אחרים

001עToluenediisocyanate584-84-9100-4,22,4טולואןדיאיזוציאנאט25ע7ע

6,2-טולואן26ע7ע
דיאיזוציאנאטואיזומרים

לאמוגדרים

2,6-Toluenediisocyanate

andunspecifiedisomer

91-08-7

26471-62-5

001ע100

Carbonyldichlorideקרבונילדיכלוריד)פוסגן(27ע7ע
)phosgene(

001ע30ע75-44-50

arsenic(Arsineארסן)ארסניקטריהידריד(28ע7ע
trihydride(

0001ע20ע7784-42-10

phosphorus(Phosphineפוספין)זרחןטריהידריד(29ע7ע
trihydride(

001ע20ע7803-51-20

-Sulphurdichloride10545-99-01גופריתדיכלוריד30ע7ע

1עSulphurtrioxide7446-11-9150גופריתתלת־חמצנית31ע7ע

פוליכלורודיבנזופוראן32ע7ע
ופוליכלורודיבנזודיאוקסין

,)TCDDכולל(
מחושבכאקוויוולנטי

TCDD–ל

Polychlorodibenzofurans
and
polychlorodibenzodioxins
)includingTCDD(,
calculatedinTCDD
equivalent

0001ע0010ע0
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומר

מסוכןשהחזקתו
טעונההיתר

רמהא'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

טורג'
כמותחומרמסוכן
שהחזקתוטעונה
היתררמהב'-
כמותהשווהאו
עולהעל)טונות(

פרטיהחומר

CAS'מס
)CASregistry

number(

החומריםשלהלן33ע7ע
העלוליםלגרום

לסרטןאותערובות
המכילותאותם

בריכוזמשקלי
העולהעל5%

משקלי:

Thefollowing
CARCINOGENS
orthemixtures
containingthe
followingcarcinogens
atconcentrations
above5%byweight:

4-אמינוביפנילאו1ע33ע7ע
מלחיו

4-Aminobiphenyland/
oritssalts

1ע50ע0-

001ע50עBenzotrichloride98-07-70בנזוטריכלוריד2ע33ע7ע

1ע50עBenzidineand/orsalts-0בנזידיןאומלחיו3ע33ע7ע

ביס)כלורומתיל(4ע33ע7ע
אתר

Bis)chloromethyl(
ether

0001ע50ע542-88-10

כלורומתילמתיל5ע33ע7ע
אתר

Chloromethylmethyl
ether

0001ע50ע107-30-20

1ע50עDibromoethane106-93-40-2,11,2דיברומואתאן6ע33ע7ע

1ע50עDiethylsulphate64-67-50דיאתילסולפאט7ע33ע7ע

005ע50עDimethylsulphate77-78-10דימתילסולפאט8ע33ע7ע

דימתילקארבמולי9ע33ע7ע
כלוריד

Dimethylcarbamoyl
chloride

1ע50ע79-44-70

2,1-דיברומו-10-3ע33ע7ע
כלורופרופאן

1,2-Dibromo-3-
chloropropane

1ע50ע96-12-80

1ע50עDimethylhydrazine540-73-80-2,11,2דימתילהידרזין11ע33ע7ע

005ע50עDimethylnitrosamine62-75-90דימתילניטרוסאמין12ע33ע7ע

הקסאמתילפוספוריק13ע33ע7ע
טריאמיד

Hexamethylphosphoric
triamide

1ע50ע680-31-90

001ע50עHydrazine302-01-20הידרזין14ע33ע7ע

2-נפטילאמיןאו15ע33ע7ע
מלחו

2-Naphthylamineand/
orsalts

1ע50ע0-

1ע50עNitrodiphenyl92-93-30-44-ניטרודיפניל16ע33ע7ע

1ע50ע3,11,3Propanesultone1120-71-40פרופאןסולטון17ע33ע7ע
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומר

מסוכןשהחזקתו
טעונההיתר

רמהא'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

טורג'
כמותחומר

מסוכן
שהחזקתו

טעונההיתר
רמהב'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

פרטיהחומר

CAS'מס
)CAS

registry
number(

נפטגולמי,תזקיקינפט34ע7ע
ודלקיםחליפיים:

Crudeoil,Petroleum
productsandalternative
fuels:

-2,500200

בנזיןטמוןונפטא עa)א( Gasolines
undergroundedor
coveredandnaphthas;

קרוסין)כוללדלק )ב(
סילוני(

bע kerosenes)including
jetfuels(;

סולר)כוללסולר )ג(
תחבורה,סולרהסקה,

סולרלערבובזרמים(

cע gasoil)including
dieselfuels,home
heatingoilsandgasoil
blendingstreams(

מזוט עd)ד( heavyfueloils

תחליפידלקים )ה(
המשמשיםלאותם

שימושיםובעלי
מאפייניםדליקים

וסיכוניםסביבתיים
בדומהלחומרים

המפורטיםבפרטי
משנה)א(עד)ד(

eע alternativefuels
servingthesame
purposesandwith
similarpropertiesas
regardsflammability
andenvironmental
hazardsastheproducts
referredtoinpoints)a(
to)d(

Gasolinesabovegroundבנזיןלאטמון35ע7ע
andnotcovered

2,50050

1עAnhydrousAmmonia7664-41-7500אמוניהאל־מימית36ע7ע

Borontrifבורוןטריפלואוריד37ע7ע luoride7637-07-250001ע

001עHydrogensulphide7783-06-450מימןגופרתי38ע7ע

1עPiperidine110-89-4500פיפרידין39ע7ע

ביס40ע7ע
)2-דימתילאמינואתיל(

)מתיל(אמין

Bis
)2-dimethylaminoethyl(
)methyl(amin

3030-47-55010
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומר

מסוכןשהחזקתו
טעונההיתר

רמהא'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

טורג'
כמותחומר

מסוכן
שהחזקתו

טעונההיתר
רמהב'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

פרטיהחומר

CAS'מס
)CAS

registry
number(

3-)2-אתילהקסילוקסי(41ע7ע
פרופילאמין

3-)2-Ethylhexyloxy(
propylamin

5397-31-95010

תערובתשלנתרן42ע7ע
תלת־כלורי)סודיום

היפוכלוריט(המסווגת
כמסוכנתלסביבת

מים,בעלתרעילות
חריפהמקטגוריה1

]H400[,המכילהפחות
מ־5%כלורפעיל

ואשראינהמסווגת
תחתקבוצתסיכון

אחרתבחלק1בנספח
1בדירקטיבתסווסו,
בהנחהשהתערובת,

בלאנתרןתלת־כלורי,
אינהמסווגתכגורם

בעלסיכוןרעילות
חריפהלסביבתמים
]H400[1מקטגוריה

Mixturesofsodium
hypochloriteclassified
asAquaticAcute
Category1]H400[
containinglessthan
5%activechlorineand
notclassifiedunder
anyoftheotherhazard
categoriesProvided
thatthemixturein
theabsenceofsodium
hypochloritewouldnot
beclassifiedasAquatic
AcuteCategory1
]H400[

200-

1עPropylamine107-10-85000פרופילאמין43ע7ע

1עTert-butylacrylate1663-39-42000טרט-בוטיל-אקרילאט44ע7ע

2-מתיל-3-בוטן45ע7ע
ניטריל

2-Methyl-3-
butenenitrile

1ע16529-56-95000

טטרההידרו-46ע7ע
5,3-דימתיל-5,3,1-

תיאדיאזין-2-תיאון
)דאזומט(

Tetrahydro-3,5-
dimethyl-1,3,5,-
thiadiazine-2-thione
)Dazomet(

10,במכל533-74-4100
בודד

1עMethylacrylate96-33-35000מתילאקרילט47ע7ע

Methylpyridine108-99-650010-33-מתילפירידין48ע7ע

1-ברומו-49-3ע7
כלורופרופאן

1-Bromo-3-
chloropropane

1ע109-70-65000
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פרט
טורא'

פעילות

טורב'
כמותחומר

מסוכןשהחזקתו
טעונההיתר

רמהא'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

טורג'
כמותחומר

מסוכן
שהחזקתו

טעונההיתר
רמהב'-כמות
השווהאועולה

על)טונות(

פרטיהחומר

CAS'מס
)CAS

registry
number(

01עDivinylether109-93-3100דיוינילאתר50ע7ע

001עPentaborane19624-22-750פנטאבוראן51ע7ע

חומריםאותערובות52ע7ע
המסוכניםלשכבת

האוזון

Substancesor
mixtureshazardous
toozonelayer

68ע0-אין

1עCarbondisulfide75-15-05,0000פחמןדיסולפיד53ע7ע

מימןפראוקסיד)מי54ע7ע
חמצן()<52%(

Hydrogenperoxide
)>52%(

1ע7722-84-1500

001עAllylformate1838-59-15;"0אלילפורמט55ע7ע

אחריהתוספתהשלישיתיבוא:)17(

"תוספת רביעית

)סעיף1,ההגדרה"תכונתסיכון",לענייןחומר(

;)Explosive(נפיץ )1(

;)Oxidizing(מחמצן )2(

;)Flammable(דליק )3(

;)Irritant(מגרה )4(

Damagetohealthororgans,Harmful,(מזיקאוגורםלסיכוןלבריאות )5(
;)hazardous

;)Toxic(רעיל )6(

;)Carcinogenic(מסרטן )7(

;)Corrosive(משתך,מאכל )8(

;)Toxicforreproduction(רעיללרבייה )9(

;)Mutagenic(גורםשינויגנטי )10(

;)Sensitizing(גורםִרגשוש )11(
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)Ecotoxic(,כגוןמזיקלשכבתהאוזוןאו רעיל,מזיקאומסוכןלסביבה )12(
Hazardoustotheozonelayer,Hazardoustotheaquatic(לסביבההמימית

;)Environment

גורםסיכוןפיזיקליהנובעמחוסריציבותשלהחומר,כגוןהיותוחומר )13(
Pyrophoric(ובכללזהמתחמםאומתלקחמעצמו,)Self-reactive(המגיבמעצמו
orSelf-heating(אומגיבבמגעעםאוויר,מיםאוחומראחרכגוןעל־תחמוצת

;)OrganicPeroxide(אורגנית

גורםסיכוןפיזיקליהנובעמתכונהשלהחומר,כגוןאירוסול)ארסס(; )14(

גורםסיכוןפיזיקליהנובעמאופןאחסונושלהחומר,כגוןאחסוןגזיםבלחץע )15(

תוספת חמישית
)סעיף3א(

לענייןסעיף3א)א()1(- )1(

שםהמבקש)בעלים,מנהל,אישקשר(,פרטיקשרופרטיזיהוי; )א(

שםאחראירעלים,פרטיקשרופרטיזיהוי,פרטיהידעהמקצועישלו, )ב(
וכןהסכמהלמסירתמידעפליליעלאודותיולפיחוקהמידעהפליליותקנת

השבים,התשע"ט-512019;

שםעורךהבקשהופרטיו)אםקיים(; )ג(

לענייןסעיף3א)א()2(-)2(

תיאורשלהעיסוקבעסק,מיקומו,גבולותיו,גודלוופעילותו; )א(

סקירהשלהמיתקניםוהפעילויותבחומריםמסוכניםאשרמהוויםמקור )ב(
לסיכוןאולהשפעהאחרתעלהסביבהאועלבריאותהציבור,ושלהמיתקנים

להפחתתם;

סקירהשלהתהליכיםבעסקהכרוכיםבעיסוקבחומריםמסוכנים,ובכללזה )ג(
תהליכיייצור,אחסוןושינוע;

רשימתחומריםמסוכניםופסולתחומריםמסוכניםהנפלטיםאוהעשויים )ד(
להיפלטמכלמיתקןומכלפעילות)מוקדיולאמוקדי(,ודרכיפליטתםלסביבה;

לענייןסעיף3א)א()3(-)3(

;)CAS,EU,UNרשימתחומריםמסוכנים,מספריזיהוי)כגון )א(

כמויותמרביותשלחומריםמסוכניםשצפויותלהימצאבעסקוסוגהעיסוק )ב(
בהם;

או לבריאות סיכון תכונות וטוקסיקולוגיות, כימיות פיזיקליות, תכונות )ג(
;)H,R(לסביבה

התנהגותאופייניתשלהחומרהמסוכןמבחינהכימיתופיזיקליתבתנאים )ד(
שגרתייםובמקרהשלאירועחומריםמסוכנים;

לענייןסעיף3א)א()4(-)4(

נתוניםפיזייםשלהאתרוסביבתו,כגוןמיקוםגאוגרפי,תנאיםמטאורולוגיים, )א(
גאולוגייםוהידרולוגיים,ובמידתהצורךרקעהיסטוריעלהעסק;

ס"חהתשע"ט,עמ'298ע 51
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העוסקאומידע שמצויברשותושל בסיסמידעזמין,לרבותמידע על )ב(
שהעוסקיכוללהשיגבאופןסביר-מידעעלסביבתהעסק,לרבותבאזורים
שעלולים ומתוכננים, קיימים שימושים זה ובכלל המיידית, בקרבתו שאינם
להיותמקורלאירועיחומריםמסוכניםאולהגביראתהסיכוןאוההשלכותשל

אירועיםכאמור;

סקריםלהערכתהסיכוניםבעסק,לרבותפירוטתרחישיםשוניםלהתרחשות )ג(
אירועחומריםמסוכנים,וזיהויגורמיםשעלוליםלחוללאירועיםכאמורכגון

גורמיםתפעוליים,גורמיםטבעייםוגורמיםחיצונייםלעסק;

לענייןסעיף3א)א()5(-)5(

מאירועים נזקים ולהפחתת מסוכנים חומרים אירועי למניעת אמצעים )א(
כאמור,בשיםלבלמידתהסיכוןהכרוכהבפעילותהעסקובמידתהמורכבותשל

העיסוק,שתכלוללכלהפחותאתכלאלה:

והשפעותיהם מסוכנים חומרים אירועי להתרחשות תרחישים )1(
האפשריותעלהסביבה;

כוחאדםהאחראילטיפולבהיבטיםהסביבתייםשלהעיסוקומבנה )2(
ארגוני,לרבותפעולותהכשרה;

אימוץויישוםשלנהליםלזיהויוהערכהשלאירועיחומריםמסוכנים )3(
משמעותיים,לבקרהתפעולית,לניהולשלשינויים,להיערכותלאירועי

חירוםולניטורולבקרהעלעמידהבדרישותהמדיניות;

כאשרנדרשלעיסוקהטעוןהיתררעליםברמהא'-מדיניותמניעת )4(
אירועיחומריםמסוכניםאודוחבטיחות;

לטיפול ואמצעים מסוכנים, חומרים אירוע של וזיהוי לגילוי אמצעים )ב(
באירועיםכאמור;

אמצעיםלהתרעהעלאירועחומריםמסוכנים; )ג(

תוכניותחירוםלטיפולבאירועיחומריםמסוכנים,הכוללותנוהליביצוע, )ד(
הפעלתאמצעיהתרעה,וכוחאדםייעודי;

לענייןסעיף3א)א()6(-)6(

סביבתיות והשפעות סיכון של ולהפחתה למניעה אמצעים של פירוט )א(
שליליות,המהוויםטכניקהמקובלתבאסדרההאירופית;

סקרשיציגניתוחשלהפעריםהקיימיםבעסקבהשוואהלטכניקותמקובלות; )ב(

לענייןסעיף3א)א()7(-)7(

סוגיהפסולתהמסוכנתהנוצרתבעסק,סיווגהפסולתוכמויותמשוערות; )א(

אופןהטיפולבפסולתהמסוכנת,יעדיהפינויהמיועדיםוסוגיהטיפול)הכנה )ב(
לשימושחוזרבפסולת,מיחזור,השבהוסילוק(;

לענייןסעיף3א)א()8(-לכלהפחות:)8(

השימושהנוכחיבאתרוכןמידעזמיןבדברשימושיםקודמים; )א(
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מידעעלאודותנוכחותזיהוםבחומריםמסוכנים,עלבסיססקריםומדידות, )ב(
ככלהאפשרעלבסיסמידעקיים,ולענייןמפעלחדש-סקריםומדידותחדשים
ביחסלהיתכנותקיומושלזיהוםבקרקעובמיהתהוםעלידיחומריםמסוכנים

שיהיובשימושבייצוראושייפלטועלידיהמיתקןע

תוספת שישית
)סעיף15)א()1א(עד)1ג(,)א1(ו–)א2()2(ו–)3((

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'".

סימן ג': תיקון חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

תיקוןחוקמניעת
זיהוםהים

ממקורותיבשתיים

בחוקמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח-521988)בפרקזה-חוקמניעת6ע
זיהוםהים(-

בסעיף2-)1(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"בעקיפין"יבוא"דרךשפךנחל",ובסופו )א(
יבוא"לענייןזה,"שפךנחל"-קטעבמורדנחלהמסתייםבמפגשעםהים,שבו
מיהנחלמהוויםתערובתשלמיםמתוקיםממעלההנחלעםמיהים,דרךקבע

אובזמניםמשתנים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

או פסולת של הזרמה או הטלה )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב(
שפכיםממקוריבשתילים,הנעשיתבעקיפיןדרךמקורמיםשאינושפך
נחל,בהתאםלצוהרשאהלפיסעיף20יאלחוקהמים,התשי"ט-531959,

אינהטעונההיתרע";

סימן ג':תיקון חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
וסימן ד': תיקון חוק המים

סעיפים 6)1( ו־7

סעיף2לחוקמניעתזיהוםהים,קובעכיוםכיהיתר
הזרמהליםנדרשלכלהזרמהכאמורשלפסולתאושפכים
היתר - זה )בפרק בעקיפין או במישרין יבשתי, ממקור
הזרמהלים(עבשניםהאחרונותנפסק,בניגודלמצבשהיה
שההזרמה מקום גם חלה ההיתר חובת כי בעבר, נוהג
כאמורנעשיתבמעלהנחלעפסיקהזוהביאהלכךשבהזרמה
שמבוצעתבנסיבותאלה,קיימתכפילותבחובתהרישוי,
שכןחלהחובהלקבלהיתרהזרמהליםלפיסעיף2האמור
וכןחלהחובהלקבלצוהרשאהלפיסעיף20יאלחוקהמיםע
כדילמנועאתהכפילות,הוחלטבעצהאחתביןהגורמים

היתר לקבל החובה כי ההיתרים שני למתן המוסמכים
הזרמהליםתחולכאשרמתבצעתהזרמהבמישריןלים
אוכאשרמתבצעתהזרמהבעקיפיןליםדרךשפךהנחל
)אסטואר(בלבדעואולםההזרמהלנחל,למעטלשפךהנחל,
תהיהבסמכותמנהלרשותהמיםויידרשלשםביצועהצו
הרשאהכאמורעיצויןכיעלפיהנוהלהמקובלזהשנים
רבות,מנהלרשותהמיםמתייעץעםועדהבין־משרדית,
שהמשרדמרכזומיוצגבה,בטרםקבלתהחלטהעלמתן

צוהרשאהע

לענייןההגדרההמוצעתלמונח"שפךנחל"יצויןכי
משתנה הוא וכן לנחל, מנחל משתנה השפך של שטחו
בזמניםשוניםבמהלךהיממהובעונותשונות,לפיגאות

ושפלשלהיםע

ס"חהתשמ"ח,עמ'118;התשע"א,עמ'746ע 52

ס"חהתשי"ט,עמ'169ע 53

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף3א-)2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

היתר הטעונה שפכים הזרמת או פסולת הטלת לבצע המבקש ")א1(
לפיסעיףקטן)א(,ממקורפליטהטעוןהיתרכהגדרתובחוקאווירנקי,
התשס"ח-2008)בחוקזה-מקורפליטהטעוןהיתר,חוקאווירנקי(,יגיש
לוועדהבקשהלהיתרבמועדשבוהואמגישלממונהכהגדרתובחוקאוויר
נקיאתהבקשהלהיתרפליטהלפיהחוקהאמור,ואםקבעההוועדהלפי
סעיףקטן)ב1(תקופתתוקףאחרת-במועדשבועליולהגישבקשהלחידוש
ההיתרבהתאםלתקופתהתוקףשקבעההוועדהכאמור,לפיהמוקדם;
הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןהטלתפסולתאוהזרמתשפכיםשלא

קיימתאפשרותטכניתסבירהלמנועאותהבשלאירועחריגע

היתר הטעונה שפכים הזרמת או פסולת הטלת לבצע המבקש )א2(
לפיסעיף2)א(,מעסקשמבוצעבועיסוקברעליםהטעוןהיתרלפיחוק
החומריםהמסוכנים,התשנ"ג-1993)בחוקזה-חוקהחומריםהמסוכנים(,
יגישלוועדהבקשהלהיתרבמועדשבוהואמגישלממונהכהגדרתובחוק
החומריםהמסוכניםאתהבקשהלהיתררעליםלפיהחוקהאמור,ואם
קבעההוועדהלפיסעיףקטן)ב1(תקופתתוקףאחרת-במועדשבועליו
להגישבקשהלחידושההיתרבהתאםלתקופתהתוקףשקבעההוועדה

כאמור,לפיהמוקדם,ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(סיפהע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

היתרלהזרמתשפכיםממקוריבשתישהואמקורפליטהטעוןהיתר ")ב1(
אושהואעסקשמבוצעבועיסוקברעליםהטעוןהיתררעליםלפיחוק
החומריםהמסוכנים,יינתןלתקופתתוקפושלהיתרפליטהכאמורבחוק
אווירנקיאוהיתררעליםלפיחוקהחומריםהמסוכנים,לפיהעניין,אלא

אםכןקבעההוועדהאחרתמנימוקיםשיירשמוע";

בסעיף5ד,במקום"בניגודלתנאיהיתרכאמורבסעיף2"יבוא"בלאהיתרכאמור)3(
בסעיף2)א(אובניגודלתנאיו"ע

סעיף 6)2( ו־)3(

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעלאפשר
היתר לבין לים ההזרמה היתר בין תהליכים איחוד
פליטהאוהיתררעלים,כדילטייבולייעלאתהתיאום
ביןההיתריםהשוניםעזאתבלילבטלאתההיתרהנפרד
להזרמהלים,שניתןעלידיהוועדההבין־משרדיתלפיחוק
מניעתזיהוםהיםעלשםכך,מוצעלתקןאתסעיף3אלחוק
האמורולקבועכיהבקשהלהיתרהזרמהליםתוגשבאותו
מועדעםהבקשהלהיתרפליטהאוהיתררעליםעזאת,
למעטבקשהלהיתרחירוםלצורךהזרמהליםשלאקיימת

אפשרותטכניתסבירהלמנועאותהבשלאירועחריגע

הזרמהלים תוקפושלהיתר עודמוצעכיתקופת
תהיה,ככלל,עשרשנים,בהתאמהלתקופתהיתרהפליטה
אוהיתרהרעלים,אךהוועדההבין־משרדיתתוכללקבוע

תקופתתוקףקצרהיותרעבמקרהכזה,תוגשהבקשהלהיתר
הזרמהליםלפיהמועדהמוקדםע

תקבעהוועדהבמועד הוראותאלה, לצורךיישום
הראשוןלחידושאולמתןהיתרהזרמהלים,לאחרכניסת
החוקהמוצעלתוקף,אתתקופתהתוקףשלההיתר,בשים
לבלמועדיםשנקבעולגביהפעילותהטעונההיתררעלים
ו' בפרק המוצעות המעבר בהוראות פליטה היתר או

להצעתהחוק,כמפורטלהלןע

עודמוצעלתקןאתסעיף5לחוקמניעתזיהוםהים
באופןשיאפשרהטלתעיצוםכספיבשלהזרמהליםבלא
היתר,ולארקהגשתכתבאישוםפליליעזאתבדומהלהסדר
הקייםבחוקאווירנקיולתיקוןהמוצעבהקשרזהבחוק

החומריםהמסוכניםע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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סימן ד': תיקון חוק המים

בחוקהמים,התשי"א-541951,בסעיף20יא)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"אםנעשו"7עתיקוןחוקהמים
יבוא:"אםנעשולפיאחדמאלה:

לענייןפעולהבמקורמיםשאינושפךנחלאוסילוקשפכיםלמקורמיםכאמור)1(
-אםנעשובהתאםלצוהרשאהשנתןלענייןזהמנהלהרשותהממשלתית;

לענייןפעולהבשפךנחלאוסילוקשפכיםלשפךנחל-אםנעשובהתאםלהיתר)2(
לפיסעיף2לחוקלמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח-1988;לעניין
זה,"שפךנחל"-קטעבמורדנחלהמסתייםבמפגשעםהים,שבומיהנחלמהווים
תערובתשלמיםמתוקיםממעלההנחלעםמיהים,דרךקבעאובזמניםמשתניםע"

סימן ה': שונות

תיקוןחוקהגנת
הסביבה)סמכויות

פיקוחואכיפה(

בחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-552011,בתוספתהשנייה,8ע
בסופהיבוא:

חוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-1993ע" "2ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-562000,בתוספתהראשונה-9ע

בפרט23-)1(

בפסקה)4(,במקום"החלטותהממונה"יבוא"החלטהשלרשות"ובמקום )א(
"החלטותהממונהלפיסעיף6)ה("יבוא"החלטותלפיסעיף6)ה(וסימןג'בפרקח'";

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בפסקה)12(,בסופויבוא"למעטהחלטהבענייןעיצוםכספי"; )ג(

בפרט32)7(,במקום"הממונהלפיסעיף52"יבוא"המנהללפיסימןג'בפרקח'"ע)2(

סימן ה': שונות

)סמכויותפיקוחואכיפה(, הגנתהסביבה חוק  סעיף 8
התשע"א-2011)בפרקזה-חוקהגנתהסביבה(, 
מפרטשורהשלסמכויותפיקוחוסמכויותאכיפהשיינתנו
לעובדיהמשרדלהגנתהסביבהעלפיהחוקהאמור,סמכויות
הפיקוחשיינתנולגורמיהפיקוחהמינהליבמשרדמפורטות
בתוספתהשנייהלחוקעכיוםמוסדרותבדרךזורקסמכויות
תברואית, בהדברה העיסוק הסדרת חוק לפי הפיקוח
התשע"ו-2016,ושארסמכויותהפיקוחמוסדרותבחוקים
הספציפייםעמוצעלהוסיףלתוספתהשנייהלחוקהגנת
הסביבהאתחוקהחומריםהמסוכנים,שכיוםלאמעוגנת
בורשימתסמכויותהפיקוחהמקובלתבחוקהגנתהסביבה,
וזאתבלילגרועמהסמכויותהנתונותלממונהלפיחוק

החומריםהמסוכניםע

מינהליים, לעניינים משפט בתי חוק  סעיף 9
התשנ"ג-1993,מאפשרלהגישעתירהמינהלית 
בתוספת המנויות המינהל רשויות של החלטות על

התוספת את להתאים במטרה חוקע לאותו הראשונה
האמורהלשינוייםבחוקהחומריםהמסוכניםובחוקאוויר
תחילה, להלן: כמפורט תיקונים, כמה בה מוצעים נקי,
מוצעלתקןאתפסקה)4(בפרט23,שעניינוהגנתהסביבה,
כךשיהיהאפשרלהגישעתירהמינהליתבשלהחלטות
שלכללהגורמיםהמוסמכיםלפיחוקאווירנקיולארק
)12(באותופרט, הממונה;כמוכןמוצעלתקןאתפסקה
שעניינההחלטותהממונהלפיחוקהחומריםהמסוכנים
ולהבהירכיהחלטותאלה,שניתןלהגישבשלהןעתירה
מינהלית,אינןכוללותהחלטהבענייןעיצוםכספי;לבסוף
32,שעניינועיצוםכספי,אתההפניה מוצעלתקןבפרט
)7(להחלטתהממונהלפיסעיף52 הקיימתכיוםבפסקה
לפי המנהל להחלטות כללית להפניה נקי, אוויר לחוק
סימןג'בפרקח'לחוקהאמור,זאתבהתאםלתיקוןהמוצע

בהקשרזהבסעיף4)19(,)20(ו־)22(להצעתהחוקע

ס"חהתשי"א,עמ'169;התשע"ז,עמ'394ע 54

ס"חהתשע"א,עמ'738ע 55

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"ב,עמ'811ע 56
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סימן ו': תחילה, תחולה והוראות מעבר

בסימןזה-10עסימןו'-הגדרות

"היתראחוד"-היתרפליטהאחודשניתןלפיסימןב'1בפרקד'לחוקאווירנקי,כנוסחו
בסעיף4)16(לחוקזה)בסימןזה-היתרפליטהאחוד(אוהיתררעליםאחוד
שניתןלפיסעיף3גלחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחובסעיף5)4(לחוקזה)בסימן

זה-היתררעליםאחוד(;

"היתרפליטה"-היתרפליטהכהגדרתובסעיף2לחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף4)1(
לחוקזה,שאינוהיתרפליטהאחוד;

"היתררעלים"-היתרשניתןמאתהממונהלפיהוראותחוקהחומריםהמסוכנים,
ושאינוהיתררעליםאחוד;

"מפעלקיים"-עיסוק,פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםאוהיתרפליטה,שהיה
בידיהעוסקבו,מבצעהפעילותאובעלהמיתקן)בסימןזה-בעלמפעלקיים(,
ערביוםהתחילהאוערבהיוםהקובע,לפיהעניין,היתרפליטה,היתררעלים

אורישיוןעסק;

"מקורפליטהטעוןהיתר"-כהגדרתובסעיף2לחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף4)1(
לחוקזה;

"תנאיםברישיוןעסק"-תנאיםשנתןנותןאישורלענייןסעיף1)א()1(לחוקרישוי
עסקים,ברישיוןעסקאובהיתרזמנילפיהוראותהחוקהאמור;

"תקנותסיווגופטור"-תקנותהחומריםהמסוכנים)סיווגופטור(,התשנ"ו-571996,כנוסחן
ערביוםהתחילהע

פרקג'-תחילה
ותחולה

תחילתושלפרקזה,למעטהסעיפיםהמנוייםבסעיףקטן)ב(,ביוםתחילתושל11ע )א(
חוקזה)בסימןזה-יוםהתחילה(ע

תחילתםשלסעיפים4)1()ב(עד)ה(,)2(,)3(,)5(עד)7(,)9(עד)16(ו–)18(עד)26( )ב(
)14()א()1(ו–)ב()1(ו–)17(לחוקזה,ביוםט"זבסיוון )12()א(, ,)6( )3(עד ו־2)1()ב(ו–)ד(,

התשפ״ו)1ביוני2026()בסימןזה-המועדהקובע(ע

סימן ו': תחילה, תחולה והוראות מעבר

מוצעותכמההגדרותלפרקזה,כדישהתיאום  סעיף 10
ההיתרים ובין השונים החקיקה תיקוני בין 
השוניםלפיחוקאווירנקיוחוקהחומריםהמסוכניםייעשה

באופןברורועקביע

עלפיהמוצע"מפעלקיים"הואעיסוק,פעילותאו
מיתקןהטעוניםהיתררעליםאוהיתרפליטה,ובידיהעוסק
בו)אומבצעהפעילותאובעלהמיתקן()בפרקזה-בעל
מפעלקיים(,מצוייםההיתריםשהואחייבבהםלפיחוק
אווירנקי,חוקהחומריםהמסוכניםוחוקרישויעסקים,ערב
יוםהתחילהאוהיוםהקובע,המוצע,לפיהענייןעהגדרהזו
משמשתבהסדרבהוראותהמעבר,ולפיוההיתריםהשונים
הקובע מהיום יחד, ייחשבו, כאמור מפעל לגבי שניתנו
חוק הוראות לפי אחוד היתר לקבלת עד אחוד כהיתר
אווירנקיאוחוקהחומריםהמסוכניםעבעלמפעל)כלומר,
היתרים הטעונים מיתקן בעל או פעילות מבצע עוסק,
כאמור(שאיןבידיו,ערביוםתחילתושלהחוקהמוצע,

כללההיתריםשהואחייבבהםלגביהמפעל,יידרשלהגיש
א' ביום כלומר, הקובע, ביום חדש אחוד להיתר בקשה
בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(,ולאיוכלליהנותמתקופת
הקבועה אחוד להיתר בקשות להגשת הנוספת המעבר

בסעיפים12או13להצעתהחוקע

בסעיףקטן)א(מוצעכיחלקמהתיקוניםבחוקים  סעיף 11
השונים,המוצעיםבחוקזה,ייכנסולתוקףביום 
ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בפרקזה-יוםהתחילה(,

באופןשיאפשרהיערכותליישוםהראשונישלהחוקע

בסעיףקטן)ב(מוצעלדחותאתתחילתםשלסעיפים
שוניםהמפורטיםבועדיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר
2025()בפרקזה-היוםהקובע(,וזאתכדילאפשרלמשרד
החדש הרישוי מערך להקמת ההיערכות את להשלים
להיתרים בקשות להכנת הדרושות ההנחיות ופרסום
מקורות ולבעלי לעוסקים להלן, שיפורט כפי אחודיםע

הפליטהייקבעומועדיםלהגשתבקשותלהיתרים

ק"תהתשנ"ו,עמ'1035ע 57
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פרקג'-הוראת
מעברלענייןהיתר

פליטהלמפעל
קיים

עלאףהאמורבסעיף25לחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף4)12(לחוקזה,בעלמקור12ע )א(
פליטהטעוןהיתרשהואמפעלקיים,רשאילהפעילאתמקורהפליטהבתקופהשמיום
התחילהאומהמועדהקובע,לפיהעניין,עדמועדמתןהחלטהבבקשהלחידושהיתר
פליטהלפיסעיף25האמוראובבקשהלקבלתהיתרפליטהאחודאולפיסעיף29א
לחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף4)16(לחוקזה,אףאםהסתיימהתקופתתוקפושלהיתר
הפליטהשבידובמהלךאותהתקופה,ויראוכאילוהוארךתוקפושלההיתרעדלמועד
מתןההחלטהבבקשהכאמור)בסעיףזה-תקופתהארכתהתוקף(,ובלבדשבעלמקור
הפליטההגישאתהבקשההאמורהעדהמועדיםהמפורטיםלהלןלגביהפעילותאו
המיתקןנושאההיתראועדתוםעשרשניםמתחילתתוקפושלההיתר,לפיהמוקדם:

לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרטים2ע4,1ע2ו־3לתוספתהשלישית )1(
לחוקאווירנקי-ט"זבסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(;

לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרטים1ע2,5ע2ו־2ע6לתוספתהשלישית )2(
לחוקאווירנקי-כ"הבאיירהתשפ"ז)1ביוני2027(;

לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרטים5ע2ע1,4ע6ו־3ע6לתוספתהשלישית )3(
לחוקאווירנקי-ז'בסיווןהתשפ"ח)1ביוני2028(;

4ע2ע4ו־6ע4 11ע1ע4, 8ע1ע4, 1ע1ע4, לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרטים )4(
לתוספתהשלישיתלחוקאווירנקי-י"חבסיווןהתשפ"ט)1ביוני2029(;

4ע2ע4ו־5ע2ע4, 4ע4ו־2ע4,למעט לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרטים )5(
לתוספתהשלישיתלחוקאווירנקי-כ"טבאיירהתש"צ)1ביוני2030(;

לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרט1ע4,למעט1ע1ע8,4ע1ע4ו־11ע1ע4,לתוספת )6(
השלישיתלחוקאווירנקי-י'בסיווןהתשצ"א)1ביוני2031(;

לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרטים3ע4ו־5ע4לתוספתהשלישיתלחוק )7(
אווירנקי-כ"בבסיווןהתשצ"ב)1ביוני2032(;

קבלת הקובעועד ביום החל החדשע הרישוי מערך לפי
שבידי הקיימים ההיתרים ייחשבו החדשים, ההיתרים
העוסקיםובעלימקורותהפליטהלהיתריםאחודיםעעם
זאת,כפישיפורטלהלן,יהיהניתןלערוךשינוייםבהיתרים
אלהבהתאםלהוראותחוקאווירנקיאוחוקהחומרים
המסוכנים,לפיהעניין,כנוסחםלפניתיקונםבחוקזה,שכן
בהכרח ולא שונה, בגישה מלכתחילה נקבעו ההיתרים
באופןמעמיקכפישמוצעכעת,וניתנולפרקיזמןקצרים
יותרומתוךהנחהכיקיימתגמישותרבהיותרמבחינת

האפשרותלערוךבהםשינויים.

למעןהסרספק,יישוםעקרונותהאסדרההאירופית
במסגרתההיתריםשיינתנומכוחהחוקיםהאמורים,יוכל
להתבצעבאופןמיטבירקבמסגרתהיתראחוד,שלפנינתינתו

מתבצעתהליךבחינהאינטגרטיבישלהבקשהלהיתרע

נוסףעלכך,מוצעלהסמיךאתהשרלדחות,בצו,את
מועדהיוםהקובעוכןאתהמועדיםלהגשתבקשות,אםהדבר
יידרשלשםהשלמתההיערכותלהפעלתמערךהרישויהחדשע

מוצעלהאריךאתתוקפםשלהיתריפליטהשל  סעיף 12
שנה, מדי נוספתע לתקופה קיימים מפעלים 
נדרשיםכמהעשרותמפעליםלחדשאתהיתרהפליטה

האחודים הפליטה היתרי למשטר לעבור כדי שלהםע
הפליטה היתרי את לחדש מקום אין כי נמצא החדש,
מוצע כן ועל בלבד, אוויר להיבטי המוגבלים הקיימים
לאפשרלמפעליםהקיימיםתקופתהיערכותנוספתלהגשת
בקשותלהיתריפליטהאחודים,בהתאםלסוגיהפעילויות

והמיתקנים,בפריסהלאורך7שניםעדשנת2033ע

הסדרזהדומהלהסדרשנקבעבהוראתהמעברבחוק
אווירנקי,עםחקיקתובשנת2008עסעיף95לחוקהאמור
קבעאתהפריסהואתלוחותהזמניםלקבלתהיתרפליטה
הזמנים לוחות פריסת מפורטת המוצע 9 בסעיף ראשוןע
להגשתבקשותלהיתרפליטהאחוד,שגובשהלאחרבחינה
מעמיקהשלמצאיהמפעליםהקיימיםהמוכריםלמשרד,
בשיםלבלהיערכותהנדרשתעעםזאת,במקרהשהוראת
המעברהמוצעתתביאלכךשתוקףההיתרהקייםיוארך
לתקופהשליותרמעשרשנים,מוצעכיהוראהזולאתחול
ובעלמקורהפליטהיידרשלהגישאתהבקשהלחידוש

היתרהפליטהשבידולפיהמועדהקבועבהיתרע

עדלמועדהקובע,יעמדובתוקפםהיתריהפליטה,
היתריהרעליםותנאירישיוןהעסקשניתנועלידיהמשרד,
היתר לקבלת ועד הקובע מהמועד לחדשםע צורך בלא
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לענייןפעילותאומיתקןכמפורטבפרט1ע1לתוספתהשלישיתלחוקאוויר )8(
נקי-ד'בסיווןהתשצ"ג)1ביוני2033(ע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןבעלמקורפליטהטעוןהיתרכאמור)ב( )1(
באותוסעיףקטן,שיתרתתקופתהתוקףשלההיתרשבידו,במועדלהגשתבקשה
לענייןזההוראות ויחולו משנה, פחות היא סעיףקטן, אותו לפי לגביו החל

סעיף25לחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף4)12(לחוקזהע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןהיתרפליטהכאמורבושתקופת )2(
תוקפוהסתיימהלאחריוםהתחילהבשלביטולואוהתלייתובידיהממונהלפי

סעיף28לחוקאווירנקיע

המפורטות מהפעילויות אחת מפעילות יותר בו שמתבצעת קיים מפעל )ג(
)6(שלסעיףקטן)א(,אושישבויותרממיתקןאחדמהמיתקנים )1(עד בפסקאות
המנוייםבאותןפסקאות,יהיההמועדלהגשתהבקשהלגביוכאמורבאותוסעיףקטן,
המועדהמוקדםמביןהמועדיםהמפורטיםבאותןפסקאותלענייןאותםפעילויותאו

מיתקנים,אלאאםכןקבעהממונהאחרתלבקשתבעלמקורהפליטהע

הוארךתוקפושלהיתרפליטהלפיהוראותסעיףקטן)א(,יפעילבעלמקורהפליטה )ד(
אתמקורהפליטהבהתאםלהיתרכאמור,ויחולולענייןאותוהיתר,מהמועדהקובע

ואילך,הוראותחוקאווירנקיכנוסחןבחוקזהע

היהמקורפליטהשחלותלגביוהוראותסעיפיםקטנים)א(או)ב(טעוןהיתר )ה(
פליטהאחודלפיהוראותחוקאווירנקיכנוסחןבחוקזה,יחולוהוראותאלה:

יראואתהיתרהפליטה,יחדעםהיתרהרעליםאוהתנאיםברישיוןהעסק )1(
שבידיבעלמקורהפליטה,לפיהעניין,החלמהמועדהקובעעדתוםתקופת

הארכתהתוקףהחלהלגביו,כהיתרפליטהאחוד;

אוויר חוק לפי אחוד פליטה היתר לעניין לממונה הנתונות הסמכויות )2(
נקי,כנוסחובחוקזה,יהיונתונותלולענייןהיתרשרואיםאותולפיהוראות
פסקה)1(כהיתרפליטהאחוד,ואולםהממונהיהיהרשאילשנותתנאיםבהיתר
כאמורבהתאםלסמכויותיולפיחוקאווירנקיכנוסחוערביוםהתחילה,ובכלל

זהלפיהוראותסעיף26)א(ו–)ב(לחוקהאמורע

עלאףהוראותתקנה14)א(ו–)ב(לתקנותהיתריפליטה,התש"ע-2010,וכלעוד )ו(
לאתוקנההתקנההאמורה,תכלולבקשהלהיתרפליטהאחודאתהטכניקההמיטבית
הזמינההמוצעתליישוםבמקורהפליטהמביןכללהטכניקותהמיטביותהזמינות,אף
אםאינההטכניקהאשרתביאלהפחתההמרביתשלפליטתמזהמיםלאוויר;בקשה
כאמורתכלולאתהשיקוליםלבחירתהשלהטכניקההמוצעתכאמור,בהתחשבבין
השאר,ביתרונותיההסביבתייםובעלויותיהלעומתחלופותאחרות,הכולבהתאם

להנחיותשיפרסםהממונהע

מתכלל הליך על כאמור מבוסס אשר האחוד הפליטה
היתר את כאמור יראו בחוק, המוצע לתיקון בהתאם
הפליטה,היתרהרעליםוהתנאיםשנקבעוברישיוןהעסק
שינויים עריכת שעניינן ההוראות ואולם אחד, כהיתר
לגבי יחולו לא זה( בחוק כנוסחן או )כתיקונן בהיתר
ההיתרהאמור,אלארקלגביההיתרהאחודעצמועהנחת
המוצאהיאכיצמצוםהגמישותלעריכתשינוייםבהיתר

מוצדקכאשרההליךלמתןההיתרנעשהבאופןמעמיק
מלכתחילהעהנחהזואינהמתקיימתלגביההיתריםשניתנו
בעבר,ועלכןמוצעכייהיהאפשרלערוךבהםשינוייםלפי

הוראותהדיןהרלוונטישמכוחוניתנוטרםתיקוןהחוקע

בסעיףקטן)ו(מוצעכיעלאףהוראותתקנה14)א(ו–)ב(
לתקנותהיתריפליטה)שלפיהבקשהלהיתרפליטהתכלול
אתהטכניקההמיטביתהזמינהאשרתביאלהפחתהמרבית
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השררשאי,בצו,לשנותמועדמהמועדיםהקבועיםבפסקאות)1(עד)6(שבסעיף )ז(
קטן)א(,אםמצאכישינויכאמורנדרשלצורךהיערכותליישוםהוראותהחוקע

פרקג'-הוראת
מעברלענייןהיתר

רעליםלמפעל
קיים

5)4(לחוק13ע 3הלחוקהחומריםהמסוכניםכנוסחןבסעיף עלאףהוראותסעיף )א(
זה,בעלמפעלקייםרשאילעסוקברעליםלפיהיתרהרעליםשבידו,בתקופהשמיום
התחילהאומהמועדהקובע,לפיהעניין,עדמועדמתןהחלטהבבקשהלחידושהיתר
רעליםאובבקשהלקבלתהיתררעליםאחוד,לפיסעיפים3האו3יבלחוקהחומרים
המסוכנים,כנוסחםבסעיף5)4(לחוקזה,ויראוכאילוהוארךתוקפושלהיתרהרעלים
שבידועדלמועדמתןההחלטהבבקשהכאמור)בסעיףזה-תקופתהארכתהתוקף(,
ובלבדשבעלהמפעלהגישאתהבקשההאמורהעדהמועדהמפורטלהלןלפיהפרט
שבומנוייםהפעילותאוהמיתקןנושאההיתרבתוספתהשלישיתלחוקהחומרים

המסוכניםכנוסחהבסעיף2)17(לחוקזה)בסעיףזה-תוספתשלישית(:

ט"זבסיווןהתשפ"ו)1ביוני2026(-)1(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים2ע3,1ע5,1ע1ו־6ע1בחלקא'לתוספתהשלישיתאולפיפרטים3ע2,
4ע5,2ע6,2ע9,2ע12,2ע15,7ע16,7ע17,7ע18,7ע34,7ע7ו־35ע7בחלקב'בתוספת

השלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרטים1,3,2ע6, )ב(
2ע6ו־3ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

כ"בבטבתהתשפ"ז)1בינואר2027(-)2(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים4ע9,1ע11,6ע13,6ע6ו־15ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים1,3,2ע6, )ב(
2ע6ו–3ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

הזמינות הטניקות כל מבין לאוויר מזהמים פליטת של
האפשריות,וכיבעלמקורפליטההמבקשלבחורבטכניקה
אחרתיגישניתוחמפורטשלהיעילותהכלכליתשלכל
אחתמהחלופות(,בעלמקורפליטהרשאילכלולבבקשה
מביאה שאינה זמינה מיטבית טכניקה פליטה להיתר
שינוי מפורטע כלכלי ניתוח בלא גם המרבית להפחתה
הנוכחי, בנוסחה IED דירקטיבת הוראות את תואם זה
המיטבית הטכניקה בבחירת נוספת גמישות ומאפשר
הזמינהלנוכחהצורךלהתחשבבהשפעותהסביבתיותשל
הפעילותעלהמדיותהשונותעכךלמשל,הפחתהמרבית
שלפליטותלאווירעשויהלהוביללפליטהמוגברתשל
מזהמיםבשפכיםעלפיכךמוצעכיהבקשותלהיתריפליטה
יוגשוכשהןכוללותאתהשיקוליםלבחירתהשלהטכניקה
הפליטה, מקור בעל ידי על המוצעת הזמינה המיטבית
בהתאםלהנחיותשיפרסםהממונה,ולאבהתאםלתקנה

14האמורהע

בדומהלהסדרהמוצעבסעיף12להצעתהחוק  סעיף 13
היתרי בידיהם שהיו קיימים מפעלים לעניין 
פליטהערביוםהתחילה,מוצעהסדרשלפיויוארךתוקף

בהתאם והבינוניים הגדולים למפעלים הרעלים היתרי
ללוחותהזמניםהמפורטיםבסעיףהמוצע,עדהמועדשבו
יקבלוהיתררעליםאחודעתנאירישיוןהעסקשניתןלאותם
מפעליםיצורפולהיתרהרעליםוייחשבויחדאיתולהיתר
אחודעדהמועדהאמורעעודמוצעבסעיףקטן)ב(לקבוע
מספר בהם שמתקיימות קיימים מפעלים לעניין כללים
פעילויותהטעונותהיתר,כךשיובהרכיהבקשהלקבלת
היתררעליםאחודתוגשבהתאםלמועדהמתאיםביותרע
א' ברמה היתר טעון מהפעילות חלק כאשר למשל, כך,
וחלקטעוןהיתרברמהב'-המועדהקובעיהיהבהתאם
לפעילותשהיאברמהא'ענוסףעלכךמוצעלהבהירבסעיף
קטן)ד(כיהארכתתוקפםשלההיתריםהקיימיםלאתחול
במקרהשלהיתררעליםשבוטלאוהותלהבידיהממונה
ערביוםהתחילהעעודבדומהלהסדרהמוצעבסעיף12
האמור,האפשרותלעריכתשינוייםבהיתריםאלהתיעשה
עלפיחוקהחומריםהמסוכניםכנוסחוטרםהתיקוןהמוצע

בחוקזה,ולאעלפינוסחוהמתוקןע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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כ"הבאיירהתשפ"ז)1ביוני2027(-)3(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים7ע2ו–24ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרט5בחלק )ב(
א'לתוספתהשלישית;

8ע4 פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים )ג(
ו–11ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

)1בינואר2028(-פעילותאומיתקןהטעוניםהיתר)4( ב'בטבתהתשפ"ח
רעליםברמהב'לפיפרטים7ע4או־5בחלקא'לתוספתהשלישית;

ז'בסיווןהתשפ"ח)1ביוני2028(-)5(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרט7ע6בחלק )א(
א'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים7ע4ב)4(, )ב(
7ע4ב)6(ו–7ע4ב)7(בחלקא'לתוספתהשלישית;

י"דבטבתהתשפ"ט)1בינואר2029(-)6(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים8ע10,2ע21,2ע39,7ע48,7ע7ו־53ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים4ע5,6ע6, )ב(
7ע6ו־8ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

י"חבסיווןהתשפ"ט)1ביוני2029(-)7(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרטים1ע4א, )א(
1ע4ח,1ע4יא,2ע4דו־6ע4בחלקא'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים7ע4ב)1(, )ב(
ו־12ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

כ"ובטבתהתש"צ)1בינואר2030(-)8(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים1ע2,2ע16,2ע1,2ע2,4ע3,4ע4ו–1ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים7ע4ב)3(, )ב(
9ע4ו–17ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

כ"טבאיירהתש"צ)1ביוני2030(-)9(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים3,1ע4,4ע5,7ע6,7ע7,7ע9,7ע10,7ע11,7ע13,7ע14,7ע19,7ע20,7ע25,7ע26,7ע7,
27ע28,7ע29,7ע38,7ע43,7ע44,7ע45,7ע47,7ע49,7ע7ו־55ע7בחלקב'לתוספת

השלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרטים2ע4א, )ב(
2ע4ב,2ע4גו–4ע4בחלקא'לתוספתהשלישית;
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ו'בטבתהתשצ"א)1בינואר2031(-)10(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים30ע31,7ע7ו–32ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים6ע6 )ב(ע
ו–16ע6בחלקא'לתוספתהשלישית;

י'בסיווןהתשצ"א)1ביוני2031(-)11(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים1ע2,5ע5ו–40ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרט1ע4,למעט )ב(
1ע4א,1ע4חו–1ע4יא,בחלקא'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרט10ע6בחלק )ג(
א'לתוספתהשלישית;

י"זבטבתהתשצ"ב)1בינואר2032(-)12(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים1ע8,6ע22,7ע33,7ע7ו–50ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרט14ע6בחלק )ב(
א'לתוספתהשלישית;

כ"בבסיווןהתשצ"ב)1ביוני2032(-)13(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים11ע12,2ע13,2ע14,2ע15,2ע2ו–54ע7בחלקב'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'לפיפרטים3ע4ו–5ע4 )ב(
בחלקא'לתוספתהשלישית;

א'בשבטהתשצ"ג)1בינואר2033(-)14(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים1ע2,3ע2,3ע3,7ע37,7ע41,7ע42,7ע46,7ע51,7ע7ו–52ע7בחלקב'לתוספת

השלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרטים7ע4ב)2( )ב(
ו–7ע4ב)5(בחלקא'לתוספתהשלישית;

ד'בסיווןהתשצ"ג)1ביוני2033(-)15(

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהא'אוברמהב'לפי )א(
פרטים1ע1בחלקא'לתוספתהשלישית;

פעילותאומיתקןהטעוניםהיתררעליםברמהב'לפיפרט18ע6בחלק )ב(
ב'לתוספתהשלישיתע
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מפעלקייםשמתבצעתבויותרמפעילותאחתמהפעילויותהמנויותבפרטים )ב(
שבפסקאות)1(עד)7(שלסעיףקטן)א(,יהיההמועדהקובעלהגשתהבקשהלגביו,
כאמורבאותוסעיףקטן,המועדהמפורטלהלן,לפיהעניין,אלאאםכןקבעהממונה

אחרתלבקשתבעלהיתרהרעלים:

כללהעיסוקבמפעלפעילויותהטעונותהיתררעליםבאותהרמה-המועד )1(
המוקדםמביןהמועדיםהאמוריםבאותןפסקאות;

לתוספת א' שבחלק בפרטים המנויות פעילויות במפעל העיסוק כלל )2(
השלישיתאופעילויותהמנויותבפרטיםשבחלקב'לאותהתוספת,אשרטעונות
היתרברמהא'והיתרברמהב'גםיחד-המועדהמוקדםמביןהמועדיםהאמורים
באותןפסקאותלגביהפרטיםשבהםמפורטותפעילויותהטעונותהיתרברמהא';

כללהעיסוקבמפעלהןפעילויותהמנויותבפרטיםשבחלקא'לתוספת )3(
השלישיתוהןפעילויותהמנויותבפרטיםשבחלקב'לאותהתוספת-המועד

החללענייןהפרטיםשבחלקא'לתוספתע

היהעיסוקברעליםשחלותלגביוהוראותסעיפיםקטנים)א(או)ב(טעוןהיתר )ג(
רעליםאחודלפיהוראותחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחןבסעיף5לחוקזה,יחולו

הוראותאלה:

יראואתהיתרהרעלים,יחדעםהתנאיםברישיוןהעסקשבידיבעלהמפעל )1(
הקיים,החלמהיוםהקובעעדתוםתקופתהארכתהתוקףהחלהלגביו,כהיתר

רעליםאחוד;

הסמכויותהנתונותלממונהלענייןהיתררעליםאחודלפיחוקהחומרים )2(
המסוכנים,כנוסחןבסעיף2לחוקזה,יהיונתונותלולענייןהיתרשרואיםאותו
לפיהוראותפסקה)1(כהיתררעליםאחוד,ואולםהממונהיהיהרשאילשנות
תנאיםבהיתרכאמורבהתאםלסמכויותיולפיחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחו

ערביוםהתחילה,ובכללזהלפיהוראותסעיף3)ה(לחוקהאמורע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןהיתררעליםכאמורבושתקופתתוקפו )3(
הסתיימהלאחריוםהתחילהבשלביטולואוהתלייתובידיהממונה;

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהיתררעליםשנדרשלצורךעיסוקברעלים )4(
הטעוןגםהיתרפליטהלפיחוקאווירנקי,כנוסחובסעיף4לחוקזהע

פרקג'-הוראת
מעברלענייןהיתר

רעליםלעיסוק
שאינועיסוק

ברמהא'אועיסוק
ברמהב'

עלאףהוראותסעיף3אלחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחובסעיף5)4(לחוקזה,עיסוק14ע
ברעליםשערביוםהתחילההיהטעוןהיתררעליםבהתאםלהוראותלפיסעיפים3
ו־10לחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחובמועדהאמור,ובכללזהלפיתקנותסיווגופטור,
יוסיףלהיותטעוןהיתררעליםבהתאםלהוראותהאמורות,בתקופהשמהמועדהאמור
עדהמועדשבוקבעהשר,בתקנות,הוראותלענייןאותועיסוקלשםהגנהעלאיכות
הסביבהובריאותהציבור)בסעיףזה-תקופתהמעבר,לענייןעיסוק(,ויחולולגביו,
בתקופתהמעבר,הוראותחוקהחומריםהמסוכניםכנוסחןערביוםהתחילה)בסעיף

זה-החוקהקיים(,בשינוייםאלה:

כיוםמחזיקיםבהיתרירעליםכ־4,500עסקים  סעיף 14
-מרביתםבדרגהCלפיתקנותאמותהמידהע 
לגבימרביתסוגיהעסקיםהאלה,נמצאשאיןהכרחמקצועי
בהסדררישויפרטניוניתןלהסדירםבאמצעותמפרטים
אחידיםאובתקנותשיקבעומגבלותותנאיםלפעילותםע

כךלמשל,ניתןלקבועלגביבריכותשחייהאשרממילא
טעונותהיתריםורישיונותמצדרגולטוריםשונים,תנאים
מאת פרטני היתר במתן צורך בלא אחידים סביבתיים

המשרדלהגנתהסביבהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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עלאףהוראותסעיף3)ד(לחוקהקיים,היתררעליםיעמודבתוקףעדתום)1(
תקופתהמעברלענייןהעיסוקנושאההיתר;

בעלהיתררעליםרשאילהעביראתההיתרלאדםאחר,ובלבדשניתן)2(
לכךאישורהממונהמראשובכתב;בקשהלהעברתהיתררעליםתכלול
אתפרטימקבלהיתרהרעליםוהצהרתועלכךשתנאיההיתרמוכריםלו
וכיידועהלוחובתולפעוללפיהם;בקשהכאמורתוגשלממונהבאופן
דיגיטלי,במתכונתשפרסםהממונהבאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנת
הסביבה;הוגשהלממונהבקשהלהעברתהיתררעליםלפיהוראותפסקה
זו,ייתןהממונההחלטהבבקשהבתוך30ימיםמיוםשהוגשהלו,ורשאי
הואלהאריךאתהתקופההאמורהב־30ימיםנוספים,אםראהצורךבכך

בשלמורכבותהבקשהע

פרקג'-דחיית
מועדים

השררשאי,בצו,לדחותאתהיוםהקובעואתהמועדיםלהגשתבקשהלהיתרפליטה15ע
אחודאולהיתררעליםאחוד,לגבימפעלקיים,לפיסעיף18לחוקאווירנקי,כנוסחו
בסעיף4)5(לחוקזהאולפי3אלחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחובסעיף5)4(לחוקזה,
כולםאוחלקם,בשישהחודשים,אםמצאכיהדחייהדרושהלצורךהיערכותליישום

הוראותהחוקע

תוקףהיתראחוד
ראשון

עלאףהוראותסעיף25לחוקאווירנקיוסעיף3הלחוקהחומריםהמסוכנים,כנוסחן16ע
בסעיפים4)12(ו־5)4(לחוקזה,תקופתתוקפושלהיתרפליטהאחודאוהיתררעלים

אחוד,שיינתןלמבקשהיתרכאמורלראשונהלאחרהיוםהקובע,תהיהשבעשניםע

במטרהלהבטיחשעסקיםאלהיהיוכפופיםלתנאים
והגבלותמחייבות,עדשיותקנותקנותאושייקבעומפרטים
מתאימיםומחייביםבדרךאחרת,מוצעכיהיתריםשניתנו
לעסקיםכאמורערביוםהתחילהיעמדובתוקפם,ואףיהיה
ניתןלהעביראותםבכפוףלאישור,בלאהליכיחידושעעם
זאת,מישיתחיללעסוקבאותםעיסוקיםלאחרכניסתו
לתוקףשלהחוקהמוצעובטרםהותקנוהתקנות,אושיבצע
שינוימשמעותיבעיסוקובתקופההאמורה,יידרשלקבל
היתרחדשבהתאםלחוקהחומריםהמסוכניםהקיים,אלא

שתוקפםשלהיתריםאלהלאיהיהמוגבלמראשבזמן,
אלאיימשךעדהתקנתתקנותשיקבעוהסדרחלופיע

,)12(4 לסעיף ההסבר בדברי לעיל שצוין כפי  סעיף 15
בשלתקופתההיערכותהארוכהוכלקחמיישום 
חוקאווירנקי,מוצעכיההיתריםהאחודיםהראשונים
שיינתנולפעילותלפיהחוקהמוצעיהיולתקופהשלשבע
שנים,ולאעשרשנים,במטרהלאפשרבחינהועדכוןשל

ההיתריםבלוחזמניםקצריותרע
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פרק ד': גז טבעי
תיקוןחוקמשק

הגזהטבעי
בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-17-582002ע

בסעיף15)ב(- )1(

הסיפההחלבמילים"שלאלהגבילבזמן"תסומן")1("; )א(

פרק ד'

מוצעלהסדירשלושהענייניםבחוקמשקהגז  סעיף 17 
הטבעי,התשס"ב-2002)בפרקזה-חוקמשקהגז  כללי
הטבעי(עהתיקוןהראשוןמוצעבפסקה)1(לסעיף 
17להצעתהחוקועניינוהארכתרישיוןההולכהשלחברת
נתיביהגזהטבעילישראלבע"מ)בפרקזה-חברתנתג"ז(ע

)2(לסעיף17להצעת התיקוןהשנישמוצעבפסקה
החוקעניינואישורבהליךמהירשלמיתקןגזטבעיברשת
חלוקהעהגזהטבעימגיעאלמפעליהתעשייהוהצרכנים
רשת חלוקהע ורשת הולכה מערכת באמצעות האחרים
החלוקהמזרימהגזטבעיבלחץנמוךלצרכניםברחביהארץ
והיאמוקמתעלידיחברותהחלוקה,שהןבעלותרישיון

להקיםולהפעילאתהרשתהאמורהלפיהחוקע

מוסדר חלוקה לרשת עבודה תוכנית אישור הליך
בסעיף25לחוקמשקהגזהטבעיעסעיף25)יד(לחוקמשקהגז
הטבעיקובעכיתוכניתעבודהשאושרהלפיהחוקתבוא
במקוםאישורלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965
)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(עלענייןמיתקןגזטבעי
ללחץנמוךמאודעד4בר,ניתןלהגישהיתרבנייהלפי
סעיף26לחוקמשקהגזהטבעיולפיתקנותהתכנוןוהבנייה
)הקמתמיתקןגזטבעיבלחץנמוךמאוד(,התשס"ז-2006
)בפרקזה-תקנותהקמתמיתקןגזטבעיבלחץנמוךמאוד(ע

הליך את מעגן והבנייה התכנון לחוק 119ה סעיף
התכנוןהייחודישלפיסעיף26לחוקמשקהגזהטבעיעסעיף
261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהקובעכיהקמתקותשתית
תת־קרקעיתבידיבעלרישיוןלחלוקתגז-אינהטעונה

היתרבנייהע

החלוקה חברת שבהם במקרים כיום, הדין לפי
מעוניינתלחברצרכןהממוקםבסמוךלקוחלוקהקייםאו
לקוחלוקהשכבראושרבהליךסטטוטורי,למרותשמתווה
החיבורהואבעלמאפייניםתכנונייםפשוטיםיחסית,יש
צורךלקבלאישורלתוכניתעבודהלרשתחלוקה,עלכל
המשתמעמכך,בהליךשנמשךלרובמספררבשלחודשיםע
לחלופין,ניתןלקבלאישורבעבורמקטעיםדומיםבלחץ
26לחוקמשקהגזהטבעי,בהליך נמוךמאוד,לפיסעיף

שנמשךגםהואחודשיםרביםע

מוצעלהוסיףלחוקמשקהגזהטבעימסלוללאישור
בהליךמהירשלחיבורצרכניםסמוכיםלרשתהחלוקה
בלחץנמוךשלעד7בר,במקריםהמוגדריםבהצעתהחוק
יותר ויעיל מקוצר זה מסלול בהע המפורטים ובתנאים

לעומתהליךאישורתוכניתעבודהלרשתחלוקההמוסדר
כאמורבסעיף25לחוקמשקהגזהטבעיובתקנותחוקמשק
הגזהטבעי)תוכניתעבודהלרשתחלוקה(,התשע"ז-2016,
ולעומתהליךאישורהקמתמיתקןגזבלחץנמוךמאודעד
4ברהמוסדרכאמורבסעיף26לחוקובתקנותהקמתמיתקן

גזבלחץנמוךמאודע

לתיקוןהמוצעתועלותרבותלמשקולציבורהצרכנים
ובשלכךישחשיבותרבהלקידומובהקדםהאפשריע

בשנים מאוד התקדמה החלוקה רשת פרישת
צרכנים של משמעותי מספר יש וכיום האחרונות
פוטנציאלייםהמצוייםבסמיכותלרשתהחלוקההקיימת,
אושצפויהלהיותמוקמתבקרובעביןהשאר,התיקוןצפוי
לסייעבהפחתתהרגולציההקיימתכיוםובכללזהבקיצור
אותם של חיבור על ניכר באופן ולהקל הזמנים, לוחות
סמוך הצרכן שבהם פשוטים במקרים גם כיום צרכניםע
הגז מיתקן הקמת זמן ואשר שאושרה החלוקה לרשת
לחיבורוצפוילהיותקצריחסית,קבלתהאישורהסטטוטורי
המוצע ההליך שלפי בעוד רבים, חודשים לרוב אורכת
תקופהזותתקצרמשמעותיתויהיהניתןלאשראתהבקשה

בתוךזמןקצרביותרע

בכךהתיקוןצפוילסייעבקידוםתועלותכלכליות
ואחרות,הןלצרכניםעצמםוהןמהבחינההמשקית,ולסייע
בחיסכוןתשומותהןבהיבטהתכנוני־סטטוטוריוהןמבחינת

העלויותהמשקיותכאמורע

התיקוןהשלישישמוצעבפסקה)3(לסעיף17להצעת
החוק,עניינוקביעתאמותמידהלעוסקיםבתחוםשיווק
הגזהטבעילצרכניםבמקטעהביתיעסעיף38לחוקמשק
הטבעי הגז משק לענייני המועצה כי קובע הטבעי הגז
רשאיתלקבועאמותמידהאוהוראותבענייןהרמה,הטיב

והאיכותשעלבעלרישיוןלפיהחוקלתתלצרכניוע

ונכון רישיון טעון אינו טבעי גז בשיווק העיסוק
כאמור רישיון חובת בתקנות לקבוע כוונה אין לעכשיו
בהתאםלסמכותשרהאנרגיהשבסעיף5לחוקמשקהגז
הטבעיעעלכןלפיסעיף38לחוקמשקהגזהטבעיבנוסחו
היום,איןאפשרותלקבועאמותמידהאוהוראותלעניין

מישעוסקבשיווקשלגזטבעיע

מוצעלתקןאתחוקמשקהגזהטבעיבאופןשיאפשר
למועצהלעניינימשקהגזהטבעי,לקבועאמותמידהאו
הוראותלמשווקים,לפיעיקריהדבריםהמפורטיםלהלןע
כמוכן,כצעדמשליםלכךמוצעלתקןבהתאםאתסעיף

ס"חהתשס"ב,עמ'55;התשפ"ב,עמ'161ע 58
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אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

להאריךאתתקופתתוקפושלרישיוןהולכהשניתןלפיסעיף11א)א( )2("
לתקופהאחתנוספתשל15שניםע";

אחריסעיף26יבוא: )2(

"הגדרותלסעיפים
26אעד26ח

בסעיףזהובסעיפים26בעד26ח-26אע

"אישורבהליךמהיר"-אישורשניתןלפיסעיפים26בעד
26ח;

"הגורםהמאשר"-מהנדסהוועדהואולם-

מקומי תכנון במרחב שאינו גז מיתקן לעניין )1(
כאמורבסעיף12לחוקהתכנוןוהבנייה-מתכנןהמחוז;

אםהתקבלוהערותבעלמקרקעיןכאמורבסעיף )2(
26ד)ו(-רשותהרישויהמקומית;

על שיחולו ושימוש פיתוח בנייה, מגבלות - "מגבלות"
המקרקעיןבשלהקמתמיתקןהגז;

לתכנון המקומית הוועדה מהנדס - הוועדה" "מהנדס
ולבנייה,כמשמעותובסעיף20לחוקהתכנוןוהבנייה,

שלהוועדהשבתחומהמוצעלהקיםאתמיתקןהגז;

77לחוקמשקהגזהטבעי,שעניינוהטלתעיצומיםכספיים,
כךשיהיהניתןלהטילעיצוםכספיעלמשווקשפעלבניגוד
לאמותהמידהאולהוראותשנקבעוכאמורבסעיף38לחוק

משקהגזהטבעיכנוסחוהמוצעע

יצויןכיהמשווקיםפועליםבמשקהגזהטבעיכחלק
הצרכןולביןבעל ממערכתיחסיםמשולשת,בינםלבין
החלוקה רשת של הקמה על האמון החלוקה רישיון
והפעלתהלפירישיונובהתאםלסעיף3)2(לחוקמשקהגז
הטבעיעקביעתאמותמידהלשירותבעבורצרכניםבמקטע
הביתיתאפשרקביעתרמתשירותאחידהלשיווקגזטבעי
השירות כאמור, מידה אמות בהיעדר צרכניםע לאותם
לצרכניםאלהניתןלפישיקוליהחברותהעוסקותבשיווק,
מינימלי סטנדרט של התוויה ובלא אחיד שאינו באופן
למתןהשירותיםעלנוכחהאמור,ישצורךממשיבהסדרת
פעילותזובהקדםהאפשריוהתייחסותהרגולטורלנושאים
הצרכן, עם התקשרות ביניהם - השירות מתן שבבסיס
צמצום או הפסקה חשבונות, ומשלוח תשלומים גביית
השירותוכדומהעקביעתאמותהמידהלשירותבנסיבות
אלהמשמעותיתביותרכאשרמדוברבצרכניםקטניםבעלי

היקףצריכהנמוךיחסיתע

לפסקה )1(

התקופה כי קובע הטבעי הגז משק לחוק 15 סעיף
המרביתלמתןרישיוןשאינורישיוןחלוקההיא30שנהע
לחברת ניתן )2004 באוגוסט 1( התשס"ד באב י"ד ביום
נתג"זרישיוןהולכהל־30שנה,והואבתוקףעדיוםט"ו

באבהתשצ"ד)31ביולי2034(עבשנת2015הוקםצוותבין־
משרדישכללנציגיםשלמשרדהאנרגיה,האוצר,רשות
גיבוש לצורך הטבעי, הגז ורשות הממשלתיות החברות
מתווהעיבויההוןהעצמישלחברתנתג"ז)בפרקזה-
הפיננסי ההון יחס את השאר, בין בחן, הצוות הצוות(ע
בהשוואה תקופה באותה נמוך שהיה נתג"ז, חברת של
לחברותממשלתיותאחרותשפועלותבתחוםהתשתיותע
רישיון תקופת הארכת על הצוות המליץ השאר, בין
ההולכהשלהחברה,כדילשפראתהמדדיםהפיננסיים
שלהחברה,וזאתבאמצעותמתןהאפשרותלגיוסולמימון
לתקופותארוכותיותרעלנוכחזאת,מוצעלתקןאתסעיף
15)ב(לחוקמשקהגזהטבעיולקבועכישרהאנרגיהיהיה
רשאילהאריךאתתקופתרישיוןההולכהשלחברתנתג"ז

לתקופהאחתנוספתשל15שנהע

לפסקה )2(

לסעיף 26א המוצע

שימוש בהם שיש למונחים הגדרות לקבוע מוצע
בהצעתהחוקלענייןהסדרתהאישורבהליךמהירעבכללזה
מוצעלכנותאתההליךהמוצעכ"אישורבהליךמהיר",את
הגורמיםהתכנונייםהרלוונטיים)מהנדסהוועדהומתכנן
המבוקש למיקום ביחס בתפקיד שנושאים כמי המחוז(
שלמיתקןהגזשיוקם,את"תחוםהבקשה"בצורהרחבה,
ככוללת,חוץמהשטחשבותוקםהמערכת,גםאתהשטח
שנדרשלשםהקמתהמערכתוכןשטחשבויחולומגבלות

בנייה,פיתוחאושימושבשלהמיתקןע
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"מיתקןנקודתהמעבר"-מונהומיתקןלהפחתתלחץכאמור
בסעיף37)ב(;

"מיתקןתשתית"-כלאחדמאלה,לרבותמיתקניםהמשרתים
אותם:

דרכיםומסילותברזללסוגיהן; )1(

קוויתשתיתובכללזהקוויחשמל,קוויגזפחמימני )2(
מעובה,קוויםשמוביליםכימיקליםודלקלסוגיהםאו

חומריםמסוכנים;

קוויתקשורת; )3(

קווימים,קוויביובוקוויניקוז; )4(

התכנון לחוק 8)א( בסעיף כמשמעותו - המחוז" "מתכנן
והבנייה,שלהמחוזשבתחומומוצעלהקיםאתמיתקן

הגז;

"רשותרישוימקומית"-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה;

לאישור לבקשה בהתאם אשר השטח - הבקשה" "תחום
בהליךמהיר,כמשמעותהבסעיף26ג,כוללאתכלאלה:

השטחשבותוקםרשתהחלוקה; )1(

שטחשנדרשלשםהקמתמיתקןהגזוהשטחשבו )2(
יחולומגבלותבשלו,והכולבהתאםלבקשהלאישור

בהליךמהירע

סמכותלאישור
בהליךמהירשל
מיתקןגזברשת

חלוקה

מוסמך26בע המאשר הגורם ,26 עד 25 סעיפים הוראות אף על
לאשראתמיקומושלמיתקןגזשהואחלקמרשתחלוקה,
באישורבהליךמהיר,אםמתקיימיםלגבימיתקןהגזכלאלה:

מיתקןהגזנועדלחברביןרשתחלוקהשניתנולגביה )1(
האישוריםהנדרשיםלפיפרקזהולפיחוקהתכנוןוהבנייה,

לביןצרכן;

לסעיף 26ב המוצע

את לאשר מוסמך שיהיה הגורם כי לקבוע מוצע
תשתיתהחלוקהבהליךמהירלפיסעיףזההואמהנדס
הוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהשלהמרחבהתכנוני
שבומתוכננתהקמתהתשתית)להלן-מהנדסהוועדה(,
ולענייןמיתקןגזשאינובמרחבתכנוןמקומיכאמורבסעיף

12לחוקהתכנוןוהבנייה-מתכנןהמחוזע

נוסףעלכך,מוצעלקבועאתהתנאיםאשרבהתקיימם
יינתןאישורבהליךמהירלהקמתמיתקןגזעאישורכאמור
שניתנו חלוקה רשת בין לחבר שנועד למיתקן רק יינתן
הגז משק לחוק ג' פרק לפי הנדרשים האישורים לגביה
הטבעיהכוללים,ביןהשאר,מפרטשאושרלפיסעיף24
ולפיחוקהתכנוןוהבנייה,לביןצרכןגזטבעי,ואשרמוזרם

בוגזבלחץשלאיעלהעל7בר)פסקאות1ו־2(ע

מהירהואשמיתקןהגז נוסףלאישורבהליך תנאי
ומגבלותהבטיחותהנובעותמהקמתויהיובקרקעשייעודה
דרך,בשטחציבוריפתוחששטחוהרצוףעולהעל10דונם
אובשטחהצרכן,כמפורטבסעיףעאםמיתקןהגזהואבלחץ
שלאיעלהעל4בר,יינתןאישורבהליךמהירגםבקרקע
שייעודהשטחלמיתקניםהנדסייםושטחחקלאי)פסקאות

3ו־4(ע

כמוכןנדרשכימיתקןהגזשיוקםיהיהתת־קרקעי
בלבד,למעטהחלקהעילישלשוחהלברזניתוקעהוראה

זולאתחוללגבימיתקןגזשיוקםבשטחצרכן)פסקה5(ע

בהליך אישור לבקש ניתן המוצע התיקון במסגרת
מהירבשנימקרים)פסקה6(:

-אםאורכושלמיתקןהגזאינועולהעל1,500מטרים;
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;)bar(במיתקןהגזיוזרםגזבלחץשלאיעלהעל7בר )2(

מיתקןהגזיוקםבקרקעשייעודהדרך,בשטחציבורי )3(
פתוחששטחוהרצוףעולהעל10דונםאובשטחהצרכן,ואם
מיתקןהגזהואבלחץשלאיעלהעל4בר)bar(-יכולשיוקם

גםבשטחהמיועדלמיתקניםהנדסייםאובשטחחקלאי;

מגבלותשיחולובשלהקמתמיתקןהגז,שלאבשטח )4(
הצרכן,יחולורקבקרקעאובשטחכאמורבפסקה)3(;

מיתקןהגזשיוקםשלאבשטחהצרכןיהיהתת־קרקעי )5(
בלבד,למעטהחלקהעילישלשוחהלברזניתוק;

אורכושלמיתקןהגזשיאושרלאיעלהעל1,500מטרים, )6(
ואםהתקיימושניהתנאיםשלהלן-על3,000מטרים:

;)bar(מיתקןהגזהואבלחץשלאיעלהעל4בר )א(

בקרקעשבהיוקםמיתקןהגזואינהשטחהצרכן, )ב(
מותרתהקמתקותשתיתתת־קרקעיבהתאםלתוכנית
מפורטתאותוכניתמיתארמקומיתהכוללתהוראות
שלתוכניתמפורטת,שאושרהלפיחוקהתכנוןוהבנייה;

לענייןפסקהזו,"אורכושלמיתקןהגז"-אורךתשתיתמיתקן
הגזהגדולביותרהנמדדהחלמנקודתההתחברותלרשת
)1(,שהיארשתחלוקהשהאישור החלוקהכאמורבפסקה
נקודת מיתקן ועד מהיר, בהליך באישור שלא ניתן לגביה
מעברשהואחלקממיתקןהגזשלגביומתבקשהאישורבהליך
מהיר,בתוספתמרחקימגבלותהחלותבשלהמיתקניםכאמורע

בקשהלאישור
בהליךמהיר

רישיון26גע בעל בידי תוגש מהיר בהליך לאישור בקשה )א(
חלוקה)בסעיפים26דעד26ה-המבקש(למהנדסהוועדה,
ולענייןמיתקןגזשאינובמרחבתכנוןמקומיכאמורבסעיף12
לחוקהתכנוןוהבנייה-למתכנןהמחוז,ותכלולאתכלאלה:

-אםאורכושלמיתקןהגזעולהעל3,000מטרים-הוא
בלחץשלאיעלהעל4בר,ובקרקעשבהיוקםמיתקןהגז
ואינהשטחהצרכן,מותרתהקמתקותשתיתתת־קרקעי
לפיתוכניתמפורטתאותוכניתמיתארמקומיתהכוללת
הוראותשלתוכניתמפורטת)כמשמעותהבסעיף261)ד(

לחוקהתכנוןוהבנייה(ע

אורךמיתקןהגזיימדדביןנקודתההתחברותלרשת
חלוקהמאושרתכדין,שלאלפיהתיקוןהמוצע,לביןמיתקן
נקודתהמעברשהואחלקממיתקןהגזשלגביומתבקש
תשתית בסעיף; כמפורט המוצע, מהיר בהליך האישור
כאמוריכולהלכלולנקודתמעבראחתאויותר,כלומר
גםאםהאישוראוהחיבורשלרשתחלוקהייעשהבכמה

שלביםשכולםאוחלקםאושרובהליךהמהירהמוצעע

יובהר,כיהמדידההקובעתתהיהשלהמקטעהארוך
מעבר נקודות כמה שיהיו אפשר שכן במיתקן, ביותר

במיתקןחלוקהאחדע

לסעיף 26ג המוצע

המאשר לגורם תוגש מהיר בהליך לאישור בקשה
בידיבעלרישיוןחלוקהותכלולתשריטמפורט,שבויסומנו
עלגבימפההפרטיםשנדרשיםכדילבחוןאתהבקשה,
באופןשמאפשרלקרואכלרובדשלהפרטים,לפיכלאחת
מהפסקאותשבסעיףקטן)א()1(המוצע,בנפרדאויחדעם

האחריםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 576

1:500,שייערךעלגבי תשריטבקנהמידהשל )1(
מפתמדידהשנערכהונחתמהבידימודדבעלרישיון
לפיפקודתהמדידות59,והמעודכנתלשנהשלפנימועד
אלה, כל המפה גבי על סומנו שבו הבקשה, הגשת
באופןשמאפשרקריאהשלכלאחדמהםבנפרדאו

יחדעםהאחרים:

רצועתהשטחהמיועדתלהנחתצינורגזתת־ )א(
קרקעישהואחלקמרשתהחלוקה,המתווהשל

הרצועהורוחבה,ופירוטהמגבלותשיחולועליה;

מיקוםמיתקנינקודתהמעבר; )ב(

ייעודיהקרקעוהגבלותהנוגעותלשימושי )ג(
הקרקע,בהתאםלכלהתוכניותהמאושרותלפי

חוקהתכנוןוהבנייההחלותבתחוםהבקשה;

הגז מיתקני וכל התשתית מיתקני כל )ד(
מיתקנים לרבות הבקשה, בתחום הנמצאים
אךאושרובתוכניתלפי הוקמו כאמורשטרם
חוקהתכנוןוהבנייה,והמגבלותהחלותבשלהם;

לעבודות הנלוות זמניות לעבודות שטח )ה(
הקמתמיתקןהגזלפיהבקשהלאישורבהליך
מהיר,אםהמגישמבקשלכלולבאישורהוראות
לענייןשטחכאמור,לרבותשטחלעירוםעפר,

שטחאחסנהודרךגישהזמניתאליו;

מיתקנים סביב הצתה מקורות נטול אזור )ו(
הכולליםנישוב,אםנדרש;לענייןזה,"מקורותהצתה"

ו"נישוב"-כהגדרתםבתקנותלפיסעיף25)טו(;

נספחבינויותיאוםתשתיות,חתוםבידימתכנן )2(
מיתקןהגז,אשריתייחס,ביןהשאר,לנושאיםאלה:

תנוחהשלמיתקןהגזהמתוכנןעלגבימפת )א(
המדידהכאמורבפסקה)1(,לרבותסימוןמיקום

מיתקניתשתיתקיימיםומתוכננים;

נוסףעלכךתכלולהבקשהנספחבינויכמפורטבסעיף
קטן)א()2(ומסמכיםנוספיםכמפורטבסעיףקטן)א(המוצע,
לרבותמפרטשאושרלפיסעיף24לחוקמשקהגזהטבעי,
וכןהתייחסותבעלימיתקניהתשתית,והמידעשהעבירו

בהתאםלסעיף26ד)א(המוצעע

עלהבקשהיחתמובעלרישיוןהחלוקהשהואמגיש
הבקשה,עורךהבקשהמטעםבעלרישיוןהחלוקהומתכנן

מיתקןהגזע

חוקיא"י,כרךב',עמ'1308ע 59
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פירוטהתכנוןהמוצעשלמיתקןהגז,לרבות )ב(
וחציות ההטמנה עומק המתוכננים, הלחצים
עיליותותת־קרקעיותשלמיתקניתשתיתאחרים,
והכולבהתייחסגםלתיאורפנישטח,למיתקני
תשתיתשכניםומיתקניגזשכנים,תת־קרקעיים
ועיליים,למבנים,וכןלקוויבנייןבהתאםלתקן

המפורטבתוספת;

פרטיתכנוןנקודתייםנדרשים,ובכללזה )ג(
פרטיהחציהוהשילוט;

שטחלעבודותזמניות,אםנדרש,כאמור )ד(
בפסקה)1()ה(;

מפרטשאושרלפיסעיף24,למיתקןהגזשלגביו )3(
מבוקשהאישורבהליךמהיר;

מיתקני בעלי שהעבירו וההתייחסות המידע )4(
התשתית,בהתאםלסעיף26ד)א(ע

עלבקשהלאישורבהליךמהיריחתמוכלאלה: )ב(

בעלרישיוןהחלוקהשמגישאתהבקשה; )1(

מישערךאתהבקשהמטעםבעלרישיוןהחלוקה; )2(

מתכנןמיתקןהגזע )3(

תנאימקדים
להגשתבקשה
וקבלתהערות
לאחרההגשה

בעלרישיוןחלוקהלאיגישבקשהלאישורבהליךמהיר26דע )א(
אלאאםכןפנהלכלבעלימיתקניהתשתיתבתחוםהבקשה,
15ימיםלפחותלפניהגשתהבקשה,בבקשהלקבלמהםמידע
בדברמיתקניהתשתיתשבתחוםהבקשהוהתייחסותאליה

)בסעיףקטןזה-הפנייה(;פנייהכאמורתכלול:

התשתית מיתקני מבעלי אחד לכל הודעה )1(
בתחוםהבקשהכיעליולמסורלבעלרישיוןהחלוקה
אתהמידעוההתייחסותכאמורבתוך15ימיםמיום

שנמסרהלוהפנייה;

אתמסמכיהבקשהכאמורבסעיף26ג)א(ע )2(

לסעיף 26ד המוצע

מוצעלקבועכיבעלרישיוןחלוקהלאיגישבקשה
לאישורבהליךמהיראלאאםכןפנהלכלבעלימיתקני
הגשת לפני לפחות ימים 15 הבקשה, בתחום התשתית
הבקשה,לקבלמהםמידעבדברמיתקניהתשתיתשבתחום
הבקשהואתהתייחסותםלבקשה,וכללבבקשההודעה
ו–)2( )1( בפסקאות ואתמסמכיהבקשה,והכולכמפורט

לסעיףקטן)א(המוצעע

מוצעלקבוע,כיאםהמבקשלאקיבלאתהמידעאו
אתההתייחסותלבקשהבתוך15הימיםהאמורים,הוא
העתקהפנייה בצירוף הבקשהלגורםהמאשר יגישאת

לבעלמיתקןהתשתיתע

בעלי עמדות לקבלת הליך לקבוע מוצע כן כמו
מקרקעיןבתחוםהבקשה,ולקבלתהערותבעלימיתקני
התשתיתבתחוםהבקשה-וזאתלאחרהגשתהבקשה,

כמפורטבסעיףקטן)ג(ואילךע

ידוע, שמענואינו כךלמשל,לענייןבעלמקרקעין
מוצעלקבועהסדרשלפרסוםבעיתון,בדומהלהוראות

שחלותבמצביםדומיםלפיחוקהתכנוןוהבנייהע

את קיבל לא המאשר הגורם אם כי לקבוע מוצע
התקופה במהלך לבקשה מקרקעין בעל של הערותיו
הסכים כאילו המקרקעין בעל את יראו לכך, שנקבעה

לבקשהלאישורבהליךמהירע
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לאקיבלהמבקשאתהמידעאואתההתייחסותלבקשה )ב(
בתקופההאמורהכאמורבסעיףקטן)א()1(,יגישאתהבקשה
כאמורבסעיף26גבצירוףהעתקהפנייהלבעלמיתקןהתשתיתע

יודיע מהיר בהליך לאישור הבקשה הגשת לאחר )ג(
המקרקעין ובעלי התשתית מיתקני בעלי לכל המבקש
את להודעה ויצרף הבקשה הגשת על הבקשה שבתחום
מסמכיהבקשהכאמורבסעיף26ג)א(;בהודעהכאמוריציין
המבקשכיבאפשרותבעלמיתקןהתשתיתאובעלהמקרקעין
לשלוחאתהערותיולבקשהלמהנדסהוועדהאולמתכנן
המחוז,שאליוהוגשההבקשה,עםהעתקלמבקש,בתוך15

ימיםמיוםמסירתההודעהע

או תימסר )ג( קטן סעיף לפי מקרקעין לבעל הודעה )ד(
תישלחלבעלהמקרקעיןלפימענוהידוע,במסירהאישית
אובדואררשוםעםאישורמסירה;המבקשיצרףלבקשה
על המעידה אחרת ראיה או כאמור המסירה אישור את
קיוםהוראתסעיףקטןזה;לאידועלמבקשמענושלבעל

המקרקעיןכאמורולאהצליחלהשיגובמאמץסביר-

יצהירכימענושלבעלהמקרקעיןאינוידועלו )1(
וכיעשהמאמץסבירלהשיגו;

יערוךפרסוםבעיתוןלפיהוראותסעיף1אלחוק )2(
התכנוןוהבנייה,שיפורטובועיקריהבקשהלאישורבהליך
מהיר,תחוםהבקשה,משרדיהגורםהמאשרשבהםניתן
לעייןבמסמכיהבקשהוכןהאפשרותשלבעלהמקרקעין
בתחוםהבקשהלשלוחאתהערותיולבקשהלמהנדס
הוועדהאולמתכנןהמחוז,שאליוהוגשההבקשהעם

העתקלמבקשבתוך21ימיםממועדהפרסוםע

פרסםהמבקשפרסוםבעיתוןכאמורבסעיףקטן)ד()2(, )ה(
יעבירלמהנדסהוועדהאולמתכנןהמחוז,שאליוהוגשה
הבקשה,אתהעתקהפרסוםוכןאתהתצהירכאמורבאותו

סעיףקטןע

שאליו המחוז, מתכנן או הוועדה מהנדס קיבל לא )ו(
לבקשה, מקרקעין בעל של הערותיו את הבקשה, הוגשה
במהלךהתקופהשנקבעהלכך,יראואתבעלהמקרקעיןכאילו
הסכיםלבקשהלאישורבהליךמהיר,והמהנדסאוהמתכנן
כאמור,יחליטבבקשהכגורםמאשר,כאמורבסעיף26ה;קיבל
המהנדסאוהמתכנןכאמוראתהערותיושלבעלמקרקעין
במהלךהתקופהשנקבעהלכך,יעביראתההערותשהתקבלו
כגורם בבקשה החלטתה לצורך המקומית הרישוי לרשות

מאשר,כאמורבסעיף26הע
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החלטהבבקשה
לאישורבהליך

מהיר

הגורםהמאשריחליטאםלאשרבקשהלאישורבהליך26הע )א(
מהיראולדחותה,בתוך20ימיםמתוםהתקופהשבהבעל
מיתקןהתשתיתאובעלהמקרקעיןרשאיהיהלהעביראת
הערותיוכאמורבסעיפים26ד)ג(או26ד)ד()2(,לפיהעניין;
הגורםהמאשרלאיקבעתנאיםלאישורהבקשה,למעטלעניין
אופןביצועהעבודההמבוקשתולענייןהחזרתהשטחלקדמותו
בתחוםביצועהעבודהלאחרסיוםהעבודות;הגורםהמאשר
ישלחעותקשלההחלטהלמגישהבקשהולרשותהגזהטבעיע

החלטתהגורםהמאשרכאמורבסעיףקטן)א(תונחהעל )ב(
פישיקוליםתכנונייםומהתוכניותהחלותלפיחוקהתכנון
ופוטנציאל המקרקעין בעל להערות לב ובשים והבנייה
סביבתית לפגיעה לגרום שעלול אחרת בתשתית הפגיעה
חמורהביותרובלתיהפיכה,ועלפיאלהבלבד;הגורםהמאשר
לאידרושמהמבקשמסמכים,פרטיםוצרופותנוספים,מעבר

למפורטבסעיפים26גו־26דע

לאהתקבלההחלטתהגורםהמאשרבתוך5ימיםמתום )ג(
התקופהשנקבעהבסעיףקטן)א(,יראואתהבקשהלאישור

בהליךמהירכאילואושרהע

עררעלהחלטה
בבקשהלאישור

בהליךמהיר

לאישור26וע הבקשה את לדחות המאשר הגורם החליט )א(
בתנאיםשאינםאופן הבקשה לאשראת או מהיר, בהליך
ביצועהעבודההמבוקשתאוהחזרתהשטחלקדמותובתחום
ביצועהעבודהלאחרסיוםהעבודות,רשאימגישהבקשה
לאישורבהליךמהירלערורעלהחלטהכאמורשלהגורם

המאשר,בתוך15ימיםמיוםשהומצאהלוע

לסעיף 26ה המוצע

מוצעלקבועכיהגורםהמאשריחליטבבקשהלאישור
בעל שבה התקופה מתום ימים 20 בתוך מהיר בהליך
מיתקןהתשתיתאובעלהמקרקעיןהיורשאיםלהעביר
אתהערותיהםכאמורבסעיפים26ד)ג(או26ד)ד()2(,לפי
הענייןעהגורםהמאשרלאיקבעתנאיםלאישורהבקשה,
ולעניין המבוקשת העבודה ביצוע אופן לעניין למעט
ולאחר העבודה ביצוע החזרתהשטחלקדמותובתחום

סיוםהעבודותע

כמוכןמוצעלקבועכיהגורםהמאשרלאיוכללדרוש
ממגישהבקשהמסמכים,פרטיםוצרופותנוספים,מעבר

למפורטבסעיפים26גו־26דהמוצעיםע

עודמוצעלעגןאתהעיקרוןשלפיוהחלטתהגורם
המאשרתונחהעלפישיקוליםתכנונייםהנובעיםמהערות
בעלהמקרקעיןומהתוכניותהחלותבהתאםלחוקהתכנון
אומפוטנציאלפגיעה משקהגזהטבעי, והבנייה,מחוק
בתשתיתאחרתשעלוללגרוםלפגיעהסביבתיתחמורה

ביותרובלתיהפיכה,ועלפיאלהבלבדע

אםלאהתקבלההחלטתהגורםהמאשרבתוך5ימים
מתוםהתקופהשנקבעהבסעיףקטן)א(,יראואתהבקשה

לאישורבהליךמהירכבקשהשאושרהע

לסעיף 26ו המוצע

הבקשה את הדוחה הוועדה מהנדס החלטת על
לאישורבהליךמהיראוהקובעתתנאיםבניגודלאמור

בסעיף26ה,יהיהניתןלערורלוועדתעררבתוך15ימיםע

מוצעלקבועאתההליךלעררכאמור:הואיוגשבתוך
15ימיםמיוםשבוהומצאהההחלטהלמבקש,אםהגורם
המאשרהואמהנדסהוועדה-העררעליויוגשלרשות
הרישוי,ואםהגורםהמאשרהואמתכנןהמחוז-יוגש
סעיף לפי המוקמת עבודה, לתוכניות המשנה לוועדת
119זלחוקהתכנוןוהבנייה,הגורםהמאשריוכללהשיב
לעררבתוך7ימיםמיוםשהומצאהאליו,וההחלטהבערר
תתקבלבתוך30ימיםמיוםשהוגשהאומיוםשהוגשה

תגובתהגורםהמאשר,לפיהמוקדםע

- הרישוי לרשות שמוגש בערר כי להבהיר מוצע
על שכן הוועדה, מהנדס את יכלול לא הרשות הרכב
החלטתומוגשהעררעכמוכןמוצעלקבועכימנהלהרשות
הטבעי, הגז משק לחוק 59 סעיף לפי שמונה טבעי, לגז
אועובדהרשותמטעמויוזמןלדיוניםבעררויהיהרשאי

להביאאתעמדתהרשותבנוגעלעררע
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הערריוגשלרשותהרישוי,ואםהגורםהמאשרהוא )ב(
מתכנןהמחוז-לוועדתהמשנהלתוכניותעבודהכמשמעותה

בסעיף119זלחוקהתכנוןוהבנייהע

מגישהערריעבירהעתקמהעררלגורםהמאשר,והגורם )ג(
המאשריהיהרשאילהשיבלעררבתוך7ימיםמיוםשהומצאלידיו

העררע

שהוגשה מיום ימים 30 בתוך תינתן בערר החלטה )ד(
תשובתהגורםהמאשרלערר,כאמורבסעיףקטן)ג(,אומיום
שחלףהמועדלהגשתהתשובהכאמור,לפיהמוקדם,ותישלח
ולוועדה הטבעי הגז לרשות המאשר, לגורם הערר, למגיש

המקומיתשתחוםהבקשהנמצאבתחומהע

התקבלהערר,תאושרהבקשהבהתאםלהחלטהבעררע )ה(

בעררלפיסעיףקטןזה- )ו(

רשות הרכב - הרישוי לרשות מוגש הוא אם )1(
הרישוילאיכלולאתמהנדסהוועדה;

לעניין שמינה הרשות עובד או הרשות מנהל )2(
זה,יוזמןלדיוניםבעררויהיהרשאילהביעאתעמדת

הרשותבנוגעלעררע
עםסיוםביצועהעבודותלפיהבקשהלאישורבהליךמהיר,26זעמפתעדות

יגישבעלרישיוןהחלוקהלמהנדסהוועדהובוועדהמרחבית
גםלמהנדסהרשות,לרשותהארציתלכבאותוהצלהולרשות
261)ד(לחוק הגזהטבעימפתעדותכפישנקבעלפיסעיף
התכנוןוהבנייה;עלגבימפתהעדותיסומנוהמגבלותשיחולו

בשלמיקומושלמיתקןהגזכפישבוצעע
מנהלמינהלהתכנון,בהסכמתמנהלרשותהגזהטבעי,רשאי26חעטפסים

לפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןטפסיםהכוללים
אתפרטיהמידעלפיסעיפים26גו־26ד,ופרטיםאלהבלבד,

לרבותטופסלהגשתבקשהלאישורבהליךמהירע";

בסעיף38,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,אףאםלאנקבעהחובתרישיוןלעיסוק ")ב1(
בשיווקגזטבעילפיסעיף5,המועצהרשאיתלקבועאמותמידהאוהוראות
בענייןהרמה,הטיבוהאיכותשלהשירותיםשעלהעוסקבשיווקגזטבעילתת
לצרכןהרוכשגזטבעילשימושביתיאולצרכןהנמצאבאזורמגוריםשהצריכה
המרביתבמיתקניהגזהמשמשיםאותואינהעולהעל16מטריםמעוקביםשל

גזטבעילשעה,לרבותלגביהענייניםהאלה:

לסעיף 26ז המוצע

מוצעלקבועכיעםסיוםביצועהעבודותלפיאישור
בהליךמהירשניתן,יגישבעלרישיוןהחלוקהמפתעדות
)AsMade(למהנדסהוועדה,לרשותהארציתלכבאות

והצלהולרשותהגזהטבעיע

לסעיף 26ח המוצע

בהסכמת התכנון, מינהל מנהל את להסמיך מוצע
של האינטרנט באתר לפרסם הטבעי, הגז רשות מנהל
מינהלהתכנון,טפסיםשישמשולהגשתבקשהלאישור
רקלפרטי יתייחסו אלה טפסים כי יודגש, מהירע בהליך
המידעשבסעיפים26גו־26דהמוצעים,ולאתהיהאפשרות

להוסיףבקשהלמידענוסףבמסגרתטפסיםאלהע
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דרכיהתקשרותעםהצרכן; )1(

האופןוהתדירותשלמשלוחהחשבונות; )2(

בעלי ובעבור טבעי גז בשיווק העוסק בעבור התשלומים גביית אופן )3(
רישיונותהולכהוחלוקה,לרבותגבייהבשיעוריםוסדריהגבייהוהתשלום;

איחור על שישולמו והריבית ההצמדה הפרשי או הריבית שיעורי )4(
בתשלומים;

המקריםוהתנאיםשבהםרשאיהעוסקבשיווקגזטבעילהפסיקאולצמצם )5(
אתשיווקהגזלצרכן;

אופןותדירותמתןהאפשרותלצרכןלעבורממשווקלמשווק; )6(

דרכיטיפולבפניותובתלונותהצרכןלרבותכלליםבדברתיעודודיווחע"ע )7(

יבוא או" עבודה "בתכנית במקום ברישה, הטבעי, הגז משק לחוק 49 בסעיף )4(
"בתוכניתעבודה",אחרי"לפיסעיף26"יבוא"אואושרמיקומושלמיתקןגזבהליך
מהירלפיסעיף26ב"ובמקום"למקרקעיןשבתחוםהתוכניתאוהמפרט"יבוא"למקרקעין

שבתחוםהתוכנית,המפרטאותחוםהבקשה";

בסעיף77)א(לחוקמשקהגזהטבעי,ברישה,אחרי"בעלרישיון"יבוא"אוהעוסק )5(
בשיווקשלגזטבעילצרכןהמפורטבסעיף38)ב1(";

בסעיף105לחוקמשקהגזהטבעי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )6(

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע"; ")ב(

אחריסעיף106לחוקמשקהגזהטבעייבוא: )7(

"תוספת

)סעיף26ג)א()2()ב((

תקןישראלית"י5664,חלק603ע" 1ע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף38לחוקמשקהגזהטבעיולקבוע
כיגםאםלאנקבעהחובהלקבלתרישיון,המועצהתהיה
רשאיתלקבועאמותמידהאוהוראותבענייןהרמה,הטיב
והאיכותשלהשירותיםשעלהעוסקבשיווקשלגזטבעי
לתתלצרכןהרוכשגזטבעילשימושביתיאולצרכןשלחץ
הגזהטבעיהמסופקבמקטעהמחבראותולרשתהחלוקההוא

נמוךודומהבאופיוללחץהגזהטבעישנועדלשימושביתיע

לפסקה )4(

בהמשךלתיקוניםהמוצעיםבסעיפים26אעד26ח,
מוצעלתקןאתסעיף49לחוקמשקהגזהטבעי,שעניינו
סמכותכניסהלמקרקעיןוביצועפעולותבהם,כךשסעיף
49יסדירגםאתהכניסהלמקרקעיןשבהםאושרלהקים

מיתקןגזבהליךאישורמהירע

לפסקה )5(

הגז משק לחוק 38 לסעיף המוצע לתיקון בהמשך
77לחוקמשקהגזהטבעי הטבעי,מוצעלתקןאתסעיף

שעניינועיצומיםכספיים,כךשמנהלרשותהגזהטבעי
יהיהרשאילהטילעיצוםכספיעלהעוסקבשיווקשלגז
טבעילצרכניםהמפורטיםבסעיף38)ב1(,אםמשווקכאמור
פעלבניגודלאמותהמידהאוההוראותשקבעההמועצה

בהתאםלסעיף38)ב1(המוצעע

לפסקה )6(

מוצעלהסמיךאתשרהאנרגיהוהתשתיותלשנותאת
התוספתלחוקמשקהגזהטבעי,שנקבעהלצורךהפרטים
לתקן שמפנה מהיר, בהליך לאישור לבקשה שנדרשים
הישראליהרלוונטילענייןקוויהבנייןשבתחוםהבקשה

לאישורבהליךמהירע

לפסקה )7(

מוצעלקבועבתוספתלחוקמשקהגזהטבעי,לצורך
הפרטיםשנדרשיםלבקשהלאישורבהליךמהיר,בהתאם
,3 חלק ,5664 ישראלי לתקן הפנייה המוצע, 26ג לסעיף
שהואהתקןהישראליהרלוונטילענייןקוויהבנייןשבתחום

הבקשהלאישורבהליךמהירע

י"פהתשס"ח,עמ'2360ע 60
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פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
תיקוןחוק

הרשויות
המקומיות)ייעוד

כספיהקצבות
והגנתנכסים

למטרותחינוך(

חינוך(,18ע למטרות נכסים והגנת הקצבות כספי )ייעוד המקומיות הרשויות בחוק
התש"ס-612000-

בסעיף1,אחרי"שההקצבות"יבוא"והכספים"; )1(

בסעיף2- )2(

במקוםההגדרה"רשותחינוךמקומית"ו"מוסדחינוךרשמי"יבוא: )א(

""רשותחינוךמקומית","מוסדחינוך"ו"מוסדחינוךרשמי"-כהגדרתם
בחוקלימודחובה,התש"ט-621949;";

בהגדרה"הקצבות",בסופהיבוא"למעטכספיגמישותניהוליתביתספרית;"; )ב(

אחריההגדרה"הקצבות"יבוא: )ג(

""כספיגמישותניהוליתביתספרית"-כלהכספיםשיופקדובחשבוןהבנק
המוסדילצורךהתוכניתלגמישותניהולית;";

אחריההגדרה"מנהליחידתהנוער"יבוא: )ד(

מחקריםשלארגוןה–OECDמעליםאתהמסקנה  סעיף 18
ולפיהמבנהמערכתהחינוךבישראלמאופיין 
למערכת בנוגע מההחלטות כ־69% חריגה; בריכוזיות
החינוךבישראלמתקבלותברמתהשלטוןהמרכזי,לעומת
המערכת מבנה ;OECD–ה במדינות 35% של ממוצע
מהתלמיד לעיתים המנותקת החלטות קבלת מכתיב
ומצרכיוהפרטניים,באופןהמקשהעליעילותהשירות;
העברתסמכויותלגורמיהשטח,היאהמגמההעולמית
המרכזיתבחינוך,ומרביתהמדינותבאירופהכבריישמו
השנים עשרים במהלך חינוכית לאוטונומיה רפורמה
במקומות כי מצא OECD–ה ארגון כן, כמו האחרונותע
ההחלטותהנוגעות את קיבלו הספר בתי שבהםמנהלי
לביתהספרשלהם,ההישגיםהלימודייםהיוגבוהיםיותר
מאשרבמקומותשבהםהשלטוןהמרכזיקיבלאתאותם

סוגיהחלטותע

כך בישראל, החינוך מערכת לשיפור להביא כדי
לצורכי המותאמת ויעילה, מובילה מערכת שתהיה
באב כ"ג מיום 226 מס' החלטה התקבלה התלמידים,
לגמישות תוכנית הקובעת ,)2021 באוגוסט 1( התשפ"א

ניהוליתביתספרית)להלן-התוכנית(ע

התוכניתהאמורהמאפשרתהעברתסמכויותממשרד
החינוךאלמנהליבתיהספר,בשלושהמישורים:סמכות
שיעמוד גמיש כספי סל הקצאת באמצעות תקציבית,
לרשותהמנהל,שהיקפוייקבעבשיםלבלמספרהתלמידים
במוסדולמצבםהסוציו־אקונומי;סמכותפדגוגית,לערוך
בהתאםלצורכי הלימודים בתוכנית והתאמות שינויים
הלימודים, מתכונת לארגון וסמכות במוסד; התלמידים

בהתאםלצורכיהמוסדעסמכויותאלהיותאמובהדרגה,
בשיםלבליכולתביתהספרוהרשותהמקומיתלהתנהל
מרחב את תגדיל זו סמכויות העברת עצמאי; באופן
שיהוו כך החינוכיים, הצוותים של הניהולי הגמישות

מכפיליכוחלשיפוראיכותמערכתהחינוךע

כדילממשאתהתוכניתהאמורהולהעניקלמנהלי
התוכניות בבחירת הנדרשת הגמישות את הספר בתי
החינוכיותהפועלותבביתספרם,נדרשלפתוחחשבוןבנק
בעבורבתיהספרולאפשרלהםלהיותמורשיהחתימה
בהתאם ייעודיים כספים יועברו שאליו זה, בחשבון

לתוכניתע

כל כי קובע העיריות, לפקודת 191)א( סעיף כיום,
קופת לחובת שיק או תשלום שובר או תשלום פקודת
העירייהאו ראש גורמים: שני ידי על ייחתמו העירייה
פקידאחרשהורשהלכךעלידיהמועצהוגזברהעירייהע
הגזבררשאי,מכוחסעיף191)ב(לפקודתהעיריות,למנות
עובדמעובדיהעירייההכפוףלוכדילחתוםבשמועל
החשבוןעהקושימתעוררביחסלגורםשיכוללהיכנסבנעלי
ראשהעירייהולשמשכמורשההחתימההנוסףבחשבון,
הואילומנהליבתיהספרהיסודיים,וחלקממנהליחטיבות

הביניים,אינםעובדיעירייהאלאעובדימשרדהחינוךע

לאורהאמור,מוצעלתקןאתחוקהרשויותהמקומיות
חינוך(, למטרות נכסים והגנת הקצבות כספי )ייעוד
התש"ס-2000)בפרקזה-חוקייעודכספיהקצבות(,ולקבוע
כירשותחינוךמקומיתתפתחחשבוןבנקייעודילכלמוסד
התוכנית כספי בעבור בתוכנית, המשתתף רשמי חינוך
לגמישותניהוליתבית־ספריתעכמוכן,מוצעלקבועשמנהלי

ס"חהתש"ס,עמ'270;התשע"א,עמ'801ע 61

ס"חהתש"ט,עמ'287ע 62
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""התוכניתלגמישותניהולית"-התוכניתלגמישותהניהוליתבמערכת
החינוךכפישנקבעהבהחלטתהממשלהמס'226מיוםכ"גבאב
)1באוגוסט2021(ובהחלטתהממשלהמס'210מיוםג' התשפ"א

באדרהתשפ"ג)24בפברואר2023(ע";

בסעיף3- )3(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"והתרבות"יבוא"התרבותוהספורט"ואחרי"לתוספת" )ב(
יבוא"הראשונה";

בסעיף5- )4(

"חשבוןבנקלכספי יבוא "חשבוןבנקנפרד" בכותרתהשוליים,במקום )א(
הקצבות";

במקום")בחוקזה-החשבון("יבוא")בחוקזה-חשבוןהחינוך("; )ב(

אחריסעיף5יבוא: )5(

בלילגרועמהוראותסעיף5,רשותחינוךמקומיתתפתח5אע"חשבוןבנקמוסדי )א(
חשבוןבנקבעבורכלמוסדחינוךרשמישמשתתףבתוכנית

לגמישותניהולית)בחוקזה-חשבוןהבנקהמוסדי(ע

המדינהורשותהחינוךהמקומיתיעבירולחשבוןהבנק )ב(
המוסדישלמוסדהחינוךהרשמיאתהכספיםהמיועדים

לאותומוסד,בהתאםלתוכניתלגמישותניהוליתע

בתיהספריהיומורשיהחתימהבחשבוןזה,לצדעובדשל
רשותהחינוךהמקומיתהעובדבאותומוסדחינוכי,שגזבר
הרשותהמקומיתהסמיךלכךעבהתאם,מוצעגםלתקןאת
חוקייעודכספיהקצבותכךשייקבעובוהמטרותשלשמן
וכן לתוכנית המוקצים במשאבים להשתמש ניתן יהיה

לקבועסמכותלשרהחינוךלהוסיףעלהמטרותהאמורותע

בהתאםלרציונלהפדגוגיהעומדבבסיסהתוכנית,
מוצעגםלתקןאתחוקהרשויותהמקומיות)ייעודכספי
הקצבות(,כךשתימנעאפשרותלעיקולכספיהגמישות

הניהוליתהנמצאיםבחשבוןע
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לפקודת ו־203 191 142ג, בסעיפים האמור אף על )ג(
העיריות63,ובסעיף34אלפקודתהמועצותהמקומיות]נוסח
חדש[64,מורשיהחתימהבחשבוןהבנקהמוסדי,יהיומנהל
המוסדהחינוכיועובדשלרשותהחינוךהמקומיתהמועסק
במוסדהחינוך,שגזבררשותהחינוךהאמורההסמיכולכך
באישורמליאתמועצתהרשותהמקומית)בסעיףזה-עובד

רשותהחינוךהמקומית(,שניהםיחדיוע

עובדרשותהחינוךהמקומיתיפעלבכלהנוגעלחשבון )ד(
הבנקהמוסדיבהתאםלהוראותגזבררשותהחינוךהמקומיתע

רשותהחינוךהמקומיתתפקחעלאופןניהולחשבון )ה(
הבנקהמוסדיע

ישמשו המוסדי הבנק בחשבון שהופקדו הכספים )ו(
למטרותהמפורטותבתוספתהשנייהבלבד;שרהחינוךרשאי,

בצו,להוסיףמטרותלתוספתהשנייהע

הפסיקמוסדחינוךרשמילהשתתףבתוכניתלגמישות )ז(
ניהוליתאוהוחלטעלהפסקתהשתתפותובתוכניתהאמורה,
תחולקיתרתהכספיםשנותרהבחשבוןהבנקהמוסדישל
החינוך ולרשות המדינה לקופת רשמי חינוך מוסד אותו
המקומיתבהתאםלחלקההיחסישלכלאחתמהןבכספים

שהופקדובחשבוןהבנקהמוסדיע";

בסעיף6- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"החשבון"יבוא"חשבוןהחינוך"; )ג(

במקום"החשבון"יבוא"חשבוןהחינוך"; )ד(

בסעיף7,אחרי"לחשבון"יבוא"החינוך"; )7(

בסעיף9- )8(

בכותרתהשוליים,אחרי"בהקצבות"יבוא"אובכספיגמישותניהוליתבית )א(
ספרית";

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 63

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ע 64
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אחרי"בהקצבה"יבוא"אובכספיגמישותניהוליתביתספרית",אחרי )ב(
"בתוספת"יבוא"הראשונהאוהשנייה,לפיהעניין"ובסופויבוא"איןבהוראת
סעיףזהכדילגרועמהוראותחוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-651963,

ומהוראותחוקהרשויותהמקומיות)משמעת(,התשל"ח-661978ע";

בסעיף10,אחרי"שבחשבון"יבוא"החינוךובחשבוןהבנקהמוסדי"ובסופויבוא )9(
"החינוך";

בתוספת,במקום"תוספת)סעיף3)ב(("יבוא"תוספתראשונה)סעיף3("; )10(

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )11(

"תוספת שנייה
)סעיף5א(

ויוזמות פעילויות בעד הוצאות זה ובכלל החינוך בתחום שירותים רכישת )1(
חינוכיות,מתגבריםותומכיםחינוכיים,פרויקטיםלימודיים,תוכניותהעשרה,מלגות

תלמידים,הכשרותוהשתלמויות;

אחזקתציודוחידושוובכללזההוצאותבשלתיקוניםקלים,גינון,ריהוט,מזגנים, )2(
תנוריחימום,ציודמחשובותקשורת;

רכשהכוללציודמשרדי,ציודספורטמתכלה,ספריםוחומרילימודוציודלמגמות )3(
לימוד;

רכישתשירותיםבתחוםהמינהל,לרבותשירותיהנהלתחשבונותוניהולכספיםע" )4(

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ע 65

ס"חהתשל"ח,עמ'153ע 66



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 586

פרק ו': פסולת בניין
תיקוןחוקשמירת

הניקיון
בחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-19-671984ע

בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"גרוטותרכב"יבוא: )א(

""אתרטיפולבפסולת"-מקוםמורשהלפיכלדיןשמתבצעיםבוהשבה
אוסילוקשלפסולת;לענייןזה,"סילוק"-פעולהבפסולתשאינה
השבה,ובכללזההטמנהושריפהשלאלשםהפקתאנרגיה,גם
וכן אנרגיה או חומר הפקת של לוואי תוצר יש בפעולה כאשר

פעולותהכנהושלביבינייםבתהליכיםכאמור;";

אחריההגדרה"גרוטותרכב"יבוא: )ב(

פרק ו'

השלכתפסולתבנייןברשותהרביםהיאבעיה  כללי
המפגעים אחד את המהווה היקף, רחבת 
הבולטיםביותרשלהםחשוףהציבורהרחבעערוצינחלים
וצדידרכיםבכלרחביהארץמלאיםבערמותשלפסולת
בנייןשהושלכושלאכחוקושיוצרותמפגעיםסביבתיים
חמורים,לרבותזיהוםמיתהום,הרסהשטחיםהפתוחים,

הגניםהלאומייםושמורותהטבע,ופגיעהבערךהקרקעע

2ע6מיליוןטון מדישנהנוצריםבישראלכ–6ע3עד
פסולתבנייןעפסולתזוהיאתוצרלוואישלבנייהחדשה,
הריסתמבנים,שיפוץשלנכסיםוהקמתתשתיותלאומיות
ומוניציפאליותעאףשחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984
הרבים ברשות להשליך אדם על אוסר החוק(, - )להלן
7ע2מיליוןטוןשל פסולתבכלל,ופסולתבנייןבפרט,רק
פסולתבנייןמגיעיםלמיתקניטיפולוסילוקמוסדריםעכך
בניין פסולת טון מיליון ל–5ע3 טון מיליון בין שלמעשה
חוקיע לא באופן הפתוחים לשטחים שנה כל מושלכים
פסולת שבהן שלישי עולם למדינות ישראל דומה בכך
אינהממוחזרתאלאמושלכתבשטחיםהפתוחים,בשדות

ובצדידרכיםע

תהליךהאיסוףוהפינוישלפסולתהבנייןוהטיפול
בההואמורכב,וכוללמשתתפיםרבים,ביניהםהתושבים,
קבלניבנייהושיפוצים,משנעיפסולתבניין,בעלימפעלי
מיחזוראואתריסילוקפסולתבניין,והרשויותהמקומיותע
במצבהנוכחי,מרכיביםרביםממערךזהאינםמוסדרים
באופןמלא,והמעקבוהבקרהעלאופןהטיפולבפסולת

הבנייןלוקיםבחסרע

משקיע המשרד( - )להלן הסביבה להגנת המשרד
ואכיפה פיקוח גורמי של שילוב תוך רבים, משאבים
בניין פסולת השלכת ולמנוע לאתר בניסיון נוספים,
במקומותשאינםמיועדיםלכךעעםזאת,בשלהמגבלות
שלאמצעיהאכיפהוהתגברותהתופעה,מוצעלהרחיב
אתהיקףהחקיקהבנושא,כךשיינתנוכליםלהתמודד
עםהבעיהולמנועאותהככלהאפשרעזאת,ביןהשאר,

באמצעותהטלתחובהעליצרניפסולתהבנייןלהתקשר
תפונה שאליו מורשה במיתקן המחזיק רישיון בעל עם
פסולתהבנייהשייצרועאצירתפסולתבנייןתבוצעאךורק
באמצעותכליאצירהרשומיםשהציבובעלירישיון,והם
יפונועלידימוביליםמורשיםאלאתריםמורשיםשלבעלי

הרישיוןשעמםהתקשרויצרניפסולתהבנייןע

פסולת הובלת על החוקית המגבלה כיום כי יצוין
בנייןהיאחובתרישוישלהובלתפסולתבאמצעותבעל
רישיוןעסקמתאיםלפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968
)להלן-חוקרישויעסקים(,וכןחובותלפיחוקשירותי
הובלה,התשנ"ז-1997)להלן-חוקשירותיהובלה(עכיום,
לאמוטלתעליצרןהפסולתאועלהמובילחובתהתקשרות
עםאתרהטיפולבפסולתעאמנם,כללהעוסקיםבפסולת
טעוניםרישוילפיחוקרישויעסקים,אךכתוצאהמהביזור
שלפעולותהפינויוהטיפולביןגורמיםרביםונפרדים,בלא
גורםמרכז,איןאפשרותמעשיתלפקחעלהחוליותהשונות

בשרשרתההובלהוהטיפולע

החוקהמוצעמהווהנדבךנוסףבמדיניותהמשרד
בפרטע הבניין ובפסולת בכלל, מוצקה בפסולת לטיפול
התועלותהצפויותלמשקמהצעתהחוקבאותלידיביטוי,
ביןהשאר,בהפחתתהפגיעהבשטחיםהפתוחיםובנוף,
מזוהמים, פתוחים שטחים ניקוי של בעלויות בחיסכון

ובהגנהעלאיכותםשלמיהתהוםע

לפסקה )1( סעיף 19 

מוצעלהגדירכמהמונחיםולהוסיפםבסעיףההגדרות
בחוק,ובהםהמונחיםהמפורטיםלהלן:

להגדרה "אתר טיפול בפסולת" -מוצעלהגדיראתרטיפול
בפסולתכמקוםמורשהלפידיןשמתבצעיםבוהשבהאו
סילוקשלפסולתעאתריםלטיפולבפסולתטעוניםכיום
רישוילפיחוקרישויעסקיםעסילוקפסולתכוללפעולה
כרוכה שאינה פעולה כלומר השבה, שאינה בפסולת
בשימושבפסולתעפעולותסילוקכוללותבעיקרהטמנה
ושריפהשלפסולתשלאלשםהפקתאנרגיה,וכןפעולות
הכנהושלביבינייםבתהליכיםאלהעהגדרהזותואמתאת

ס"חהתשמ"ד,עמ'142;התשפ"ב,עמ'868ע 67
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""השבה"-פעולהשנועדהלאפשרשימושבפסולתאובפסולתבניין,
ובכללזהשימושבפסולתכתחליףלחומראחר,לרבותמיחזוראו

הפקתאנרגיה,וכןפעולותהכנהושלביבינייםבתהליךכאמור;";

אחריההגדרה"כלישיט"יבוא: )ג(

""מיחזור"-עיבודשלפסולתאופסולתבנייןלמוצרים,לחומריםאו
לחומריגלם,למטרהשלשמהיועדהחומראוהמוצרלראשונהאו

למטרהאחרת;"

לפניסעיף7יבוא: )2(

"סימן א': אתרים לטיפול בפסולת";

בסעיף7- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"לסילוקאולריכוזוטיפול"יבוא"לטיפול"; )א(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

")ד(לאיפנהאדםפסולתמאחדהסוגיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,אלא
לאתרטיפולבפסולת,אובהתאםלהוראותשנקבעובחוקעזרשלהרשות
המקומיתהנוגעתבדבר,ואולםלענייןפינויפסולתבניין,יחולוהוראות

סימןב'ע";

אחריסעיף7יבוא: )4(

"סימן ב': פינוי פסולת בניין

בסימןזה-7אעהגדרות

"אתרמורשה"-מפעל,אתראומיתקן,לטיפולבפסולתבניין,
למעטתחנתמעבר,שמפעילוהואבעלרישיון;

המונח"Disposal"הקבועבדירקטיבההאירופיתלעניין
- )להלן DIRECTIVE 2008/98/EC on Waste פסולת

הדירקטיבה(ע

כפעולה השבה להגדיר מוצע - "השבה"  להגדרה 
שנועדהלאפשרשימושבפסולתובפסולתבניין,לרבות
מיחזוראוהפקתאנרגיה,וכןפעולותהכנהושלביביניים
"Recovery"בתהליכיםאלהעהגדרהזותואמתאתהמונח

שבדירקטיבהע

של כעיבוד מיחזור להגדיר מוצע - להגדרה "מיחזור" 
לחומרי או לחומרים למוצרים, בניין ופסולת פסולת
"Recycling"גלםעההגדרההמוצעתתואמתאתהמונח

שבדירקטיבהע

לפסקה )2(

ג'לחוק,והוספתסימןב'ייעודי לנוכחפיצולפרק
לענייןפינויפסולתבניין,מוצעלהוסיףכותרתלסימןא'

שבו,שתהיה"אתריםלטיפולבפסולת"ע

לפסקה )3(

סעיף7)ד(לחוקבנוסחוכיוםקובעכי"לאיפנהאדם
אלא 7)א(, קטן בסעיף המפורטים הסוגים מאחד פסולת

לאתרשנקבעלכך,למפעלטיפולבאשפה,למפעלמיחזור
אולמשרפה,אובהתאםלהוראותשנקבעובחוקעזרשל
אתסעיף לתקן מוצע הנוגעתבדבר"ע המקומית הרשות

קטן)א(בהתאםלהגדרהשל"אתרטיפולבפסולת"שנוספה
בסעיףההגדרותלחוק,וכןלתקןאתסעיףקטן)ד(באופן
המבהירכילענייןיצרןפסולתבניין,יחולוהוראותסימן
ב'לגביפינויפסולתבנייןולאההוראההאמורההקבועה

בסעיף7)ד(ע

לפסקה )4(

מוצעלהוסיףלפרקג'לחוק,אתסימןב'שעניינופינוי
פסולתבניין,ואשריכלולאתסעיפים7אעד7טו,כדלהלן:

לסעיף 7א המוצע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםשבהםנעשהשימוש
בסימןב',ובהםהמונחיםהמוסבריםלהלן:

-מוצעלהגדיר להגדרות "אתר מורשה" ו"בעל רישיון" 
אתרמורשהכמפעל,אתראומיתקן,לטיפולבפסולתבניין,
שמפעילוהואבעלרישיוןלפיהוראותסעיף7בבסימןב'
המוצעעכפישיובהרלהלן,מפעיליכוללהיותהבעלים,
המחזיקאוהמנהלשלהאתר,המיתקןאוהמפעל,והמבחן
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"בעלרישיון"-מישקיבלרישיוןמפעיללפיסעיף7ב;

"יצרןפסולתבניין"-מישמבצעעבודתבנייהשבמהלכהנוצרת
פסולתבניין,לפיהסכםשנחתםבינולביןבעלהנכסאו
המחזיקבנכס,אומימטעמם,לביצועאותהעבודה)להלן
-קבלן(,ובהעדרקבלן-בעלהנכס,המחזיקבנכסאומי
מטעמם,המבצעבעצמועבודתבנייהגםאםהסתייע

במהלךהעבודותכאמורבאנשימקצוע;

"כליאצירהרשום"-כליקיבוללאצירתפסולתבניין,שנושא
אמצעיזיהוי,סימון,מעקבובקרהבהתאםלהוראות

סעיף7י)ג(;

"מובילמורשה"-מובילשבידורישיוןמוביל,לפיחוקשירותי
הובלה,התשנ"ז-681997,וסוגרישיוןהעסקשלולפי
חוקרישויעסקים,התשכ"ח-691968,מאפשרלולהוביל

פסולתבניין;

"הממונה"-עובדהמשרדשהשרהסמיכולענייןסימןזה;

"פסולתבניין"-למעטכלאחדמאלה:

ערימותאדמהשאינןמעורבותבפסולתאחרת; )1(

פסולתבנייןשקיימתחובהלפנותהבאופןאחר )2(
לפיכלדין;

לענייןזההואמבחןהשליטההאפקטיביתשלאותואדם
אותאגידבאופןההפעלהשלהאתרובשיטתההפעלהע
זוכוללת"אתריקצה"בלבד,שכןמטרתסימןב' הגדרה
המוצעהיאלהבטיחאתהטיפולבפסולתעדסוףשרשרת
החוק במסגרת להלן, שיפורט כפי הסילוקע או הטיפול
טיפולבפסולתבניין אתרי המוצעיחויבומפעיליםשל

ברישיוןייעודיע

להגדרה "יצרן פסולת בניין" -מוצעלהגדיריצרןפסולת
בנייןכמישמבצעבפועלעבודתבנייהשבמהלכהנוצרת
פסולתבנייןעעליצרןפסולתבנייןמוטלותחובותשקבועות

בסעיף7טהמוצעע

בניין לקבלני ובראשונה בראש מכוונת זו הגדרה
ושיפוציםהמבצעיםעבודותבנייהעלפיהסכםעםבעל
הזכויותבנכס,אךגםלמקריםשבהםבעלהנכס,המחזיקאו
מימטעמם)להלן-בעלהנכס(,מבצעבעצמואתעבודת
הבנייה,ואזהחובותהמוטלותעליצרןפסולתבנייןכאמור

יחולועליובמישריןע

מוצעלהבהירכיבמקרהכזה,שבעלהנכסמבצע
בעצמואתהעבודותבלאקבלן,ועבודתהבנייהכוללת
פעולותשמבוצעותעלידיגורמיםחיצוניים,למשלעבודות
חשמלואינסטלציה,ייחשבבעלהזכויותבנכס,המבצעאת

העבודההעיקרית,ליצרןפסולתהבנייןע

להגדרה "כלי אצירה רשום" -מוצעלהגדירכליאצירה
רשוםככליקיבוללאצירתפסולתבניין,שנושאאמצעי

7י)ג( זיהוי,סימון,מעקבובקרהבהתאםלהוראותסעיף
קיבול כלי של שונים סוגים קיימים כי יובהר המוצעע
לאצירתפסולתבניין,ובכללזהמכולותושקיםייעודיים
לאצירהופינוישלחומריבנייןופסולתבנייןבגדליםשוניםע

-מוצעלהגדירמובילמורשה להגדרה "מוביל מורשה" 
כמישבידוהרישיונותהנדרשיםלפיהדיןהקיים,דהיינו,
רישיוןמוביל,לפיחוקשירותיהובלה,וסוגהרישיוןשלו
לפיחוקרישויעסקיםמאפשרלולהובילפסולתבנייןעיצוין
כיחובתהרישוילעסקשלאיסוףוהובלתפסולתקבועה
כיוםבפרט1ע5בלצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,
התשע"ג-2013)להלן-צורישויעסקים(עהחוקהמוצע
אינוכוללחובתרישוינוספתלגבימוביליםמורשים,אך
מחייבאותםבהתקשרותעםבעלירישיוןשלאתריטיפול

בפסולתבנייןער'לענייןזהבסעיף7יגהמוצעע

-מוצעלהגדיראתהממונהכעובד להגדרה "הממונה" 
המשרדשהשרהסמיכולענייןסימןזהעסמכויותהממונה
רישוי סמכויות השאר, בין כוללות, המוצע החוק לפי

ופיקוחעלאתריםלטיפולבפסולתבנייןע

להגדרה "פסולת בניין" -לפיסעיף1לחוק,פסולתבניין
מוגדרת"חומריםושייריחומריםהמשמשיםלבנייה,או
שמשתמשיםבהםבקשרלעבודותבנייה,לרבותערימות
הפינוי הסדר לעניין מבנים"ע של הריסות וחלקי אדמה

והטיפולשלפסולתבנייןשמוצעלקבועבסימןב',מוצע

ס"חהתשנ"ז,עמ'222ע 68
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"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומית,וכןאיגודערים
שביןתפקידיואיסוףופינוישלפסולתע

לאיפעילאדם,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפולבפסולת7בעחובתרישוימפעיל
בנייןאלאאםכןישבידורישיוןשניתןלולפיהוראותסימןזה,

ובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראותלפיחוקזהע

תנאיםלמתן
רישיון

כי7גע ששוכנע לאחר למבקש רישיון ייתן הממונה )א(
מתקיימיםלגביוכלאלה:

הואהגישלממונהבקשהלכך; )1(

הואמחזיק,לגביהאתרהמורשה,בהיתרמתאים )2(
לפיהוראותחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-701965,
וברישיוןעסקמתאיםלטיפולבפסולתבנייןלפיחוק

רישויעסקים,התשכ"ח-711968;

אחסוןפסולתהבנייןבאתרהמורשהשבהחזקתו )3(
למניעה באמצעים שימוש תוך נעשים בה והטיפול
ולצמצוםשלמפגעיםסביבתייםובריאותיים,ובכלל

זהבתשתיותהמפורטותלהלן:

משקללשקילתפסולת; )א(

משטחיםאטומיםלחלחול; )ב(

מערכתנפרדתלניקוזנוזליםשהיובמגע )ג(
)תשטיפים( ממנה נבעו או בניין, פסולת עם

מהמשטחיםהאטומים;

למעטמהגדרהזוערימותאדמהשאינןמעורבותבפסולת
אחרתעסוגזהשלפסולתבניין,המכונהגם"עודפיעפר",
באופן לרוב מטופל והוא ייחודיים מאפיינים בעל הוא
מספקבמסגרתהליכיהתכנוןוהבנייהעעודמוצעלמעט
באופן לפנותה חובה שקיימת בניין פסולת זו מהגדרה
אחרלפיכלדיןעפסולתמסוגזהיכולהלכלולמרכיבים
המצוייםבאקראיבפסולתהבנייןוהםבעלימאפייניסיכון
לגביהםהסדר ושקיים מסוכנים, חומרים כגון ייחודיים

ייעודיבחקיקהאחרתע

להגדרה "רשות מקומית" -בסעיף1לחוקמוגדרתרשות
יש המוצע ב' סימן לעניין מקומי"ע ועד "למעט מקומית
להבהירכיהגדרתרשותמקומיתתכלולעיריות,מועצות
מקומיותואזוריות,וכןאיגודיעריםשביןתפקידיהםאיסוף
ופינוישלפסולתעעודיובהרכיבהתאםלחוקאיגודיערים,
כהגדרתו אשכול גם כולל ערים איגוד התשט"ו-1955,

בסעיף17ד1לחוקאיגודיעריםע

לסעיף 7ב המוצע

מוצעלקבועסעיףחובתרישוילמפעילשייקבעאיסור
עלאדםלהפעיל,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפול
בפסולתבנייןאלאאםכןישבידורישיוןשניתןלולפי

הוראותסימןב'המוצע,ובהתאםלתנאיהרישיוןולהוראות
לפיהחוקעיובהרכילמפעילייחשבמישבידוהשליטה
האפקטיביתוהיכולתלקבועאתשיטתההפעלהואתאופן
ההפעלהשלהאתרלטיפולבפסולתבניין,וזאתביןאם
היכולתנובעתמכוחזכותחוקיתשבידו,וביןאםשליטתו
בהפעלתהאתרנובעתאומשתקפתממצבהדבריםבפועלע
כך,ביןהשאר,הבעליםשלהאתר,המחזיקוהמנהליכולים

להיחשבלמפעיליהאתרעלפינסיבותהענייןע

לסעיף 7ג המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועבסעיףאתהתנאיםלמתןרישיוןלאתר
טיפולבפסולתבנייןבידיהממונהעתנאיםאלהכוללים,
פרטלחובתהגשתהבקשה,תנאיסףולפיולאתרולמבקש
הרישיוןהיתרמתאיםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ורישיון
עסקמתאיםלפיחוקרישויעסקיםעיצויןכיחובתהרישוי
1ע5גלצורישוי לעסקטיפולבפסולתקבועהכיוםבפרט
עסקים,ולענייןאתרלסילוקפסולתיבשהבפרט1ע5דלצו
)3(המוצעתכיבאתריימצאו האמורעעודנדרשבפסקה
האמצעיםוהתשתיותהמפורטיםבפסקהושמטרתםצמצום
מפגעיםסביבתייםובריאותייםעיובהרכידרישותתשתית
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שני של בגובה האתר סביב קשיחה גדר )ד(
פסולת, התעופפות למניעת לפחות, מטרים
כניסתבעליחייםואנשיםשאינםמורשים;בגדר
האמורהיהיהשערכניסהראשיאחדהמיועד

לכליהרכבהמוביליםאתפסולתהבנייןע

מתקיימיםבותנאיםנוספיםשנקבעולפיסעיף )4(
קטן)ג()2(ע

הממונהרשאילקבועברישיוןתנאיםובכללזהתנאים )ב(
שיבטיחוכיתוצריהטיפולבפסולתהבנייןבאתרטיפולבפסולת
בנייןהמבצעפעולותהשבהאומיחזוריהיומתאימיםלשימוש

ויתקיימובהםהתנאיםהקבועיםבסעיף7ח)ג(ע

השררשאילקבוע- )ג(

או לרישיון בקשה הגשת אופן לעניין הוראות )1(
והמסמכים שתכלול הפרטים זה ובכלל לחידושו,

שיצורפואליה;

בין לחידושו, או רישיון למתן נוספים תנאים )2(
השארכדילהבטיחטיפולנאותבפסולתבניין,למנוע
פגיעהבסביבהולעודדשימושחוזראושימושנוסף

בפסולתהבנייןאובתוצריהטיפולבה;

הוראותלענייןתנאיםלהתקשרותשלבעלרישיון )3(
עםמובילמורשה;

הוראותלענייןקביעתאגרהבעדהגשתבקשה )4(
לרישיון;

אלהמחייבותאתאתריהטיפולגםלפיהוראותהדינים
הקיימיםע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאילקבועברישיון
הטיפול תוצרי כי שיבטיחו תנאים זה ובכלל תנאים,
בפסולתהבנייןבאתרטיפולבפסולתבנייןהמבצעפעולות
השבהאומיחזוריהיומתאימיםלשימושויתקיימובהם

התנאיםהקבועיםבסעיף7ח)ג(המוצעע

לסעיף קטן )ג(

רשאי יהיה הסביבה להגנת השר כי לקבוע מוצע
לקבועבתקנותהוראותבהיבטיםשוניםהנוגעיםליישום
החוקהמוצעולקידוםמטרותיועההסמכהכוללת,כמקובל
בחקיקההקובעתחובותרישוי,תקנותלענייןאופןהגשת
בקשהלרישיוןאולחידושווהוראותלענייןקביעתאגרה
בעדהגשתבקשהלרישיוןעבנוסף,מוצעכיהשריהיהרשאי
לצורך לחידושו או רישיון למתן נוספים תנאים לקבוע
מימושמטרותסימןב'המוצעואףכדילעודדשימושחוזר
אושימושנוסףבפסולתהבנייןאובתוצריהטיפולבהע
לפיפסקה)3(המוצעת,השריהיהרשאילקבועהוראות
לענייןתנאיםלהתקשרותשלבעלרישיוןעםמובילמורשה

במטרהלשפראתהבקרהעלאופןביצועההתקשרויות
ומימושןעעודמוצעלקבועכיהשריהיהרשאילהסמיך
אתהממונהלשקולמידעבנוגעלמבקשלענייןהרשעה
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהוא
ראוילקבלאתהרישיון,וכןמידעעלפתיחתחקירהאו
הגשתכתבאישוםבעבירהכאמורעהוראותדומותמצויות
בהסדרירישוינוספיםבחקיקההסביבתית,ומטרתןלאפשר
המבקש אודות על הפלילי המידע אם לשקול לממונה
מצביעעלאיהתאמהלהחזיקברישיוןלעיסוקזה,היוצר
סיכוניםמשמעותייםלציבורער'לדוגמה,סעיפים16)א()3(,
17)ב()1()ד(ו–18)4(לחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,
התשע"א-2011)להלן-חוקהאסבסט(עיודגשכיההסדר
המוצענותןלמעשהלבעליהרישיוןתפקידציבורישל
הרחב לציבור לציבוררחבשלקבלניםואף מתןשירות
העוסקבעבודותבנייהבעצמועתפקידיםאלהמצריכים
רמהגבוההשלמהימנותאשרנבדקתתדירבאמצעות

מידעפליליע

עודמוצעלקבועכיהשריוכללקבועבתקנותאמות
מידהלבדיקתמהימנותוהמקצועיתשלהמבקשעיובהר
כימהימנותוהמקצועיתשלהמבקשמתייחסת,בעיקרה,
שהתגלו או הרישיון מבקש שביצע ולליקויים להפרות
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כיהממונהיהיהרשאילשקול,לענייןמתןרישיון, )5(
מידעבנוגעלמבקשלענייןהרשעהבעבירהשמפאת
לקבל ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה,
אתהרישיוןוכןפתיחתחקירהאוהגשתכתבאישום

בעבירהכאמור;

כיהממונהיהיהרשאילשקול,לענייןמתןרישיון, )6(
אתמהימנותוהמקצועיתשלהמבקש,עליסודאמות

מידהשקבעהשרע

הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדטופסיבקשה )ד(
ורשימתמסמכיםשישלצרףלבקשה;טפסיםומידעכאמור

יועמדולרשותהציבורגםבלשכותהמחוזיותשלהמשרדע

תוקפושלהרישיון
וחידושו

תוקפושלהרישיוןיהיהלחמששנים,והממונהרשאילחדשו7דע
לתקופותנוספותשלחמששניםבכלפעםע

התנייתרישיוןאו
סירובלמתןרישיון

שיש7הע בתנאים הרישיון מתן את להתנות רשאי הממונה
לקיימםלפנימתןהרישיון,ביןהשארלענייןציודותשתיות
באתר,ורשאיהואלסרבלתתרישיוןתוךמתןנימוקיםלדחייה

ולאחרשנתןלמבקשהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

סירובלחדש
רישיון,ביטולואו

התלייתו

הממונהרשאי,בכלעת,לאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנות7וע
או לבטלו הרישיון, את לחדש לסרב טענותיו, את לטעון
להתלותולתקופהשלאתעלהעלשנה,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאומטעה; )1(

למתן מהתנאים אחד הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
הרישיוןלפיסעיף7גע

מינהלי בפעילותו,ושבידיהממונהקייםלגביהםמידע
מבוססעיודגשכילאכלהפרהוכלליקוימהוויםעילה
לפתיחהבחקירהפלילית,ואיןחולקכיאינםמהוויםבהכרח
עילהלסירובלמתןרישיוןעעםזאת,בעתבחינתבקשה
לרישיוןמוטלתעלהממונההאחריותלבחוןאתהשלכות
מתןהרישיוןעלכלהיבטיהן,לצורךהגנהעלהאינטרס
הציבוריעהדברמחייבשקילהשלהמידעהרלוונטיהמצוי
לפניו,באופןכוללוממצהעהוראהדומהקיימתבחקיקה
8 הסביבתית,לדוגמה,בסעיף24לחוקהאסבסטובסעיף
לחוקהסדרתהעיסוקבהדברהתברואית,התשע"ו-2016

)להלן-חוקהמדבירים(ע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועאתחובתהממונהלפרסםטופסיבקשה
ורשימתמסמכיםשישלצרףלבקשהבאתרהאינטרנטשל
המשרדולהעמידםלעיוןהציבורבלשכותהמחוזיותשל

המשרדע

לסעיף 7ד המוצע

מוצעלקבועכיתוקפושלרישיוןיהיהלחמששנים,
והממונהרשאילחדשולתקופותנוספותשלחמששנים

בכלפעםעתקופהזותואמתאתתקופותהרישיוןלאתרים
מסוגיםאלהלפיצורישויעסקיםע 

לסעיף 7ה המוצע

כמקובלבחקיקההקובעתחובותרישוי,מוצעלקבוע
בתנאים הרישיון מתן את להתנות רשאי הממונה כי
השאר, בין הרישיון, מתן לפני לקיימם שיש מוקדמים,
לענייןציודותשתיותבאתרעכמוכן,הממונהיהיהרשאי
לסרבלתתרישיוןלאחרשנתןלמבקשהרישיוןלטעוןאת

טענותיו,תוךמתןנימוקיםע

לסעיף 7ו המוצע

מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאי,בכלעת,לאחר
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לסרב
שלא לתקופה להתלותו או לבטלו הרישיון, את לחדש
בסעיףע המפורטים התנאים בהתקיים שנה, על תעלה
לנקיטת עיקריות עילות ארבע מפורטות המוצע בסעיף
אמצעיםאלה,ובהןהפרתתנאימהותימתנאיהרישיוןאו
הוראהמהותיתמההוראותלפיחוקזה,וכןאםהאתרגורם
זיהוםניכר,מתמשךאוחוזרונשנה,אוסיכוןלסביבהאו
לציבוראומפגעאחר,והממונהנוכחכילאניתןלמנועאת

המשךהזיהום,הסיכוןאוהמפגעבדרךאחרתע
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או הרישיון מתנאי מהותי תנאי הפר הרישיון בעל )3(
הוראהמהותיתמההוראותלפיחוקזה;

האתרגורםזיהוםניכר,מתמשךאוחוזרונשנה,אוסיכון )4(
לסביבהאולציבוראומפגעאחר,והממונהנוכחכילאניתן

למנועאתהמשךהזיהום,הסיכוןאוהמפגעבדרךאחרתע

פרסוםרשימת
בעלירישיון

ואתריםמורשים

הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדרשימהשלאתרים7זע
מורשיםלטיפולבפסולתבניין,ואתשמותבעליהרישיוןע

יצרן7חעחובותבעלרישיון כל עם שוויוניים בתנאים יתקשר רישיון בעל )א(
פסולתשיפנהאליולשםפינויפסולתהבנייןשברשותיצרן
הפסולתהאמור,לאתרמורשהשבעלהרישיוןמחזיקברישיון
7ט)א(;נוכחהממונהכי לגביוולטיפולבה,כאמורבסעיף
בעלרישיוןאינומקייםאתחובתולפיסעיףזה,רשאיהוא
לתתלבעלהרישיוןהוראותלשםהבטחתמתןהשירותיםעל
ידובתנאיםשוויוניים,לרבותלענייןמחירהשירות,איכות

השירותואספקתוע

בעלרישיוןלאיעבירפסולתבנייןמהאתרהמורשה )ב(
אלאלאתרמורשהאחרע

לסעיף 7ז המוצע

מוצעלקבועכיהממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשל
המשרדרשימהשלאתריםמורשיםלטיפולבפסולתבניין
ואתשמותבעליהרישיון,וזאתכדילהנגישאתהמידע
הנחוץלציבוריצרניפסולתהבנייןלצורךמילויחובותיהםע

לסעיף 7ח המוצע

שיחולועלבעל החובותהבאות לקבועאת מוצע
רישיון:

סעיף קטן )א(

מוצעלחייבבעלרישיוןלהתקשרעםכליצרןפסולת
לאתר פינויה לצורך שוויוניים, בתנאים אליו, שיפנה
המורשהשלבעלהרישיוןעמאחרשלפיסעיף7ט)א(המוצע
יצרןפסולתהבנייןחייבלהתקשרעםבעלרישיון,שהוא
לרובגורםפרטיהפועלמשיקוליםעסקיים,ישלהבטיחכי
לאייעשהשימושמפלהבידיבעלהרישיוןבכוחוהיחסיע
לקבל שיכולים אתרים של מוגבל מספר שקיים מאחר
רישיון,וכיוםהתחרותבשוקזהמוגבלתמאוד,הוראהזו
נדרשתלשםהגנהעלהציבורעיצויןכיהוראהדומהקיימת
בסעיף16לחוקלהסדרתהטיפולבאריזות,התשע"א-2011ע

בעל כי הממונה נוכח אם כי לקבוע מוצע בנוסף,
רישיוןאינומקייםאתחובתולפיסעיףזה,הוארשאילתת
לבעלהרישיוןהוראותלשםהבטחתמתןהשירותיםעלידו
בתנאיםשוויונייםעהוראותאלהעשויותלהתייחסלמחיר
השירות,איכותהשירותואספקתועכדוגמאותאפשריות
לאיקיוםחובהזו,ניתןלצייןכמהמצביםאפשריים:בעל
רישיוןשקובעאתמחירהשירותשלאלפיכלליםאחידים

מקבלי ציבור לכלל מפורסמים שאינם כללים לפי או
גבוהים מחירים בגביית וזאת הרלוונטיים, השירותים
ממחיריהשוקהסביריםאובגבייתמחיריםנמוכיםממחירי
השוקהסביריםלשםפגיעהבמתחריםאפשריים,אובעל
רישיוןשמגבילאתהיקףהשירותיםהניתניםעלידוואת
שבהחזקתו באתר בניין פסולת של לקליטה האפשרות
באופןשרירותיאולפיאמותמידהשאינןאחידותאושאינן
הרלוונטייםע השירותים מקבלי ציבור לכלל מפורסמות
ניתןלהטיל 15ה)ג()4(המוצע,יהיה סעיף לפי יובהרכי
עיצוםכספילענייןסעיףזהרקבמקרהשלהפרתהוראות

הממונהע

סעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מוצעלקבועאיסורעלבעלרישיוןלהעבירפסולת
זו הוראה מורשהע שאינו לאתר המורשה מהאתר בניין
נועדהלמנועמצביםשבהם,לאחרקליטתהפסולתבאתר
המורשהוקבלתתשלוםבעבורה,יפנהמפעילהאתראת
הפסולתמהאתרוישליךאותהבאופןלאמוסדראויעבירה
לאתראחרשאינומוסדרעמעברלכך,ההוראהמאפשרת
לבעלהרישיוןלהעבירפסולתבנייןאותוצריטיפולבין
אתריםמורשיםשוניםשהואמפעיל,אולהעבירפסולת
כזו העברה אחריםע רישיון בעלי של מורשים לאתרים
בניין פסולת קליטת של במצב למשל, להידרש, עשויה
מעברלקיבולתהאתר,וכןלצורךביצועשלביטיפולנוספים
בפסולתהבנייןבאתרמורשהאחרהמתאיםלכךעהחריג
לכךהואבמצביםשבהםבעלהרישיוןביצעפעולותמיחזור
מהווים המיחזור שתוצרי כך הבניין, בפסולת מספקות
מוצרחדשבפניעצמו,ואינםמהוויםעודפסולתעבהתאם
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בעלרישיוןרשאילהעביר )ג(
בדרישות העומדים בניין פסולת של מיחזור תוצרי לאחר
הטכניותלשימושלאותןמטרותובאופןשעומדבהוראותכל
תקןאודרישהחוקיתלגביאותותוצר;ואולםבעלהרישיון
לאיעביראתתוצריהמיחזורכאמוראםהודיעלוהממונה
כיהשימושבתוצר,עלכלצורותיו,עלוללגרוםלהשפעה

שליליתעודפתעלהבריאותאועלהסביבהע

בעלרישיוןינהלרישוםמלאומפורטשלכלאלה: )ד(

המורשה לאתר שנכנסו הבניין פסולת כמויות )1(
שבבעלותווהמועדשנכנסולאתר,פרטיכליהאצירה,
כלי את המוביל הרכב וכלי המורשה המוביל פרטי
האצירה,פרטייצרןפסולתהבנייןומשקלפסולתהבניין;

כמויותפסולתהבנייןשטופלואוסולקובאתר )2(
המורשה,כמויותפסולתהבנייןשמוחזרו,סולקו,הוטמנו
אוטופלובאופןאחרבאתר,וכמויותפסולתהבנייןאו
תוצריהטיפולבפסולתהבנייןשהועברולמקוםאחר,
ופרטיהמקוםהאחרכאמור,והכוללפימשקלפסולת

הבנייןאותוצריהטיפולבפסולת,לפיהענייןע

בעלרישיוןיגישלממונה,במתכונתשהורה,דיווחעל )ה(
הפרטיםהאמוריםבסעיףקטן)ד(,לגביכלשנה,לאיאוחר

מ־1באפרילשלהשנהשלאחריהע

בעלרישיוןישמוראתהרישוםלפיסעיףקטן)ד(,ואת )ו(
המסמכיםששימשואסמכתהלרישום,לתקופהשלשלוששניםע

חובותיצרןפסולת
בניין

יצרןפסולתבנייןיתקשרעםבעלרישיוןלשםפינוי7טע )א(
בה לטפל במטרה מורשה לאתר שברשותו הבניין פסולת

באתרהאמורע

,'endofwaste' להוראותהדירקטיבה,בהתייחסלמונח
מוצעלהבהירכיתוצרמיחזורייחשבלמוצראםהואעומד
בדרישותהטכניותלשימושכמוצרלאותןמטרותובאופן
שעומדבהוראותכלתקןאודרישהחוקיתלגביאותומוצרע
חוסרודאותמוצעלקבועכיהממונהיהיה למנוע כדי
רשאילהודיעלבעלהרישיוןכיהשימושבתוצר,עלכל
צורותיו,עלוללגרוםלהשפעהשליליתעודפתעלהבריאות
אועלהסביבהולפיכךלאניתןלפנותואלאלאתרמורשהע

סעיפים קטנים )ד( עד )ו(

בדומהלחובותרישום,דיווחועיוןהמוטלותעלגורמים
מפוקחיםשוניםלפיחוקיםסביבתייםאחרים,מוצעלקבוע
חובהעלבעלרישיוןלנהלרישוםמלאומפורטשלכמויות
פסולתבנייןשנכנסולאתרהמורשהשבבעלותוופרטים
נוספיםלגביאופןהטיפולוהסילוקשלפסולתהבנייןעבעל
הרישיוןיגישלממונהדיווחשנתיעלפרטיםאלה,וישמור
אתהרישוםלתקופהשלשלוששניםעהוראותאלהנדרשות

לצורךפיקוחובקרהעלהטיפולבפסולתהבנייןע

לסעיף 7ט המוצע

מוצעלקבועכיעליצרןפסולתבנייןלהתקשרעם
בעלרישיוןבלבד,לשםפינויפסולתהבנייןשברשותולאתר
מורשה,וכןלאסורעליצרןפסולתבנייןלהשליךאתפסולת
הציב אשר רשום, אצירה לכלי אלא שברשותו, הבניין
בעבורובעלהרישיון,כפישיפורטלהלןבסעיף7יהמוצעע
מציבים בניין קבלני שבו הנוכחי, למצב בניגוד דהיינו,
ומפנים הבניין פסולת לאצירת ושקים מכולות בעצמם
אותם,לפיהחוקהמוצערקבעלרישיוןיוכללבצעפעולות
אלהעזאתבכפוףלאפשרותלסטותמההסדרכמוצעבסעיף
7ידעיובהרכיעלההתקשרותעםבעלהרישיוןלכלולאת
כללההיבטיםלמימושחובותיושליצרןפסולתהבניין,
דהיינו,הןאתהצבתכליהאצירההרשום,הןאתהפינוי
באמצעותמובילמורשהוהןאתהטיפולבאתרהמורשהע
עודמוצעלהבהיר,בסעיףקטן)ג(,כיעליצרןפסולתבניין
לנקוטאמצעיםלמניעתפיזורפסולתהבנייןמכליהאצירה
ולמניעתמפגעיםממנועמצביםכאלהעלוליםלהתרחש
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לאישליךיצרןפסולתבנייןאתפסולתהבנייןשברשותו, )ב(
אלאלכליאצירהרשוםע

יצרןפסולתבנייןינקוטאמצעיםלמניעתפיזורפסולת )ג(
הבנייןמכליהאצירהולמניעתמפגעיםממנוע

הצבתכליאצירה
רשום

לאיציבאדםכליאצירהאלאאםכןמתקיימיםתנאים7יע )א(
אלה:

הואבעלרישיון; )1(

כליהאצירההואכליאצירהרשום; )2(

הואקיבלאישורלכךמראשהרשותהמקומית )3(
שכליהאצירהמוצבבתחומה;

הצבתכליהאצירההיאבהתאםלתנאיםשנקבעו )4(
באישורכאמורבפסקה)3(,ככלשנקבעוע

בקשהלהצבתכליאצירהרשוםתוגשלראשהרשות )ב(
המקומית;הבקשהתכלול,לכלהפחות,אתפרטיכליהאצירה,
אתהכמותהצפויהשלפסולתהבנייןשתפונהואתהאתר

המורשהשאליותפונהפסולתהבנייןע

אישורבקשהלהצבתכליאצירה,כאמורבסעיףקטן)ב(, )ג(
יכלולתנאיםוהוראותלענייןסימוןכליהאצירה,אופןהצבת
כליהאצירהופינויובתוםהשימוש,וכןתנאיםנוספיםהנדרשים

להבטחתפינויההסדירשלפסולתהבניין,והפיקוחעליהע

השר,בהתייעצותעםשרהפנים,יקבעהוראותלעניין )ד(
סעיףזהובכללזההוראותלענייןאמצעיזיהוי,סימון,מעקב

ובקרהשיותקנובכליאצירהרשוםע

למשלבמקריםשלמילויכליהאצירהמעברלקיבולתו,כך
שהפסולתנשפכתממנואםאינומכוסהעיצויןכיהוראות
מעיןאלהשכיחותכיוםבחוקיעזרשלרשויותמקומיות

רבותלענייןאיסוףופינויפסולתע

לסעיף 7י המוצע

סעיף קטן )א(

7טהמוצע,מוצעלקבוע כאמורלעיללענייןסעיף
שאינו במי בניין פסולת לאצירת כלי הצבת על איסור
בעלרישיוןעעודמוצעלקבועכייהיהניתןלהציבכלי
אצירהרשוםבלבד,קרי,כליאצירההנושאאמצעיזיהוי,
סימון,מעקבובקרהבהתאםלהוראותשקבעהשרבתקנות
לפיסעיףזהעעודמוצעלקבועכיכליאצירהלאיוצב
בלישניתןלכךאישורמאתראשהרשותהמקומיתשכלי
לכך, הסמיכו שהוא ממי או בתחומה מוצב האצירה

ובהתאםלתנאיםשנקבעובאישורכאמורע

סעיף קטן )ב(

מוצעכיבקשהלהצבתכליאצירהרשוםתוגשלראש
כלי פרטי את הפחות, לכל ותכלול, המקומית, הרשות

האצירה,אתהכמותהצפויהשלפסולתהבנייןשתפונה,
ואתהאתרהמורשהשאליותפונהפסולתהבנייןע

סעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיאישורבקשהלהצבתכליאצירהעל
ידיראשהרשותהמקומית,יכלולתנאיםוהוראותלעניין
סימוןכליהאצירה,אופןהצבתכליהאצירהופינויובתום
השימוש,וכןתנאיםנוספיםהנדרשיםלהבטחתפינויה
הסדירשלפסולתהבניין,והפיקוחעליהעיצויןכיכברכיום
ישנןרשויותמקומיותאשרקבעובחוקיעזרהסדריםדומיםע

סעיף קטן )ד(

מוצעלקבועכיהשרלהגנתהסביבה,בהתייעצותעם
שרהפנים,יקבעהוראותלענייןסעיףזהובכללזההוראות
לענייןאמצעיזיהוי,סימון,מעקבובקרהשיותקנובכלי
אצירהרשוםעאמצעיםאלהיכולשיכללואמצעימעקב
ובקרהאלקטרוניים,כדילהבטיחכיהפסולתשנאצרהבהם

לאתושלךברשותהרביםע
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רשותמקומיתרשאית,באישורהשר,לקבועבחוקעזר )ה(
הוראותשיסטומהוראותתקנותשהותקנולפיסעיףזהלמעט
לענייןאמצעיהזיהוי,הסימון,המעקבוהבקרהשיותקנובכלי

האצירהכאמורבסעיףקטן)ד(ע

איסורהשלכת
פסולתאחרתלכלי

אצירהרשום

לאישליךאדםפסולתשאינהפסולתבנייןלכליאצירהרשוםע7יאע

נקיטתאמצעי
פיקוחבידירשות

מקומית

הצבת7יבע על לפיקוח סבירים אמצעים תנקוט מקומית רשות
כליאצירהוכליאצירהרשומיםבתחומה,ועלקיוםהתנאים
להצבתכליאצירהרשוםשקבעהכאמורבסעיף7י)א()3(או

בחוקעזרלפיסעיף7י)ה(,לפיהענייןע

הובלתפסולת
בניין

לאיובילאדםפסולתבניין,אלאאםכןמתקיימיםלגביו7יגע )א(
שניאלה:

הואמובילמורשה; )1(

הואמובילאתפסולתהבנייןבכליאצירהרשוםע )2(

מובילמורשהיובילפסולתבנייןרקלאתרמורשהשלבעל )ב(
הרישיוןשעמוהתקשריצרןפסולתהבניין,כאמורבסעיף7טע

חוקעזרלעניין
אצירהופינוישל

פסולתבניין

רשותמקומיתרשאיתלקבועהוראותבחוקעזר,באישור7ידע )א(
הרשות בידי בניין פסולת של ופינוי אצירה בעניין השר,
המקומיתאובידימוביליםמורשיםהפועליםמטעמה;הוראות
בחוקעזרכאמוריכולשיסטומהוראותסימןזה,ובלבדשיבטיחו

כיהאצירהוהפינויכאמורייעשובאופןמפוקחע

סעיף קטן )ה(

בכך, החפצה מקומית לרשות אפשרות מתן לשם
להסדיראתאופןפינויפסולתהבנייןהנוצרהבתחומה,
בהתאםלמאפייניהואתאופןפעילותהשלאותהרשות,
מוצעלקבועכירשותמקומיתרשאית,באישורהשרלהגנת
הסביבה,לקבועבחוקעזרהוראותשיסטומהוראותתקנות
שהותקנולפיסעיףזה,למעטלענייןאמצעיהזיהוי,הסימון,
בסעיף כאמור האצירה בכלי שיותקנו והבקרה המעקב

קטן)ג(עהוראהזומשלימהאתההוראההקבועהבסעיף7יד,
המאפשרלרשותמקומיתלסטותמהוראותסימןב'בחוקעזרע

לסעיף 7יא המוצע

בשלהחשיבותשלהפרדתפסולתלסוגיהופינויה
על איסור לקבוע מוצע טיפול, להמשך נפרדים כזרמים
השלכתפסולתשאינהפסולתבנייןלכליאצירהרשוםע
כיוםישרשויותמקומיותאשרקבעובחוקיעזרהסדרדומהע

לסעיף 7יב המוצע

מוצעלקבועכיעלרשותמקומיתלנקוטאמצעים
סביריםלפיקוחעלהצבתכליאצירהוכליאצירהרשומים
רשום אצירה כלי להצבת התנאים קיום ועל בתחומה,
שקבעהכאמורבמסגרתאישורלפיסעיף7י)א()3(אובחוק

עזרלפיסעיף7י)ה(,לפיהענייןע

לסעיף 7יג המוצע

מוצעלקבועאיסורעלהובלתפסולתבנייןבידימי
שאינומובילמורשהעלהשלמתההסדריםהמוצעיםבסעיף
7י,מוצעלקבועכימובילמורשהרשאילהובילפסולתבניין
בכליאצירהרשוםבלבד,וכןרקלאתרמורשהשלבעל
הרישיוןשעמוהתקשריצרןפסולתהבניין,כאמורבסעיף7טע

לסעיף 7יד המוצע

סעיף קטן )א(

מוצעלקבועכירשותמקומיתתהיהרשאיתלקבוע
הוראות,בחוקעזר,באישורהשרלהגנתהסביבה,בעניין
אצירהופינוישלפסולתבנייןבידיהרשותהמקומיתאו
בידימוביליםמורשיםהפועליםמטעמה,גםאםהוראות
לריכוז בחוקע המוצע הסימן מהוראות יסטו העזר חוק
במתן רבים יתרונות המקומית הרשות בידי הפעולות
השירותלציבורתושביהן,אךנמצאכילאלכולןהיכולת
תישמר כי מוצע לפיכך זהע תפקיד לממש והאמצעים
לרשויותהמעוניינותבכךהאפשרותלהסדיראתפעילותן
בחוקעזר,באישורהשרכאמורעאישורזהנועדלהבטיח,בין
השאר,כיהאצירהוהפינויעלידיהרשותהמקומיתייעשו

באופןמפוקחומבוקרשלאיפגעבמימושמטרותהחוקע
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בסטייה עזר בחוק הסדרים מקומית רשות קבעה )ב(
מהוראותסימןזה,כאמורבסעיףקטן)א(-

האמורה המקומית הרשות בתחום יחולו לא )1(
הוראותסעיפים7ט)א(ו–)ב(,ו־7יעד7יג;

שנתי, דיווח לממונה תמסור המקומית הרשות )2(
במתכונתשיורה,עליישוםהוראותחוקהעזרבתחומה,
ובכללזהעלפינויפסולתהבנייןמתחומהלאתריםמורשיםע

הוראותסימןזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןאחר,ואולם7טועשמירתדינים
למניעת חוק להוראות זה סימן הוראות בין סתירה בכל
מפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-722011)בסעיףזה-חוק

האסבסט(,יגברוההוראותלפיחוקהאסבסטע

סימן ג': סילוק גרוטות רכב";

בסעיף13)ב(- )5(

בפסקה)4(,במקום"לסילוקאולריכוזוטיפול"יבוא"לטיפול"; )א(

אחריפסקה)4א(יבוא: )ב(

הפעיל,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפולבפסולתבנייןבלא ")4ב(
רישיוןאובניגודלתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב;

לאהתקשרעםבעלרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ט)א(; )4ג(

השליךפסולתבנייןלכלישאינוכליאצירהרשום,בניגודלהוראות )4ד(
סעיף7ט)ב(;

הציבכליאצירה,בניגודלהוראותסעיף7י)א(; )4ה(

סעיף קטן )ב(

קבעה מקומית שרשות במקרה כי להבהיר מוצע
הסדריםבחוקעזרבסטייהמהוראותסימןזה,לאיחולו
בתחומההוראותסעיפים7ט)א(ו–)ב(ו־7יעד7יג,שמהווים
אתעיקרההסדריםלפיסימןב'עכמוכן,כדילוודאכילא
ייפגעיישוםהחוק,תהיההרשותהמקומיתחייבתבמסירת

דיווחשנתילממונה,במתכונתשיורהע

לסעיף 7טו המוצע

מוצעלהבהירכיהוראותסימןזהבאותלהוסיףעל
הוראותכלדיןאחרעעםזאת,מוצעתהתייחסותמפורשת
לפסולתבנייןשמהווהגםפסולתאסבסטלפיחוקהאסבסטע
ככלל,ההוראותלענייןפינויפסולתבנייןיחולוגםעלמי
שמבצעעבודתאסבסטלפיחוקהאסבסטעעםזאת,ואולם
לצורך ייעודית הסדרה קיימת זה פסולת שלסוג מאחר
סיכוניםבריאותייםוסביבתייםחמורים,וייתכנו מניעת
מצביםשלסתירהביןהוראותשניהחוקים,מוצעלקבוע
כיבכלסתירהביןהוראותסימןזהלהוראותחוקהאסבסט,

יגברוההוראותלפיחוקהאסבסטע

לכותרת סימן ג'

לאורהחלוקההמוצעתשלפרקג'לסימנים,מוצע
סילוק ג': "סימן כותרת את לחוק 8 סעיף לפני להוסיף

גרוטותרכב"ע

לפסקה )5(

סעיף13לחוקקובעעונשיןבשלעשייתעבירותבניגוד
לחוקעסעיף13)ב(קובעעונשמאסרשלשנהאוקנסכאמור
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,עלהעבירות
המפורטותבו)קנסזהעומדנכוןליוםפרסוםהצעתהחוק
עלעד226,000שקליםחדשים(עבפסקה)1(מוצעלתקןאת
נוסחסעיף13)ב()4(בהתאמהלהגדרההמעודכנתשל"אתר
טיפולבפסולת"עבפסקה)2(מוצעלהוסיףכמהעבירות-
הפעלתאתרלטיפולבפסולתבנייןבלארישיוןאובניגוד
7ב;הפרתחובת לתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף
ההתקשרותשליצרןפסולתבנייןעםבעלרישיון,בניגוד
7ט)א(;השלכתפסולתבנייןלכלישאינו להוראותסעיף
כליאצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7ט)ב(;הצבתכלי
אצירה,בניגודלהוראותסעיף7י)א(;השלכתפסולתשאינה
פסולתבניין,לכליאצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7יא;

והובלתפסולתבניין,בניגודלהוראותסעיף7יגע

ס"חהתשע"א,עמ'694ע 72
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בניגוד רשום, אצירה לכלי בניין, פסולת שאינה פסולת השליך )4ו(
להוראותסעיף7יא;

הובילפסולתבניין,בניגודלהוראותסעיף7יגע"; )4ז(

אחריסעיף15גיבוא: )6(

"פרק ז'2: עיצומים כספיים

בפרקזה,"המנהל"-עובדהמשרדהכפוףבמישריןלמנהל15דעהגדרות
הכללישלהמשרד,שהשרהסמיכולענייןפרקזהע

הפעילאדם,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפול15העעיצוםכספי )א(
בפסולתבנייןבלארישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב,רשאי
המנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכום

של100,000שקליםחדשיםע

הובילאדם,שאינומובילמורשה,פסולתבניין,בניגוד )ב(
להוראותסעיף7יג)א()1(,רשאיהמנהללהטילעליועיצום
כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל75,000שקליםחדשיםע

הפראדםהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן, )ג(
רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,

בסכוםשל50,000שקליםחדשים:

לפסקה )6(

מוצעלהוסיףלחוקפרקשעניינועיצומיםכספיים,
כמקובלבחוקיםסביבתייםרביםבשניםהאחרונותעמוצע
אשר אדם על כספי עיצום להטיל סמכות למנהל לתת
15ההמוצע)להלן הפראתההוראותהמפורטותבסעיף
רגולטורי אמצעיאכיפה -המפר(עהעיצוםהכספיהוא
יעילומהירשמטרתוהעיקריתהיאכפייתקיוםההוראות
החוקיותוהחזרתהמפוקחלמשטרציותעלנוכחהעובדה
שמדוברבהליךמינהלי,המיועדלהוותסנקציהקלהיחסית
להפעלהעל־ידירשותמינהלית,עשויהיעילותוומהירותו
לשמשגורםמרתיעולהביאלהקטנתהשכיחותשלהפרת
החובותהמפורטותבסעיףעהטלתהעיצוםהכספינבחנת
בקלון מלווה אינה שהיא בכך פלילית סנקציה מהטלת
החברתיהכרוךבהרשעהבפלילים,והיאאףאינהגוררת

אחריהרישוםפליליע

לסעיף 15ד המוצע

מוצעלהגדיראתה"מנהל"כמישהואעובדהמשרד
הכפוףבמישריןלמנהלהכללישלהמשרד,שהשרהסמיכו

לענייןפרקזהע

לסעיף 15ה המוצע

מוצעלהסמיךאתהמנהללהטילעיצוםכספיבמקרה
שלהפרתאחתמהחובותהמנויותבסעיף15ההמוצע,לפי
ארבעהמדרגיםשלסכומיעיצומיםכספיים,כמפורטלהלן:

לסעיף קטן )א(

ההפרההמוצעתלמדרגזההיאהפעלתאתרלטיפול
7בע סעיף להוראות בניגוד רישיון, בלא בניין בפסולת

הפרהזוהיאבמדרגהגבוהביותרלנוכחהתמריץהכלכלי
המשמעותילהתנהגותזו,ופוטנציאלהנזקהגבוהממנה,
להטלת תוביל ההוראה הפרת כי לקבוע מוצע כן ועל

עיצוםכספיבשיעורשל100,000שקליםחדשיםע

לסעיף קטן )ב(

הפרת כי לקבוע מוצע יותר, נמוך חומרה במדרג
ההוראהלענייןהובלתפסולתבנייןעלידימישאינומוביל
להטלת תוביל 7יג)א()1(, סעיף להוראות בניגוד מורשה
75,000שקליםחדשיםעעיצום עיצוםכספיבשיעורשל
זהמבטאאתהחומרההיתרהבעיסוקשאינומוסדר,ואת
האפשרותלהטילעלמישאינומובילמורשהעיצומים

בשלהפרותנוספותע

לסעיף קטן )ג(

ההוראות הפרת כי לקבוע מוצע השלישי, במדרג
כספי עיצום להטלת תוביל )ג( קטן בסעיף המפורטות
המוצעות ההפרות חדשיםע שקלים 50,000 של בשיעור
בסעיףקטן)ג(הן:בעלרישיוןשהפרתנאימתנאיהרישיון,
בניגודלהוראותסעיף7ב;בעלרישיוןשהציבכליאצירה
לתנאי בניגוד או אישור בלא רשום, אצירה כלי שאינו
האישור,בניגודלהוראותסעיף7י)א(;בעלרישיוןשהעביר
בעל 7ח)ג(; סעיף להוראות בניגוד לאחר, מיחזור תוצרי
רישיוןשלאקייםאתהוראותהממונה,בניגודלהוראות
מאתר בניין פסולת שהעביר רישיון בעל 7ח)א(; סעיף
מורשהלאתראחרשאינומורשה,בניגודלהוראותסעיף
7ח)ב(;בעלרישיוןשלאהגישלממונהדיווחשנתי,בניגוד
להוראותסעיף7ח)ה(;מובילמורשהשהובילפסולתבניין
שלאבכליאצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7יג)א()2(;
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בעלרישיוןשהפרתנאימתנאיהרישיון,בניגוד )1(
להוראותסעיף7ב;

בעלרישיוןשהציבכליאצירהשאינוכליאצירה )2(
רשום,בלאאישוראובניגודלתנאיהאישור,בניגוד

להוראותסעיף7י)א(;

בעלרישיוןשהעבירתוצרימיחזורלאחר,בניגוד )3(
להוראותסעיף7ח)ג(;

הממונה, הוראות את קיים שלא רישיון בעל )4(
בניגודלהוראותסעיף7ח)א(;

בעלרישיוןשהעבירפסולתבנייןמאתרמורשה )5(
לאתראחרשאינומורשה,בניגודלהוראותסעיף7ח)ב(;

שנתי, דיווח לממונה הגיש שלא רישיון בעל )6(
בניגודלהוראותסעיף7ח)ה(;

מובילמורשהשהובילפסולתבנייןשלאבכלי )7(
אצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7יג)א()2(;

מובילמורשהשהובילפסולתבנייןלאתרשאינו )8(
יצרן התקשר שעמו הרישיון בעל של מורשה אתר

פסולתהבניין,בניגודלהוראותסעיף7יג)ב(ע

רישום שמר לא או רישום ניהל שלא רישיון בעל )ד(
ומסמכיםששימשואסמכתהלרישום,בניגודלהוראותסעיף
7ח)ד(ו–)ו(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזה,בסכוםשל25,000שקליםחדשיםע

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה15וע הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף15ה)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרהומועדביצועו;

אתר שאינו לאתר בניין פסולת שהוביל מורשה מוביל
מורשהשלבעלהרישיוןשעמוהתקשריצרןפסולתהבניין,

בניגודלהוראותסעיף7יג)ב(ע

לסעיף קטן )ד(

בעל על כי לקבוע מוצע ביותר, הנמוך במדרג
ומסמכים רישום שמר לא או רישום ניהל שלא רישיון
ששימשואסמכתהלרישום,בניגודלהוראותסעיף7ח)ד(
ו–)ו(,יוטלעיצוםכספיבשיעורשל25,000שקליםחדשיםע

לסעיף 15ו המוצע

לפיהמוצעבסעיףזה,בהתקייםהתשתיתהראייתית
המינהליתהמעידהעלביצועהפרהכאמורבסעיף15ה
להטיל כוונתו על הודעה למפר המנהל ימסור המוצע,
עיצוםכספי)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(,אשרתציין
אתהמעשהאוהמחדלהמהוויםאתההפרה,אתסכום
של זכותו את לתשלומו, התקופה ואת הכספי העיצום
שיעור את וכן המנהל, לפני טענותיו את לטעון המפר
התוספתעלהעיצוםהכספיאםתימשךההפרהאותחזור

עלעצמהע
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סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל )3(
לפיהוראותסעיף15ז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהוראותסעיף15ט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף15ו15זעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונה
להטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועד
מסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי15חע )א(
הוראותסעיף15ז,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאי
הואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף15יע

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתוע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף15ז,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

לסעיף 15ז המוצע

מוצעלתתלמפרשקיבלהודעהעלכוונתחיובכאמור
15והמוצע,זכותלטעוןאתטענותיובכתבלפני בסעיף
המנהללענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולעניין
סכומו,בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעה,ובכךלממש

אתזכותהשימועשלו,כמקובלבהליךמינהליע

לסעיף 15ח המוצע

מוצעלקבועכיהמנהל,לאחרששקלאתטענותיו
שלהמפר,יחליטאםלהטילעלהמפרעיצוםכספיעכמו
כן,רשאיהמנהללשקולאםלהפחיתאתגובההעיצום
15יהמוצעעאםהחליטהמנהל בהתאםלהוראותסעיף

להטילעלהמפרעיצוםכספיישלחלמפרדרישתתשלום
לגביסכוםהעיצוםהכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו
)להלן-דרישתתשלום(עאםהחליטהמנהלשלאלהטיל
עלהמפרעיצוםכספי,ימסורהמנהללמפרהודעהעלכךע

בשניהמקרים,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתוע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהמפרבחרשלא
חיוב כוונת על ההודעה תיחשב טענותיו, את לטעון
שנשלחהעלידיהמנהלכהחלטהסופיתשלווכדרישת
תשלום,בתום30הימיםשבמהלכםהיהרשאיהמפרלטעון
אתטענותיולפניהמנהל,וזאת,כדילמנועסרבולמיותר

הכרוךבמסירתהודעהנוספתעלידיהמנהלע
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה15טע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכלשבועשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף
15ה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך15יעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפנים )ב(
נסיבות מקרים, לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה והגנת
ושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכום

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף15הובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת15יאע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המנהל,כאמורבסעיף15ז-ביוםמסירתההודעהעלכוונת
ועוכב 15טז סעיף לפי משפט לבית ערעור הוגש החיוב;
תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט,
הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה יהיההעיצום

בערעורע

לסעיף 15ט המוצע

מוצעלקבועכיבמקרהשבומתבצעתהפרהנמשכת
עבירה, לאותה הקבוע הכספי העיצום לסכום ייווסף
סכוםיומינוסףלכליוםשבונמשךביצועההפרהעלידי
המפרעהתמדהבאי־מילויהחובהשהופרהתגרורהטלת
עיצוםכספימוגבר,שהואפועליוצאשלמשךהתקופה
שבמהלכהבוצעהההפרהעכמוכןמוצעלקבועכיבמקרה
שנתיים בתוך שבוצעה הפרה שהיא חוזרת, הפרה של
מביצועההפרההקודמתשבשלההוטלעיצוםכספיאו
ייווסףעלסכוםהעיצוםהכספי שבשלההורשעהמפר,
הקצובשהיהניתןלהטילובשלהאילובוצעהלראשונה,

סכוםנוסףבשיעורהעיצוםהכספיהאמורע

לסעיף 15י המוצע

מוצעלקבועכיהמנהלאינורשאילהטילעיצוםכספי
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזהעמוצעלקבוע
כיהשר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפנים
והגנתהסביבהשלהכנסת,יהיהרשאילקבועסוגימקרים,
להטיל המנהל רשאי ושיקוליםשבשלהםיהיה נסיבות
עיצוםכספיבסכוםנמוךמןהקבועבסעיף15ההמוצעע

ביוזמתו שביצע פעולות הן: לכך אפשריות דוגמאות
ההפרה של היותה עובדת ההפרהאו הישנות למניעת

הפרהראשונהע

לסעיף 15יא המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיבמקרהשבובחרהמפרלטעוןאת
לפי תשלום דרישת לו ונמסרה המנהל לפני טענותיו
סעיף15חהמוצע,יהיהסכוםהעיצוםהכספילפיהסכום
שבו במקרה התשלוםע דרישת מסירת במועד המעודכן
יראו המנהל, לפני טענותיו את לטעון שלא המפר בחר
כוונת על ההודעה את המוצע 15ח סעיף הוראות לפי
החיובכדרישתהתשלוםוהעיצוםהכספייהיהלפיסכומו
המעודכןביוםמסירתההודעהכאמורעכמוכן,במקרים
שבהםהוגשערעורלביתמשפטהשלוםכאמורבסעיף15טז
המוצע,וביתהמשפטהורהעלעיכובתשלומושלהעיצום
הכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבערעורע
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סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף15היתעדכנו )ב(
ב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
חדשים; שקלים עשרה של מכפלה שהוא הקרוב לסכום
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהע

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

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת15יבע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף15חע

פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המנהלרשאי,עלפיבקשתושלהמפר,להחליטעלפריסת15יגע )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספי,ובלבדשמספרהתשלומיםלא

יעלהעלעשרהתשלומיםחודשייםע

לאשילםהמפרתשלוםחודשיבמועדו,יראואתהחלטת )ב(
המנהלעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(כבטלה,ועל
יתרתהתשלוםשלהעיצוםהכספייחולוהוראותסעיף15ידע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום15ידע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-731961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלקרןלשמירתהניקיון,ועלגבייתו15טועגבייה )א(
יחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-

741995ע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועמנגנוןאוטומטילעדכוןסכומיהעיצום
שינוי לשיעור בהתאם שנה, בכל בינואר ב־1 הכספי,
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד

לסטטיסטיקהע

לסעיף 15יב המוצע 

מוצעלקבועכימפרשהפרהוראההמנויהבסעיף
15ההמוצע,יחויבבתשלוםהעיצוםהכספיבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף15חהמוצעע
ויובהרלענייןזהכיבהתאםלהוראותסעיף15חהמוצע,
אםמפרלאטעןאתטענותיובתוך30ימיםלאחרשנמסרה
לוהודעהעלכוונתחיוב,יראואתההודעהעלכוונתחיוב

כדרישתתשלוםשנמסרהבמועדהאמורע

לסעיף 15יג המוצע

רשאי המפר, בקשת לפי המנהל, כי לקבוע מוצע
להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספי,עדעשרה

תשלומיםחודשייםע

לסעיף 15יד המוצע

מוצעלקבועכיעלתקופתפיגורבתשלוםהעיצום
בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי ייווספו הכספי
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961)להלן-הפרשי

הצמדהוריבית(ע

לסעיף 15טו המוצע

לשמירת לקרן ייגבה כספי עיצום כי לקבוע מוצע
הניקיון,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות
והוצאות,התשנ"ה-1995עמוצעכיכספיהעיצוםהכספי
שייגבולקרןלשמירתהניקיוןלפיהוראותסעיףזהיתנהלו
בחשבוןנפרד,וישמשולמניעתהשלכתפסולתבניין,מניעה
וניקוישלמפגעיםהנובעיםמפסולתבניין,וכןלפיתוח,
הקמהוייעולשלאמצעיםחלופייםלהטמנתפסולתבניין
שפגיעתםפחותהמזושלההטמנה,ועידודהשימושבהםע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 73
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הניקיון לשמירת לקרן שייגבו הכספי העיצום כספי )ב(
לפיהוראותסעיףזהינוהלובחשבוןנפרד,וישמשולמניעת
הנובעים מפגעים של וניקוי מניעה בניין, פסולת השלכת
מפסולתבניין,וכןלפיתוח,הקמהוייעולשלאמצעיםחלופיים
להטמנתפסולתבנייןשפגיעתםפחותהמזושלההטמנה,

ועידודהשימושבהםע

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער15טזעערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהע

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

שביתהמשפטהורהעלכךע

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,
והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם
אועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםהמנהל15יזעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את המשרד של האינטרנט באתר
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

לסעיף 15טז המוצע

סעיף )א(

מוצעלקבועכיעלהחלטתהמנהללפיפרקזהניתן
לערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפט
דרישת בדבר ההחלטה ניתנה שיפוטו שבאזור השלום,
התשלוםעיצויןכיהוראהזומהווהחריגלכלליהסמכות
הרגיליםהחליםבבתימשפטהשלום,שלפיהםלכללבתי
משפטהשלוםבכלמחוזקיימתסמכותמקבילהעערעורכאמור

יוגשבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםלמפרע

מוצעכיהסמכותהמקומיתתיקבעבהתאםלמקום
הכספי, העיצום הטלת על ההחלטה מקבל של מושבו
בדומהלסדריהדיןהמינהליים,ולאבהתאםלמקוםמושבו
שלהאדםשעליומוטלהעיצוםהכספי,כפישנהוגבסדרי

הדיןהאזרחייםע

סעיפים )ב( ו–)ג(

מוצעלקבועכיהגשתערעורכאמורבסעיףקטן)א(
המוצע,אינהמהווהעילהלעיכובתשלוםהעיצוםהכספי,
אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורהעל
כךעואולםאםהתקבלהערעורכאמורלאחרששולםהעיצום

הכספי,יוחזרהעיצוםהכספיאוכלחלקממנו,בתוספת
הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 15יז המוצע

מוצעלחייבאתהמנהללפרסםאתהחלטותיובדבר
הטלתעיצוםכספיעפרסוםזההואכלישתכליתוהיאהבטחת
שקיפותביחסלהפעלתשיקולהדעתשלהמנהל,אשרבידיו
מסורכלירבעוצמהעלפיכך,וכדילהבטיחכיהשימושבכלי
שלהעיצוםהכספיייעשהבאופןשוויוניוענייני,מוצעלחייבו
לפרסםאתהחלטותיובדברהטלתהעיצומיםהכספיים,מהות
ההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה,סכומי
העיצוםהכספישהוטל,שיעוריההפחתהשלהעיצוםהכספי,
אםניתנווהנסיבותשבשלהןניתנו,פרטיםעלאודותהמפר
ככלשהםנוגעיםלענייןושמושלהמפר,אםהואתאגיד,והאם

הוגשערעורותוצאותיוע

פרטיהפרסוםיהיוכאלהשיאפשרולציבורלערוך
השוואהביקורתיתביןהחלטותהמנהלעהפרסום,ככלל,לא
יכלולאתשמותהמפרים,ככלשהםיחידיםעפרסוםהשם
עשוילהוותפגיעהבאדםלאורךזמן,וככלשניתןלהשיג
אתתכליתהשקיפותבלאפרסוםהשםשלאדםפרטי,הרי
שאיןהצדקהלפגיעהזועעםזאת,ניתןלפרסםאתשמושל
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דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף15טז,יפרסםהמנהלבפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

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

אזהרתהציבורע

פרטים המנהל יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם

סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-751998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

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

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי15יחע
חוקזההמנויותבסעיף15הושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותו15יטע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זה,המנויותבסעיף15ה,המהווהעבירהע

מפרשהואיחידאםהדברנחוץכדילהזהיראתהציבור
מפניועכמוכןהמנהליימנעמפרסוםפרטיםשהםבגדר
מידעלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998
)להלן-חוקחופשהמידע(,ובנוסףהוארשאישלאלפרסם
חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם פרטים
למסורלפיסעיף9)ב(לחוקחופשהמידע,כדוגמתמידע

שהואסודמסחריע

לסעיף 15יח המוצע

מוצעכיעלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראה
מההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף15הושלהוראה
מההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

לסעיף 15יט המוצע

יגרע לא הכספי העיצום תשלום כי לקבוע מוצע
מהאחריותהפליליתשלאדםבשלההפרהעעםזאת,אם
הפרה בשל חיוב, כוונת על הודעה למפר המנהל שלח
בשלאותה יוגשנגדוכתבאישום לא עבירה, המהווה

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 75
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שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיוב,בשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתע

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

מיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתוע";

בסעיף19- )7(

האמורבויסומן")א("; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הסמכויותהנתונותלשרהפניםלגביחוקיעזרלפיסעיף258לפקודת ")ב(
העיריות,לפיסעיף22לפקודתהמועצותהמקומיות,ולפיסעיף14לחוק
איגודיערים,התשט"ו-761955,יהיונתונות,לגביהתקנתחוקעזרלעניין

טיפולבפסולתושמירתהניקיוןברשותהרבים,גםלשרע"

תיקוןחוקהרשויות
המקומיות)אכיפה

סביבתית-
סמכויותפקחים(

בחוקהרשויותהמקומיות)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-20,772008ע
בתוספת,במקוםפרט8יבוא:

עבירותלפיסעיף13)א()2(ו–)3(,)ב()1(,)4ג(עד)4ו(ו–)ג(,וסעיף15לחוקשמירת "8ע
הניקיון,התשמ"ד-1984ע"

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתע
כמוכן,מפרשהוגשנגדוכתבאישוםבשלהפרההמנויה
בסעיף15ההמוצע,לאיחויבבשלאותההפרהבתשלום
עיצוםכספי,ואםחויבושילםאתהעיצוםהכספי-יוחזר
לוהסכוםששילםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

לפסקה )7(

עזר, חוקי שעניינו לחוק, 19 סעיף את לתקן מוצע
כךשסמכויותמסוימותהנתונותלשרהפניםלגביחוקי
עזר,יהיונתונותגםלשרלהגנתהסביבהלענייןהתקנת
ברשות הניקיון ושמירת בפסולת טיפול לעניין עזר חוק
הרביםעסמכויותאלההןעיכובפרסוםחוקעזרלפיסעיף
המועצות לפקודת 22 סעיף ולפי העיריות לפקודת 258
לחוק 14 סעיף לפי עזר חוק אישור וסמכות המקומיות,

איגודיערים,התשט"ו-1955ע

מוצעלקבועכיחלקמןהעבירותשנוספובסעיף  סעיף 20
הרשויות לחוק לתוספת ייווספו לחוק, 13 
פקחים(, סמכויות - סביבתית )אכיפה המקומיות
התשס"ח-2008עתוספתזומאפשרתלפקחיםשהםעובדי
הפיקוח סמכויות מכלול את להפעיל מקומיות רשויות
והאכיפהלענייןעבירותאלה,המוסיפותעלהסמכויות
הנתונותלהםלפידיניהשלטוןהמקומיעזאתבמטרהלעודד
אכיפהאפקטיביתועקביתשלהחקיקההסביבתיתהארציתע

בתוספתהשנייהבחוקהגנתהסביבה)סמכויות  סעיף 21
פיקוחואכיפה(,התשע"א-2011,מנוייםחיקוקים 
שלצורךפיקוחעליהםהשרלהגנתהסביבהרשאילמנות,
מביןעובדימשרדו,ממוניהגנתהסביבהעלממוניםאלה
יהיונתונותסמכויותלפיסעיף5לחוק,הכוללותדרישת
הזדהות,דרישתידיעותומסמכים,ביצועמדידותודגימות
וסמכותכניסהעתוספתזוכוללתכיוםאתחוקהמדבירים,
מוצע עקיףע בתיקון לחוק ההסדר נוסף במסגרתו אשר
שסימןב'לחוקשמירתהניקיוןהמוצע,בענייןפינויפסולת

בניין,ייווסףגםהואלתוספתזוע

ס"חהתשט"ו,עמ'48ע 76

ס"חהתשס"ח,עמ'534;התשע"ז,עמ'502ע 77
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תיקוןחוקהגנת
הסביבה)סמכויות

פיקוחואכיפה(

בחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-782011,בתוספתהשנייה,21ע
אחריפרט1יבוא:

סימןב'בפרקב'לחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984ע" "2ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-792000,בתוספתהראשונה,בפרט22,23ע
במקוםפרטמשנה)9(יבוא:

החלטהשלרשותלפיחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984;"ע )9("

בפקודתהמכרות80,חלקי"ד-בטלע23עתיקוןפקודתהמכרות

פרקו'-תחילה
והוראותמעבר

תחילתושלפרקזהשמונהעשרחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-24ע )א(
יוםהתחילה(ע

קבעהרשותמקומית,ערביוםפרסומושלחוקזה,חוקעזרלענייןאצירהופינוי )ב(
שלפסולתבניין,שהוראותיוהןבסטייהמהוראותחוקזה,רשאיתהרשותהמקומית,
בתוךשניםעשרחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה,לבקשמהשרומשרהפניםאישור
לחוקהעזר;לאביקשההרשותהמקומיתאישורכאמור,אושלאניתןאישורהשרים

עדיוםהתחילה,יפקעתוקפןשלהוראותחוקהעזרשהןבסטייהמהוראותחוקזהע

מינהליים, לעניינים משפט בתי בחוק  סעיף 22
הראשונה, לתוספת 23 בפרט התש"ס-2000, 
שעניינואיכותהסביבה,מופיעותהחלטותמינהליותלפי
חקיקהסביבתיתשהןנושאלעתירהמינהליתלפניבית
משפטלענייניםמינהלייםעמוצעלהחליףאתפרטמשנה)9(
באופןשכלההחלטותשלרשותלפיהחוקייכללובו,ובהן

החלטותהממונהלפיהחוקהמוצעע

עקבקביעתההסדרהמוצע,שמטרתוהסדרת  סעיף 23
האצירהוהפינוישלפסולתבנייןלכללהרשויות 
המקומיות,מוצעלבטלהסדראחרהנוגעלטיפולבפסולת
בניין,שנחקקבעברבמסגרתפרקבפקודתהמכרות,אך
טרםייושםעדהיום,ביןהשאר,בשלהעדרהתקנתתקנות
שנדרשוליישומובפועלעההסדרבפקודתהמכרותנועד
בעלי על בניין פסולת למיחזור האחריות את להטיל
מחצבותעלנוכחההסדרהמוצעהמטילאתהאחריותעל
בנייה, בעבודות העוסקים דהיינו, הבניין, פסולת יצרני
איןמקוםלהסדרהקייםבפקודתהמכרות,שכאמור,אינו

מיושםממילאע

נוסחושלפרקי"דלפקודתהמכרות,שאותומוצע
לבטל,מופיעבנספחלדבריההסברע

מוצעלקבועכיתחילתושלפרקזה-יהיהשמונה  סעיף 24
עשרחודשיםמיוםפרסומושלהחוקעזאתכדי 
לאפשרתקופתהתארגנותלכללהגורמים,ובהםלמשרד
בניין בפסולת הטיפול אתר למפעילי הסביבה, להגנת
ולרשויותהמקומיות,ליישוםחובותיהםלפיההסדרהמוצעע

כמוכןמוצעלקבועתקופתהיערכותשלשניםעשר
מקומית לרשות שתאפשר החוק, פרסום מיום חודשים
שכברישלהחוקעזרלענייןטיפולבפסולתבנייןופינויו,
שהוראותיוהןבסטייהמהוראותחוקזה,להביאולאישור

שלהשרלהגנתהסביבהושלשרהפניםע

זו הוראה לעיל, 7יד לסעיף ההסבר בדברי כאמור
להיות בכך, המעוניינת מקומית לרשות לאפשר נועדה
אחראיתבעצמהעלאספקתשירותיהאיסוףוהפינוישל
פסולתהבנייןבתחומה,כפישקייםכיוםבכמהרשויות
המעוניינות לרשויות כיתישמר מוצע לפיכך מקומיותע
שהתקינו העזר חוק של תוקפו את לאשרר הזכות בכך
באמצעותקבלתאישורהשריםכאמורבהתאםלהוראות
כי השאר, בין להבטיח, נועד זה אישור המוצעע החוק
האצירהוהפינויעלידיהרשותהמקומיתייעשובאופן

מפוקחומבוקרשלאיפגעבמימושמטרותהחוקע

לגבירשותמקומיתשלאביקשהאישורלחוקעזר
קיים,אושלאניתןלגביואישורהשרים,יפקעתוקפושל
חוקהעזר,ככלשהואבסטייהמהוראותחוקזה,אויפקעו
תוקפןשלההוראותבחוקהעזרהנוגעותלפינויפסולת

בנייןושהןבסטייהמהוראותחוקזהע

ס"חהתשע"א,עמ'738,התשע"ו,עמ'707ע 78

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"ב,עמ'1111ע 79

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(938;ס"חהתשפ"ב,עמ'12ע 80

ר ב ס ה י  ר ב ד
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פקודת המכרות

חלק י"ד: מיחזור פסולת בניין

פרק א': הגדרות

הגדרות

121. בחלק זה -

"בעל מחצבה" -כהגדרתובסעיף112;

"בעל מחצבה החייב במיחזור" -בעלמחצבההחייב
במיחזורפסולתבנייןלפיהוראותסעיף122;

"חומר חציבה" ו"מחצבה" -כהגדרתםבסעיף108;

פסולת ופינוי איסוף בחוק כהגדרתו - "מיחזור" 
למיחזור,התשנ"ג-1993;

-מישהשרהסמיכולהיותממונהלעניין "הממונה" 
חלקזה,לפיסעיף124;

"מפקח מיחזור פסולת בניין" -מישהשרהסמיכולפקח
עלביצועההוראותלפיחלקזה,כאמורבסעיף127;

-חומריםושייריחומריםהמשמשים "פסולת בניין" 
לבנייה,אושמשתמשיםבהםבקשרלעבודותבנייה,

לרבותחלקיהריסותשלמבנים;

"השר" -השרלהגנתהסביבהע

פרק ב': בעל מחצבה החייב במיחזור

חובת מיחזור של פסולת בניין

בעלמחצבההמפיקחומרחציבהמסוגשקבע )א( 122ע
השר,חייבבמיחזורפסולתבניין,בעצמואובאמצעותאחר,
בשיעורמתוךכמותחומריהחציבההמופקיםבמחצבה,

כפישקבעהשרובאופןשקבעע

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבוע,בין )ב(
השאר,כיהחובהלפיהסעיףהקטןהאמורתחולרקלגבי
סוגימחצבותשיקבעאולגביסוגיפסולתבנייןשיקבע,
ורשאיהואלקבועשיעורימיחזורשוניםלסוגיםשוניםשל

מחצבות,חומריחציבהאופסולתבנייןע

תקנותלפיסעיףקטן)א(ייקבעובהסכמתשר )ג(
האוצר, שר עם התייעצות לאחר הלאומיות, התשתיות
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,בשיםלב,
ביןהשאר,למידתהשפעתםשלחומריהחציבהותוצריהם
החובה הטלת של הכלכליות ולהשפעות הסביבה על

כאמורעלבעליהמחצבותע

מיחזור בשטח המחצבה
בעלמחצבההחייבבמיחזוררשאילבצע )1( 123ע)א(
אתהמיחזורשהואחייבבולפיסעיף122,בשטח
המחצבה,בכפוףלהוראותכלדין,ובכללזהחוק
התכנוןוהתקנותוהתכניותעלפיו,ויראורשותזו

כחלקמרישיוןהחציבהשלבעלהמחצבההחייב
במיחזור,ובלבדשמסרלממונהולמפקחהודעה
כאמור, המיחזור את לבצע כוונתו על בכתב
90ימיםלפניתחילת זמןסבירמראשולפחות

הביצועע

ישראל, במקרקעי המחצבה היתה )2 (
כמשמעותםבחוק–יסוד:מקרקעיישראל)בסעיף
זה-מקרקעיישראל(,יראואתרשותמקרקעי
הפעילות ביצוע את הרשתה כאילו ישראל
)1(,ובלבדשהתנאיםשלפיהם כאמורבפסקה

הוענקוהזכויותבמקרקעיןלאהופרוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהממונה, )ב(
אוהמפקחלאחרהתייעצותעםהממונה,להורותלבעל
לא חלקו, או כולו המיחזור, כי במיחזור החייב מחצבה
לפי להלן, המפורט בהתקיים המחצבה, בשטח ייעשה
העניין,ובלבדשנתןלבעלהמחצבההזדמנותלטעוןאת

טענותיובענייןזה:

לענייןהוראתהממונה-אםסברכיביצוע )1(
המיחזורבשטחהמחצבהעלוללפגועבסביבה,
במידההמצדיקהלאסוראולמנועאתביצוע
לפי הוראה מתן אי האמור; בשטח המיחזור
הוראותפסקהזואיןבו,כשלעצמו,כדילהתיר

פגיעהבסביבהבניגודלהוראותכלדין;

לענייןהוראתהמפקח-אםסברכיביצוע )2(
המיחזורבשטחהמחצבהעלוללפגועבניצול
המיטבישלעתודותחומריהחציבהבמחצבה;
הוראתהמפקחכאמוריראואותהכחלקמרישיון

החציבהשלבעלהמחצבהע

בעלמחצבההנמצאתבמקרקעיישראל,החייב )ג(
במיחזורלפיהוראותסעיף122,לאיבצעבשטחהמחצבה
מיחזורשהואאינוחייבבביצועולפיהסעיףהאמור,אלא

באישוררשותמקרקעיישראלובתנאיםשעליהםתורהע

החייב מחצבה בעל של במחצבה נותרה )ד(
במיחזורפסולתבנייןשאינהניתנתלמיחזור,יפנהאותה

בעלהמחצבהבהתאםלהוראותכלדיןע

הסמכת הממונה

השרימנה,מביןעובדימשרדו,ממונהלענייןחלקזהע 124ע

חובות רישום ודיווח

בעלמחצבההחייבבמיחזורינהלרישוםמלא )א( 125ע
ומפורטשלאלה:

כמותחומריהחציבהשהופקובמחצבה; )1(

או בעצמו שמיחזר הבניין פסולת כמות )2(
באמצעותאחר;
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הבנייןשמיחזר בפסולת שעשה השימוש )3(
בעצמואובאמצעותאחר;

ענייניםנוספיםשקבעהשרע )4(

ברישום לעיין רשאי מטעמו מי או הממונה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(ולקבלהעתקממנוע

לממונה יגיש במיחזור החייב מחצבה בעל )ג(
דיווחמאומת,בכתב,בענייניםהמנוייםבסעיףקטן)א(וכן
בענייניםנוספיםכפישיקבעהשר,והכלבמועדים,לגבי

תקופותובאופןשיקבעהשרע

החייב מחצבה מבעל לדרוש רשאי הממונה )ד(
לעריכת בסיס ששימש מידע כל לו להמציא במיחזור
הרישוםוהדיווחלפיסעיףזה;נדרשבעלמחצבהלהמציא

מידעכאמור,ימציאובמועדובאופןשצוינובדרישהע

הממונהאומימטעמולאיגלהידיעהאונתון )ה(
שנמסרולולפיחלקזה,אלאאםכןהדברדרושלצורך

ביצועחלקזהאולפיצושלביתמשפטע

פיצוי לבעל מחצבה החייב במיחזור

שרהאוצריקבעבתקנותפיצוילבעלמחצבההחייב 126ע
במיחזור,עשישולםלובעדהשקעהבציודשרכשלצורך
מטעמים ואשר ,122 סעיף הוראות לפי המיחזור ביצוע
לעסוק להמשיך ממנו נמנע בו, תלויים ואינם שייקבעו

בחציבהע

פרק ג': סמכויות פיקוח

הסמכת מפקחי מיחזור פסולת בניין

בלילגרועמסמכותהשרלמנותמפקחיםמבין )א( 127ע
פיקוח )סמכויות הסביבה הגנת חוק לפי משרדו, עובדי
ואכיפה(,התשע"א-2011)בפקודהזו-חוקהגנתהסביבה(,
רשאיהשרלהסמיךמפקחמיחזורפסולתבנייןמקרבעובדי

המדינהשאינםעובדימשרדוע

לפי בניין פסולת מיחזור מפקח יוסמך לא )ב(
הוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה:

ימים 90 בתוך הודיעה, ישראל משטרת )1(
אינה היא כי אליה, השר של פנייתו ממועד
מתנגדתלהסמכתומטעמיםשלביטחוןהציבור,

לרבותבשלעברוהפלילי;

בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא )2(
הסמכויותשיהיונתונותלולפיחלקזה,כפי

שהורההשר,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים;

ככל נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא )3(
שהורההשר,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםע

סמכויות מפקח מיחזור פסולת בניין וחובת זיהוי 

לשםפיקוחעלביצועהוראותחלקזהרשאי )א( 128ע
מפקחמיחזורפסולתבניין-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענו )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
כלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאו
זו, בפסקה זה; חלק הוראות ביצוע את להקל
"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-1995;

ליטול וכן מדידות, או בדיקות לערוך )3(
מסירת על ולהורות בדיקה לשם דוגמאות
שמירתן על או מעבדה לבדיקת הדוגמאות

לתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרת;

תחבורה לכלי לרבות למקום, להיכנס )4(
כשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמש

למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטע

)בוטל(ע )ב(

)בוטל(ע )ג(

מפקחמיחזורפסולתבנייןלאיעשהשימוש )ד(
בסמכויותהנתונותלולפיחלקזה,אלאבעתמילויתפקידו

ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואת )1(
תפקידו,והואלובשמדימפקח,בצבעובצורה
שהורהלענייןזההשר,ובלבדשלאיהיהבהם

כדילהטעותכנחזיםלהיותמדימשטרה;

ישבידותעודתמפקחהחתומהבידיהשר, )2(
שאותה סמכויותיו, ועל תפקידו על המעידה

יציגעלפידרישהע

להפעיל רשאי בניין פסולת מיחזור מפקח )ה(
סמכויותיוכלפיהמדינהומוסדותיה,למעטכלפימערכת

הביטחון,כהגדרתהבסעיף10לחוקהגנתהסביבהע

פרק ד': עיצום כספי

עיצום כספי

הוראה במיחזור החייב מחצבה בעל הפר )א( 129ע
הממונה רשאי להלן, כמפורט זה, חלק לפי מההוראות
להטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל
של בסכום - תאגיד הוא ואם חדשים, שקלים 25,000

50,000שקליםחדשים:
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בהתאם ומפורט מלא רישום ניהל לא )1(
להוראותלפיסעיף125)א(;

לאהגישלממונהדיווחבהתאםלהוראות )2(
לפיסעיף125)ג(;

לאפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספי )3(
עליובהתאםלהוראותהממונהלפיסעיף140ע

לאמיחזרבעלמחצבההחייבבמיחזורפסולת )ב(
בנייןבשיעוריםובאופןשנקבעולפיסעיף122,אובהתאם
להוראותהממונהשניתנולפיסעיף123)ב()1(,ככלשניתנו,
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק
זה,בסכוםשל100,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-

בסכוםשל200,000שקליםחדשיםע

הפרה נמשכת והפרה חוזרת 

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהחלקע )א( 130ע
החמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספישהיה )ב(
ניתןלהטילבשלהאילוהיתההפרהראשונה,סכוםהשווה
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרת
הוראהמההוראותלפיחלקזהכאמורבסעיף129,בתוך
שנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטל

עלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

הודעה על כוונת חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיבעלמחצבה )א( 131ע
129 הפרהוראהמההוראותלפיחלקזה,כאמורבסעיף
)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפי
אותוסעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונהביןהשאר )ב(
אתאלה:

המעשהאוהמחדלהמהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפני )3(
הממונהלפיהוראותסעיף132;

שיעורהתוספתעלהעיצוםהכספיבהפרה )4(
נמשכתאובהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף130ע

זכות טיעון

לפי חיוב כוונת על הודעה לו שנמסרה מפר .132
הוראותסעיף131רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפני
הממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולעניין

סכומו,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעהע

החלטת הממונה ודרישת תשלום 

לפי הממונה לפני טענותיו את המפר טען )א( 133ע
את ששקל לאחר הממונה, יחליט ,132 סעיף הוראות
הטענותשנטענו,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאי
הואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף

134ע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א( )1( )ב( 
לשלם דרישה לו ימסור כספי, עיצום המפר על להטיל
אתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(;בדרישת
העיצום סכום את השאר, בין הממונה, יציין התשלום

הכספיהמעודכןוהתקופהלתשלומוע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א( )2(
לו ימסור כספי, עיצום המפר על להטיל שלא

הודעהעלכךע

לאהגישהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף132, )ג(
בתוך30ימיםמיוםשנמסרהלוההודעהעלכוונתחיוב,
יראוהודעהזו,בתום30הימיםהאמורים,כדרישתתשלום

שנמסרהלמפרבמועדהאמורע

סכומים מופחתים

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכום )א( 134ע
הנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראות

סעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדת )ב(
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילקבועמקרים,
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהפחיתאתסכום

העיצוםהכספיהקבועבפרקזה,בשיעוריםשיקבעע

סכום מעודכן של העיצום הכספי 

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביום )א( 135ע
מסירתדרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןאתטענותיו
לפניהממונהכאמורבסעיף132-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתהחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלעניינים
של תשלומו עיכוב על הורה המשפט ובית מינהליים
העיצוםהכספי-יהיהסכוםהעיצוםהכספילפיסכומו

המעודכןביוםמתןפסקהדיןבעתירהע

סכומיהעיצוםהכספייעודכנוב–1בינוארבכל )ב(
שנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורעליית
המדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב–1
יעוגלו האמורים הסכומים הקודמת; השנה של בינואר
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לעניין
הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "מדד" זה,

המרכזיתלסטטיסטיקהע

הודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכנים )ג(
לפיסעיףקטן)ב(,תפורסםברשומותע
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המועד לתשלום העיצום הכספי

60ימיםמיוםמסירת העיצוםהכספיישולםבתוך 136ע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף133ע

הפרשי הצמדה וריבית

לאשולםעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו,לתקופת 137ע
פסיקת בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי הפיגור,
ריביתוהצמדה,התשכ"א-1961)בפרקזה-הפרשיהצמדה

וריבית(,עדלתשלומוע

גבייה

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחול 138ע
פקודתהמסים)גבייה(ע

עתירה

לעניינים המשפט לבית עתירה בהגשת אין )א( 139ע
מינהלייםעלדרישהלתשלוםעיצוםכספילפיפרקזה,כדי
לעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאבהסכמתהממונה

אואםביתהמשפטהורהעלכךע

התקבלהעתירהכאמורבסעיףקטן)א(לאחר )ב(
ששולםהעיצוםהכספי,יוחזרהעיצוםהכספיבתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

פרסום

הוטלעיצוםכספילפיפרקזה,רשאיהממונהלפרסם 140ע
בעיתוןאובכלדרךאחרתאתדברהטלתהעיצוםהכספי
וסכומו,אתשמושלהמפרואתמהותההפרהשבשלה
הוטלהעיצוםהכספיונסיבותיה,ורשאיהממונהלהורות

למפרלפרסםעלחשבונושלהמפרפרסוםכאמורע

שמירת אחריות פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,לא )א( 141ע
יגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהלפי

חלקזהכאמורבסעיף129ע

הוגשנגדמפרכתבאישוםבשלהפרתהוראה )ב(
לאינקוטנגדוהממונה ,129 כאמורבסעיף לפיחלקזה
בהליכיםלפיפרקזה,ואםשילםהמפרעיצוםכספי-יוחזר
לוהסכוםששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

פרק ה': עונשין

עונשין

מישאינומבצעמיחזורפסולתבנייןבשיעור )א( 142ע
אובאופןשקבעהשרלפיהוראותסעיף122,דינו-מאסר
שנהאוקנספישלושהמהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוק
העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-קנספישישה

מהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהאמורע

היתההעבירהכאמורבסעיףקטן)א(עבירה )ב(
נמשכת,רשאיביתהמשפטלהטילקנסנוסףבשיעורשל
חמישהאחוזיםמסכוםהקנסהאמורבאותוסעיףקטן,לכל

יוםשבונמשכתהעבירהע

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד

לפקח חייבים בתאגיד משרה ונושא מעביד )א( 143ע
ולעשותכלעשניתןלמניעתביצועעבירהלפיחלקזהבידי
עובדמעובדיהמעבידאובידיהתאגידאועובדמעובדיו,
לפיהעניין;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א(

)4(לחוקהעונשיןע

נעברהעבירהלפיחלקזהבידיעובדשלמעביד )ב(
אובידיתאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכיהמעביד
אונושאהמשרהבתאגיד,לפיהעניין,הפראתחובתולפי
סעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתוע

בסעיףזה,"נושאמשרהבתאגיד"-מנהלפעיל )ג(
בתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבל,אובעלתפקידאחר
בתאגידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברה

העבירהע

פרק ו': שונות

תחולה על המדינה

חלקזהיחולגםעלהמדינהע 144ע

דיווח לכנסת

השרידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, 145ע
122 סעיף לפי שנקבעו היעדים השגת על לשנה, אחת

למיחזורשלפסולתבניין,בשנהשקדמהלמועדהדיווחע

ביצוע ותקנות - חלק י"ד

לאחר רשאי, והוא זה חלק ביצוע על ממונה השר 146ע
התייעצותעםשרהתשתיותהלאומיותובאישורועדת
בכל תקנות להתקין הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים
הנוגעלביצועו,לרבותלגבידרכיהסימוןשלפסולתבניין
ממוחזרתוהפקדתערבויותלשםהבטחתביצועהוראות

לפיחלקזהע
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פרק ז': בנקאות ואשראי
תיקוןחוקהפיקוח

עלשירותים
פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-25,812016ע
בסעיף25יז,בהגדרה"לווה",בפסקה)2(,במקום"מיליון"יבוא"שישהמיליון"ע

תיקוןחוקניירות
ערך

בחוקניירותערך,התשכ"ח-821968,בסעיף15ב)4ב()א(,במקום"מיליון"יבוא"שישה26ע
מיליון"ע

פרק ז'

תחוםהבנקאותבכלל,ושוקהאשראיהקמעונאי  כללי
מעבר וחסמי כניסה בחסמי מתאפיין בפרט, 
גבוהיםוכןברמתתחרותנמוכהעכתוצאהמכךרובהציבור
רוכשאתמרביתהשירותיםהבנקאייםמהבנקשבוהוא
מנהלאתחשבוןהעוברושבשלו,בלילערוךהשוואהבין
ההצעותשלבנקיםאחריםאושלגורמיםחוץ־בנקאיים,
ובכללזהבלילערוךהשוואהמעמיקהשלהעלויותשל

ההצעותהשונותע

התחרותמצדגורמיםחוץ־בנקאיים,עלאףהשיפור
המסויםשחלבהבתקופההאחרונה,נותרהמוגבלתעזאת,
ביןהשאר,כתוצאהמיתרונותמובניםשישלבנקיםובכלל
זהגישהלמקורותמימוןבעלותנמוכה,כדוגמתפיקדונות
הציבורשמנוהליםעלידםוכןשליטתםבגישהשלחלק
הפיננסיתולאפשרות גדולמהמתחריםשלהםלמערכת

להעבירכספיםדרךמערכותהתשלומיםע

מוצעלהגביראתהתחרותבשוקזהבאמצעותהגברת
השקיפותללקוחותהבנקיםוחיזוקהגופיםהחוץ–בנקאיים

המתחריםבבנקיםבכמההיבטיםכמפורטלהלןע

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים  סעיפים
פיננסייםמוסדרים()תיקוןמס'4(,התשע"ז-2017,  25 ו־26
שתיקןאתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים 
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016)בפרקזה-
חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים(,נקבעהחובתרישויעל
מפעילמערכתלתיווךבאשראי,שהיאמשמשתלתיווך
אשראי למתן עסקאות ביצוע לשם ללווים מלווים בין
פיננסיים שירותים נותני על למפקח וניתנה ולתפעולן,

סמכותפיקוחלגבימפעילכאמורע

בעקבותהתיקוןהאמור,ולפיההסדרהחוקיהקיים,
מפעילימערכתלתיווךבאשראישנותניםאשראיליחידים
אולתאגידבסכוםשאינועולהעלמיליוןשקליםחדשים,
מפוקחיםכיוםבמסגרתרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,תחתפיקוחהשלרשותשוקההוןוהמפקחעל

נותנישירותיםפיננסייםע

גופיםשמעונייניםלגייסכספיםמציבורהמשקיעים
כדילתתאשראילתאגיד,באופןדומהלמפעילמערכת
לתיווךבאשראיאךבהיקףשעולהעלמיליוןשקליםחדשים
ועדל־6מיליוןשקליםחדשים,נדרשיםלהירשםכרכזי
הצעהבהתאםלפרקה'5לחוקניירותערך,התשכ"ח-1968
)בפרקזה-חוקניירותערך(,והפיקוחעליהםנעשהעל

ידיהרשותלניירותערךע

המפורט הפיקוחי ההסדר כי התברר הזמן, בחלוף
לאהשיגאתמטרותיו,שכןישכיוםשבעהרכזיהצעה
אינם הם אך ערך, ניירות ברשות ומפוקחים הרשומים
ואילו המבוזר, במודל לתאגידים אשראי במתן פועלים
מפעילימערכותלתיווךבאשראי,המפוקחיםתחתרשות
שוקההון,אינםמבקשיםלהירשםכרכזיהצעה,ועלכן
אינםנותניםאשראילתאגידיםבהיקףשעולהעלמיליון
הרגולטורי הנטל עקב השאר, בין זאת, חדשיםע שקלים

הכרוךבפיקוחמקבילשלשתירשויותעלגופיםאלהע

כדילהגביראתהתחרותבאשראילעסקיםקטנים
ובינונייםואתהיצעהאשראילעסקיםאלהולהפחיתאת
הנטלהרגולטורי,מוצעלתקןאתהחוקיםהרלוונטיים-
חוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוחוקניירותערך,כךשסך
חובהאשראישתאגידיוכללגייסבאמצעותבעלרישיון
שקלים ממיליון יגדל אשראי, לתיווך מערכת להפעלת

חדשיםלשישהמיליוןשקליםחדשיםע

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשפ"ב,עמ'865ע 81

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשפ"ב,עמ'328ע 82
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תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-27-831981ע

בסעיף2,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

סירבתאגידבנקאילתתאתהשירותהמנויבסעיףקטן)א()2(לגוףפיננסי ")ה(
אושלאנתןשירותכאמורבתוךשלושהחודשיםממועדהפנייהשלאותוגוף
)בסעיףקטןזה-עיכובבמתןהשירות(,ימסורהתאגידהבנקאיהודעהעלכך
למפקחעלהבנקיםוינמקאתסירובולמתןהשירותאואתהסיבהלעיכובבמתן
השירות,לפיהעניין;המפקחרשאילתתהוראותלביצועסעיףקטןזה;בסעיףקטן
זה"גוףפיננסי"-בעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016,אוחברתתשלומיםכהגדרתהבחוקהסדרת

העיסוקבשירותיתשלום,התשפ"ג-842023ע";

בסעיף5א- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"עמלות"יבוא"עמלותוריביות"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"סכומי"יבוא"סכומיהעמלות )ב(
והריביותאועלשיעורןשהואגובהבעדכלשירותשנתןללקוח;המידעיימסר

בהתאםלהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(ע";

לפסקה 1 סעיף 27 

בשניםהאחרונותקמותחברותרבותבתחוםה'פינטק'
-תחוםשבמסגרתונעשהשימושבטכנולוגיהחדשנית
לצורךאספקתמוצריםושירותיםבתחוםהפיננסי,כגון:
פיננסי, ניהול השקעות, ניהול תשלום, שירותי אשראי,
אלה חברות הפינטק(ע חברות - זה )בפרק ועוד ביטוח
מצליחותלערעראתהשליטהשלהשחקניםהמסורתיים
בתחוםבאמצעותפתרונותטכנולוגייםייחודיים,שלרוב
יעיליםיותרמהמוצריםהקיימים,ואףמציעותפתרונות
מספקע פתרון קיבלו לא כה שעד לאוכלוסיות ייעודיים
את להגביר יכולה בישראל הפינטק חברות פעילות
רמת את לעלות שונים, ושירותים למוצרים הנגישות
השירותים בעלויות להפחתה להביא בתחום, השירות

הפיננסייםבישראלולחוללתחרותבשוקהפיננסיע

ביוםכ"אבאיירהתשפ"א)3במאי2021(פרסמהרשות
התחרותדוחבנושאחברותהפינטקוקשייםבפעילותןמול
המערכתהבנקאיתעזאתבהמשךלפניותשהגיעואלרשות
התחרותמאתחברותפינטקבנוגעלקשייםשלהןבפעילות
מולהמערכתהבנקאיתעמהבדיקהעלהכיהבנקיםמטילים
דרישותשמקשותעלחברותהפינטקלפתוחולנהלחשבון
הן הבנקים שמציבים מהדרישות חלק בבנקע ושב עובר
בלתיישימות,מעכבותואףמונעותאתכניסתןשלחברות
הפינטקלפעילותבישראלולתחרותבבנקיםעישלצייןכי
פעילות לצורך חיוני מוצר הוא בבנק ושב עובר חשבון
להציע יכולות לא הן בלעדיו שכן פינטק, חברות של
מוצריםושירותיםבעבורלקוחותיהןעיתרהמזאת,הדין
הכירבחשיבותשירותזה,וסעיף2)א()2(לחוקהבנקאות
)שירותללקוח(,התשמ"א-1982)בפרקזה-חוקהבנקאות

זהע שירות לתת חובה קיימת כי קובע ללקוח((, )שירות
לפיכך,קשייםבפתיחתחשבוןוניהולועשוייםלהיותחסם

משמעותילכניסתחברותפינטקלפעילותבשוקע

במטרהלבחוןסוגיהזוואתטעמיהבנקיםלסירובלמתן
שירותכאמור,מוצעלקבועכיתאגידבנקאיהמסרבלתת
שירותשלפתיחהוניהולשלחשבוןעוברושבבבנקכאמור
בסעיף2)א()2(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,לגוףפיננסי,
שהואבעלרישיוןלפיחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,
אולחברתתשלומיםשתהיהמפוקחתעלידירשותניירות
ערך,אושלאנתןשירותזהבתוךשלושהחודשיםמיום
הפנייהשלגוףכאמור)בפרקזה-עיכובבמתןהשירות(,
ימסורהודעהעלכךלמפקחעלהבנקיםוינמקאתסירובו
למתןהשירותאואתהסיבהלעיכובבמתןהשירותעיובהר,
כיהמדוברבסירובאובעיכובם,לפתיחהוניהולשלהחשבון
לרבותבדרךשלסגירתחשבון,ואיןהכוונהלסירובשל

פעולהספציפיתבאותוחשבוןאולעיכובהע

כמוכן,מוצעלתתסמכותלמפקחעלהבנקיםלעניין
זה,ולקבועשהואיהיהרשאילתתהוראותלביצועלדיווח

כאמורע

לפסקה 2

2021,משקביתממוצעבישראלמשלם נכוןלשנת
לבנקיםעמלותבסך2,100שקליםחדשיםכלשנהעההנחה
המקובלתהיאשחלקגדולשלהלקוחותלאמודעלהיקף
משום השאר, בין וזאת לבנקים משלם שהוא העמלות
ובמרבית הלקוחות, מחשבון ישירות נגבות שהעמלות
בשנים באופןמספקע ללקוחות שקוף אינו המקריםהוא
השקיפות את לקדם צעדיםכדי נעשוכמה האחרונות,

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשפ"ב,עמ'864ע 83
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בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"לענייןעמלות"; )ג(

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"תאגידבנקאי"יבוא"שאינובנק"; )ד(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בתחילתכלחודשקלנדריישלחבנקלכללקוחהודעהשתכלולאת ")ד(
הפרטיםהמפורטיםלהלן:

בחודש מהלקוח הבנק שגבה העמלות של הכולל הסכום )1(
הקודםלמועדשליחתההודעהכאמור;

בחודש מהלקוח הבנק שגבה הריביות של הכולל הסכום )2(
הקודםלמועדשליחתההודעהכאמורע

הודעהכאמורבסעיףקטן)ה(,תישלחללקוחבאמצעישמאפשר )ה(
תקשורתמיידיתונגישהבאופןהמיטביביותרמביןהדרכיםשבהןבחר

הלקוחלקבלהודעותמהבנקע

בסעיףזה,"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981ע"; )ו(

ללקוחות,ואולםהמודעותלגובההעמלותשנגבותממשקי
מלברר הלקוח נמנע רבות ופעמים נמוכה, עדיין הבית

באופןאקטיבימהוהיקףהעמלותהנגבותממנוע

יתרהמזאת,כאמורלעיל,תחוםהבנקאותובפרטשוק
האשראיהקמעונאימתאפייןבחסמיכניסהובחסמימעבר
גבוהיםוברמתתחרותנמוכהעכתוצאהמכךרובהציבור
רוכשאתמרביתהשירותיםהבנקאייםמהבנקשבוהוא
מנהלאתחשבוןהעוברושבשלו,בלילערוךהשוואהבין
ההצעותשלבנקיםאחריםאושלגורמיםחוץ־בנקאיים,
ובכללזהבלילערוךהשוואהמעמיקהביןהעלויותשל

ההצעותהשונותע

וכוחהשוקשקייםאצל העדרהשקיפותללקוחות
הבנקהמנהלאתחשבוןהעוברושבשלהלקוח,וכןרמת
התחרותהנמוכה,מוביליםלכךשמשקיהביתמשלמים

עלותניכרתעלהשירותיםהבנקאייםע

השקיפות את להגביר וכדי לעיל, האמור לנוכח
והמודעותהצרכניתשללקוחות,מוצעלחייבאתהבנקים
באמצעי קלנדרי, חודש כל בתחילת לקוח, לכל לשלוח
יפורט שבה הודעה ונגישה, מיידית תקשורת שמאפשר
הסכוםהכוללשלהעמלותשגבההבנקמהלקוחבחודש
הקודםלמועדשליחתההודעהכאמורוהסכוםהכוללשל
הריביותשגבההבנקמהלקוחבחודששקודםלמועדשליחת
ההודעהכאמורעיובהרכיעלסכומיםאלהלכלולאתכלל
העמלותבעדכללהשירותיםשהבנקנותןללקוחותיו,דוגמת
חשבוןעוברושב,ניירותערך,כרטיסיחיובועוד,וכןעמלות
שהבנקגובהבאמצעותצדדייםשלישיים,כגוןמתפעל

ההנפקהשלכרטיסחיובשמונפקעלידיהבנקע

כךיתאפשרללקוחותלהביןאתהמחירשאותוהם
משלמיםבעבורשירותיםבנקאייםוהמודעותהצרכנית

זולמעשהתשווהאתהשקיפות לענייןזהתגברעהצעה
שלעלותהשירותיםהבנקאייםלשקיפותשלעלותמוצרים
אחריםכגוןחשמלומים,שהתשלוםבעבורםמתבצעלאחר
קבלתהשירות,והיאתקלעלהלקוחלהביןאתהעלות

האמיתיתשלשירותיםאלהע

כדילמנועמצבשבוהודעהזומכילהפרטיםרבים
לקבוע מוצע בה, האמור את להבין הלקוח על שיקשו
כיהבנקימסורבמסגרתההודעהאתהסכוםהכוללשל
הריביות של הכולל הסכום ואת ממנו שנגבו העמלות
שנגבוממנו,בליפרטיםנוספיםעעםזאת,יובהרכיאין
היקף על והרחבה לפרטים הלקוח את להפנות מניעה
הסכומיםבהודעהנפרדתאובאמצעיתקשורתאחר,וזאת

באופןפשוטשאינומקשהעלהבנתהאמורבהודעהע

כאמור,מוצעלקבועשהודעהכאמורתישלחללקוח
לדוגמה, ונגישה, מיידית תקשורת שמאפשר באמצעי
בעתהזו,מסרוןלטלפוןסלולרי)לרבותמסרוןקולי(הוא
אמצעישמאפשרתקשורתמיידיתונגישהבאופןמיטביע
ותגבר כאמור ההודעה את לקבל הלקוח על יוקל כך
המודעותהצרכניתשלולענייןזהעכמוכן,וכדילהתאים
אתההודעהלכללחלקיהאוכלוסייהביןאםהםבחרו
לקבלמידעבאמצעותמסרוןכאמורוביןאםלאו,וכןכדי
לשמורעלנייטרליותטכנולוגית,מוצעלקבועשההודעה
כאמורתישלחבאמצעישמאפשרתקשורתמיידיתונגישה
באופןהמיטביביותרמביןהדרכיםשבהןבחרהלקוחלקבל
הודעותמהבנקעדהיינו,אםהלקוחלאבחרלקבלמידע
אתההודעה לשלוח הבנק על מסרוןכאמור, באמצעות
האמורהבאמצעיאחרשמאפשראתהתקשורתהמיידית
והנגישהביותרמביןהדרכיםשהלקוחבחרלקבלהודעות

מהבנקע
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בסעיף7ד,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

במסגרתהסכםההתקשרותשביןהתאגידהבנקאילביןהלקוחשלטובתו ")ב(
מונפקכרטיסהחיוביחולוהוראותאלה:

התאגידהבנקאייאפשרלגוףהמתפעללקבלאתהסכמתהלקוח )1(
לעשותשימושבמידעשהגיעלידיהגוףהמתפעלאגבביצועההנפקה
אותפעולההנפקה,לצורךמתןשירותיםללקוחשלגביהםמפוקחהגוף

המתפעל;

התאגידהבנקאילאימנעמהגוףהמתפעל,במעשהאובמחדל,לקבל )2(
אתהסכמתהלקוחכאמור;

הסכםההתקשרותעםהלקוחלהנפקתכרטיסהחיובלאיותנהבמתן )3(
הסכמהכאמורלגוףהמתפעלע";

בסעיף9ט)א(,אחרי")בפרקזה-התעריפוןהמלא("יבוא"ובלבדשאופןחישוב )4(
העמלותכאמורלאיכלולסכוםאושיעורמזערי"ע

לפסקה 3

במסגרתהחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיות
בשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2017,
תוקןחוקהבנקאות)שירותללקוח(,ונקבעבוכיתאגיד
בנקאילאימנע,במעשהאובמחדל,מגוףפיננסיהעוסק
בתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובשמנפיקהתאגידהבנקאי
במידעשהגיע )בפרקזה-גוףמתפעל(לעשותשימוש
לידיהגוףהמתפעלאגבביצועהנפקהאותפעולההנפקהע
מטרתהוראהזוהייתהלמנועמתאגידבנקאילהגבילאת
יכולתושלגוףמתפעללהשתמשבמידעשהגיעאליוכדין
ובהסכמתהלקוח,ובכךלפגועביכולתושלהגוףהמתפעל

להתחרותבתאגידהבנקאיע

עםזאת,גםלאחרהתיקוןהאמור,נראהשקייםקושי
לגופיםהמתפעליםלעשותשימושבמידעהמצויבידם
אגבביצועהנפקהאותפעולהנפקה,וזאתבשלהקושי
שלהםלקבלאתהסכמתהלקוחותלשימושבמידעעלידי
הגוףהמתפעל,הסכמההדרושהבהתאםלהוראותחוק

הגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ע

כדילממשאתמטרותהתיקוןהאמור,מוצעלתקןאת
סעיף7ד)ב(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כךשבמסגרת
הלקוח לבין הבנקאי התאגיד שבין ההתקשרות הסכם
שלטובתומונפקכרטיסהחיוב,התאגידהבנקאייאפשר
לגוףהמתפעללקבלאתהסכמתהלקוחלעשותשימוש
במידעשהגיעלידיהגוףהמתפעלאגבביצועההנפקה
אותפעולההנפקה,לצורךמתןשירותיםללקוחשלגביהם
מפוקחהגוףהמתפעל,וכן,שהתאגידהבנקאילאימנע
מהגוףהמתפעל,במעשהאובמחדל,לקבלאתהסכמת
הלקוחכאמורעיובהר,כיהסכמתהלקוחלגוףהמתפעל,גם
אםזונעשיתבמסגרתהסכםההנפקהשלהתאגידהבנקאי
עםהלקוח,אינהכשלעצמהגורמתלכךשהגוףהמתפעל
יהיהצדלהסכםההנפקהוהואלאיהיהמחויבבחובות

שחלותעלהמנפיק-התאגידהבנקאי-רקבשלהעובדה
שההסכמהלשימושבמידעניתנהבעבורהגוףהמתפעל

במסגרתההסכםשביןהבנקלביןהלקוחע

עם ההתקשרות הסכם כי לקבוע מוצע כן, כמו
הסכמה במתן יותנה לא החיוב כרטיס להנפקת הלקוח
לגוףהמתפעל,זאתכדישללקוחתינתןהאפשרותלבחור
אםלהסכיםלהתירלגוףהמתפעללהשתמשבמידעאו

לאלהסכיםע

כיום הקבועה ההוראה את מחליף המוצע הסעיף
בסעיף7ד)ב(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(עוזהנוסחסעיף

7ד)ב(שאותומוצעלהחליף:

במעשהאובמחדל, ימנע, לא תאגידבנקאי ")ב(
מגוףמתפעללעשותשימושכמפורטלהלן,במידעשהגיע
לידיהגוףהמתפעלאגבביצועהנפקהאותפעולההנפקה:

מתןשירותיםכמנפיק; )1(

מתןאשראי; )2(

פעילותהנלוויתלמתןשירותיםכמנפיקאו )3(
למתןאשראיע"

יובהרכיהאמורבסעיףזהאינוגורעמהוראתסעיף
בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת לחוק 11
הבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2017)בפרק

זה-החוקלהגברתהתחרות(ע

לפסקה 4

סעיף9טלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,קובע,בין
השאר,שהנגיד,לאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת,
יקבע,בכללים,רשימהשלשירותיםשבעדםרשאיתאגיד
של חישובן אופן ואת מלקוחותיו, עמלות לגבות בנקאי
- זה )בפרק אלה שירותים בעד לגבות שניתן העמלות
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תיקוןחוקלהגברת
התחרותולצמצום

הריכוזיותבשוק
הבנקאותבישראל

)תיקוניחקיקה(

בחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,28ע
התשע"ז-852017,בסעיף9,סעיףקטן)ג(-בטלע

בכללים לקבוע רשאי הנגיד כן, כמו המלא(ע התעריפון
תעריפוניםמצומצמיםמתוךהתעריפוןהמלא,לגביסוגי
שירותיםבנקאייםאוסוגילקוחות)בפרקזה-תעריפונים
מצומצמים(עהוראותאלהחלותעללקוחשהואיחידאו

עסקקטן,כהגדרתובכלליהנגידע

יובהר,כיסמכותזו,בשונהמהסמכותשישלנגידלפי
סעיף9יב,אינהקשורהלפיקוחעלגובההעמלותעככלל,
ידיהתאגידיםהבנקאיים מחיריהשירותיםנקבעיםעל
במסגרתתעריפוניםשהםמפרסמים,אשרנדרשיםלעמוד

בהוראותהנגידהאמורותע

יצוין,כיהמחיריםשלמרביתהשירותיםשמפורסמים
במסגרתהתעריפוניםהםמחיריםשקובעיםהבנקיםבאופן
עצמאי,ולגביהםאיןלבנקמניעהלגבותמלקוחותיו,בעבור
אותםשירותים,עמלותבגובהשונה,ובלבדשהואנמוך
מגובההמחירשפורסםבתעריפון,לרבותגבייהשלעמלה

נמוכהמעמלתהמינימוםהקבועהבתעריפוןע

כוח יקבע, הנגיד שבו מצב ייתכן אלה, בנסיבות
עמלה חישוב באופן כי לחוק, 9ט סעיף לפי סמכותו
מסוימת,הבנקיוכללצייןעמלתמינימוםלאותושירות,אך,
בפועל,ומאחרשהבנקרשאילגבותעמלהנמוכהמעמלת
המינימוםשקבועהבתעריפון,לאחרמשאומתןביןלקוח
התאגיד שיגבה העמלה הבנקאי, התאגיד לבין מסוים

הבנקאיתהיהנמוכהמעמלתהמינימוםע

בעיקר פוגעת כזה, במצב מינימום, עמלת קביעת
בלקוחותעםמודעותצרכניתנמוכהאשראינםמודעים
מעמלת יותר נמוכה עמלה לגבות הבנק של לאפשרות
המינימוםהקבועהבתעריפונים,והיאעלולהלהטעותאת

אותםהלקוחותע

יתרהמזאת,לפיהתאוריההכלכלית,מחירמינימום
נועדלהגןעליצרןבשוקשמתאפייןבכוחשוקמשמעותי
בצדהביקושעכאמורלעיל,המצבבשוקהבנקאותהוא
ביחס לקוחותיו כלפי שוק כוח בנק לכל כלומר הפוך,
למוצריםבנקאייםרביםעאילכך,מעברלפגיעהבלקוחות
מינימום מחיר קביעת נמוכה, צרכנית מודעות בעלי
אינה קטנים ולעסקים בית למשקי בנקאיים בשירותים

תואמתואינהנדרשתבשוקהבנקאותע

לנוכחזאת,מוצעלקבועשאופןחישובןשלעמלות
בתעריפוןהמלאובתעריפוניםהמצומצמיםלאיכלולסכום

אושיעורמזעריע

ביוםד'בשבטהתשע"ז)31בינואר2017(פורסם  סעיפים
חוקלהגברתהתחרותעבמסגרתהחוקתוקןחוק  28 ו־29

בנק שלפיו סעיף בו ונוסף )רישוי(, הבנקאות 
בעלהיקףפעילותרחב,קריבנקששווינכסיועולהעל

20%משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראל,לאיעסוק
בתפעולהנפקהוסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיובעסעיף
זהנועדלהביאלהפרדהביןהבנקיםהגדוליםלביןחברות
כרטיסיהאשראישבבעלותםולאפשרלחברותאלהלהוות
האשראי בתחום הבנקאית המערכת על תחרותי' 'איום

הקמעונאיע

כדילאפשרלחברותכרטיסיהאשראיהמופרדותלצבור
נתחשוקמשמעותישיאפשרלהןלגייסבסיסלקוחותרחב,
נקבעבסעיף9)ג(לחוקלהגברתהתחרות,כימתוםארבע
שניםמיוםהתחילהועדתוםשבעשניםמיוםהתחילה,
היינו:מיוםי"חבשבטהתשפ"א)31בינואר2021(עדיום
כ"אבשבטהתשפ"ד)31בינואר2024()בפרקזה-תקופת
צמצוםהמסגרותהראשונה(,סךמסגרותהאשראיבכרטיס
אשראישללקוחותבנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיק
כרטיסיחיוב,בכלשנה,לאיעלהעל50%מסךמסגרות
האשראיבכרטיסיאשראישללקוחותהבנקכפישהיה
בשנת2015עלצדהוראהזו,וכדילמנועפגיעהבלקוחותבעלי
מסגרתאשראינמוכה,הסעיףקובעכיבחישובסךמסגרות
האשראיכאמור,יובאובחשבוןמסגרותאשראישללקוחות
הבנקהגבוהותמ־5,000שקליםחדשים,ולאתופחתמסגרת
אשראישללקוחלסכוםנמוךמ־5,000שקליםחדשיםרק
בשלהאמורבסעיףעהשיעורוהסכומיםבהוראהזותוקנו

כמהפעמיםבצושלשרהאוצרע

בינואר2023התקיןשרהאוצרתקנותלענייןשינוי
ההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב",וההוראההמחייבת
בנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיובלצמצם
אתמסגרותהאשראיבכרטיסיאשראישהנפיקללקוחותיו,
נקבעהלתקופהנוספת,בהתאםליוםהתחילהשלהתקנות,
ואףהורחבהלגביבנקיםנוספים)בפרקזה-תקופתצמצום

המסגרותהשנייה(ע

בעקבותיישוםההוראהכאמור,התקבלוכמהפניות
מהציבורבנוגעלהשלכותשלהוראותאלהעלההתנהלות
הסדירהשלמשקיהביתעזאתעלרקעהגידולבצריכה
בכרטיסיאשראישהתרחשהמאזמועדקביעתההוראות,
הנובעים אשראי למסגרות בביקושים הגידול ובפרט
מגידולטבעישלהאוכלוסייה,מהגידולבשימושהציבור
בתשלומיםדיגיטליים,ומעלייתההוצאההממוצעתשל

משקביתבישראלע

זוכדילקדםאת עלאףהפוטנציאלשישבהוראה
התחרות,לנוכחההשלכותכאמורלעילמוצעלתקןאת
החוקלהגברתהתחרותכךשאחרייוםכ"אבשבטהתשפ"ד
)31בינואר2024(,תבוטלההוראההמחייבתבנקבעלהיקף
פעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוב,לצמצםאתמסגרות

האשראיבכרטיסיאשראישהנפיקללקוחותיוע

ס"חהתשע"ז,עמ'364;התשפ"ב,עמ'1858ע 85
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פרקבנקאות
ואשראי-תחילה

הבנקאות29ע בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת לחוק 9 סעיף של תחילתו
בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2017,כנוסחובסעיף28לחוקזה,ביוםכ"בבשבט

התשפ"ד)1בפברואר2024(ע

כאמור,ביטולההוראהיחלביוםכ"אבשבטהתשפ"ד
)31בינואר2024(-שהואתוםתקופתצמצוםהמסגרות
הראשונהעדחייתמועדהתחילהנובעמכךשהנימוקים
המפורטיםלעילבדברהצורךלבטלאתההוראהמתקיימים
לגביתקופתהצמצוםהראשונהרקבאופןחלקי,ועלכןלגבי
תקופהזוניתןמענהבדמותצולהגברתהתחרותולצמצום
הריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה()שינוי
השיעורוהסכומיםלענייןצמצוםמסגרותאשראילפיסעיף
9)ג(לחוק()תיקון(,התשפ"ג-2023,שבמסגרתוהופחתהיקף
צמצוםהמסגרותהנדרשבתקופהזועלגביתקופתצמצום
לעיל המפורטים ומאחרשהנימוקים השנייה, המסגרות
בדברהצורךלבטלאתההוראהמתקיימיםבאופןמלא,
מוצעלבטללגביהאתההוראהבאופןמלאעבנסיבותאלה,
מוצעכימועדתחילתביטולההוראהיחלבתוםתקופת

צמצוםהמסגרותהראשונהע

וזהנוסחסעיף9)ג(שאותומוצעלבטל:

מתוםארבעשניםמיוםהתחילהועדתוםשבעשנים ")ג(
מיוםהתחילה,סךמסגרותהאשראיבכרטיסיאשראישל

לקוחותבנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוב,
בכלשנה,לאיעלהעל75%מסךמסגרותהאשראיבכרטיסי
האשראישללקוחותהבנקכפישהיהבשנת2015;בחישוב
סךמסגרותהאשראיכאמור,יובאובחשבוןמסגרותאשראי
שללקוחותהבנקהגבוהותמ־10,000שקליםחדשים;לא
תופחתמסגרתאשראישללקוחלסכוםנמוךמ־10,000
שקליםחדשיםרקבשלהאמורבסעיףקטןזה;שרהאוצר,
בהסכמתהנגידובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי

לקבועבצו-

שיעורשונהמהשיעורהאמורבפסקהזולעניין )1(
סךמסגרותהאשראי;

סכומיםשוניםמהסכומיםהמפורטיםבפסקהזו; )2(

מבנק הנדרשת ההיערכות לעניין הוראות )3(
לשינוימסגרותהאשראיולענייןאופןמתןהודעה

ללקוחותהבנקבדברשינויהמסגרותכאמורע"
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פרק ח': יבוא מוצרי מזון
תיקוןחוקהגנה

עלבריאותהציבור
)מזון(

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-862015)בפרקזה-חוקהמזון(-30ע

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"טמפרטורהמוגדרת"יבוא: )א(

""יבואמזוןבמסלולהאירופי"-יבואמזוןלפיהוראותסעיף54א;";

)2021 בנובמבר 18( התשפ"ב בכסלו י"ד ביום  סעיף 30
פורסם,במסגרתחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוני  כללי

לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה 
חוק - זה )בפרק התשפ"ב-2021 ו־2022(, 2021 התקציב
על הגנה לחוק 3 מס' תיקון ,)2021 הכלכלית התוכנית
בריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015)בפרקזה,בהתאמה
-תיקוןמס'3,חוקהמזון(עתיקוןמס'3נועדלהוותנדבך
סחר חסמי להסרת בין־משרדי צוות המלצות ביישום
שנת בתחילת והכלכלה האוצר שרי שהקימו ביבוא
2021,בהשתתפותנציגיםממשרדראשהממשלה,משרד
המשפטים,רשותהמסים,אגףהתקציביםואגףהכלכלן
הראשיבמשרדהאוצר,הממונהעלחוקיותהיבואבמשרד
הכלכלהוהתעשייה,בנקישראלורשותהתחרותעהצוות
האמורהוקםלשםבחינתיישומהשלהחלטתועדתשרים
לעניינייוקרהמחיה,הריכוזיותועידודהתחרותיותבמשק
מיוםט'בכסלוהתשע"ה)1בדצמבר2014(,בנושאהגברת
אשר היבוא, בתחום האסדרה תהליכי וייעול התחרות
קיבלהתוקףכהחלטתממשלה)מס'2318(ביוםי"טבכסלו
התשע"ה)11בדצמבר2014(,ואשראימצהאתדוחהוועדה
להגברתהתחרותוהסרתחסמיםביבואבראשותהמנהל
הכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהמיוםי"חבחשוון
התשע"ה)11בנובמבר2014(עבמסגרתתיקוןמס'3נערכו
שורהשלתיקוניםבחוקהמזוןשעניינם,ביןהשאר,יצירת
מסלוליבואהמאפשריבואמזוןעלבסיסעמידהבדרישות
הרגולציהשלהאיחודהאירופיואימוץהוראותמסוימות
החלותבאיחודהאירופילגביייצור,ייבואאושיווקשל
מזון,בתנאיםובהחרגותכקבועבחוקהמזוןכתיקונובתיקון
מס'3עלשםכךנוספהלחוקהמזוןתוספתשנייהא',ובה
פורטוהוראותהאיחודהאירופיהמאומצותוכןהתנאים
וההחרגותשבהםאומצו)בפרקזה-ההוראותהמאומצות(ע

כחלקמההסדרלענייןאימוץהוראותמחייבותהחלות
באיחודהאירופיבמסגרתתיקוןמס'3נקבעבסעיף3א)יא(
לחוקהמזוןכילאייקבעועבירות,עונשיםאוהפרותשניתן
המאומצות, ההוראות בשל כספי עיצום עליהן להטיל
ולאיוטלואחריותפליליתאועיצוםכספיעלמישהפר
להצעת ההסבר בדברי המאומצותע מההוראות הוראה
חוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
2021ו־2022(,התשפ"א-2021 הכלכליתלשנותהתקציב
צוין ,)1255 ,840 עמ' התשפ"א, הממשלה, חוק )הצעות
הטלת גם שיאפשר נוסף חוק תזכיר יופץ בהמשך כי

עיצומיםכספייםויוסדרובמסגרתוהפרותספציפיותלעניין
ההוראותהמאומצות,כמקובלבהסדריעיצומיםכספייםע

זונועדה,ביןהשאר,להחילאתמנגנון הצעתחוק
ההוראות של הפרות לעניין הכספיים העיצומים
המאומצות,וכןלערוךבחוקהמזוןתיקוניםבשורהשל
נוספים משלימים הסדרים זה ובכלל נוספים, נושאים
הנוגעיםלתיקוןמס'3כגוןהסדרהבחקיקהראשיתשל
קבוע אשר מזון, ליצרני נאות ייצור אישור מתן הליך
כיוםבתקנותבריאותהציבור)מזון()תנאיייצורנאותים(,
ייצורנאותים(, תנאי תקנות - זה )בפרק התשנ"ג-1993
הגבלתסמכותושלשרהבריאותלהתקיןתקנותבעניינים
שלגביהםהוחלוההוראותהמאומצות,ושמירתסמכותו
לגביו שחלות מזון כי לקבוע המזון שירות מנהל של
ההוראותהמאומצותהואמזוןמזיק,אםהתעוררחשש

כיבמזוןישגורםרעילאומזיק,והכולכפישיפורטלהלןע

יצויןכיבהתאםלהוראותסעיף109לחוקהתוכנית
לעניין מעבר והוראות תחילה שעניינו ,2021 הכלכלית
תיקוןמס'3,מרביתסעיפיתיקוןמס'3נכנסולתוקףביום
ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(אוייכנסולתוקףבמועד
נדחהשלאיעלהעלתשעהחודשיםלאחרמכןושקבעשר
הבריאותבצועלענייןסעיפיםמסוימיםהכלוליםבתיקוןמס'
3נקבעובאותוסעיףמועדיתחילהאחרים,כךשחלקם
1( התשפ"ו באב י"ח ביום רק לתוקף להיכנס עתידים
באוגוסט2026(,ובהםסעיף41לחוקהמזוןכנוסחובתיקון
מס'3לענייןחובתיצרנימזוןליישוםתוכניתבטיחותמזון
בבקרהעצמיתעלנוכחהאמור,חלקמהתיקוניםהמוצעים
זו,שולבובמסגרתתיקוןעקיף לחוקהמזוןבהצעתחוק
לחוקהתוכניתהכלכלית2021,בשלהתייחסותםלתיקונים
שנערכובמסגרתתיקוןמס'3וטרםנכנסולתוקףעלגביחלק
מאותםסעיפיםבחוקהמזוןשתוקנובמסגרתתיקוןמס'3
ושתחילתתיקונםנדחתה,מוצעהסדרבינייםשיחולמיום
תחילתושלהחוקהמוצעבהצעתחוקזועדיוםי"זבאב
התשפ"ו)31ביולי2026()בפרקזה-תקופתהוראתהשעה(,

הכולכמפורטלהלןע

לפסקה )1(

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותבחוקהמזון-סעיף2,
לצורךהתאמתולמונחיםשנעשהבהםשימושבחוקהמזון

כתיקונוהמוצעבהצעתהחוקע

דינימדינתישראל,נוסחחדש36,עמ'749;ס"חהתשפ"ב,עמ'427ע 86
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בהגדרה"לשכתבריאותמחוזית",המילים"וכןלשכתהבריאותהאזורית )ב(
אשקלון"-יימחקו;

אחריההגדרה"לשכתבריאותמחוזית"יבוא: )ג(

""מזהםביולוגי"-אחדמהמפורטיםלהלן,העלוללהזיקלבריאותהאדם:

אצה, עובש, שמר, נגיף, חיידק, זה ובכלל מיקרואורגניזם, )1(
פרוטוזואהטפילי)parasiticprotozoa(אותולעתמיקרוסקופית
באופן הוסף שלא ,)microscopic parasitic helminths( טפילית

מכווןלמזון;

רעלןאותוצרשלמיקרואורגניזםכאמורבפסקה)1(; )2(

;)prion(פריון )3(

"מזהםכימי"-חומרשלאהוסףבאופןמכווןלמזון,העלוללהימצאבמזון
או החזקתו או הובלתו אריזתו, ייצורו, של מהשלבים כתוצאה

כתוצאהמזיהוםסביבתי,ועלוללהזיקלבריאותהאדם;";

בהגדרה"מזון",במקוםפסקה)2(יבוא: )ד(

מוצריעישוןכהגדרתםבחוקאיסורפרסומתוהגבלתהשיווקשל )2("
מוצריטבקועישון,התשמ"ג-871983;";

ההגדרה"מזוןבמסלולהאירופי"-תימחק; )ה(

ההגדרה"מחוללמחלה"-תימחק; )ו(

 ,)26( )19( עד   ,)17( ו–)ה( ופסקאות  )א(   לפסקאות משנה 
)31()א(, )34()א(, )35(, )47( ו–)51()ג(

מוצעלמחוקאתההגדרה"מזוןבמסלולהאירופי"
במסלול מזון "יבוא ההגדרה את במקומה ולהוסיף
האירופי"עכמוכןמוצעלהשמיטמההגדרההמוצעתאת
התנאישלפיומדוברבמזוןשאינומנויבתוספתהשתיים
54א זוקבועהכברבסעיף עשרה,וזאתמאחרשהחרגה

לחוקהמזוןע

האירופי" במסלול "מזון המונח להחלפת בהמשך
,)35( )34()א(, )31()א(, ,)26( עד )19( ,)17(30 בסעיף מוצע,
)47(ו־51)ג(להצעתהחוק,לערוךאתההתאמותהנדרשות
לסעיפים54)א(ו־)ב()4(,79א)א(,79ב,83)3(,84)ב1(,86,85)א(

ולתוספת 261)11ב(, 256)א()12ב(, 164)ז(, 96)ד(, 94)ב(, ,)1(
שלישיתא'ולתוספתהעשיריתלחוקהמזוןע

לפסקאות משנה )ב( ו–)ח(

מחוזית" בריאות "לשכת מההגדרות למחוק מוצע
ו"רופאמחוזי"אתההתייחסותהמיוחדתללשכתהבריאות
באשקלון,וזאתבעקבותהחלטתממשלהמס'1642מיום
נפת קביעת בעניין )2022 ביוני 17( התשפ"ב בסיוון י"ח

אשקלוןכמחוזבמשרדהבריאותע

לפסקאות משנה )ג( ו–)ו(

כיוםמוגדר"מחוללמחלה"כך:

""מחוללמחלה"-חיידק,נגיף,פטרייה,פריון)prion(ורעלן
אותוצרשלהם,העלוליםלגרוםלליקויבריאותי

בבניאדם;"ע

"מזהם במונח ולהחליפו זה מונח למחוק מוצע
ביולוגי",שנעשהבוכיוםשימושבחוקהמזוןבלישהוגדרע
האירופית לחקיקה המזון חוק את להתאים כדי זאת
ואינה בטיחות, ודרישות מיקרואורגניזמים המגדירה
מוצע האמור, לצד מחלה"ע "מחוללי במונח משתמשת
להוסיףלסעיף2לחוקהמזוןהגדרהלמונח"מזהםכימי",

שגםבונעשהכיוםשימושבחוקהמזוןבלישהוגדרע

לפסקת משנה )ד(

פסקה)2(בהגדרה"מזון"מחריגהמגדרהמונח"מוצרי
טבקכהגדרתםבחוקהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצרי
הפסקה נוסח את להתאים מוצע התשמ"ג-1983"ע טבק,
האמורהלתיקוןשנעשהבאותוחוק,בחוקהגבלתהפרסומת
התשע"ט-2019ע ,)7 מס' )תיקון טבק מוצרי של והשיווק
במסגרתתיקוןזהשונהשםהחוקלחוקאיסורהפרסומת
והשיווקשלמוצריטבקועישון,התשמ"ג-1983,ונוספה

הגדרהרחבהל"מוצריעישון"הכוללתאתכלאלה:

מוצרטבק; )1(

חומרממקורצמחיהמיועדלעישוןבדרךשלבעירה )2(
ואינומכילטבק,לרבותתערובת,תרכובתאותמיסהשל

חומרכאמור;
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במקוםההגדרה"סמלתנאיייצורנאותים"יבוא: )ז(

""סמלייצורנאות"-סמלהמסמלכיהמזוןהמסומןבומיוצרבידייצרן
שהואבעלאישורייצורנאות,בצורה,גודל,תוכן,מאפייניםודרך

סימוןכמפורטבתוספתהראשונהא';";

בהגדרה"רופאמחוזי",הסיפההחלבמילים"לרבותרופאאזורי"-תימחק; )ח(

אחריההגדרה"תחנתהסגר"יבוא: )ט(

42)ב1()2( או 41)ב()1( בסעיפים כמשמעותה - מזון" בטיחות ""תוכנית
רישה;";

בסעיף3,סעיףקטן)ו(-בטל; )2(

בסעיף3א- )3(

מוצרהמשמשלעישוןטבקאולעישוןחומרממקור )3(
סיגרים, סיגריות, זה ובכלל ,)2( בפסקה כאמור צמחי

סיגרלות,נרגילה,מקטרתוניירלגלגולסיגריות;

סיגריהאלקטרונית,חומרמילויומחסניתע )4(

כך,חלותכעתהוראותהחוקהאמורעלכללמוצרי
העישוןהמפורטיםבהגדרה"מוצריעישון"האמורה,ולא
מוצרי כל כעת יוחרגו ובהתאם בלבד, טבק מוצרי על

העישוןהנכלליםבהגדרההאמורהמגדריחוקהמזוןע

לפסקת משנה )ז( ופסקאות )9(, )39()א( ו–)44(

כיוםמוגדר"סמלתנאיייצורנאותים"כך:

""סמלתנאיייצורנאותים"-סמלשקבעהשרלפיסעיף48;"ע

ייצור "סמל בהגדרה ההגדרה את להחליף מוצע
נאות"כנוסחההמוצע,כךשהמהותשלהסמלתעוגןבחוק
והצורה,הגודל,התוכן,המאפייניםודרךהסימוןבוייקבעו
בתוספתראשונהא'כנוסחההמוצעבסעיף30)44(להצעת
החוקעהסדרזהיחליףאתהתקנותשנקבעועדכהלעניין
זהלפיסעיף48לחוקהמזוןוכןאתההסדרבתקנותתנאי
ייצורנאותיםהחלותבהתאםלהוראותסעיף325)ג(לחוק
המזון,שלפיוהסמלמפורטבתוספתהראשונהלתקנותע
עםכניסתהתיקוןהמוצעבפרקזהלתוקף,יהיהניתןלבטל
זומייתרתאותן אתהתקנותהאמורות,שכןהצעתחוק
הןלענייןהסמלוהןלענייןשארההוראותשאותןמוצע
להסדירכעתבחקיקהראשית,בסעיף30)11(להצעתהחוק
)תיקוןסעיף42לחוקהמזון(עבאשרלמנגנוןשינויהתוספת
הראשונהא'לחוקהמזוןכנוסחההמוצע,מוצעכייחולו
לענייןזההוראותסעיף313)א(לחוקהמזוןכתיקונוהמוצע
בסעיף30)39()א(להצעתחוקזועלפיאותוסעיףמוסמךשר
הבריאות,בצו,לשנותאתהתוספתעמאחרשהתקנותלפי
סעיף48לחוקהמזוןאינןטעונותאישורועדתהבריאות
שלהכנסת)בפרקזה-ועדתהבריאות(,מוצעכיגםשינוי
התוספתהראשונהא'לחוקהמזוןלאיהיהטעוןאישור

ועדתהבריאותע

בהמשךלהחלפתהמונח"סמלתנאיייצורנאותים",
מוצע,בסעיף30)9(להצעתהחוק,לערוךאתההתאמות

הנדרשותבסעיף31לחוקהמזוןע

לפסקת משנה )ט(, פסקה )32( וסעיף 34)1(

כיוםמוגדרהמונח"תכניתבטיחותמזון"בסעיף177לחוק
את המסדיר לחוק, ח' פרק לעניין משמש והוא המזון,

הפיקוחהווטרינרי,בלבדעוזולשוןההגדרה:

""תכניתבטיחותמזון"-תכניתהכוללתלפחותאתכל
אלה:

הליךמובנהוקבועשלזיהויכשליםבתהליכי )1(
Hazard(הייצור,האריזהוההובלהשלמוצרהבשר

;)AnalysisCriticalControlPointsHACCP

הבשר מוצרי עקיבות על לשמירה אמצעים )2(
השיווק מדרכי הוצאתם ועל שלהם הגלם וחומרי

בדרךשלהחזרהיזומה;"ע

מוצעלהעביראתההגדרהלסעיףההגדרותהכללי
שלחוקהמזון,כךשהיאתחוללענייןכללסעיפיהחוק
שבהםמופיעהמונחעבנוסחהמוצעשלההגדרהנשמרים
177 בסעיף היום הקיימת ההגדרה שבבסיס העקרונות
האמור,תוךמתןביטוילכךשבהתאםלאסדרההחדשה
לענייןזה,ניתןלקייםתוכניתבטיחותמזוןבמסגרתאישור
ייצורנאותעםפיקוחעלידיגוףחיצוניאובמסגרתבקרה
)1(34 עצמית,לפיהענייןעיצויןכיעלפיהמוצעבסעיף
להצעתחוקזו,בתקופתהוראההשעהיקראואתההגדרה
30)11()ג( בסעיף המוצע 42)ב1()2( בסעיף כמשמעותה
להצעתחוקזו,המתייחסלאישורייצורנאותבלבד,מאחר
שההסדרלענייןבקרהעצמיתעתידלהיכנסלתוקףבתום

אותהתקופהע

מזון" בטיחות "תכנית ההגדרה להעברת בהמשך
)32(30 2לחוקהמזון,כמוצעלעיל,מוצע,בסעיף לסעיף
להצעתהחוק,למחוקאתההגדרה"תכניתבטיחותמזון"

מסעיףההגדרותבפרקח'-סעיף177לחוקהמזוןע

לפסקאות )2(, )3()א( ו–)ג(, )39()ב(, )45( ו–)46(

שמכוחו ההסדר את קובע המזון לחוק 3א סעיף
חלותההוראותהמאומצותבישראל,ובהתאםלאמורבו,
ההוראותהמאומצותשיחולובישראלהןאלההקבועות
בתוספתהשנייהא'לחוקהמזון,שניתןלשנותהבצו,בכפוף
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)ו()1(,לפני"להוסיף"יבוא"לשנותאתהתוספתהשנייהא', בסעיףקטן )א(
ובכללזה"ואחרי"באיחודהאירופי"יבוא"ובלבדשאיןבשינויכאמורכדילגרוע

הוראהמחייבתכאמורמההוראותהמאומצות";

להוראותהסעיףהאמורוסעיף313לחוקהמזון,בלאצורך
בתיקוןחקיקהראשיתע

סעיף3)ו(לחוקהמזוןקובענושאיםששרהבריאות
לפי סמכותו מכוח תקנות בעניינם לקבוע מוסמך אינו
סעיפיםמסוימיםבחוקהמזון,וזאתמאחרשהםמוסדרים
בהוראותהמאומצות,אךזאתלמעטנושאיםוסוגימזון
שהוחרגומההוראותהמאומצותלפיטורב'וטורג'בתוספת

שנייהא',בהתאמהעוזולשונו:

סמכותשרהבריאותלפיסעיףזהולפיסעיף5)א()3( ")ו(
חומרי שאריות של מותרות מרביות רמות לעניין ו–)4(
הדברהבמזון,מזהמיםביולוגייםבמזון,מזהמיםכימיים
במזוןורמותמרביותשלשאריותתרכובותכספית,ובכלל
זהלענייןתקנותוצוויםשרואיםאותםלפיסעיף325כאילו
הותקנולפיחוקזה,בנושאיםשלגביהםהוחלוהוראות
בטורא'לתוספתהשנייהא',תחולרקלגבימזוןשהוחרג
לפיטורג'שבתוספתהשנייהא'אולגבינושאיםשהוחרגו

בטורב'לתוספתהאמורהע"

סעיף את לבטל החוק, להצעת )2(30 בסעיף מוצע,
המוצע כנוסחו 3א)יב( בסעיף ולהסדיר המזון לחוק 3)ו(
זו,אתסמכותשרהבריאות 30)3()ג(להצעתחוק בסעיף
להתקיןתקנותבנושאיםאולענייןסוגימזוןהמוסדרים
בהוראותהמאומצותעעלפיהמוצעתהיהלשרסמכות
להתקיןתקנותרקלגביסוגימזוןכאמורשהוחרגומתחולת
ההוראותהמאומצות)ראוטורג'לתוספתשנייהא'לחוק
ההוראות מתחולת שהוחרגו נושאים לגבי או המזון(
האמורות)ראוטורב'לאותהתוספת(עכך,אםיחולושינויים
עתידייםבהוראותהמאומצותונושאיהן,שידרשוהתאמה
בהסדרהמעוגןבחוקהמזון,לאיהיהצורךבתיקוןחקיקה
3א)יב(המוצערחביותר ראשיתעההסדרהמוצעבסעיף
מההסדרהקייםכיוםבסעיף3)ו(לחוקהמזון,שכןההסדר
שאומצו להוראות רק מתייחס ואינו כללי הוא המוצע
3,אלאלכלהוראהשתאומץבעתידאואף בתיקוןמס'
למקרהשבויבוטלאימוצןשלהוראותמסוימותעעודמוצע,
בסעיף30)45(להצעתהחוק,לתקןאתהתוספתהשנייה
יפורטו שבו המוצע כנוסחו ד' טור את לה ולהוסיף א'
סעיפיהחוקהמקניםסמכותלשרלהתקנתתקנותבנושאים
שבהםתוגבלסמכותולפיהוראותסעיף3א)יב(לחוקהמזון

כנוסחוהמוצעע

30)3()א(להצעתהחוק,לתקן כמוכן,מוצע,בסעיף
אתסעיף3אלחוקהמזוןכךשיובהרשבגדרסמכותשר
בסעיף כאמור א', השנייה התוספת את לתקן הבריאות
קטן)ו()1(שלסעיף3אהאמור,השררשאילערוךתיקונים
שוניםשאינםהוספה,כגוןתיקונינוסח,וזאתכלעודאין

בהםכדילגרועהוראהמחייבתמההוראותהמאומצותע

30 לסעיף ההסבר דברי של הכללי בחלק כאמור
להצעתהחוק,מוצעבפרקזהלהחילאתמנגנוןהעיצומים
הכספייםהמעוגןבפרקי"אלחוקהמזון,לענייןהפרותשל
ההוראותהמאומצותעזאתבשונהמההסדרהקבועהיום
בסעיף3א)יא(לחוקהמזון,שלפיוהדבראינואפשריעוזה

נוסחושלסעיף3א)יא(האמור:

לאייקבעועבירות,עונשיםאוהפרותשניתןלהטיל ")יא(
עליהןעיצוםכספיבשלההוראותהמאומצותולאיוטלו
הוראה שהפר מי על כספי עיצום או פלילית אחריות

מההוראותהמאומצותע"

עלפיהמוצע,בסעיף30)3()ג(להצעתהחוק,יוחלף
ייקבעו לא שלפיה שההוראה כך האמור הקטן הסעיף
תעמוד המאומצות ההוראות בשל עונשים או עבירות
בעינה,אךיהיהאפשרלהטילעיצוםכספיבשלהפרהשל
הוראהמההוראותהמאומצותעיצויןכיהטלתעיצוםכספי
בשלהפרהכאמורתיעשהבהתאםלמנגנוןייחודישמוצע
לעגןבפרקי"אלחוקהמזון,שעניינואכיפהמינהלית,)ראו
החוק(, בהצעת 30 לסעיף ו–)38( )37( )36()א(, פסקאות

ובכפוףלקביעהמפורשתשלההפרהכמפורטלהלןע

ההוראות של הפרטניות ההפרות המוצע, פי על
המאומצותשבשלהןיהיהניתןלהטילעיצוםכספיייקבעו
בסעיף המוצע כנוסחה המזון, לחוק ב' שנייה בתוספת

30)46(להצעתהחוק)בפרקזה-תוספתשנייהב'(ע

באשרלהפרההמנויהבפרט9לתוספתשנייהב',יצוין
כייצרןמזוןהמבקשלעשותשימושבאצוותמזוןשאינה
עומדתבקריטריוניםשלבטיחותהמזוןשנקבעובפרק1
לתוספתIלתקנה2073/2005כהגדרתהבתוספתשנייהב',
למטרהאחרתמהמטרההמקוריתשלהנועדהמזון,נדרש

לעמודבשלושהתנאיםמצטבריםכמפורטלהלן:

השימושכאמוראינומהווהסכנהלבריאותהציבור; )1(

HACCP ה– לעקרונות בהתאם נבדק השימוש )2(
ותנאי )Hazard Analysis Critical Control Points(

תברואהנאותים;

הרשותהמוסמכת,קרימשרדהבריאות,אישרהאת )3(
השימושהאמורע

היא כאמור אחרת למטרה במזון לשימוש דוגמה
ביצועטיפולבחוםעלידיהיצרןבמאפההמיועדלמכירה
קמעונאיתכשהואקפואוטעוןאפייהבביתעלידיהצרכןע
מיקרוביולוגי מזהם כולל הקפוא המאפה כי נמצא אם
עשוי היצרן המותרת, המרבית מהרמה החורגת ברמה
עמידתו את להבטיח כדי בחום טיפול בו לבצע לבקש

בדרישותהמיקרוביולוגיותע
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בסעיףקטן)י(,אחרי"אותקנותלפיחוקזה"יבוא"ובכללזהתקנותוצווים )ב(
שרואיםאותםלפיסעיף325כאילוהותקנולפיחוקזה";

במקוםסעיףקטן)יא(יבוא: )ג(

לאייקבעועבירותאועונשיםבשלההוראותהמאומצותולא")יא( )1(
תוטלאחריותפליליתעלמישהפרהוראהמההוראותהמאומצותע

לאייקבעוהפרותשלהוראותמאומצותשניתןלהטילבשלהן )2(
עיצוםכספיולאיוטלעיצוםכספיעלמישהפרהוראהמההוראות
ובהתאם ב' שנייה בתוספת מנויות הן כן אם אלא המאומצות,

להוראותלפיפרקי"אע

סמכותהשרלפיסעיפיחוקזההמפורטיםבטורד'לתוספתהשנייה )יב(
א',להתקיןתקנותבענייניםשלגביהםהוחלוההוראותהמפורטותבטורא'
לאותהתוספת,תהיהנתונהלורקלגבימזוןמסוגשהוחרגבטורג'לאותה

תוספתאונושאיםשהוחרגובטורב'לאותהתוספתע";

בסעיף5- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)3(יבוא: )1(

בבסיס כלולים HACCP–ה עקרונות כי יצוין
התוכניתלבטיחותמזוןבבקרהעצמיתשיצרןמזוןיהיה
מחויבליישמהלפיסעיף41לחוקהמזון,כתיקונולפיחוק
התוכניתהכלכלית2021,וסעיף32)1()ב(להצעתהחוק,החל

מיוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(ע

בסעיף30)39()ב(להצעתהחוק,מוצעלהוסיףלסעיף
313לחוקהמזוןאתסעיףקטן)א1(כנוסחוהמוצע,ולעגן
בואתהתנאיםלשינויהתוספתהשנייהב'עעלפיהמוצע,
שר בהסכמת בצו, זו תוספת לשנות הבריאות שר יוכל

המשפטיםובאישורועדתהבריאותע

לפסקה )3()ב(

מוצעלהבהירכיבמקרהשלסתירהביןההוראות
המאומצותוביןתקנותלפיחוקהמזוןבנושאיםהמפורטים
3)ד(לחוקהמזון,יגברוההוראותהמאומצותגם בסעיף
עלהוראותבתקנותוצוויםשרואיםאותםלפיסעיף325
צווים 15 והם: זה, חוק לפי הותקנו כאילו המזון לחוק
המפורטיםבסעיף325)א(לחוקהמזון,6תקנותהמפורטות
בסעיף325)ב(לחוקהמזון,וכןתקנותשהותקנולפיפקודת
בריאותהציבור)מזון(]נוסחחדש[,התשמ"ג-1983,כאמור

בסעיף325)ג(לחוקהמזוןע

לפסקאות )4(, )34()ב()1( ו–)43(

סעיף5)א(לחוקהמזוןקובעאיסורלענייןייצור,ייבוא
אומכירהשלמזוןפסול,שמתקיימתבואחתמהנסיבות
5)א( ו–)4(שלסעיף )3( המנויותבאותוסעיףעבפסקאות
האמורקבועותשתייםמהנסיבותשבהתקיימןחלאיסור

לייצר,לייבאאולמכוראתהמזוןכאמור,וזהנוסחן:

כמפורט מהסוגים מזיק, או רעיל חומר במזון יש )3("
בתקנות הותר הדבר כן אם אלא הראשונה, בתוספת

ובמידהשהותרהכאמור;

ישבמזוןחומרמחוללמחלהבבניאדם,אלאאםכן )4(
הדברהותרבתקנותובמידהשהותרה;"ע

מוצע,בסעיף30)4()א(להצעתהחוק,לתקןאתסעיף
5)א(האמורבכמהעניינים:מוצעלהחליףאתהמונחים
"חומררעילאומזיק"ו"חומרמחוללמחלה"שלפיפסקאות
)3(ו–)4(הנזכרותלעיל,המהוויםגורםשבהימצאובמזון
חלאיסורלייצרו,לייבאואולמוכרו,במונח"גורםרעיל
אומזיק"עעלפיהמוצע,גורםרעילאומזיקיוגדרכאחד
משלושהסוגיגורמים:מזהםכימיאומזהםביולוגימסוג
כנוסחה הראשונה, לתוספת ב' או א' בחלקים כמפורט
המוצעבסעיף30)43(להצעתהחוק,בהתאמה,וגורםרעיל
אומזיקמסוגאחרכמפורטבחלקג'לאותהתוספתעכך,
יחולהאיסורהמתוארלעילברשימהסגורהשלמקרים,

דברשיקנהלעוסקיםבמזוןודאותלענייןהאיסורע

בפסקה)3(שלסעיף5)א(לחוקהמזוןכנוסחההמוצע,
מוצעלקבועאתהאיסורעלייצור,ייבואאומכירהשל
מזוןשישבוגורםרעילאומזיקכהגדרתוהמוצעתעמאחר
במונח המוצע פי על מוחלף מחלה" "מחולל שהמונח
"מזהםביולוגי")ראודבריההסברשלסעיף30)1()ג(ו–)ו(
להצעתהחוק(,ומזהםביולוגינכללכאמורלעילבגדרגורם
רעילאומזיקכהגדרתוהמוצעת,מתייתרתפסקה)4(בסעיף
5)א(האמורועלכןמוצעלמחוקאותהעכמוכןמוצע,בסעיף
30)34()ב()1(להצעתהחוק,לערוךאתההתאמותהנדרשות

עקבכךבסעיף256)ב()2(לחוקהמזוןע
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ישבמזוןגורםרעילאומזיק,אלאאםכןהדברהותרבתקנות )3("
אובתקניםרשמייםלפיחוקהתקניםהחליםעלמזון,לרבותעל
חומריםאומוצריםהבאיםבמגעעםמזון,ובמידהשהותרהכאמור;
א' בטור המפורטות ההוראות חלות שלגביהם בעניינים ואולם,
זורקלגבימזוןמסוג לתוספתהשנייהא'-תחולהוראתפסקה
שהוחרגמתחולתאותןהוראותבטורג'לאותהתוספת,אונושאים

שהוחרגומתחולתןבטורב'לתוספתהאמורה;";

פסקה)4(-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילה"נמכר"יבוא"עוסקבמזוןלאייצר, )ב(
ייבאאוימכורמזון";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

בסעיףזה,"גורםרעילאומזיק"-אחדמאלה: ")ב1(

מזהםכימימסוגכמפורטבחלקא'לתוספתהראשונה; )1(

מזהםביולוגימסוגכמפורטבחלקב'לתוספתהראשונה; )2(

לתוספת ג' בחלק כמפורט אחר, מסוג מזיק או רעיל גורם )3(
הראשונהע";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ד(

עודמוצעלקבועבפסקה)3(כנוסחההמוצע,כינוסף
עלהאפשרותשתותרבתקנותהימצאותשלגורםרעיל
אומזיקבמזון,במידהשתיקבע,כפישמוסדרבפסקה)3(
בנוסחהכיום,אפשרשהימצאותושלגורםכאמורתותרגם
בתקניםרשמייםלפיחוקהתקנים,התשי"ג-1953,החלים

עלמזוןלרבותחומריםאומוצריםהבאיםבמגעעםמזוןע

נוסףעלכך,מאחרשקיימתחפיפהחלקיתביןהנושא
הנושאיםהמוסדרים )3(המוצעתלבין בפסקה המוסדר
בין היחס את בה להבהיר מוצע המאומצות, בהוראות
ההוראותעעלפיהמוצע,בכלהנוגעלנושאיםשלגביהם
הוחלוהוראותהאיחודהאירופי)כלומר,ההוראותהקבועות
בטורא'לתוספתשנייהא'לחוקהמזון(,האיסורלפיפסקה
זויחולרקלגבימזוןשהוחרגלפיטורג'אולענייןנושאים
שהוחרגובטורב'לתוספתהאמורהעבשלכךמתייתרסעיף
5)ג(לחוקהמזוןשבוקבועהיוםהיחסביןהאיסורשבפסקה
)3(המוצעתלביןההוראותהמאומצות,ומוצע,בסעיף30)4(

)ד(להצעתחוקזו,לבטלועוזולשונו:

איןבהוראותסעיףקטן)א()3(ו–)4(כדילמנועייצור, ")ג(
יבואאושיווקעלפיההוראותהמאומצותע"

עודמוצע,בסעיף30)4()ב(להצעתהחוק,לערוךתיקון
טכניבסעיף5)ב(לחוקהמזון,כךשיובהרהאיסורהקבועבוע

במסגרתהתיקוןהמוצעלעיל,בסעיף30)4()א(להצעת
את להחליף החוק, להצעת )43(30 בסעיף מוצע, החוק,

התוספתהראשונהלחוקהמזון,וזהנוסחה:

"תוספת ראשונה

)סעיף5)3((

סוגי חומרים רעילים או מזיקים

שאריותחומריהדברהע

מתכותכבדותע

רעלניםע

דיוקסיניםע

פוליכלורינטיידביפנולע

רדיוניקלידיםע

פחמימניםארומטייםע

שאריותתרופותע

מלמיןע

תמרוקיםע"
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בסעיף12)ג(- )5(

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

בפסקה)4(,במקום"אתהאישוריםהנדרשיםלפיסעיףקטן)א("יבוא"כל )ב(
מסמךהנדרשלפיפסקה)2(";

בסעיף22)ב(,המילים"אושהואקיבלהיתרסימוןבסמלתנאיייצורנאותיםלפי )6(
סעיף46"-יימחקו;

בסעיף28- )7(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"כללהמסמכיםשנדרשלצרףלבקשה"יבוא"וכן )א(
שולמההאגרההמפורטתבתוספתהעשיריתבעדהגשתהבקשה";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"בצירוףהמסמכיםהנדרשיםלהחלטה"יבוא"ושולמה )ב(
האגרההמפורטתבתוספתהעשיריתבעדהגשתהבקשה";

לפסקה )5(

בסעיף12)ג(לחוקהמזוןנאסרעליצרןלעשותשימוש
התאריך או בו לשימוש האחרון התאריך שחלף במזון
האחרוןהמומלץלשימושבועבסעיףהאמורנקבעחריג
לאיסור,כךשבעלרישיוןייצוריכוללעשותשימושבחומר
גלם,שאינומזוןרגישאומזוןייעודי,שהתאריךהאחרון
ממנהל אישור לכך ניתן אם חלף, בו לשימוש המומלץ
שירותהמזוןאושהתקיימוביצרןהתנאיםהמנוייםבסעיף
הקטןהאמורעמוצע,בסעיף30)5()א(להצעתהחוק,לתקןאת
הסעיףהקטןהאמורכךשבעלרישיוןייצורלאיידרשעוד

לאישורממנהלשירותהמזוןלענייןזהע

בפסקה)4(שבסעיף12)ג(האמורקבועאחדהתנאים
החריגהמתוארלעילעלפיאותותנאי, שבהתקיימםחל
לפי הנדרשים אישורים לשמור הייצור רישיון בעל על
סעיף12)א(לחוקהמזון,כלעודהמזוןהמיוצרלאהועבר
לאחרעמאחרשסעיף12)א(לחוקהמזוןאינוכוללדרישות
לאישוריםלענייןזה,מוצע,בסעיף30)5()ב(להצעתהחוק,
)4(האמורה לתקןאתההפניהלסעיףקטן)א(שבפסקה
כךשהדרישהלשמירהתחוללגביכלמסמךהנדרשלפי

פסקה)2(שלסעיף12)ג(לחוקהמזוןע

לפסקאות )6(, )13(, )14(, )34()ב()2( ו–)36()ג(

בהתאםלסעיפים106)11(ו־109)ב()1(לחוקהתוכנית
הכלכלית2021,ביוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(
יוחלףההסדרהקבועבסעיף41לחוקהמזון,שעניינוהחובה
לקבלאישורייצורנאות,בהסדרשיחייבכליצרןמזוןלקבל
ייצורע רישיון לקבל חובתו על נוסף נאות, ייצור אישור
זאתאלאאםכןמדוברבמפעללייצורמזוןמסוגשאינו
שירות ומנהל המזון, לחוק עשרה האחת בתוספת מנוי
המזוןמצאשמיושמתלגביותוכניתבטיחותמזוןבבקרה
מוצע לכך, בהמשך האמורע הסעיף הוראות לפי עצמית
לתקןסעיפיםשוניםבחוקהמזוןהמתייחסיםלהליךקבלת
אישורייצורנאותולהתאימםלהסדרהחדששבסעיף41
לחוקהמזון,בנוסחשכאמורייכנסלתוקףבשנת2026,הכול

כמפורטלהלןע

סעיף46לחוקהמזוןקובעכימנהלשירותהמזוןרשאי
להעניקליצרןהיתרלסמןמזוןשאינוטעוןקבלתאישור

ייצורנאות,בסמלתנאיייצורנאותיםעוזולשונו:

"היתר לסמן מזון בסמל תנאי ייצור נאותים

בעלרישיוןייצוררשאילבקשממנהלשירות )א( 46ע
המזוןהיתרלסימוןמזוןבסמלתנאיייצורנאותים,אףאם
המזוןשהואמייצראינוטעוןקבלתאישורייצורנאותלפי

סעיף41ע

לאחר רק שיינתן יכול זה סעיף לפי היתר )ב(
שהתקיימוהתנאיםהאמוריםבסעיף42ע"

מוצע,בסעיף30)13(להצעתהחוק,לבטלאתהסעיף
המזון לחוק 41 בסעיף שנקבע שההסדר כיוון האמור,
במסגרתתיקוןמס'3,ולפיומוטלתחובהעלכליצרןמזון
לקבלאישורייצורנאות,מייתראתהצורךבהיתרלסימון
מזוןבסמל-כיוםסמלתנאיייצורנאותים,ועלפיהמוצע
בהצעתחוקזו-סמלייצורנאות)ראוסעיף30)1()ז(להצעת
החוק(עבהתאם,מוצעלערוךאתההתאמותהנדרשותעקב
כך)ועקבהחלפתהמונחכאמור(בסעיפים22)ב(,256,47)ב()21(
ו־262)18(לחוקהמזון)ראוסעיף30פסקאות)6(,)14(,)34(

)ב()2(ו–)36()ג(להצעתהחוק(ע

בתיקון הקבוע החדש שההסדר מאחר כי יובהר
לסעיף41לחוקהמזון,כאמורלעיל,ייכנסלתוקףביוםי"ח
באבהתשפ"ו)1באוגוסט2026()ראוסעיף109לתיקוןמס'
3(,מוצע,בסעיף33להצעתחוקזו,לקבועכיביטולושל
סעיף46לחוקהמזוןוהתיקוניםלסעיפים256,47,22)ב()21(
ו־262)18(לאותוחוקייכנסולתוקףביוםי"חבאבהתשפ"ו

)1באוגוסט2026(ע

לפסקאות )7( ו–)8(

מוצעלתקןאתסעיפים28ו־29לחוקהמזון,שעניינם
באופן ייצור, רישיון ומתן ייצור לרישיון בקשה הגשת
שמבהירכימנייןתקופת90הימיםלמתןהחלטהבבקשה
למתןרישיוןייצוראולחידושו,יחלמהמועדשבו,נוסףעל
הגשתהבקשההמלאהובכללזהכללהמסמכיםשנדרש
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בסעיף29- )8(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"אוחידושו"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,אחרי"למבקש"יבוא"אויחדשרישיוןכאמור"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

הואשילםאתהאגרההמפורטתבתוספתהעשיריתבעד )4("
הגשתהבקשהלמתןרישיוןהייצוראולחידושו,לפיהענייןע";

בסעיף31)א(,במקום"בסמלתנאיייצורנאותים"יבוא"בסמלייצורנאות"; )9(

בסעיף34,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )10(

החליטנותןרישיוןייצורעלהתלייתרישיוןייצור,ביטולואוסירובלחדשו, ")ד(
לפיסעיףקטן)א(,יפרסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנט;פרסוםכאמוריהיה

לתקופהשלארבעשניםע";

בסעיף42- )11(

או נאות ייצור אישור לקבלת "בקשה יבוא השוליים כותרת במקום )א(
לחידושו";

בסעיףקטן)א(,אחרי"אישורייצורנאות"יבוא"ולאיחדשאישורכאמור" )ב(
ובמקוםהסיפההחלבמילים"לפיסעיף41"יבוא"מקוונתדרךאתרהאינטרנט
הכוללתאתכלהפרטיםכאמורבסעיףקטן)ב(בצירוףכלהמסמכיםהמפורטים
בסעיףקטן)ב1(,וכןאתהפרטיםוהמסמכיםשקבעהשרלפיסעיףקטן)ב2(,ושילם

אתהאגרההמפורטתבתוספתהעשיריתבעדהגשתהבקשה";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

בקשהכאמורבסעיףקטן)א(תכלולאתכלאלה: ")ב(

לצרףלבקשה,שולמההאגרההמפורטתבתוספתהעשירית
לקבוע מוצע כן כמו הבקשהע הגשת בעד המזון לחוק
התנאים מן כאחד כאמור האגרה תשלום את במפורש

הנדרשיםלמתןרישיוןייצורלמבקשאולחידושוע

לפסקה )10(

34לחוקהמזוןקובעעילותשבהתקיימןנותן סעיף
רישיוןייצוררשאילהתלותו,לבטלואולסרבלחדשועבין
אם כאמור סמכות להפעיל הרישיון נותן רשאי השאר
שגוי חלקי, כוזב, מידע יסוד על ניתן הרישיון כי מצא
אומטעה,אוכיבעלרישיוןהייצורגילהחוסרמיומנות,
המזון בחקיקת חסר מקצועי ידע או לקויים כישורים
כהגדרתהבסעיף2לחוקהמזוןבאופןהעלוללהביאלסכנה
לבריאותהציבור,אוכיהיצרןאינומקייםאתהתחייבותו
ליישםתוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמיתכאמורבסעיף
לשם המזון(ע לחוק 34)א( סעיף )ראו המזון לחוק 41)ב(
הגברתהשקיפותלציבורוכדיליצורהרתעהבכלהנוגע
להתנהלותתקינהשליצרנימזון,מוצעלקבועשההודעה
עלהחלטהלפיסעיףקטן)א(בדברהגבלה,התליה,ביטול
אוסירובלחדשרישיוןייצורתפורסםבדףהאינטרנטשל

שירותהמזוןבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות)להלן
-אתרהאינטרנט(ע

לפסקאות )11( ו–)16(

סעיף42לחוקהמזוןקובעאתהתנאיםלקבלתאישור
ייצורנאות,ובהםהצגתאישורתנאיייצורנאותיםעסעיף

קטן)ב(שלהסעיףהאמורקובעלאמור:

לבקשהכאמורבסעיףקטן)א(יצורףאישורמאחד ")ב(
הגופיםהמנוייםלהלןהמעידכיייצורהמזוןבמפעלשלו
שמנהל מקובלים בין־לאומיים לתקנים בהתאם נעשה
על לתת ניתן כי האינטרנט באתר פרסם המזון שירות

בסיסםאישורעמידהבתנאיייצורנאותים:

הגופים מאחד הכרה שקיבל התעדה גוף )1(
IAF - International-ב כחברים הרשומים
אישור לתת כמוסמך - Accreditation Forum

כאמור;

רשותממשלתיתבישראלהמוסמכתלפידין )2(
לתתאישורכאמורע"
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שםהיצרן,מענוומספררישיוןהייצור; )1(

שםמנהלמפעלהייצור; )2(

שםהממונהעלתנאיייצורנאותיםבמפעלאובעלתפקיד )3(
דומהאףאםכינויושונה;

מבוקש שלגביהם במפעל המיוצרים המזון סוגי רשימת )4(
האישורע

לבקשהכאמורבסעיףקטן)א(יצורפוכלאלה: )ב1(

העתקשלרישיוןהעסקשלמפעלהייצור; )1(

העתקאישורשקיבלהמבקשמאחדהגופיםהמנוייםלהלן, )2(
המעידכיייצורהמזוןבמפעלהייצורשלונעשהבהתאםלתוכנית
בטיחותמזוןהמבוססתעלאחדמןהתקניםהבין־לאומייםהמקובלים
באתר זה לעניין פרסם המזון שירות ברשימהשמנהל הנכללים

האינטרנט)בסעיףקטןזה-אישורעמידהבתנאיייצורנאותים(:

הרשומים הגופים מאחד הכרה שקיבל התעדה גוף )א(
IAF - International Accreditation Forum-ב כחברים
)בסעיףקטןזה-IAF(כמוסמךלתתאישורעמידהבתנאי

ייצורנאותים;

בסעיף49)5(לחוקהמזוןהוסמךשרהבריאותלקבוע,
באישורועדתהעבודה,תקנותלענייןקבלתאישורייצור
נאות,ובכללזההתנאיםלקבלתאישורייצורנאות,הגשת
בקשהלאישורייצורנאותאולחידושווהמסמכיםשיש

לצרףלהואופןהטיפולבהעוזהנוסחו:

בקשה הגשת נאות, ייצור אישור לקבלת תנאים )5("
לאישורייצורנאותאולחידושו,לרבותלענייןדרךהגשת
בה, הטיפול אופן לה, לצרף שיש המסמכים הבקשה,
כלליםותנאיםלענייןביטולהאישורודרךביטולווהוראות
שיחולובעתביטולהאישוראוהתלייתווכןלענייןהוראות
הנוגעותלבקרהופיקוחעלייצורועלמכירהשלהמזון

שיוצרבידימישישלואישורייצורנאותע"

30 לסעיף ההסבר דברי של הכללי בחלק כאמור
להצעתהחוק,בהצעתחוקזומוצעלהסדיראתהליךמתן
אישורייצורנאותליצרנימזון,המוסדרהיוםבתקנותמכוח
סעיף49,בחקיקהראשית,ולהותירלשרסמכותלהשלים
אתההסדרבתקנותעלשםכךמוצע,בסעיף30)11(להצעת
החוק,לתקןאתסעיף42לחוקהמזוןולקבועבואתדרכי
הגשתבקשהלמתןאישורייצורולחידושו,לרבותהפרטים
והמסמכיםשישלצרףלה,שנקבעועדכהבתקנותלפי

סעיף49)5(לחוקהמזון)ראותקנותתנאיייצורנאותים(ע

בהתאם,מוצעלעגןבסעיףקטן)א(כתיקונוהמוצע
אתדרכיהגשתבקשהלמתןאישורייצורובקשהלחידושו
באופןמקווןדרךאתרהאינטרנט,לעגןבסעיףקטן)ב(את
כלהפרטיםשישלכלולבהובסעיףקטן)ב1(כנוסחוהמוצע

-אתהמסמכיםשישלצרףלהעאתהבקשהיהיהאפשר
בתוספת המפורטת האגרה ששולמה לאחר רק להגיש

העשיריתלחוקהמזוןבעדהגשתהבקשהע

עודמוצע,בסעיףקטן)ב1(,לקבועכינוסףעלהמסמכים
שהיהעלמבקשאישורייצורנאותלצרףלבקשהלפיסעיף
42)ב(לחוקהמזוןכנוסחוהיום,יידרשמבקשאישורכאמור
לצרףגםתעודתהכרהשניתנהלגוףהתעדהכאמורבסעיף
קטן)ב1()2()א(שהעניקלמבקשאישורעמידהבתנאיייצור
נאותים)ראופסקה)3(שלסעיףקטן)ב1((,והעתקדוחמבדק
אחרוןשערךהגוףשהעניקלמבקשאישורעמידהבתנאי
ייצורנאותים)בפרקזה-גופיהפיקוח()ראופסקה)4(של
אותוסעיףקטן(עזאתבמקוםהדרישותהמוסדרותהיום

בתקנותתנאיייצורנאותיםע

בסעיףקטן)ב2(כנוסחוהמוצע,מוצעלהסמיךאת
אלה על נוספים ומסמכים פרטים לקבוע הבריאות שר

המפורטיםבחוק,כמוצעלעילע

עלפיהמוצעבסעיףקטן)ב3(,יחולועלבקשהלמתן
אישורייצורנאותאולחידושוהוראותחוקהמזוןהחלות
עלבקשהלרישיוןייצורושעניינןהמועדלמתןהחלטה
בקשה להגשת המועד לחידושו, או לאישור בבקשה
לחידושוחובתדיווחעלשינויבמסמכים,הכולבשינויים

המחויביםע

42 שלסעיף השוליים עודמוצעלתקןאתכותרת
לחוקהמזוןבהתאםלתיקוניםהמוצעיםבפסקהזוע
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רשותממשלתיתבישראלהמוסמכתלפידיןלתתאישור )ב(
עמידהבתנאיייצורנאותים;

אםניתןאישורהעמידהבתנאיייצורנאותיםבידיגוףכאמור )3(
בפסקה)2()א(-העתקתעודתההכרהשניתנהלאותוגוףעלידי
גוףהרשוםכחברב–IAFלענייןהסמכתולתתאישורעמידהבתנאי

ייצורנאותים;

העתקדוחבדברהמבדקהאחרוןשערךהגוףהמנויבפסקה)2( )4(
במפעלהייצור,לגביעמידתושלהמפעלבתנאיייצורנאותיםע

השררשאילקבועפרטיםומסמכיםשייכללובבקשהכאמורבסעיף )ב2(
בסעיף המנויים הפרטים על נוסף כאמור, לבקשה יצורפו או )א( קטן

קטן)ב(והמסמכיםהמנוייםבסעיףקטן)ב1(ע

עלבקשהלמתןאישורייצורנאותאולחידושויחולוהוראותסעיפים )ב3(
28)ה(ו–)ו(ו־33,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף "כאמור יבוא )ב()1(" קטן בסעיף "כאמור במקום )ג(, קטן בסעיף )ד(
קטן)ב1()2()א(";

בסעיף44)ג(,במקום"35"יבוא"34)ד(,35"; )12(

סעיף46-בטל; )13(

בסעיף47,במקום"מזוןבסמלתנאיייצורנאותים"יבוא"מזוןבסמלייצורנאות" )14(
והסיפההחלבמילים"אושיש"-תימחק;

סעיף48-בטל; )15(

בסעיף49,במקוםפסקה)5(יבוא: )16(

כאמור,לנוכחההצעהלהסדיראתעיקריהנושאים
המנוייםבסעיף49)5(לחוקהמזוןבמסגרתסעיף42המתוקן
לחוקהמזון,מתייתרתהסמכותלהתקיןתקנותלגביהם,על
כןמוצע,בסעיף1)16(להצעתהחוק,לתקןאתסעיף49)5(
לחוקהמזון,כךשתעוגןבורקסמכותשרהבריאותלקבוע
בתקנות,באישורועדתהבריאות,הוראותהנוגעותלבקרה
ופיקוחעלייצורועלמכירהשלמזוןשיוצרבידימישיש

לואישורייצורנאותע

לפסקה )12(

סעיף44לחוקהמזוןקובעאתהתנאיםלביטולאישור
ייצורנאות,התלייתואוסירובלחדשועסעיףקטן)ג(לסעיף
האמורקובעאילוהוראותהחלותעלרישיוןייצוריחולו,
בשינוייםהמחויבים,עלביטול,התליהאוסירובלחדש
האמור הקטן בסעיף להוסיף מוצע נאותע ייצור אישור
בסעיף המוצע כנוסחו המזון לחוק 34)ד( לסעיף הפניה
30)10(להצעתהחוק,כךשהחובהלפרסםבאתרהאינטרנט
הודעהעלהחלטהבדברהגבלה,התלייה,ביטולאוסירוב
לחדשרישיוןייצור,לפיאותוסעיף,תחולגםלענייןהחלטה
עלביטול,התלייהאוסירובלחדשאישורייצורנאותעזאת
לשםהגברתהשקיפותלציבורוכדיליצורהרתעהבכל

הנוגעלהתנהלותתקינהשליצרנימזוןע

לפסקה )15(

בהמשךלהחלפתההגדרה"סמלתנאיייצורנאותים",
בסעיף30)1()ז(להצעתהחוק,מוצעלבטלאתסעיף48לחוק
המזוןשעניינוסמכותשרהבריאותלקבועתקנותלעניין

סמלתנאיייצורנאותעוזולשונו:

"סמל תנאי ייצור נאותים

השריקבעאתמראהושלסמלתנאיייצורנאותים, 48ע
ובכללזהרשאיהואלקבועהוראותבדברצורתו,גודלו,

תוכנו,מאפייניוודרךסימונוע"

לפסקה )18(

סעיף58לחוקהמזוןמאפשרלמנהלשירותהמזון)או
מישהואהסמיךלכך(לקבועכימייבאמזוןהואמפראמוןע
לפיסעיףקטן)ב1(שלאותוסעיף,ישלפרסםהודעהעל
קביעהזובאתרהאינטרנטעמוצעלקבועכיהודעהכאמור
תפורסםרקלמשךהתקופהשלגביהחלההקביעה,שכןעם
סיומהשלתקופהזויחזורהיבואןלסטטוסשבוהיהערב

קביעתוכמפראמוןע
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בקרהופיקוחעלייצורועלמכירהשלהמזוןשיוצרבידימישישלואישור )5("
ייצורנאותע";

בסעיף54א- )17(

בסעיףקטן)א(,אחרי"לייבאמזון"יבוא"מסוים"ואחרי"בהתאםלהוראות )א(
לעניין"יבוא"יבוא";

)ב()4(,במקום"ממזוןבמסלולהאירופישייבא"יבוא"ממזון בסעיףקטן )ב(
שייבאבמסלולהאירופי";

)ב1(,בסופויבוא"הודעהעלקביעהלפיסעיףקטןזה 58,בסעיףקטן בסעיף )18(
תפורסםכאמורלמשךהתקופהשלגביהחלההקביעה";

בסעיף79א)א(,במקום"מזוןבמסלולהאירופימסוים"יבוא"מזוןמסויםבמסלול )19(
האירופי";

בסעיף79ב,אחרי"למזון"יבוא"המיובא"ובמקום"שאינו"יבוא"אםהמזוןאינו"; )20(

בסעיף83)3(,אחרי"לגבימזון"יבוא"שיובא"; )21(

בסעיף84)ב1(- )22(

ברישה,אחרי"למזון"יבוא"המיובא"; )א(

בפסקה)3(,אחרי"בדבר"יבוא"יבוא"; )ב(

בסעיף85- )23(

בכותרתהשוליים,אחרי"ולמזון"יבוא"המיובא"; )א(

ברישה,אחרי"אולמשלוחמזון"יבוא"המיובא"; )ב(

בסעיף86)א()1(,אחרי"שאינומזון"יבוא"המיובא"; )24(

בסעיף94)ב(,אחרי"למזון"יבוא"שיובא"; )25(

בסעיף96)ד(,אחרי"אומזון"יבוא"המיובא"; )26(

בסעיף115,בסופויבוא: )27(

בסעיףזה,"יבואןרשום"-למעטמישישבידותעודתיבואןרשוםלפי ")ה(
סעיף105,בלבדע";

בסעיף132)א(,ברישה,אחרי"הוראותסעיפים"יבוא"4א-למעטלענייןההפרות )28(
המפורטותבתוספתהחמישיתא'";

לפסקה )27(

סעיף105לחוקהמזוןעניינוהוראותמיוחדותלעניין
כהגדרתו האזור, לשטחי המייבא יבואן לרישום בקשה
בסעיף2לחוקהמזון,בלבדעמוצע,בסעיף30)27(להצעת
החוק,להבהירכיתנאילרישוםיבואןכיבואןנאותלפי
סעיף115לחוקהמזון)לצדתנאיםאחריםהקבועיםבסעיף
האמור(,הואשבידותעודתיבואןרשוםלפיסעיף104לחוק
המזוןבלבד,ולאתעודהכאמורלפיסעיף105לחוקהמזוןע
בהתאםלכך,מוצעלקבועכילענייןסעיף115האמור,לא
יראוכיבואןרשוםאתמישבידותעודתיבואןרשוםלפי

סעיף105בלבדע

לפסקאות )28(, )39()ב( ו–)49(

משווק שלפיה חזקה קובע המזון לחוק 132 סעיף
מזון לעניין בו, המנויים אתהוראותהסעיפים הפר לא
יבואן, ידי על ככזה מיובא ידייצרןאו על מראש ארוז
אםהתקיימוכלהתנאיםהמנוייםבאותוסעיף,ולפיהם
נדרש,ביןהשאר,שהמשווקלאידעולאהיהעליולדעת
לקבוע שמוצע מאחר המזוןע לגבי הפרה של קיומה על
מנגנוןעיצומיםכספייםמיוחדשיחוללענייןהפרותשל
ההוראותהמאומצות,כאמורבדבריההסברלסעיף30)3()ג(
30)28(להצעתהחוק,לתקן להצעתהחוק,מוצע,בסעיף
אתסעיף132לחוקהמזוןכךשהחזקההקבועהבותחול

ר ב ס ה י  ר ב ד



627 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

בסעיף141)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )29(

ולפי ,143 בסעיף שהוחל כפי 64)א()3( סעיף לפי אגרה תשלום חובת )4("
סעיפים78ו־84)ג(,לאתחול;

ערובהלפיסעיף147)ב()3(תבואבמקוםערובהלקיוםדרישותאולעמידה )5(
בתנאיםלפיסעיף93ע";

בסעיף147- )30(

בכותרתהשוליים,אחרי"לרישום"יבוא"אולחידושרישום"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"מהאזור"יבוא"אולחדשרישוםכאמור"; )ב(

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,אחרי"במרשםהמשווקיםמהאזור"יבוא"ולאיחדשרישום )1(
שלמבקשכאמור";

בפסקה)2()א(,במקוםהסיפההחלבמילים"לרבותעותקמתעודת )2(
הזיהוי"יבוא"לרבותמספרזיהוישלהיצרן";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

הואנתןערובהלקיוםתנאים,דרישותוהוראותלפיסעיפים )3("
140עלהבאתמזוןמהאזור, 92,כפישהוחלובסעיף 87ו־89עד
שתנאיה,סכומהוהתנאיםלחילוטהנקבעובידיהשר;לענייןזה,
"ערובה"-ערבותבנקאיתלטובתמשרדהבריאות,אוסוגאחרשל

ערובהשקבעהשרע";

גםלגביהפרותשלסעיף4אלחוקהמזוןשעניינוייצור,
ייבואאומכירהשלמזוןבניגודלהוראותהמאומצות,אך
למעטהפרותמסוימותשלאותןהוראותשבשלמהותןאו
נסיבותיהן,אינןמתאימותלתחולתהחזקההאמורהעלשם
כךמוצע,בסעיף30)49(להצעתהחוק,להוסיףלחוקהמזון
אתתוספתחמישיתא'שבהייקבעוההפרותהפרטניות

אשריוחרגומהחזקהע

מוצעלכלולבתוספתחמישיתא',כנוסחההמוצע,
אתההפרותהמנויותבפרטים8,5,ו־11בחלקב'לתוספת
שנייהב')ראוסעיף30)46(להצעתהחוק(,שעניינן:ערבוב
מזוןשמיועדלמיוןאוטיפולפיזיאחרכדילהפחיתאת
רמתהמזהםהכימישבו,עםמזוןהמיועדלצריכהישירה
בידיאדםאועםמזוןהמיועדלשימושכרכיבבמזון)פרט5(;
אי־ביצועהחזרהיזומה)withdrawal(אואי־מסירתהודעה
)recall(לגבימזוןשנבדקולאעמדבקריטריונים לציבור
מיקרוביולוגייםשלבטיחותהמזון)פרט8(;עיבודאוערבוב
שאריות לעניין הרלוונטיות בהוראות עומד שאינו מזון
חומריהדברה,עםמזוןמאותוסוגאומסוגאחר,למטרת
דילולולקראתמכירתו)פרט11(עיובהרכימדוברבהפרות
שבעתביצועןהמשווקמודעלקיומהשלההפרהעבמצב
זה,לאמתקייםהתנאיהקבועבפסקה)4(שלסעיף132)א(
האמור,שלפיוהמשווקלאידעולאהיהעליולדעתעל
קיומהשלההפרהלגביהמזון,וממילאלאיכולהלקום
לגביוהחזקההקבועהבאותוסעיףעכלומר,תכליתהחזקה

אינהמתאימהלמצביםמובהקיםשבהםהמשווקפועל
ביודעיןלגביקיומהשלההפרהע

את להסמיך מוצע החוק, להצעת 30)39()ב( בסעיף
שר ובהסכמת הבריאות ועדת באישור הבריאות, שר
המשפטים,לשנות,בצו,אתהתוספתהחמישיתא'לחוק

המזון,וזאתבדומהלסמכותולענייןתוספתשנייהב'ע

לפסקאות )29( ו–)30(

חובותמשווק עניינו ה'לחוקהמזון ד'בפרק סימן
מהאזור,כהגדרתובסעיף2לחוקהמזון)בפרקזה-משווק
העוסק אדם על החלות הוראות קובע והוא מהאזור(,
סעיף קובע זו, במסגרת לישראלע מהאזור מזון בהבאת
140לחוקהמזון,ביןהשאר,כייחולועלמשווקמהאזור
ועלהבאתמזוןמהאזורלישראל,הוראותפרקיםב',ד'
המחויבים המזוןוהתקנותלפיהם,בשינויים ו־ה'לחוק
האמורע לחוק ה' בפרק ד' בסימן המפורטים ובשינויים
141לחוקהמזוןמפורטיםשינוייםלענייןתחולת בסעיף

הוראותהפרקיםהאמוריםעלמשווקמהאזורע

מוצע,בסעיף30)29(להצעתהחוק,לתקןאתסעיף141
לחוקהמזון,ולקבועכיחובתתשלוםאגרהלפיסעיפים
בהתאמה, שהיא, - המזון לחוק ו־84)ג( 78 64)א()3(,
לייבוא מוקדם אישור לקבלת בקשה הגשת בעד אגרה
אולחידושו,אגרהבעדמסירתהצהרהבדברייבואמזון
רגיל,ואגרהבעדהגשתבקשהלקבלתתעודתשחרור-
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בסעיף164- )31(

בסעיףקטן)ז(,במקום"שלמזון"יבוא"המייבאמזון"ובמקום"לענייןמזון )א(
במסלולהאירופישייבא"יבוא"לענייןהמזוןשייבאבמסלולהאירופי";

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )ב(

עלאףההוראותהמאומצות,התעוררחששכיבמזוןשחלותלגביו ")ח(
ההוראותהמאומצותוהואעומדבהן,ישגורםרעילאומזיק,כהגדרתו
5)ב1(,שקיומובמזוןלאהוגבלבהוראותהמאומצות,ביןבכלל בסעיף
וביןלענייןאותומזון,רשאימנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכולכך
לדרושמהעוסקבמזוןהוכחהשהמזוןאינומזיקאועלוללהזיקלבריאותו
שלאדם;לאהשתכנעמנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכולכךכי
המזוןאינומזיקאועלוללהזיקכאמור,יראואותולענייןחוקזהובכלל

זהסימןג'בפרקז'כמזוןמזיקע";

בסעיף177,ההגדרה"תוכניתבטיחותמזון"-תימחק; )32(

סימןמשנהא'בסימןב'לפרקח'-בטל; )33(

בסעיף256- )34(

בסעיףקטן)א()12ב(,אחרי"יבואן"יבוא"המייבאמזון"; )א(

לאתחולעלמשווקמהאזורעכמוכןמוצעכיבכלהנוגע
147)ב()3(לחוק למשווקמהאזור,תבואערובהלפיסעיף
ערובה במקום להלן(, הסבר )ראו המוצע כנוסחו המזון
לקיוםתנאיםאודרישותלפיסעיף93לחוקהמזוןעתיקונים
מוצעיםאלהנובעיםבעיקרמכךשבמקרהשלהבאתמזון
מהאזור,לאמתקייםאחסוןבמעבר,בעודשלגביייבואמזון
שאינומהאזור,נדרשקיומושלמחסןבמעברלשםאחסון
המזוןעדשיושלמוכללהפעולותהנדרשותלשחרורהמזוןע
כך,ובהעדראפשרותלאחסוןמזון,בדיקתוושחרורובמעבר,
מוצעכיבמקוםהאגרותהמשולמותבידייבואנימזון,יגיש
דרישות תנאים, לקיום כבטוחה ערובה מהאזור משווק

והוראותלפיחוקהמזוןכפישהוחלועליוכאמורע

)א( משנה בפסקאות החוק, להצעת )30(30 בסעיף
ו–)ב(,מוצעלתקןאתסעיף147לחוקהמזון,שעניינותנאים
לרישוםבמרשםהמשווקיםמהאזור,ולהבהירכיהתנאים
הקבועיםבויחולואףלענייןחידושרישוםבמרשםהאמורע
)30( פסקה של ו–)2( )ג()1( משנה בפסקת מוצע, כן, כמו
האמורה,לתקןאתסעיף147לחוקהמזוןכךשבהצהרת
המשווקשיגישמישמבקשלהירשםבמרשםהמשווקים
על הפרטים ייכללו כאמור, רישום לחדש או מהאזור
יצרןהמזון,לרבותמספרהזיהוישלו,וזאתבמקוםעותק
מתעודתהזיהוישלואוהעתקמתעודתההתאגדותשלו
לפיהדיןבישראל,והכולבאופןהמותאםלפרטיזיהויכפי

שמצוייםבידייצרןמהאזורע

נוסףעלכך,וכאמורלעיל,מוצע,בפסקתמשנה)ג()3(
שלסעיף30)30(להצעתהחוק,להוסיףלסעיף147)ב(לחוק
)3(,ולפיהיידרשמישמבקשלהירשם המזוןאתפסקה
במרשםהמשווקיםמהאזוראולחדשרישוםכאמור,להגיש

ערובהלקיוםתנאים,דרישותוהוראותלפיסעיפים87ו־89
עד92לחוקהמזון,שתנאיה,סכומהוהתנאיםלחילוטה
ייקבעועלידישרהבריאותעעלפיהמוצע,הערובהכאמור
תהיהערבותבנקאיתלטובתמשרדהבריאות,אוסוגאחר

שלערובהשקבעשרהבריאותע

לפסקה )31()ב(

164לחוקהמזוןמגדירמהומזוןמזיקוקובע סעיף
הוראותהחלותעלעוסקבמזוןשייצר,ייבאאוימכורמזון
מזיקעביןהשאר,מזוןשהוכחבבדיקתמעבדהשאינועומד
בדרישותלפיחקיקתהמזון)ובכללהההוראותהמאומצות(,
ייחשבלענייןסעיףזהכמזוןמזיקעמוצעלקבועכיבמקרה
עולהחששכיבמזוןהעומדבהוראותהמאומצות שבו
החלותבעניינו,ישגורםמזיקאורעילשאיןהתייחסות
אותו לעניין ובין בכלל בין המאומצות, בהוראות אליו
מזון,יהיהניתןלראותוכמזוןמזיקלענייןסימןג'בפרקז'
לחוקהמזון,אלאאםכןהוכיחהעוסקבמזוןאחרתעכלומר,
להראות במזון לעוסק הנטל את מעביר המוצע השינוי

שהמזון,בנסיבותהמתוארותלעיל,אינומזוןמזיקע

לפסקאות )33(, )34()ב()3( ו–)36()ד(

מס' בתיקון כנוסחו המזון לחוק 41 סעיף כאמור,
זו(, חוק להצעת 32)1()ב( בסעיף לתקנו שמוצע )וכפי 3
וההסדרהקבועבולענייןחובתיצרןלקבלאישורייצור
נאות,כךשכליצרןמזוןיחויבלקבלאישורייצורנאות
למעטמישמתקייםלגביוחריגהקבועבאותוסעיף,ייכנסו

לתוקףביוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(ע

בהתאםלאמור,מוצעיםכמהתיקוניםבהוראותחוק
המזוןהמתייחסותלאישורייצורנאות,כמפורטלהלןע
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בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)2(,במקום"עד)4("יבוא"עד)3("; )1(

בפסקה)21(,במקום"בסמלתנאיייצורנאותים"יבוא"בסמלייצור )2(
נאות"והמילים"ובליהיתר"-יימחקו;

פסקה)49(-תימחק; )3(

בסעיף261)11ב(,אחרי"יבואן"יבוא"המייבאמזון"; )35(

בסעיף262- )36(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

מייצר,מייבאאומוכרמזוןבניגודלהוראהמההוראותהמאומצות, ")1א(
כמפורטבתוספתהשנייהב',החלהלגביו,בניגודלהוראותסעיף4א;";

בפסקה)4(,במקום"מייצרמזוןאומובילו"יבוא"מייצראומוכרמזון"ואחרי )ב(
"לחוקרישויעסקים"יבוא"המנויותבתוספתהשביעיתא'";

בפסקה)18(,במקום"בסמלתנאיייצורנאותים"יבוא"בסמלייצורנאות" )ג(
והמילים"ובליהיתר"-יימחקו;

פסקה)47(-תימחק; )ד(

בסעיף267- )37(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"סייגיםלהטלתעיצוםכספי"; )א(

30)33(להצעתהחוק,לבטלאתסימן מוצע,בסעיף
משנהא'בסימןב'לפרקח'לחוקהמזון,הכוללאתסעיף
178לחוק,ושעניינוחובתיצרןשלמוצרבשרלקבלאישור
ייצורנאותעזאתמאחרשההסדרהחדששבסעיף41הנזכר
לעילקובעחובהכלליתלקבלאישורייצורנאות,שתחול

גםלענייןייצורמוצריבשרע

וזהנוסחושלסימןמשנהא'בסימןב'לפרקח'לחוק
המזוןשמוצעלבטלו:

"סימן משנה א': תנאי ייצור נאותים למוצרי בשר

החובה לקבל אישור ייצור נאות

יצרןשלמוצרבשרלאייצרמוצרכאמוראלא )א( 178ע
אםכןישבידיואישורייצורנאותמאתמנהלשירותהמזוןע

עלמתןאישורנאותלפיסעיףזה,יחולוהוראות )ב(
סימןג'בפרקג'ע

שירות מנהל )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
המזוןרשאילהורותכימפעללייצורבשרמסוגמסויםלא
יהיהחייבבאישורייצורנאותאםהואמצאשמיושמת
זה קטן סעיף לפי הוראות מזון; בטיחות תוכנית לגביו
השאר, בין ובהתחשב, סיכונים לניהול בהתאם יינתנו
בסוגהמפעל,בהיקףהייצורבמפעל,בהקפדתובעברעל
מילויהוראותלפיחקיקתהמזון,בסוגהמזוןהמיוצרבו

ובמורכבותהטכנולוגיתשלהייצורע"

בהתאםלכךמוצע,בסעיף30)34()ב()3(להצעתהחוק,
למחוקאתפסקה)49(בסעיף256)ב(לחוקהמזון,וכןמוצע,
בסעיף30)36()ד(להצעתהחוק,למחוקאתפסקה)47(בסעיף
262לחוקהמזון,שבהןקבועות,בהתאמה,עבירהפלילית
והפרהשניתןלהטילבשלהעיצוםכספי,לענייןייצורמוצר

בשרבלאאישורייצורנאותע

וזהנוסחןשלפסקה)49(שלסעיף256)ב(לחוקהמזון,ושל
פסקה)47(שלסעיף262לחוקהמזון,שמוצעכאמורלמחוק:

מייצרמוצרבשרבלישישבידיואישורייצורנאות, )49("
בניגודלהוראותסעיף178)א(;";

מייצרמוצרבשרבלישישבידיואישורייצורנאות, )47("
בניגודלהוראותסעיף178)א(;"ע

עלפיהמוצעבסעיף33להצעתהחוק,תיקוניםאלה
ייכנסולתוקףביוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(,
41לחוקהמזון בהתאםלמועדכניסתולתוקףשלסעיף
כתיקונובתיקוןמס'3)וכפישתוקןבסעיף32)1()ב(להצעת

החוק(ע

לפסקאות )36()א(, )37( ו–)38(

במסגרתתיקוןמס'3,נקבעאיסורעלביצועשורה
שלפעולותבקשרלמזון-ייצור,יבואומכירה-בניגוד
להוראותמאומצות)סעיף4אלחוקהמזון(עכאמורבדברי
ההסברלחלקהכללישלסעיף30להצעתהחוק,הצעתחוק
זונועדה,ביןהשאר,להוותנדבךמשליםלתיקוןהאמור,
ההוראות הפרת בשל כספיים עיצומים הטלת ולאפשר
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האמורבויסומןכסעיףקטן)ב(ולפניויבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיף262)1א(,הממונהלאיטילעיצוםכספיעלמי ")א(
שהפרהוראהמההוראותהמאומצות,כאמורבאותוסעיף,אםהתבררכי
תרגומהשלההוראהלעבריתכאמורבסעיף3א)ב(,אינותואםאתהנוסח
המחייבשלההוראהבשפההאנגליתוכיהואפעלבהתאםלנוסחההוראה
בתרגומהלעבריתכפישהועמדהלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטבמועד

ביצועההפרהע";

בסעיף277)א(,אחרי"סימןזה"יבוא"ואולםלאיוטלעיצוםכספיבשלהפרה )38(
כאמורבסעיף262)1א(אלאלאחרשנמסרהלמפרהתראהלפיהוראותסימןזה";

בסעיף313- )39(

בסעיףקטן)א(,במקום"התוספתהשלישית"יבוא"התוספתהראשונהא' )א(
והתוספתהשלישית";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןשינויהתוספתהשנייהב', ")א1(
התוספתהחמישיתא'והתוספתהשביעיתא',נדרשתגםהסכמתשר

המשפטיםע";

כספייםבהתאם עיצומים בהסדרי כמקובל המאומצותע
להוסיף זו, חוק להצעת 30)36()א( בסעיף מוצע, לאמור,
262לחוקהמזון,שבשלהןניתן להפרותהמנויותבסעיף
5ע1מהסכוםהבסיסי, להטילעיצוםכספיבסכוםשלפי
בניגוד מזון של מכירה או ייבוא ייצור שעניינה הפרה
להוראותהמאומצותהמפורטותבתוספתשנייהב'לחוק

המזוןע

30)37(להצעתהחוק,לעגןבסעיף כןמוצע,בסעיף
267לחוקהמזון,שעניינוסייגלהטלתעיצוםכספיבעניין
התאמהלתקןרשמי,סייגנוסףולפיולאיוטלעיצוםכספי
עלמישהפרהוראהמןההוראותהמאומצותאםהתבררכי
תרגומהאינותואםאתהנוסחהמחייבשלההוראהבשפה
האנגליתוכיהואפעל,בעתביצועההפרה,בהתאםלנוסח
ההוראהבתרגומהלעבריתכפישהועמדהלעיוןהציבור

באתרהאינטרנטע

לעניין כאמור שמוצע הייחודי מהמנגנון כחלק
עיצומיםכספייםבשלהפרתההוראותהמאומצות,מוצע,
בסעיף30)38(להצעתהחוק,לתקןאתסעיף277)א(לחוק
המזוןכךשהממונהיהיהחייב,לפנישהואמטילעלהמפר
עיצוםכספיבשלהפרהכאמורבסעיף262)1א(לחוקהמזון,
להמציאלמפרהתראהמינהליתעיובהרכיהוראהמוצעת
זואינהגורעתמנסיבותאחרותשבהתקיימןעשויהלהימסר

למפרהתראהלפיסעיף277)א(לחוקהמזוןע

לפסקאות )36()ב( ו–)39()ב(

סעיף262)4(לחוקהמזוןקובעכיניתןלהטילעיצום
כספיעליצרןמזוןומובילושייצרואוהובילומזוןשלא
10)א(לחוק סעיף עליהםלפי להוראותהחלות בהתאם
רישוי חוק - זה )בפרק התשכ"ח-1968 עסקים, רישוי

עסקים(,בניגודלהוראותסעיף5)ב(לחוקהמזוןעמוצעלתקן,
262)4(האמור, 30)36()ב(להצעתהחוק,אתסעיף בסעיף
עיצוםכספיגםעלמי מכוחו אפשרלהטיל כךשיהיה
שמוכרמזוןשלאבהתאםלהוראותשחלותעליולפיסעיף
10)א(לחוקרישויעסקים,בניגודלהוראותסעיף5)ב(לחוק
10)א(לחוקרישוי המזוןעזאתמאחרשתקנותלפיסעיף
עסקים,כגוןתקנותרישויעסקים)תנאיתברואהנאותים
לבתיאוכל(,התשמ"ג-1983,ותקנותרישויעסקים)תנאי
חלות התשס"ט-2009, מזון(, ברוכלות נאותים תברואה
של העיקרית האכיפה ודרך מוכרים, על מהותן מעצם
הוראותאלהעתידהלהיותבאמצעותאכיפהמינהלית,

ולאאכיפהפליליתע

את האמור בסעיף למחוק מוצע לכך בהמשך
ההתייחסותל"מוביל",כיווןשהואנכללתחתההגדרה
"מכירה"שבסעיף2לחוקהמזון,ועלכןההתייחסותאליו
לציבור שקיפות להבטיח כדי כך, על נוסף מתייתרתע
בדרך ייאכפו שהוראותיהן התקנות לגבי המפוקחים
התקנות את למנות מוצע דומה, בחקיקה וכמקובל זו,
כנוסחה המזון, לחוק א' שביעית בתוספת הרלוונטיות

המוצעבפסקה)50(ע

בסעיף30)39()ב(להצעתהחוק,מוצעלהסמיךאתשר
הבריאות,באישורועדתהבריאותובהסכמתשרהמשפטים,
וזאת המזון, לחוק השביעית התוספת את בצו, לשנות,
בדומהלסמכותולענייןתוספתשנייהב'ותוספתחמישית
לחוקהמזוןעיובהרכיככלשניתןלהטילעיצוםכספיעל
הפרתתקנהלפיסעיף10אלחוקרישויעסקים,במסגרת
חוקהמזון,לאיהיהניתןלקבועעלאותההפרהעיצום
כספיבמסגרתהתוספתלחוקרישויעסקים,כדילאליצור

סתירהביןהנורמותע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף314- )40(

אחרי נאות", יבואן "רישום יבוא יבואן" "רישום אחרי )א(, קטן בסעיף )א(
"תעודתשחרורלמזוןרגילאולמזוןרגיש"יבוא"לרבותלמזוןהמיובאבמסלול
האירופי",ואחרי"הצהרהבדברייבואמזוןרגיל"יבוא"אובדברייבואמזון

במסלולהאירופי";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בתוספת כמפורט הצהרה מסירת או בקשה הגשת בעד האגרה ")ד(
העשירית,תשולםעםהגשתהבקשהאועםמסירתההצהרה,לפיהעניין,

וכתנאילטיפולבבקשהאולקבלתההצהרה,לפיהענייןע";

בסעיף319)ד(,במקום"בתוך12חודשיםמיוםהפרסום"יבוא"עדיוםכ'בטבת )41(
התשפ"ד)1בינואר2024(";

בסעיף321,בסעיפיםקטנים)ד(ו–)ו(,במקום"יוםי"אבתמוזהתשפ"ג)30ביוני )42(
2023("יבוא"יוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(";

במקוםהתוספתהראשונהיבוא: )43(

"תוספת ראשונה

)סעיף5)ב1((

סוגי גורמים רעילים או מזיקים

חלק א': מזהמים כימיים

ניטראטיםע 1ע

רעלניםע 2ע

לפסקאות )40( ו–)51(

מוצעלתקןאתסעיף314והתוספתהעשיריתלחוק
החוק לפי אגרות תשלום חובת מעוגנת שבהם המזון,
במסגרת המזון בחוק שנעשו לתיקונים בהתאם האמור,
תיקוןמס'3,ולהבהירכיתשלוםהאגרותהאמורותמהווה
בסעיף מוצע, כך לשם המבוקשע בהליך לטיפול תנאי
30)40()א(להצעתהחוק,להוסיףבסעיף314)א(לחוקהמזון
התייחסותמפורשתלסוגיאגרותשנוספולתוספתעשירית
לחוקהמזוןבמסגרתתיקוןמס'3,והן:האגרותהמשולמות
בעדבקשהלרישוםיבואןנאות,בקשהלתעודתשחרור
בדבר הצהרה ומסירת האירופי במסלול המיובא למזון

ייבואמזוןבמסלולהאירופיע

כמוכןמוצע,בסעיף30)40()ב(להצעתהחוק,להחליף
הגשת בעד שעניינואגרה המזון 314)ד(לחוק אתסעיף
בקשהאומסירתהצהרה,כךשיובהרכיהאגרהבעדכל
בקשהאוכלמסירתהצהרהכמפורטבתוספתעשירית
לחוקהמזון,ולארקהאגרהבעדתעודהכפישקבועהיום,
תשולםעםהגשתהבקשהאועםמסירתההצהרה,לפי

העניין,וכתנאילטיפולבבקשהאולקבלתההצהרהע

המזון לחוק 314 סעיף של )ד( קטן סעיף של נוסחו וזהו
שמוצעכאמורלהחליפו:

האגרהבעדהגשתבקשהאומסירתהצהרהבדבר ")ד(
יבואמזוןרגילתשולםעםהגשתהבקשהאועםמסירת
ההצהרה,לפיהעניין;האגרהבעדתעודהתשולםכתנאי
לטיפולבבקשה,למסירתהצהרהאולקבלתתעודה,לפי

הענייןע"

את לתקן החוק, להצעת )51(30 בסעיף מוצע, עוד
התוספתהעשיריתלחוקהמזוןשבהמפורטותהאגרות,כך
שיובהרכיהאגרותהמפורטותבהמשולמותבעדהגשת

בקשותולאבעדהטיפולבהןע

לפסקאות )41( ו–)42(

מוצעלתקןאתסעיף319)ד(לחוקהמזוןכךשהמועד
להבאתתקנותראשונותלפיסעיף13לחוקהמזוןבדבר
ייחוססגולה,לאישורועדתהבריאות,יידחהליוםכ'בטבת
התשפ"ד)1בינואר2024(,וזאתלצורךהיערכותהנדרשת
לחקיקה התאמתה ומידת האירופית החקיקה לבחינת
ו–)ו(לחוק 321)ד( בישראלעכמוכןמוצעלתקןאתסעיף
המזוןכךשהמועדלסיוםתוקפןשלהנחיותוהוראותנוהל
שפורסמוערבתחילתושלחוקהמזון,יידחהליוםל'בכסלו

התשפ"ה)31בדצמבר2024(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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מתכותע 3ע

MCPD-3ונגזרותיוע 4ע

דיוקסיניםע 5ע

פוליכלורינטיידביפנול)PCBs(ע 6ע

פחמימניםארומטיים)PAHs(ע 7ע

פרכלורטע 8ע

מלמיןוהאנלוגיםשלוע 9ע

חומצהארוצית)Erucicacid(ע 10ע

רדיוניקלידיםע 11ע

חלק ב': מזהמים ביולוגיים

ברוצלה)Brucella(ע 1ע

ליסטריהמונוציטוגנס)Listeriamonocytogenes(ע 2ע

מיניסלמונלה)עSalmonellaspp(ע 3ע

טיפוסיםסרולוגייםשלאיקוליהמייצריםרעלניםמסוגשיגהוהמנויים 4ע
)ShigatoxinproducingEעcoli()STEC(O157,O26,O111,O103,O145(:להלן

andO104:H4(ע

רעלניםהמיוצריםעלידיסטפילוקוקים)Staphylococcalenterotoxin(ע 5ע

)BoNT(Clostridium(רעלןהמיוצרעלידיהחיידקקולסטרדיוםבוטולינום 6ע
botoulinumtoxins(ע

מיניכרונובקטר)כרונובקטרסקאזאקי()Cronobactersakazakii(ע 7ע

רעלןהמיוצרעלידיהחיידקבצילוסצראוס)Bacilluscereustoxin(ע 8ע

היסטמין)Histamine(ע 9ע

חלק ג': גורמים רעילים או מזיקים מסוגים אחרים

שאריותחומריהדברהע 1ע

שאריותתרופותע 2ע

תמרוקיםע" 3ע

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )44(

"תוספת ראשונה א'

)סעיף2,ההגדרה"סמלייצורנאות"(

חלק א': צורת סמל ייצור נאות
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או

הרקעהאפורמייצגאתרקעהאריזהואינוחלקמסמלייצורנאותע

חלק ב': מאפייני סמל ייצור נאות ואופן הסימון בו

סמלייצורנאות)בחלקזה-הסמל(יהיהבולטלעין,בצורתוהשלמהלפי 1ע
אחתמהחלופותשבחלקא',לרבותהאותיות,צורתןוהדגשותיהןויכלולמסגרת

מקיפהבצבעלבןע

גודלושלהסמללאיפחתמ־10מ"מלרוחבע 2ע

צבעקוהמתארבחלקהעליוןשלהסמל,האותיותבתוכווהרקעבחלק 3ע
המלבנישלהסמליהיו:

|100c,90m,12y,0kאוPantoneBlue072או RGB:R40G53G129פרוצס
צבעשחור,והרקעבחלקהעליוןוהאותיותבחלקהמלבנישלהסמליהיולבניםע

איןלשנותאתצורתושלהסמלאואתהגווןשלו,אולהציגחלקממנוע 4ע

הסמליהיהבסמוךלפרטייצרןהמזוןע 5ע

המרווחביןהסמללביןסימוןאחרעלגביהאריזהיהיה1מ"מלפחותע"; 6ע

בתוספתשנייהא',לצדטורג'יבוא: )45(

"טורד'
סעיפיחוקזההמקניםסמכותלשר

סעיף3 )1(

סעיף3 )2(

סעיף3 )3(

סעיף3 )4(

סעיף3"; )5(
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אחריתוספתשנייהא'יבוא: )46(

"תוספת שנייה ב'

)סעיפים3או־4א,לענייןהפרותלפיסעיף262)1א((

הוראות מאומצות שניתן להטיל בשל הפרתן עיצום כספי

חלק א': הגדרות

בתוספתזו-

"מזוןמורכב"-מזוןהמורכבמשנירכיביםאויותר;

"תקנה1881/2006"-תקנתהאיחודהאירופימספר1881/2006מיום19בדצמבר
מזון במוצרי מסוימים מזהמים של מרביות רמות קביעת בעניין 2006
CommissionRegulation)EC(No1881/2006of19December2006(

;)settingmaximumlevelsofcertaincontaminantsinfoodstuffs

15 מיום 2073/2005 מספר האירופי האיחוד תקנת - "2073/2005 "תקנה
מזון מוצרי בעבור מיקרוביולוגיים קריטריונים בעניין 2005 בנובמבר
CommissionRegulation)EC(No2073/2005of15November2005(

;)onmicrobiologicalcriteriaforfoodstuffs

"תקנה396/2005"-תקנתהאיחודהאירופימספר396/2005מיום23בפברואר
2005בענייןרמותמרביותשלשאריותחומריהדברהבמזוןאובמספוא,
מןהצומחאומןהחי,אועליהם,המתקנתאתדירקטיבתהמועצה91/414/

Regulation )EC(396/2005of theEuropeanParliamentand(EEC
oftheCouncilof23February2005onmaximumresiduelevelsof
pesticidesinoronfoodandfeedofplantandanimaloriginand

amendingCouncilDirective91/414/EEC(ע

חלק ב': הפרות של הוראות מאומצות שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי
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טורא'
ההפרה

טורב'
הגורםהמפר

בתוספת1ע המפורט מזון מוכר או מייבא מייצר,
מסוג כימי מזהם המכיל ,1881/2006 לתקנה
העולה ברמה תוספת, באותה כמפורט מסוים
עלהרמההמרביתהקבועהבתוספתהאמורה,

בניגודלהוראותסעיף1לתקנההאמורה

יצרן,יבואןאומשווק

מייצר,מייבאאומוכרמזוןשהואמיובש,מדולל,2ע
מעובדאומורכב,שאינומפורטבתוספתלתקנה
באותה המפורט מזון רכיב המכיל ,1881/2006
על העולה ברמה כימי מזהם והמכיל תוספת,
לפי שחושבה כפי המותרת המרבית הרמה

הוראותסעיף2לתקנההאמורה

יצרן,ייבואןאומשווק

מבצעפעילותכמפורטבפסקאות)1(עד)3(של3ע
ההגדרה"ייצור"שבסעיף2לחוקזה,תוךשימוש
מסוים מסוג כימי מזהם המכיל מזון ברכיב
ברמה ,1881/2006 לתקנה בתוספת כמפורט
בתוספת הקבועה המרבית הרמה על העולה
האמורה,בניגודלהוראותסעיף3,תת־סעיף1,

לתקנההאמורה

יצרן

המותרת4ע המרבית ברמה העומד מזון מערבב
לעניין 1881/2006 לתקנה בתוספת הקבועה
מזהםכימי,עםמזוןהמכילמזהםכימיברמה
בתוספת הקבועה המרבית הרמה על העולה
האמורה,בניגודלהוראותסעיף3,תת–סעיף2,

לתקנההאמורה

יצרן,יבואןאומשווק

מערבבמזוןשמיועדלמיוןאוטיפולפיזיאחר5ע
מזון עם שבו, הזיהום רמות את להפחית כדי
המיועדלצריכהישירהבידיאדםאועםמזון
המיועדלשימושכרכיבבמזון,בניגודלהוראות

סעיף3,תת–סעיף3,לתקנה1881/2006

יצרן,יבואןאומשווק

עומד6ע שאינו מזון מוכר או מייבא מייצר,
בטיחות לעניין המיקרוביולוגיים בקריטריונים
לתקנה I לתוספת 1 בפרק הקבועים מזון
3,תת–סעיף 2073/2005,בניגודלהוראותסעיף

1,לאותהתקנה

יצרן,יבואןאומשווק
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טורא'
ההפרה

טורב'
הגורםהמפר

לאביצעבדיקותמתאימותלשםבחינתעמידת7ע
המפורטים המיקרוביולוגיים בקריטריונים מזון
בתוספתIלתקנה2073/2005,בניגודלהוראות

סעיף4,תת–סעיף1,לתקנההאמורה

יצרן

לאביצעהחזרהיזומה)withdrawal(אולאמסר8ע
ולא שנבדק מזון לגבי )recall( לציבור הודעה
שנקבעו המזון בטיחות של בקריטריונים עמד
בניגוד ,2073/2005 לתקנה I לתוספת 1 בפרק

להוראותסעיף7,תת–סעיף2,לתקנההאמורה

יצרן,יבואןאומשווק

אינו9ע כי ונמצא שנבדק מזון באצוות השתמש
עומדבקריטריוניםשלבטיחותהמזוןשנקבעו
למטרה ,2073/2005 לתקנה I לתוספת 1 בפרק
שאינהייעודוהמקורישלהמזון,בלישהתקיימו
בניגוד והכול לכך, הנדרשים התנאים כלל

להוראותסעיף7,תת–סעיף2,לתקנההאמורה

יצרן

מייצר,מייבאאומוכרמזוןהמפורטבתוספת10Iע
לתקנה396/2005,המכילשאריתחומרהדברה
בתוספת הקבועה הרמה על העולה ברמה
תקנה, לאותה III בתוספת תקנה, לאותה II
תת־ ,18 בסעיף או תקנה לאותה V בתוספת
סעיף1,לאותהתקנה,לפיהעניין,והכולבניגוד
להוראותסעיף18,תת–סעיף1,לתקנההאמורה

יצרן,יבואןאומשווק,לפי
העניין

מעבדאומערבבמזוןהמפורטבתוספתIלתקנה11ע
,18 סעיפים בהוראות עומד שאינו 396/2005
מזון עם האמורה, לתקנה 20 או ,1 תת־סעיף
מאותוסוגאומסוגאחר,למטרתדילולולקראת
מכירתו,בניגודלהוראותסעיף19לאותהתקנה

יצרן,יבואןאומשווק,לפי
העניין

או12ע מעובד שהוא מזון מוכר או מייבא מייצר,
שארית המרביתהמותרתשל מורכב,שהרמה
חומרהדברהלגביואינהקבועהבתוספתIIאו
שארית המכיל ,396/2005 לתקנה III בתוספת
חומרהדברהברמההעולהעלהרמההמרבית
המותרתכפישחושבהלפיהוראותסעיף20,תת

סעיף1,לתקנההאמורה

יצרן,יבואןאומשווק,לפי
העניין
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חלק ג': הוראות לעניין הפרות מסוימות

לענייןפרטים1עד5בטבלהשבחלקב'- 1ע

הוראותסעיפים4ו־5לתקנה1881/2006יחולולענייןקביעתרמה )1(
מרביתמותרתשלאפלטוקסיניםבאגוזיאדמה)בוטנים(וזרעישמןאחרים;

הוראותסעיף4לתקנה1881/2006יחולולענייןקביעתרמהמרבית )2(
מותרתשלאפלטוקסיניםבאגוזיעץ,פירותמיובשים,אורזותירס;

הוראותסעיף5לתקנה1881/2006יחולולענייןקביעתרמהמרבית )3(
מותרתשלאפלטוקסינים,במוצריםנגזריםמאגוזיאדמה)בוטנים(אומזרעי

שמןאחרים,ובדגנים;

הוראותסעיף6לתקנה1881/2006יחולולענייןקביעתרמהמרבית )4(
מותרתשלמזהםכימיבחסהע";

בתוספתשלישיתא',שכותרתהמשנהשתחתיההיא")סעיף79ד)1(("- )47(

בפרט)1(,במקום"המזוןבמסלולהאירופיהמסוים"יבוא"המזוןהמסוים"; )א(

בפרט)4(,אחרי"מיבואן"יבוא"המייבא"; )ב(

בתוספתשלישיתא',שכותרתהמשנהשתחתיההיא")סעיף84)ב1()5(("- )48(

במקוםהכותרתוכותרותהמשנהיבוא: )א(

"תוספת שלישית ב'

)סעיף84)ב1()5((

 מסמכים ופרטים נוספים בבקשה לקבלת תעודת שחרור למזון המיובא 
במסלול האירופי";

בפרט)11(,פרטמשנה)ב(-יימחק; )ב(

אחריהתוספתהחמישיתיבוא: )49(

"תוספת חמישית א'

)סעיף132)א(,לענייןהפרותשלסעיף4אלפיסעיף262)א()1א((

הפרות המנויות בחלק ב' לתוספת שנייה ב', המוחרגות מהחזקה לעניין 
הוראות מסוימות החלות על משווק

הפרהכאמורבפרט5ע 1ע

הפרהכאמורבפרט8ע 2ע

הפרהכאמורבפרט11ע"; 3ע

לפסקה )48(

מוצעלתקןאתהכותרתשלתוספתשלישיתא'לחוק
84)ב1()5((", המזוןשכותרתהמשנהתחתיההיא")סעיף
ולסמנהכ"תוספתשלישיתב'"עכמוכןמוצעלתקןטעות

סופרשנפלהבכותרתהמשנההנוספתבאותהתוספתע

האמורה לתוספת )11( בפרט למחוק, מוצע לבסוף,
שעניינושימורימזוןבעליחומציותנמוכה5עPH>4,את



פרטמשנה)ב(שנוסחו:

סימוןקודיצרן;", ")ב(

כךשלגבימזוןכאמור,לאיהיהצורךלכלולסימוןקודיצרן
האירופי, במסלול למזון שחרור תעודת לקבלת בבקשה
נמצא היצרן קוד בסימון הכלול שהמידע מאחר וזאת

ממילאבמסמכיםאחריםהמוגשיםבמסגרתהבקשהע
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אחריהתוספתהשביעיתלחוקהעיקרייבוא: )50(

"תוספת שביעית א'

)סעיף262)4((

תקנות לפי חוק רישוי עסקים שניתן להטיל עיצום כספי בשל הפרתן";

בתוספתהעשירית- )51(

בפרט)1(- )א(

ברישה,במקום"טיפולבבקשה"יבוא"הגשתבקשה"; )1(

בטבלה- )2(

בכותרתטורב',במקום"טיפולבבקשה"יבוא"הגשתבקשה"; )א(

יבוא בבקשה" "טיפול במקום ו־ד', ג' טורים של בכותרות )ב(
"הגשתבקשה"והמילה"שהוגשה"-תימחק;

בפרט)2(,במקום"טיפולבבקשה"יבוא"הגשתבקשה",במקום"אובבקשה" )ב(
יבוא"אובקשה"ובמקום"ניתןהאישור"יבוא"ניתנוהאישוראוהתעודה";

בפרט)4(,ברישה,אחרי"לרבותמזון"יבוא"המיובא"; )ג(

בפרט)5(,אחרי"בעד"יבוא"הגשתבקשהלקבלת"; )ד(

בתוספתהשתיםעשרה- )52(

בכותרת,במקום")סעיפים49או־54א)א(("יבוא")סעיף54א)א(("; )א(

בפרט)4(,בסופויבוא"למעטשימוריבשרושימורימוצריבשר"; )ב(

בפרט)5(,בסופויבוא"ולמעטשימורידגיםושימורימוצרידגים"ע )ג(

תיקוןחוקקביעת
מועדכניסה

לתוקףשלהוראות
סימוןמזוןארוז

מראש

בחוקקביעתמועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוזמראש,התשע"ה-31-882014ע

בסעיף1,במקוםההגדרה"מזון"יבוא: )1(

""מזון"-כהגדרתובחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015;";

בסעיף2)א()3(,במקוםהסיפההחלבמילים"התשע"ו-2015"יבוא"התשע"ו-2015 )2(
-יהיהמועדחובתהסימוןבמועדשקבעמאסדרבהתאםלהוראותסעיף3א)ד(לחוק

האמור"ע

לפסקה )52(

בתוספתהשתייםעשרהלחוקהמזון,שהתווספהלחוק
המזוןבמסגרתתיקוןמס'3,מפורטיםסוגימזוןשאסורים
בייבואבמסלולהאירופיעמוצעלתקןטעותסופרבכותרתשל
התוספתהאמורהעכמוכן,מוצעלתקןאתפרטים)4(ו–)5(
לתוספתהאמורהכדילהבהירששימורידגים,שימורימוצרי
דגים,שימוריבשרושימורימוצריבשראינםכלוליםבגדר

סוגיהמזוןשאסוריםבייבואבמסלולהאירופיע

קביעת חוק את עקיף בתיקון לתקן מוצע  סעיף 31
מועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוז 
מראש,התשע"ה-2014)בפרקזה-חוקקביעתמועדכניסה
לתוקף(עמוצעלהחליףאתההגדרה"מזון"שבסעיף1לחוק

בשמו המזון לחוק מפנה אשר מעודכנת בהגדרה האמור
העדכני,וכןתואמתאתההגדרההמעודכנתלמזוןבחוקהמזוןע

עודמוצעלתקןאתסעיף2)א()3(לחוקקביעתמועד
כניסהלתוקף,שעניינוחריגלהוראהבענייןמועדהכניסה
לתוקףשלהוראתסימון,כךשיובהרכיהוראתסעיף2)א(
לאותוחוקשלפיההמועדשבונכנסתלתוקףהוראתסימון
)מועדחובתהסימון(שפורסמהברשומותבין1בינוארל־31
בדצמברבשנהכלשהייהיהשנתייםמתוםאותהשנה,
לאתחולאםהוראתהסימוןנקבעהבהוראהמאומצתלפי
חוקהמזון,ובמקרהזהמועדחובתהסימוןיהיהכפישקבע

המאסדרלפיסעיף3א)ד(לחוקהמזוןע

ס"חהתשע"ה,עמ'120;התשפ"ב,עמ'446ע 88
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תיקוןחוק
התוכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2021
ו־2022(

בחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב32ע
2021ו־2022(,התשפ"ב-892021)בפרקזה-חוקהתוכניתהכלכלית(-

בסעיף106- )1(

בפסקה)7()ב(,אחרי"במסגרת"יבוא"אישורייצורנאותאובמסגרת"; )א(

בפסקה)11(,בסעיף41המובאבה- )ב(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ותנאיםלמתןהאישור"; )1(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"מנהלשירותהמזוןרשאילתתאישור )2(
ייצורנאותלבעלרישיוןייצוראםמצאשמתקיימיםבוכלאלה:

הייצורבמפעלמתנהלבתנאיייצורנאותים; )א(

המפעלהתקשרעםאחדמהגופיםהמנוייםבפסקאותמשנה)א( )ב(
או)ב(שלסעיף42)ב1()2(,בהסכםלביצועבקרהשוטפתבידיאותו
גוףעליישוםתוכניתבטיחותמזוןהמבוססתעלאחדמהתקנים
הבין־לאומייםהמקובליםכאמורבאותוסעיף,המעידכיהמפעל

מיישםתוכניתכאמור;

מתקייםבותנאיאחרשקבעהשרבתקנותע"; )ג(

סעיפים 32)1()א( ו–)2()א()2( ו־34)2(

תחילתםשלחלקמהתיקוניםשנערכובחוקהמזון
התשפ"ו באב י"ח ליום נדחתה ,3 מס' תיקון במסגרת

2026()בפרקזה-מועדהתחילההנדחית(ע )1באוגוסט
בסעיף34להצעתהחוקמוצעיםתיקוניםלסעיפיםבחוק
המזוןשנערכובהםתיקוניםכאמור,שטרםנכנסולתוקףע
לכןמוצעלערוךתיקוניםאלהבתיקוןעקיףלתיקוןמס'3,
כךשהםישתלבובחוקהמזוןבמועדהתחילההנדחיתע
תיקונים השאר, בין מוצעים, החוק להצעת 34 בסעיף
לאותםסעיפיםשיחולובתקופהשמיוםתחילתושלהחוק
זה-תקופת )בפרק התחילההנדחית מועד עד המוצע

הביניים(,הכולכמפורטלהלןע

נקבעו המזון לחוק 12)ג( בסעיף ו–)2( )1( בפסקאות
ייצור רישיון בעל בידי מסמכים של לקיומם דרישות
גלם בחומר ייצור בתהליך שימוש לעשות המבקש
)1( חלףעפסקה האחרוןהמומלץלשימושבו שהתאריך
ייצור רישיון בעל בידי יש שלפיה דרישה כיום כוללת
המזון, לחוק )2( או 42)ב()1( בסעיף המנוי מגוף אישור
המעידכיייצורהמזוןבמפעלשלונעשהבהתאםלתקנים
בין־לאומייםמקובליםשפרסםמנהלשירותהמזוןכאמור
זובדרישה 3הוחלפהדרישה באותוסעיףעבתיקוןמס'
לאישורייצורנאותאויישוםתוכניתבטיחותמזוןבבקרה
עצמית,אךכניסתולתוקףשלהתיקוןלפסקהזונדחתה
למועדהתחילההנדחית)ראוסעיף109)ב(לחוקהתוכנית
להצעת )11(30 בסעיף שמוצע, מאחר 2021(ע הכלכלית
החוק,לתקןאתנוסחושלסעיף42לחוקהמזון,תוךשינוי
המבנהשלהסעיףהאמור,מוצע,בסעיף34)2()א(להצעת
12)ג(האמור )1(בסעיף זו,לתקןבהתאםאתפסקה חוק

כךשתעוגןבהדרישהלאישוריצורנאותבלבדעתיקוןזה
מוצעכהוראתשעהויעמודבתוקףבתקופתהביניים,עד
מועדכניסתולתוקףשלתיקוןהקבעלפסקה)1(האמורה,

בתיקוןמס'3ע

פסקה)2(בסעיף12)ג(לחוקהמזוןכוללתכיוםדרישה
שלפיהישבידיבעלרישיוןייצוראישורבכתבשליצרן
לתאריך מעבר השימוש תקופת להארכת הגלם חומר
3נוספהלפסקההאמורה האחרוןלשימושעבתיקוןמס'
חלופהלדרישהלאישוריצרןחומרהגלם,והיא:קיומושל
נוהללהארכתחיימדףבמסגרתיישוםתוכניתבטיחות
זו לפסקה התיקון של תחילתו גם עצמיתע בבקרה מזון
נדחתהלמועדהתחילההנדחיתעבהמשךלהסדרתהליך
מתןאישוריצורנאותליצרנימזוןבהצעתחוקזו,כאמור
בחלקהכללישלדבריההסברלסעיף30להצעתהחוק,
מוצעלתקןאתפסקה)2(האמורה,כנוסחהבתיקוןמס'3,
כךשתיווסף,כחלופהנוספתלדרישהלאישוריצרןחומר
במסגרת מדף חיי להארכת נוהל של לקיומו או הגלם,
תוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית,גםדרישהלקיומו
סעיף )ראו נאות ייצור אישור במסגרת כאמור נוהל של

32)1()א(להצעתהחוק(ע

כמוכןמוצע,בסעיף34)2()ב(להצעתחוקזו,להוסיף
וזאת לעיל, הנזכרת החלופה את האמורה )2( לפסקה
בהוראתשעהשתחולבתקופתהביניים,כלומרעדמועד
כניסתולתוקףשלתיקוןאותהפסקהבמסגרתתיקוןמס'3ע

פסקה)3(שלסעיף12)ג(לחוקהמזוןעניינהבדרישה
רישיון בעל בידי מדף חיי הארכת נוהל של לקיומו
ייצורהמבקשלעשותשימושבתהליךייצורבחומרגלם

שהתאריךהאחרוןהמומלץלשימושבוחלףעוזולשונה:
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בסעיףקטן)ב(- )3(

בפסקה)1(,במקום"המנהל"יבוא"מנהלשירותהמזוןאומי )א(
שהואהסמיכולכך";

בפסקה)2(,ברישה,אחרי"לפיפסקה)1("יבוא"אולחידושו"; )ב(

בפסקה)3(,אחרי"בבקרהעצמית"יבוא"אולחידושו",במקום )ג(
שהוא מי או המזון שירות מנהל "יחליט יבוא המנהל" "יחליט
הסמיכולכך"ובמקוםהסיפההחלבמילים"לאהחליט"יבוא"לא
החליטמנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכולכךבבקשהבתוך
התקופההאמורה,יראואתהיצרןהחלמתוםאותהתקופהכאילו

ניתןלואישורכאמורבפסקה)1(אוכאילוחודשהאישור";

אחריפסקה)3(יבוא: )ד(

יצרןשניתןלואישורבדבריישוםתוכניתבטיחותמזון )4("
בבקרהעצמיתכאמורבפסקה)1(,יצרןשחודשאישורכאמור
שניתןלו,אויצרןשרואיםאותולפיפסקה)3(כאילוניתןלו
אישורבדבריישוםתוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית,לא
ייצרמזוןאלאבהתאםלתוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית

שנכללהבבקשהשהוגשהע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

עלאישורבדבריישוםתוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית ")ב1(
כאמורבסעיףקטן)ב(יחולוההוראותלפיסעיפים28)ד(ו–)ו(,31ו־33

עד40,בשינוייםהמחויביםע";

ייצור תנאי בסמל לסימון היתר "ובעלי המילים )ג(, קטן בסעיף )5(
נאותים"-יימחקו,ובמקום"ובקרהעצמית"יבוא"בבקרהעצמיתכאמור

בסעיףקטן)ב(";

בפסקה)39(,אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ג(

אחריפסקה)17(יבוא: ")א1(

בבקרה מזון בטיחות לתוכנית בהתאם שלא מזון מייצר ")17א(
עצמית,בניגודלהוראותסעיף41)ב()4(;";";

ישלונוהללהארכתחיימדף,שאישרמנהלשירות )3("
המזוןאומישהואהסמיכולכך,ככלשאיןנוהלכאמור

במסגרתמערכתכאמורבפסקה)1(;"ע

3,אךמועד )3(האמורהנמחקהבתיקוןמס' פסקה
בשל הנדחיתע התחילה למועד נקבע המחיקה תחילת
התיקוןהמוצעלעילשלפסקה)2(,בהוראתשעהלתקופת
הביניים,מתייתרתפסקה)3(האמורהומוצע,בסעיף32)2()א()2(
להצעתחוקזו,לתקןאתסעיף109לחוקהתוכניתהכלכלית
2021)סעיףהתחילהשלתיקוןמס'3(ולהקדיםאתמועד
תחילתמחיקתהשלפסקה)3(לסעיף12)ג(לחוקהמזוןליום

תחילתושלהחוקהמוצעע

סעיף 32)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א()1(

כאמורלעיל,במסגרתתיקוןמס'3הוחלףנוסחושל
סעיף41לחוקהמזון,ותחילתושלהתיקוןנקבעהלמועד
התחילההנדחהעמוצעלתקןבתיקוןעקיףאתחוקהתוכנית
הכלכלית2021ולערוךכמהתיקוניםוהתאמותבסעיף41

האמורכנוסחובתיקוןמס'3ע

מוצעלעגן,בסעיףקטן)א(שלסעיף41האמור,תנאים
למתןאישורייצורנאות,בדומהלתנאיםלמתןרישיוןייצור
הקבועיםבסעיף29)א(לחוקהמזון)ראוסעיף32)1()ב()2(

להצעתהחוק(ע
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בפסקה)47(,בתוספתהאחתעשרההמובאתבה- )ד(

)2(,אחרי"מזוןייעודי"יבוא"ובכללזהמזוןהמסומן"ללא בפרט )1(
גלוטן"";

פרט)5(-יימחק; )2(

בסעיף109- )2(

בסעיףקטן)ב(,בפסקה)1(- )א(

האמורבהיסומןכפסקתמשנה)א(,ובה,במקום"ו־52"יבוא"52 )1(
ו־262)17א(";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,תחילתהשלמחיקתפסקה)3( ")ב(
שלסעיף12)ג(לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,כאמורבסעיף
106)7()ג(לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2023ו־2024(,

התשפ"ג-2023;"ע

כמוכןמוצעיםכמהתיקוניםבסעיףקטן)ב(שלסעיף
41האמורעראשית,מוצעכיהגורםהמוסמךלענייןמתן
אישורבדבריישוםתוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית
יהיהמנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכולכך,ולא
המנהלהכללישלמשרדהבריאותאועובדהמדינהשהוא
סעיף )ראו סעיף באותו היום שקבוע כפי לכך הסמיכו
כי לקבוע מוצע עוד החוק(; להצעת ו־)ג( 32)1()ב()3()א(
בטיחות תוכנית לגביו שמיושמת אישור לו שניתן יצרן
מזוןבבקרהעצמיתאושרואיםאותוכאילוניתןלואישור
כאמור,לאייצרמזוןאלאבהתאםלתוכניתלבטיחותמזון
בבקרהעצמית,וזאתבדומהלהוראההקבועההיוםבסעיף
22)א(לחוקהמזוןלענייןאישורייצורנאות)ראופסקה)4(

כנוסחההמוצעבסעיף32)1()ב()3()ד(להצעתהחוק(ע

במקביל,מוצע,בסעיף32)1()ג(להצעתהחוק,להוסיף
בסעיף262לחוקהמזון,שעניינוכאמורעיצומיםכספיים
בסכוםשלפי5ע1מהסכוםהבסיסי,הוראהשלפיהייצור
מזוןשלאבהתאםלתוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית
כאמורלעילמהווההפרהשבשלהניתןלהטילעיצוםכספי
כאמור,וזאתבדומהלקבועלענייןהפרהשלסעיף22)א(

לחוקהמזון)ראוסעיף262)14(לחוקהמזון(ע

כאמורלעיל,סעיף41לחוקהמזוןכנוסחובתיקוןמס'
3מחייבכליצרןמזוןלקבלאישורייצורנאות,נוסףעל
חובתולקבלרישיוןייצורעזאתאלאאםכןמדוברבמפעל
לייצורמזוןמסוגשאינומנויבתוספתהאחתעשרהלחוק
המזון,ומנהלשירותהמזוןמצאשמיושמתלגביותוכנית

בטיחותמזוןבבקרהעצמיתלפיהוראותהסעיףהאמורע
יישום בדבר אישור מתן לעניין ההסדר השלמת לשם
תוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמית,מוצעלהחיללעניין
אותואישור,בשינוייםהמחויבים,הוראותמסוימותבחוק
בסעיף כמפורט והכול ייצור, רישיון לגבי החלות המזון
32)1()ב()4( בסעיף המוצע כנוסחו המזון לחוק 41)ב1(
להצעתהחוקעכך,יהיהרשאימנהלשירותהמזון,אומי
שהסמיכולדרושמהמפעלמסמכיםנוספיםהנחוציםלו
לשםהחלטה;הבקשהלחידושהאישורתוגשלאיאוחר
מ־90ימיםלפנימועדפקיעתוואי–מתןהחלטהבבקשה
משמעכייראואתהאישורכאילוהוארךתוקפועדלמועד
ההחלטהבבקשהעלעומתזאת,לאהוחלוהוראותסעיף
28)ה(לחוקהמזוןמאחרשלאניתןלתתהחלטהבבקשה
בתוך45ימיםאלאבתקופהקצרהיותרכפישנקבעבסעיף

41)ב(לחוקהמזוןכנוסחובחוקהתוכניתהכלכלית2021ע

סעיף 32)1()ד(

שנוספהלחוק המזון, בתוספתהאחתעשרהלחוק
3ותחילתהבמועדהתחילה האמורבמסגרתתיקוןמס'
הנדחית,מפורטמזוןשייצורומחייבאישורייצורנאותע
בפרט)5(לתוספתהאמורהנכללכיום"מזוןהמסומן"ללא
גלוטן""עמאחרשמזוןהמסומן"ללאגלוטן"נופלבגדרמזון
ייעודי,כהגדרתובסעיף2לחוקהמזון,ומזוןייעודינכלל
בפרט)2(לתוספתהאחתעשרהלחוקהמזון,מוצעלמחוק
אתפרט)5(האמורולתקןאתפרט)2(שבהכךשיובהרכי

מזוןהמסומן"ללאגלוטן"הואסוגשלמזוןייעודיע
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תחילתביטולםשלסעיף46לחוקהמזוןלפיסעיף30)13(לחוקזה,סימןמשנהא'33עתחילה )א(
בסימןב'לפרקח'לחוקהמזוןלפיסעיף30)33(לחוקזה,סעיף256)ב()49(לחוקהמזון
לפיסעיף30)34()ב()3(לחוקזה,וסעיף262)47(לחוקהמזוןלפיסעיף30)36()ד(לחוקזה,
ותחילתםשלההגדרה"תוכניתבטיחותמזון"שבסעיף2לחוקהמזוןושלסעיפים22)ב(,
256,47)ב()21(ו־262)18(לחוקהמזון,כנוסחםבסעיפים30)1()ט(,)6(ו־)14(,34)ב()2(ו–)36()ג(

לחוקזה,בהתאמה,ביוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(ע

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"זבאבהתשפ"ו)31ביולי2026(,יקראו34עהוראתשעה
אתחוקהמזוןכך:

בסעיף2,יקראואתההגדרה"תוכניתבטיחותמזון"כך: )1(

""תוכניתבטיחותמזון"-כמשמעותהבסעיף42)ב1()2(רישה;";

ככלל,תחילתושלפרקזהתהיהביוםתחילתו  סעיף 33
שלהחוקהמוצע-י"בבסיווןהתשפ"ג)1ביוני 
2023(עעםזאת,בשלמועדהתחילההנדחהשלסעיף41
לחוקהמזוןכנוסחובתיקוןמס'3,והמועדהנדחההנגזר
לחוק ח' לפרק ב' בסימן א' משנה סימן ביטול של מכך
העיקרי,מוצעכיתחילתןשלפסקאותמסוימותבסעיף30
להצעתהחוקתידחהליוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט

2026(ע

סעיף 34)3(, )4()ג(, )5( ו–)6(

בשלמועדהתחילההנדחהשלביטולסעיף46לחוק
המזוןוהתיקוניםבסעיפים22)ב(,256,47)ב()21(ו־262)18(
ובהמשך החוק, להצעת 33 בסעיף כמוצע המזון, לחוק
להחלפתההגדרה"סמלתנאיייצורנאותים",בסעיף30)1(

האמורים הסעיפים את לתקן מוצע החוק, להצעת )ז(
החלפת עקב הנדרשות ההתאמות את בהם ולערוך

ההגדרהכאמור,וזאתכהוראתשעהלתקופתהבינייםע

41)א(לחוקהמזון,כנוסחוהיום,קובעהסדר סעיף
לענייןהחובהלקבלתאישורייצורנאותעלפיאותוהסדר,
שרהבריאותמוסמךלקבועבתקנותכיייצורמזוןמסוים
אוסוגמזוןמסויםמחייבאתהיצרןבקבלתאישורייצור
נאותמאתמנהלשירותהמזון,נוסףעלקבלתרישיוןייצור,
וכמוכןהואמוסמךלקבועתנאיםנוספיםעלהאמורבסעיף
הייצור על לפיקוח או לבקרה הנוגעים המזון, לחוק 42
ועלהמכירהשלהמזוןאושלסוגהמזוןעלפיסעיף41)ב(
את בתקנות להסדיר מוסמך הבריאות שר המזון, לחוק
הליךהבקשהלקבלתאישורייצורנאותאוחידושווכן
ענייניםהנוגעיםלאישורעצמו,כגוןדרךהגשתהבקשה,
הטיפולבה,דרךביטול המסמכיםשישלצרףלה,אופן
האישורוהוראותשיחולובעתביטולהאישוראוהתלייתוע
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בסעיף12)ג(- )2(

במקוםפסקה)1(יקראו: )א(

בידיואישורייצורנאות;"; )1("

)2(,בסופהיקראו"אושישלונוהללהארכתחיימדףבמסגרת בפסקה )ב(
אישורכאמורבפסקה)1(";

בסעיף22)ב(,במקום"תנאיייצורנאותים"יקראו"ייצורנאות"; )3(

יקראואתסעיף41לחוקהעיקריכך: )4(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"ורשאיהואלקבוע"יקראו )א(
"ורשאיהואלקבועתנאיםלמתןאישורכאמור";

סעיףקטן)ב(-לאייקרא; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"ובעלהיתרלסימוןבסמלתנאיייצורנאותים"יקראו )ג(
"ובעליהיתרלסימוןבסמלייצורנאות";

בסעיפים46ו־47,בכלמקום,במקום"תנאיייצורנאותים"יקראו"ייצורנאות"; )5(

בסעיפים256)ב()21(ו־262)18(,במקום"בסמלתנאיייצורנאותים"יקראו"בסמל )6(
ייצורנאות"ע

30 סעיף של ו–)16( )11( בפסקאות שמוצע, מאחר
להצעתהחוק,לקבועשהנושאיםהנוגעיםלהגשתבקשה
לקבלתאישורייצורנאותיוסדרובמסגרתסעיף42לחוק
)5(49 או 41 סעיפים מכוח תקנות במסגרת ולא המזון,
לחוקהמזון,מוצעלתקןאתסעיף41לחוקהמזון)בנוסחו
היום(כךשלאתעוגןבוסמכותלהתקיןתקנותבנושאים
האמוריםעהתיקוןהמוצעיעמודבתוקףלתקופתהביניים,

עדכניסתולתוקףשלסעיף41לחוקהמזוןכנוסחובתיקון
מס'3,במועדהתחילההנדחיתע

כמוכןמוצעלערוך,כהוראתשעהלתקופתהביניים,
תיקוןטכניבסעיף41)ג(לחוקהמזון,ולהתאימולהגדרה

"סמלייצורנאות",בסעיף30)1()ז(להצעתהחוקע
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פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
תיקוןחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסיים
)ייעוץ,שיווקומערכת

סליקהפנסיונים(

פנסיוניים(,36ע סליקה ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
התשס"ה-902005-

פרק ט' 

ביטוח במוצרי מחזיק בישראל בית משק כל  כללי
וחיסכון,ובהםגםביטוחיםוחסכונותהנדרשים 
לפידין,דוגמתחיסכוןפנסיונילשכיראועצמאיוביטוח
חובהלרכבעאולםמורכבותםשלמוצריהביטוחוהחיסכון,
אשר המוסדי הגוף לבין הלקוח בין מובנים מידע פערי
על התנהגותיותמקשים הטיות וכן אלה מנהלמוצרים
לנוכח אלהע בתחומים מושכלות החלטות לקבל הפרט
אתגריםאלה,מתחדדתחשיבותושלמקטעהתיווךבמוצרי
לשפר היא המרכזית שתכליתו פנסיוני, וחיסכון ביטוח
ידי על הלקוח לצורכי המוצר של ההתאמה מידת את
הגורמיםהמתווכיםלביטוחולחיסכוןעככלל,מקטעהתיווך
ובין בתאגידים שמדובר בין הביטוח, סוכני בידי נשלט
שמדוברבסוכניםיחידיםעכיום,מודלהתגמולהמונהגעל
ידיהגופיםהמוסדייםמבוססברובועלתשלוםעמלות
בשלמכירתמוצריהם,אשרמגולםבדמיהביטוחובדמי
הניהולשהלקוחמשלםלגוףהמוסדיעעמלותאלהאינן
מוגבלותבסכוםכלשהועמבנההעמלותהנוכחישלסוכני
הביטוח,ומבנההבעלותבהם,מוביליםלשורהשלעיוותים

אשרמביאיםלפגיעהבטובתושלהמבוטחוהחוסךע

את לחזק זה בפרק המוצע ההסדר נועד כן, על
התחרותבמקטעהתיווךלמוצריביטוחוחיסכון,להנגיש
האובייקטיבי הפנסיוני הייעוץ את יותר טובה בצורה
לפרט,ולערוךשורהשלתיקוניחקיקהשתכליתםלצמצם
אתההטיותהקיימותבמודלהתגמולשלסוכניהביטוח

והבעלותבהםע

בהתאםלכך,במטרהלקדםאתהייעוץהאובייקטיבי
ביטוח במוצרי לעסקאות התיווך במקטע התחרות ואת
וחיסכון,מוצעיםשנימהלכים:האחד-לאסורעלסירוב
בלתיסבירלהתקשרותשלגוףמוסדיעםיועץפנסיוני;
והשני-לאפשרלבנקיםקטניםלתווךבעסקאותבמוצרי

ביטוחכלליע

לענייןהמהלךהראשון,יצויןשכיוםחלקמהגופים
פנסיוניים, יועצים עם מלהתקשר נמנעים המוסדיים
וכתוצאהמכךנפגעתהנגישותשלהציבורלייעוץפנסיוני
אובייקטיביעבמטרהלעודדאתהייעוץהפנסיוני,הפועל
באופןאובייקטיביובלאזיקהלגוףמוסדי,מוצעלאסורעל
הגופיםהמוסדייםלסרבלהתקשרעםיועץפנסיונימסיבות

שאינןסבירות)ראוסעיף36)1(להצעתהחוק(ע

לענייןהמהלךהשני,יצויןשמאזיישומו,משנת2005
ואילך,שלדוחהצוותהבין־משרדילענייןרפורמהבשוק
ההון)המוכרכוועדתבכר(,שהגישאתהמלצותיולשר
לעסוק רשאים הבנקים ,2004 ספטמבר בחודש האוצר

בתיווךבביטוחאגבמשכנתה,בלבדעכעת,מוצעלאפשר
באופן אלמנטריים, בביטוחים גם לתווך קטנים לבנקים
שעשוילשפראתהתחרותהןבשוקהבנקאותוהןבמקטע

התיווךבביטוח)ראוסעיף39להצעתהחוק(ע

במטרהלצמצםאתהעיוותיםבמקטעהתיווךבמוצרי
ביטוחוחיסכוןמוצעיםשלושהמהלכים:הראשון-הסדר
ושמכוחו בזמן מוגבלת לתקופה שעה כהוראה שייקבע
תוקפארכישהשלסוכנויותביטוחבידיגופיםמוסדייםאו
גופיםהקשוריםלגוףהמוסדי;השני-הסדרשיחייבגוף
מוסדיוסוכןביטוחלשקףללקוחאתסכוםהעמלהשהגוף
המוסדימשלםלסוכןבשלהתיווךבביטוחשנעשהבעניינו;
והשלישי-הסדרשיחייבאתהגופיםהמוסדייםלשלם
עמלהאחידהעלמוצריםתחליפיים,הכולכמפורטלהלןע

של רב מספר קיים כיום הראשון, המהלך לעניין
סוכנויותביטוחשנשלטותבידיגופיםמוסדייםאובידי
להטיה מובילה זו שליטה מוסדייםע בגופים ששולט מי
לטובתמכירתהמוצריםשלחברתהאם,ובעקבותהטיה
זאתנמכריםללקוחותלעיתיםמוצריםלאבשלהתאמתם
הבעלות מבנה בשל אלא הלקוח, לצורכי המיטבית
הממשלה, החליטה זו, הטיה עקב הביטוחע בסוכנות
בהחלטהמס'203מיוםיוםב'באדרהתשפ"ג)24בפברואר
2023(בדברצמצוםעיוותיםבענףהתיווךלביטוחוחיסכון
עיוותים צמצום בדבר הממשלה החלטת - זה )בפרק
בענףהתיווךלביטוחולחיסכון(,לבחוןאתמודלהבעלות
בידיגופיםמוסדייםשלסוכנויותביטוחואתהאמצעים
להתמודדותעםההטיותשנוצרותבעקבותמבנהבעלות
זהעאתהבחינהיבצעצוותהכוללאתהמנהלהכללישל
משרדהאוצר,הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראו
מימטעמו,הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןאומי
מטעמווהממונהעלהתחרותאומימטעמהעעדלגיבוש
המלצותהצוותויישומן,מוצעלהגבילבהוראתשעהאת
הקשוריםאליהם היכולתשלגופיםמוסדייםאוגופים
לרכושסוכנויותביטוח,וזאתכדילאלהרחיבאתההטיה
המתוארתלעיל,הנובעתממבנההבעלות,ולאפשרבעתיד
יישוםמיטבישלמסקנותהבחינההממשלתית)ראוסעיף

41להצעתהחוק(ע

לענייןהמהלךהשני,כאמור,מרביתאזרחיישראל
רוכשיםמוצריביטוחבאמצעותמתווכים,ואולםהםאינם
עריםלמודלהתגמולשלמתווכיםאלה,ובפרטשלסוכני
הביטוחעבהיעדרשקיפותביחסלמודלהתגמולשלסוכני
הביטוח,נוצררושםמוטעהבקרבהציבורשלפיוהשירות

שלהסוכןניתןבחינםע

ס"חהתשס"ה,עמ'918;התשע"ט,עמ'252ע 90
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בסעיף5)ד()4(,במקום"סעיף11)ב()2(לחוקהבנקאות)רישוי("יבוא"סעיף11)ב()2( )1(
או)3(לחוקהבנקאות)רישוי(";

אחריסעיף28יבוא: )2(

"פרק ג'1: חובות גוף מוסדי כלפי בעל רישיון

איסורעלסירוב
בלתיסביר

להתקשרותעם
יועץפנסיוני

גוףמוסדילאיסרבסירובבלתיסבירלהתקשרעםיועץ28אע )א(
פנסיוניבהסכםלביצועעסקהבעבורלקוח,כאמורבסעיף
17א)א()בסעיףזה-הסכםלביצועעסקה(,ולאיסייםהתקשרות
עםיועץפנסיוניבהסכםכאמורבנסיבותהמפורטותבפסקאות
)1(עד)3(להגדרה"סירובבלתיסביר",להתקשרעםיועץ

פנסיוניבהסכםלביצועעסקה,שבסעיףקטן)ג(ע

גוףמוסדיאשרמסרבלהתקשרעםיועץפנסיוניבהסכם )ב(
לביצועעסקהיודיעעלכךליועץהפנסיוני,בכתב,ויפרט

בהודעהכאמוראתהנימוקיםלסירובוע

לענייןזה- )ג(

"סירובבלתיסביר",להתקשרעםיועץפנסיוניבהסכםלביצוע
בהסכם פנסיוני יועץ עם להתקשר סירוב - עסקה

לביצועעסקה)בהגדרהזו-סירוב(,בנסיבותשלהלן:

הביטוח סוכני של התגמול מודל כיום, כך, בתוך
עמלות תשלומי על ברובו מבוסס הביטוח וסוכנויות
מוצריהםע מכירת בשל השונים המוסדיים מהגופים
הניהול ובדמי הביטוח בדמי מגולמים אלה תשלומים
שמשלםהלקוחעכדילהגביראתהשקיפותבהקשרזה,
את ללקוח לשקף המוסדיים הגופים את לחייב מוצע
העמלההמשולמתלסוכןשלובעדתיווךבביטוחשמבוצע
בעניינושלהלקוח,אשרמהווהלמעשהמחירשמשלם
הלקוחבשלשירותהתיווךבביטוחעכך,יהיההלקוחמודע
שירות בעד למעשה הלכה משלם הוא שאותו למחיר
התיווךבביטוח,וכמוכןתשתפריכולתולפעוללמעןקבלת
השירותוהמוצרהטובביותרבעבורו)ראוסעיפים37ו־38

להצעתהחוק(ע

הגופים את לחייב מוצע השלישי, ההסדר לעניין
מוצרים בעבור לסוכן אחידה עמלה להציע המוסדיים
שוניםשהםמציעיםשהםמוצריםתחליפייםבמהותםע
כך,יקטןהתמריץשלהסוכןלשווקללקוחהקצהמוצרים
ביותר הטובים המוצרים אינם אלה אם גם מסוימים,
הגוף לו שמשלם העדיפה העמלה בשל וזאת בעבורו,

המוסדיבעדם)ראוסעיף38להצעתהחוק(ע

על הפיקוח בחוק תיקונים מוצעים זה בסעיף  סעיף 36
ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים 
חוק - זה )בפרק התשס"ה-2005 פנסיוניים(, סליקה
מוסדי גוף על לאסור כדי הנדרשים הפנסיוני(, הייעוץ

לסרבלהתקשרעםיועץפנסיונימסיבותשאינןסבירותע

לפסקה )1(

מי הפנסיוני, הייעוץ לחוק 5)ד()4( לסעיף בהתאם
בסוכן לפחות ב־10% מחזיק או ביטוח בסוכן ששולט
כאמור,לאיהיהרשאילקבלרישיוןייעוץפנסיוני,למעט
תאגידבנקאיהשולטבסוכןביטוחבהתאםלהוראותסעיף

11)ב()2(לחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981)בפרקזה
-חוקהבנקאות(עלנוכחהתיקוןהמוצעבסעיף39להצעת
החוק,שבמסגרתומוצעלאפשרלבנקבעלהיקףפעילות
צר,כהגדרתולהלן,לשלוטבסוכןביטוחבענףביטוחכללי,
מוצעלתקןאתסעיף5)ד()4(האמורולקבועכיבנקבעל
היקףפעילותצרשישלוטבסוכןביטוחבענףביטוחכללי,

יהיהרשאילקבלרישיוןייעוץפנסיוניע

לפסקאות )2( ו–)3(

בעלי שלושה בין מבחין הפנסיוני הייעוץ חוק
רישיונותהמתווכיםביןהחוסךלביןהגופיםהמוסדיים
המנהליםאתמוצריהחיסכוןהשונים:בעלרישיוןלשיווק
פנסיוני,סוכןביטוחפנסיוניויועץפנסיוניעאופןההתקשרות
והתגמולהמותרלכלאחדמהמתווכיםהאמורים,משתנה
ביןסוגיהמתווכיםהשוניםעכךלמשל,בעלרישיוןלשיווק
פנסיונימועסקכעובדשלגוףמוסדייחידורשאילשווק
אתמוצריובלבד,וסוכןביטוחפנסיונימקבלתגמולמהגוף
המוסדיהרלוונטיבהתאםלהסכםההתקשרותעםכלגוף
מוסדישאיתוהתקשרעלעומתם,היועץהפנסיונימוגבל
זיקה כל לו שאין פנסיוני חיסכון מוצרי בעניין לייעוץ

אליהםע
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סירובלהתקשרעםיועץפנסיוניבהסכםלביצוע )1(
עסקהבעלתנאיםלענייןשיעורותנאיעמלתההפצה,
השירותהניתןלפיוותקופתו,הדומיםלתנאיםשנקבעו
הגוף שעימו אחר רישיון בעל עם כאמור בהסכם

המוסדיהתקשר;

סירובהמבוססעלאחדמאלה: )2(

הפנסיוני היועץ שלהם הלקוחות מספר )א(
- זו )בפסקה מתמשך פנסיוני ייעוץ מעניק

לקוחותקבועיםשלהיועץהפנסיוני(;

היועץ של הקבועים הלקוחות מאפייני )ב(
הפנסיוני,לרבותמצבםהכספי;

היקףהסכומיםהעומדיםלזכותהלקוחות )ג(
הקבועיםשלהיועץהפנסיוני,בקופותהגמל;

היועץ שגבה ההפצה עמלות היקף )ד(
הפנסיונילפיסעיף19)א()2(;

היותושלבעלהרישיוןיועץפנסיוני; )ה(

סירובבנסיבותאחרותכפישהורההממונהע )3(

איסורהפליית
בעלרישיוןבמתן

שירותים

גוףמוסדילאיפלה,במתןשירותים,לרבותבמתןגישה28בע )א(
למערכותהגוףהמוסדי,ביןבעלרישיוןמסויםשעימוהתקשר
בהסכםלתשלוםעמלתהפצה,לביןבעלרישיוןאחרשעימו
התקשרבהסכםכאמור;לענייןזה,לאיראותשלוםעמלת
עמלת משיעור שונה בשיעור מסוים רישיון לבעל הפצה

ההפצההמשולמתלבעלרישיוןאחר,כהפליהכאמורע

פנסיוני בייעוץ הגלומים הרבים היתרונות אף על
אובייקטיבילציבורהחוסכים,נכוןלהיוםנתחפעילותם
שלהיועציםהפנסיוניםבשוקהתיווךהפנסיוניקטןבאופן
משמעותימחלקםשלהמתווכיםהאחרים,ובראשםסוכני
הביטוחענכוןלסוףשנת2021,פעלובשוקהחיסכוןהפנסיוני
457יועציםפנסיוניםלעומת10,310סוכניביטוחפנסיוני
ו־1,425משווקיםעלשםההשוואה,בשנת2008היו1,607
בעלירישיוןייעוץפנסיוני,דברשמלמדעלמגמתירידה
לאחרונה שבוצע סקר כן, כמו בשוקע היועצים בכמות
לבקשתמשרדהאוצרמצא,כאמור,כי74%מןהחוסכים
רכשומוצריחיסכוןפנסיונידרךסוכןביטוחפנסיוניוכי
רקשלישמןהמשיביםידעועלכךשקייםהבדלביןסוכן

ביטוחפנסיוניליועץפנסיוניע

השליטהשלסוכניהביטוחהפנסיוניבשוקהתיווך
הפנסיונינובעת,ביןהשאר,מןההעדפההטבעיתשלגופים
ביטוח סוכני באמצעות מוצריהם את לשווק מוסדיים
סכום על להשפיע הגופים של יכולתם בשל פנסיוניים,
העמלההמשולמתלסוכןהביטוחבהתאםלהיקףהמכירות
שלועזאת,בניגודליועציםהפנסיונייםאשרמחויביםבקבלת
עמלהאחידהבעדכללהמוצריםומכלהגופיםשאיתם

התקשרו,מוגבליםבעמלותההפצהשהםיכוליםלקבלמן
הגופיםהמוסדייםלפיתקנותהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)קופותגמל()עמלותהפצה(,התשס"ו-2006,ולעיתיםאף
מקבליםתשלוםמהלקוחותבלבדולאמהגופיםהמוסדייםע

פנסיוני ייעוץ להנגיש ובמטרה האמור, לנוכח
אובייקטיבילציבורהחוסכים,מוצעלהוסיףלחוקהייעוץ
הפנסיוניאתסעיף28אכנוסחוהמוצע,שלפיוייאסרעל
גוףמוסדילסרבלהתקשרעםיועץפנסיוניבהסכםלביצוע
עסקהבעבורלקוח)בפרקזה-הסכםלביצועעסקה(או
לסייםהתקשרותכאמורעםיועץפנסיוני,בנסיבותשבהן
ובהיעדר סביר, אינו כאמור התקשרות סיום או סירוב
טעמיםעניינייםהקשוריםלתנאיההתקשרותהמסוימת

אולמאפייניםשלהיועץהפנסיוניהנוגעיםלענייןע

הטעמים לגבי שקיפות לאפשר במטרה זה, לעניין
הטעמים לבחינת לאפשר זה ובכלל כאמור, לסירוב
לסירובבמסגרתהליכיפיקוחוהליכיםמשפטיים,מוצע
לקבועכיגוףמוסדיהמסרבלהתקשרעםיועץפנסיוני
נימוקים הפנסיוני ליועץ למסור יידרש כאמור, בהסכם
בכתבלסירובועבהמשךלכך,מוצעלקבועכיסירובשלגוף
מוסדילהתקשרעםיועץפנסיוניבהסכםלביצועעסקה
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בלילפגועבכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהממונה )ב(
לתתהוראותבדברנסיבותואמותמידהלמתןהשירות,ובין
השארבנוגעלנגישות,לתדירותולזמינותהשירותים,אשר
חריגהמהןאוהפרתןתיחשבלהפליהלענייןהסעיףהקטן

האמורע";

בסעיף32,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

היהלממונהיסודסבירלהניחכיגוףמוסדיעשהאחדמאלה,רשאיהוא ")ד1(
להטילעליועיצוםכספיבסכוםהבסיסי:

בנסיבות עסקה לביצוע בהסכם פנסיוני יועץ עם להתקשר סירב )1(
האמורותבפסקאות)1(או)2(להגדרה"סירובבלתיסביר",להתקשרעם
יועץפנסיוניבהסכםלביצועעסקה,שבסעיף28א)ג(,אוסייםהתקשרות

בהסכםכאמורבנסיבותהאמורותבאותןפסקאות;

בנסיבות עסקה לביצוע בהסכם פנסיוני יועץ עם להתקשר סירב )2(
שעליהןהורההממונהלפיפסקה)3(להגדרה"סירובבלתיסביר",להתקשר
עםיועץפנסיוניבהסכםלביצועעסקה,שבסעיף28א)ג(,אוסייםהתקשרות

בהסכםכאמורבאותןנסיבות;

הפלהביןבעלירישיוןבניגודלהוראותהממונהלפיסעיף28ב)ב(ע" )3(

בעלתנאיםלענייןשיעורותנאיעמלתההפצה-דהיינו
תנאיהתשלוםשלהעמלה,השירותהניתןלפיוותקופתו,
הדומיםלתנאיםשנקבעובהסכםאחרשבוהתקשראותו
גוףמוסדיעםבעלרישיוןאחר,כגוןסוכןביטוח,ייחשב

לסירובבלתיסבירע

כמוכן,מוצעלקבועכיסירובשלגוףמוסדילהתקשר
עםיועץפנסיוניבשלשורהשלטעמיםשמוצעלמנות
בסירוב המדובר סבירע בלתי לסירוב ייחשב במפורש,
המבוססעלמספרהלקוחותשלהםהיועץהפנסיונימעניק
ייעוץפנסיונימתמשך;מאפייניהלקוחותשלהםהיועץ
הפנסיונימעניקייעוץפנסיונימתמשך,לרבותמצבםכספי
שלהלקוחות;היקףהסכומיםהעומדיםלזכותהלקוחות
שלהםהיועץהפנסיונימעניקייעוץפנסיונימתמשך;וכן
הסכוםהכוללשלעמלותהפצהשהיועץהפנסיוניגובהע
נוסףעלכך,מוצעכיגםסירובלהתקשרעםבעלרישיון
בשלהיותובעלרישיוןיועץפנסיוניייחשבלסירובבלתי
סבירעלהשלמתהתמונה,מוצעלהסמיךאתהממונהעל
שוקההון,ביטוחוחיסכון)בפרקזה-הממונה(,אםיימצא
כיהדברנדרש,לקבועאמותמידהנוספותלהיותושל

סירובכאמורסירובבלתיסבירע

כדילהבטיחשבעלרישיון,לרבותיועץפנסיוני,לא
לאחר המוסדי הגוף בידי שירותים במתן לרעה יופלה
ההתקשרותעימו,מוצע,נוסףעלקביעתהאיסורעלסירוב
את הפנסיוני הייעוץ לחוק להוסיף כאמור, סביר בלתי
סעיף28בכנוסחוהמוצע,שלפיוגוףמוסדילאיפלהבמתן
התקשרותע הסכם לו יש שעימם רישיון בעלי שירותים

כךלדוגמה,הפליהבזמינותובנגישותשלשירותטלפוני
הניתןלבעלירישיוןתיחשבלהפליהלפיההוראההמוצעתע
ההוראההמוצעתבאהלמנועהפליהביןהלקוחותשל
בעליהרישיוןעבתוךכך,מוצעלהבהירכיאי־מתןגישה
למערכותהגוףהמוסדיייחשבלהפליהבמתןשירותים,
ולעומתזאת,הבדלבגובהעמלתההפצהשמשלםהגוף
לא מתקשר, הוא שעימם שונים רישיון לבעלי המוסדי

ייחשבלהפליהכאמורע

בכלליות לפגוע בלי לקבוע, מוצע לכך, בהמשך
האמורלעיל,כיהממונהיהיהרשאילתתהוראותבדבר
נסיבותואמותהמידהלמתןהשירות,וביןהשארבנוגע
לנגישות,לתדירותולזמינותהשירותים,אשרחריגהמהן

אוהפרתןתיחשבלהפליהלענייןזהע

לחוק 32 סעיף את לתקן מוצע המהלך, להשלמת
הייעוץהפנסיוני,כךשהממונהיוכללנקוטאמצעיאכיפה
מינהלייםנגדמישהפראתההוראותהמוצעותעלשםכך,
מוצעלהוסיףלסעיף32האמוראתסעיףקטן)ד1(כנוסחו
המוצע,שלפיויוכלהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,
להטילעיצוםכספיבסכוםהבסיסיכהגדרתובאותוסעיף
עלגוףמוסדישסירבסירובבלתיסבירלהתקשרעםיועץ
פנסיוניאושסייםהתקשרותעימומסיבהבלתיסבירה,וכן
כנגדגוףמוסדישלפיהוראותהממונההפלהבעלרישיון

במתןשירותיםע
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-911981)בפרקזה-חוקהפיקוח37ע
עלהביטוח(-

"כמשמעותו יבוא יועץ" "לרבות לפני תאגיד", "סוכן בהגדרה 31א, בסעיף )1(
בסעיף26";

בסעיף41,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

סוכןביטוחיגלהללקוח,בעלפהובמסמךבכתבשיימסרללקוחטרם ")ב1(
כריתתחוזההביטוחבתיווכו,אתסכוםדמיהעמילותשהמבטחצפוילשלם
לסוכןהביטוחבשלכריתתהחוזהכאמור;הממונהרשאילתתהוראותלעניין

אופןהגילוי,מועדיהגילויוהתקופותשלגביהןייעשההגילויע

מבטחישלםלסוכןביטוחדמיעמילותבאותוסכוםבעבורכלתיווךבתוכנית )ב2(
ביטוחמסוגהנמנהעםקבוצתתוכניותביטוחבאותוענףביטוח,כפישהורה

הממונה;לענייןזה,"תוכניתביטוח"-כהגדרתהבסעיף40)ט(,למעטכלאלה:

תוכניתביטוחחייםהכוללתמרכיבחיסכוןשלאאושרהכקופתגמל; )1(

חוזהביטוחשעניינומוצרפנסיוניכהגדרתובחוקהייעוץוהשיווק )2(
הפנסיוני;

תוכניתביטוחהכוללתכיסויביטוחילאריכותימים,לסיכונימוות, )3(
לסיכונינכותאולשחרורמתשלום,שאינהנמכרתלצדקופתגמלע";

מוצעלערוךבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים  סעיף 37
)ביטוח(,התשמ"א-1981)בפרקזה-חוקהפיקוח 
עלהביטוח(,אתהתיקוניםהנדרשיםלשםהגברתהשקיפות
ללקוחלגביהעמלותשמשלםהגוףהמוסדילסוכןהביטוח
הפנסיוניולשםעיגוןההסדרלענייןתשלוםעמלהאחידה

לסוכןבעבורמוצריםתחליפיים,הכולכמפורטלהלןע

לפסקה )1(

מוצעלתקןאתההגדרה"סוכןתאגיד"שבסעיף31א
לחוקהפיקוחעלהביטוח,הואסעיףההגדרותלסימןו'בפרק
ג'לחוקהאמור,שעניינושליטהואמצעישליטה,כךשיובהר
כיהכוונהלתאגידשקיבלרישיוןסוכן,כאמורבסעיף26
לחוקהאמורעמעברלבהירות,תיקוןזהנדרשכדילהתאים
אתחוקהפיקוחעלהביטוחלתיקוניםהמוצעיםבפרקזה,
ובפרטלהוראתהשעההמוצעתבסעיף41להצעתהחוק,
אשראוסרת,לתקופהשלכשנהוחצי,עלרכישתסוכןתאגידע

לפסקה )2(

כאמור,מודלהתגמולשלסוכןהביטוחמבוססעל
עמלותהמשולמותלובידיהגוףהמוסדיבעבורמכירת
הלקוח על בעקיפין מגולגלת זו עמלה כאשר מוצריו,
בדמותדמיהביטוחשהואמשלםעבאופןזה,באמצעות
קביעתגובהותמהילהעמלות,יכולהגוףהמוסדילהשפיע
עלפעילותושלסוכןהביטוחבכלל,ובפרטלהטותאותו
אינם הלקוחות ואולם מסוימים, מוצרים של לשיווק
חשופיםלטיבההתקשרותביןהגוףהמוסדילסוכןהביטוח
המעניקלהםשירות,ובהתאם,מודעותםלמודלהתגמול

שלסוכןהביטוחולהשפעההאפשריתשלועלהמוצרים
שישווקולו,מוגבלתע

לנוכחהאמור,מוצעלתקןאתסעיף41לחוקהפיקוח
עלהביטוח,כךשסוכןביטוחיחויבלגלותללקוח,בעלפה
העמלה סכום מהו העסקה, ביצוע טרם כתוב, ובמסמך
בביטוח התיווך בשל לו לשלם צפוי המוסדי שהגוף
שמבוצעבעניינועמוצעלהסמיךאתהממונהלקבועבחוזר
פירוטעלאודותהאופןשבויידרשהסוכןלגלותמידעזהע

נוסףעלכך,כדילצמצםאתההטיהבשיווקמוצרים
תחליפייםללקוחות,מוצעלחייבגוףמוסדילשלםעמלות
בסכוםזההבעבורכלקבוצתמוצריםמסוג"תוכניתביטוח"
שהממונהיקבעשהםמהוויםמוצריםתחליפיים)קבוצת
ייכללו בתוכניותביטוחכאמורלא ביטוחים(עיובהרכי
תוכנית והם: פנסיוניים, מאפיינים בעלי ביטוח מוצרי
ביטוחחייםהכוללתמרכיבחיסכוןשלאאושרהכקופת
גמלוחוזהביטוחשעניינומוצרפנסיוניכהגדרתובחוק
הייעוץוהשיווקהפנסיוניעלהשלמתהתמונה,יובהרכיעל
המוצריםיחולהסדרדומהעלפיהתיקוניםהמוצעיםבחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005
)בפרקזה-חוקהפיקוחעלקופותגמל(,הכולליםהוראה
דומהשתחולעלחברהמנהלתועלמבטחהקשוראליה,
כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף38להצעתהחוקעכמו
41לחוקהפיקוחעל כןמוצעלהבהירכיהוראותסעיף
הביטוח,כתיקונןהמוצעלעיל,יחולוגםעלחברהמנהלת,
סעיף לפי גמל לקופת הנלווים ביטוחים רכישת לעניין

16)ד()6(לחוקהפיקוחעלקופותגמלעתיקוניםאלהיגבילו
מוסדייםלהטותאתהסוכנים גופים של אתהאפשרות
לשווקמוצריםמסוימיםבהתאםלצרכיםשלהם,גםאם

אלהאינםהטוביםביותרבעבורהלקוחע
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אחריסעיף59ביבוא: )3(

"גילויבדברגובה
דמיעמילות

מבטחישלחלמבוטחדוחותתקופתייםודוחותנוספים,שבהם59גע
ייכללופרטיםבדברדמיהעמילותכהגדרתםבסעיף41)ה(,
ששילםהמבטחלסוכןביטוח,בשלתיווךבביטוחשנעשה
בעבורהמבוטח,באופן,במועדיםולתקופותשיורההממונה;
ו–)ג(, 42)ב( סעיף לפי ההוראות יחולו כאמור דוחות על

בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף104)ב()3(,אחרי"שלטבמבטח"יבוא"אובסוכןתאגיד"; )4(

בתוספתהשלישית,בחלקא'- )5(

אחריפרט)4(יבוא: )א(

לאגילהללקוח,טרםכריתתחוזההביטוח,אתסכוםדמיהעמילות ")4א(
בניגוד הלקוח, בעבור העסקה ביצוע בשל לו לשלם צפוי שהמבטח
להוראותסעיף41)ב1(,ואםהממונהנתןלפיאותוסעיףהוראותלעניין
אופןהגילוי,מועדיווהתקופותשלגביהןייעשה-לאגילהכאמורללקוח

אתסכוםדמיהעמילותכאמורבהתאםלהוראותשנתןהממונה;

לאשילםלסוכןביטוחדמיעמילותבאותוסכוםבעבורכלתיווך )4ב(
בתוכניתביטוחמסוגהנמנהעםקבוצתתוכניותביטוחבאותוענףביטוח,

כפישהורההממונה,בניגודלהוראותסעיף41)ב2(;";

אחריפרט)10(יבוא: )ב(

לאשלחלמבוטחדוחותתקופתייםאודוחותנוספים,שבהם ")10א(
בהתאם 41)ה(, בסעיף כהגדרתם עמילות, דמי בדבר פרטים נכללים

להוראותהממונהלפיסעיף59ג;"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלקופותגמל

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-38-922005ע

לפסקה )3(

נוסףעלחובתושלסוכןהביטוחלגלותללקוחשלו
אתהעמלותהמשולמותלובעדתיווךבביטוחלאותולקוח,
מוצעלקבוע,בסעיף59גלחוקהפיקוחעלהביטוחכנוסחו
המוצע,כיגםגוףמוסדי,ביןשהואמבטחוביןשהואחברה
מנהלת,יחויבולדווחלכללקוחבדוחותתקופתיים,כפי
שיקבעהממונהעלשוקההוןבהוראות)חוזר(,אתהעמלות
שהםמשלמיםלסוכןבעבורהמוצריםשמכרלאותולקוחע

לפסקה )4(

כיום,לאקיימתבחוקהפיקוחעלהביטוחסנקצייה
פליליתאומינהליתעלמיששולטבסוכןתאגידבלאהיתר
סנקציות של קיומן אף על זאת החוק, להוראות בניגוד
כאמורהןבחוקזהוהןבחוקיםאחריםביחסלשליטהבלא
היתרבגופיםפיננסייםאחריםעלפיכך,מוצעלתקןאתסעיף
העונשיןבחוקהפיקוחעלהביטוחכךשגםשליטהבסוכן
תאגידבליהיתרלשםכך,תהווהעבירהשדינה-מאסר

שלשלוששניםאוקנסבשיעורשלפיאחדוחצימהקנס
הבסיסיכהגדרתובאותוסעיףע

לפסקה )5(

להשלמתהמהלךבדברהחובהלשלםלסוכןביטוח
דמיעמילותבאותוסכוםבעבורכלתיווךבתוכניתביטוח
מסוגהנמנהעםקבוצתתוכניותביטוחבאותוענףביטוח
וכןהחובותהחלותעלהסוכןועלהמבטחלשקףאתעמלת
הסוכןללקוח,מוצעלתקןאתהתוספתהשלישיתלחוק
שהממונה ההפרות מעוגנות שבה הביטוח על הפיקוח
מוסמךלהטילבשלהןעיצוםכספי,כךשיהיהניתןלאכוף

אי–ציותלחובההאמורהע

מוצעיםתיקוניםבחוקהפיקוחעלקופותגמל,  סעיף 38
שמטרתםלחייבגוףמוסדילשלםעמלהאחידה 
יגדיר שהממונה מוצרים של מכירה בעבור סוכן לכל

כמוצריםתחליפייםע

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשפ"ב,עמ'864ע 92

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 650

בסעיף32,בסעיףקטן)ה(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

שיעור")2א( באותו הפצה עמלת ביטוח לסוכן תשלם מנהלת חברה )א(
אובאותוסכוםבעבורכלקבוצתמוצרים,כפישהורהעליההממונה,

שבניהולה;

לענייןפסקתמשנה)א(,יראוכלחברהמנהלתאומבטחשבשליטת )ב(
אותובעלשליטה)בפסקהזו-חברהאחות(,כחברהאחת;

חברהאחותשלחברהמנהלת,תעבירלחברהמנהלת,לבקשתה,מידע )ג(
ביחסלעמלתההפצהשהיאמשלמתלסוכןביטוח;חברהמנהלתלאתבקש

מחברהאחותמידעכאמוראלאלשםקיוםהוראותפסקתמשנה)א(;

חברהאחותשהיאמבטח,יחולועליההוראותפסקאותמשנה)א( )ד(
ו–)ג(כאילוהייתהחברהמנהלת;

לענייןפסקהזו- )ה(

"סוכןביטוח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"קבוצתמוצרים"-מספרמוצריםמתוךאלה:

פנסיוני" מוצר "סוג בהגדרה המפורטת המוצרים רשימת )1(
בסעיף1לחוקהייעוץוהשיווקהפנסיוני;

אושרה שלא חיסכון מרכיב הכוללת חיים ביטוח פוליסת )2(
כקופתגמל;

תוכניותביטוחהכוללותכיסויביטוחילאריכותימים,לסיכוני )3(
מוות,לסיכונינכותאולשחרורמתשלום,שאינןנמכרותלצדקופת

גמל;";

בתוספתהראשונה,בחלקא'- )2(

לפסקה )1(

הביטוח, על הפיקוח בחוק המוצע לתיקון בדומה
32לחוק 37להצעתהחוק,מוצעלתקןאתסעיף בסעיף
הפיקוחעלקופותגמלכךשחברהמנהלתתשלםעמלות
זהות,מבחינתשיעוראוסכום,בעבורכלקבוצתמוצרים
מוצע זה לעניין תחליפייםע כמוצרים יגדיר שהממונה
שנמצאים מבטח, או מנהלת חברה כל יראו כי לקבוע
אחות(, חברה - זה )בפרק שליטה בעל אותו בשליטת

כחברהאחתע

כמוכןמוצעלקבוע,לצורךקיוםהוראהזו,כיחברה
אחותשלחברהמנהלת,ביןשמדוברבחברהאחותשהיא
מנהלת חברה מבטחוביןשמדוברבחברהאחותשהיא
אחרת,תהיהמחויבתלהעבירלחברההמנהלתמידעביחס
לעמלותההפצהשהיאמשלמתלסוכןביטוח,אםאותה
חברהביקשהזאתעמוצעכילענייןזהיראוגםחברהאחות
שהיאמבטחכחברהמנהלת,ומכאןשמבטחשהואחברה
אחותכאמוריוכללבקשולקבלמהחברההמנהלתמידע

ביחסלעמלותכאמורע

עודמוצעלהבהירכיהחברההמנהלתיכולהלבקש
מחברהאחותמידעכאמוררקלצורךקיוםחובתהלשלם

לסוכןהביטוחעמלהשווהבאותהקבוצתמוצרים,ולא
לאףמטרהאחרתע

חברות )שתי כאמור אחיות חברות כי הקביעה
מנהלותאוחברהמנהלתומבטח,שבשליטתאותובעל
שקיימים מאחר נדרשת אחת לחברה ייחשבו שליטה(
מקריםשבהםחברותאחיותכאמורמשווקות,במקביל,
הייתה לא כאמור, קביעה ובהיעדר תחליפיים, מוצרים
אחידותבעמלותשהןגובותעכךלמשל,קרןפנסיהחדשה
וקופתביטוח)ביטוחמנהלים(עשוייםלהיחשבמוצרים
תחליפייםלחיסכוןלטווחארוךלצורךקבלתקצבה,ואולם
בעוד מנהלת, חברה בידי משווקת חדשה פנסיה קרן
גופים וקיימים מבטחת, בידי משווק מנהלים שביטוח
שתי תחת אלה מוצרים שני שמשווקים רבים מוסדיים
חברותאחיותשונותעההוראההמוצעתמבטיחהשמוצרים
אלהייחשבולמוצריםתחליפייםאףאםהםמשווקיםבידי

חברותאחיותע

לפסקה )2(

מוצעלהקנותלממונהסמכותלהטילעיצוםכספי
בשלאי־תשלוםלסוכןביטוחשלאותהעמלתהפצהבעבור
בשל מנהלת, חברה של שבניהולה מוצרים קבוצת כל
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אחריפרט)4(יבוא: )א(

לאשילםלסוכןביטוחעמלתהפצהבאותושיעוראובאותוסכום ")4א(
בעבורכלקבוצתמוצרים,כפישהורההממונה,שבניהולו,בניגודלהוראות

סעיף32)ה()2א()א(ו–)ב(;";

לאהעבירלחברהמנהלת,לבקשתה,מידעביחסלעמלתההפצה )4ב(
שהואמשלםלסוכןביטוח,בניגודלהוראותסעיף32)ה()2א()ג(;";

אחריפרט)6(יבוא: )ב(

לאשלחלעמיתיםבקופתגמלדוחותתקופתייםאודוחותנוספים, ")6א(
שבהםנכלליםפרטיםבדברדמיעמילותכהגדרתםבסעיף41)ה(לחוק
הפיקוחעלהביטוח,בהתאםלהוראותהממונהלפיסעיף59גלחוקהאמור,

כפישהוחלבסעיף39)ג(;"ע

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-931981,בסעיף39-11ע

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקת כאמור הביטוחים ובתחום המילים"בכלל, בסיפה, ,)2( בפסקה )1(
משנה)א(,בפרט"-יימחקו;

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

לענייןבנקבעלהיקףפעילותצר-תאגידשהואסוכןביטוחבענף )3("
ביטוחכללי,ושיהיהרשאילעסוקגםבתיווךבביטוחיםהאמוריםבפסקה
)2()א()בפסקהזו-סוכןביטוחכללי(,ובלבדשמתקיימיםהתנאיםהאמורים
)2()ב(ו–)ג(ושהבנקלאישלוטביותרמתאגידאחדשהואסוכן בפסקה
ביטוחכללי;ואולםרשאיהמפקח,לאחרהתייעצותעםועדתהרישיונות,
להתירלבנקלשלוטלבדובסוכןביטוחכלליגםאםלאמתקייםלגביהבנק
התנאיהאמורבפסקה)2()ג(,ובלבדשהמפקחשוכנעכיאיןבמתןההיתר

כדילפגועבהתפתחותהתחרותובמניעתריכוזיותבתחוםהבנקאותע";

אי־העברתמידעלפיההוראההמוצעתלעילבפסקה)1(ע
יובהר,כיהסמכותלהטילעיצוםכספיכאמורתחולהן
עלחברהמנהלתוהןעלמבטחעליושהוחלוההוראות
)1(עכמוכןמוצעלהקנותלממונה כאמורלעילבפסקה
סמכותלהטילעיצוםכספיבשלאי–משלוחדוחותבהתאם
להוראותהממונהלפיסעיף59גלחוקהפיקוחעלהביטוח,
לעניין החל החוק, להצעת )3(37 כנוסחוהמוצעבסעיף

קופותגמלמכוחסעיף39)ג(לחוקקופותגמלע

שנועדו הבנקאות, בחוק תיקונים מוצעים  סעיף 39
לתווך צר פעילות היקף בעל לבנק לאפשר 

במוצריביטוחאלמנטרי)ביטוחכללי(ע

לפסקאות )1( ו–)2(

במסגרתהחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיות
חקיקה(, )תיקוני בישראל ההון בשוק העניינים וניגודי
התחרות להגברת חוק - זה )בפרק התשס"ה-2005
ולצמצוםהריכוזיותבשוקההון(,תוקןחוקהבנקאות,כך
שהותרלבנקלשלוטבתאגידשהואסוכןביטוחשעיסוקו

היחידהואבביטוחחייםללוויםאובביטוחדירותמגורים,
הנעשיםאגבמתןהלוואהלדיורללקוחותיושלהבנקאו

שלתאגידבנקאיאחרהשולטבבנקאוהנשלטבידיוע

אףכיבעקבותתיקוניםאחריםשנערכובחוקלהגברת
צומצמה ההון, בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות
השפעתםשלהבנקיםעלשוקההוןבישראל,וניתןעידוד
להתפתחותםשלגופיםמוסדייםמשמעותיים,המערכת
הבנקאיתהישראליתנותרהריכוזיתעבמטרהלהגביראת
היקף בעל לבנק להתיר מוצע התחרותבשוקהבנקאות
פעילותצר,כפישיוגדרלהלן,לשלוטבתאגידיחידשהוא
סוכןביטוח)להלן-סוכנותביטוח(,שעיסוקוהיחידיפרט
לעיסוקיםהמותריםכיוםבחוקהבנקאותהואביטוחכלליע
בשוק התחרות את להגביר היא החקיקה תיקון מטרת
בעלי לבנקים תחרותי יתרון מתן באמצעות הבנקאות
היקףפעילותצר,ובמקביללהגביראתהתחרותעלהמחיר
והשירותבשוקסוכניהביטוחבאמצעותהוספתשחקנים

חדשיםבעלייכולותדיגיטליותע

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 93
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

חדלבנקהשולטבסוכןביטוחכללילהיותבנקבעלהיקףפעילותצר,לא ")ג(
יהיהרשאיהבנקלשלוטבסוכןביטוחכללילפיהוראותסעיףקטן)ב()3(מהמועד

שלהלן,לפיהעניין:

אםהבנקחדללהיותבנקבעלהיקףפעילותצרבשלכךשהשרהפעיל )1(
אתסמכותולהתקיןתקנותלפיסעיףקטן)ד(-מהמועדשיקבעהשרבאותן

תקנותושלאיקדםלתוםשנתייםמיוםתחילתןשלהתקנותהאמורות;

אםהבנקחדללהיותבנקבעלהיקףפעילותצרבשלנסיבותאחרות )2(
-מתוםשנתייםמהמועדשבוחדללהיותכאמורע

בתקופהשמתוםארבעשניםמיוםתחילתושלחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוני )ד(
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2023ו־2024(,התשפ"ג-2023
)בסעיףקטןזה-יוםהתחילה(,ועדתוםשששניםמיוםהתחילה,רשאישרהאוצר,
בשיםלב,ביןהשאר,למצבהריכוזיותבמערכתהפיננסיתולהשפעתהפעילותשל
סוכניביטוחכללייםשבשליטתבנקיםבעליהיקףפעילותצרעלהתחרותבשווקי
הביטוחוהבנקאות,לקבוע,לענייןההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותצר"שבסעיף

קטן)ה(,שיעורהנמוךמ־10%,ובלבדשלאיפחתמ־5%ע

בסעיףזה- )ה(

"ענףביטוחכללי"-כהגדרתובסעיף28לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)ביטוח(,התשמ"א-1981;

"בנקבעלהיקףפעילותצר"-בנקששווינכסיואינועולהעל10%משוויהנכסים
שלכללהבנקיםבישראל;לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתיהאחרוןשנערךעל

בסיסמאוחדעלפיכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעליוע"

11לחוקהבנקאותכך לפיכךמוצעלתקןאתסעיף
הנכסים משווי 10% על עולה אינו נכסיו ששווי שבנק
שלכללהבנקיםבישראל,כפישמופיעבדוחותהכספיים
השנתייםשלהם)בפרקזה-בנקבעלהיקףפעילותצר(
שעוסקת ביטוח בסוכנות לשלוט כאמור, רשאי, יהיה
בביטוחכלליעיובהרכיסוכנותהביטוחתוכללעסוקגם
בענפיהביטוחשסוכנויותבבעלותכלהבנקיםרשאיות
לשלוט לבנק יותר המוצע, פי על כן, כמו בהםע לתווך
כדי וזאת כללי, ביטוח סוכן שהוא בלבד אחד בתאגיד
למנוערכישהסיטונאיתשלסוכנויותביטוחכלליקיימות
באופןשעיסוקזהיהפוךלהשקעהפיננסיתשלהבנקיםע
בהמשךלמצבהקייםכיום,יותרלבנקבעלהיקףהפעילות
הצרלשלוטבסוכנותלביטוחכלליבתנאישהבנקישלוט
בה השליטה אמצעי ובכל האמורה הביטוח בסוכנות
-לבדועאולםמוצעלאפשרלמפקחעלהבנקים,לאחר
התייעצותעםועדתהרישיונות,להתירלבנקבעלהיקף
הפעילותהצרלשלוטלבדובסוכנותהביטוחגםאםהוא
אינומחזיקלבדובכלאמצעיהשליטהבסוכנותהביטוח,
ובלבדשהמפקחשוכנעכיאיןבמתןההיתרכדילפגוע
בהתפתחותהתחרותובמניעתריכוזיותבתחוםהבנקאותע

מוצעכיבנקשיחדללהיותבנקבעלהיקףפעילות
הוא עוד כל בתאגיד שליטתו את להפסיק יידרש צר,
הוראות לרבות להוראות, בהתאם כללי בביטוח עוסק
פרק לעניין ובפרט זה, לעניין האוצר שר שיקבע מעבר,
הזמןשיינתןלבנקלמכוראתהחזקותיובסוכנותהביטוח
לתיווךביטוחכלליעכלזאת,כדילאפשרלבנקלקייםאת
הוראותהחוקבלישתיפגעההתנהלותהתפעוליתשלו,

בשלהמורכבותשלתהליךזהע

כדילאפשראתיישומושלהתיקוןהמוצעבאופן
שמתום בתקופה כי מוצע השלכותיו, בחינת תוך זהיר,
ארבעשניםמיוםתחילתושלתיקוןזהועדתוםשששנים
מיוםהתחילה,יהיהשרהאוצרמוסמךלצמצםאתהיקף
הפעילותשלבנקשייחשבלבנקבעלהיקףפעילותצר,
בשיםלב,ביןהשאר,למצבהריכוזיותבמערכתהפיננסית
ביטוח סוכני שהם תאגידים של הפעילות ולהשפעת
בשליטתבנקיםבעליהיקףפעילותצרעלהתחרותבשוקי
הביטוחוהבנקאותעכך,אםלתיקוןהמוצעבסעיףזהיהיו
השפעותשליליותעלהריכוזיותבמערכתהפיננסיתוהוא
יביאלהיעדרתחרותמספקתבתחוםהפעילותהמותר,יוכל
השרלצמצםאתההגדרהשל"בנקבעלהיקףפעילותצר"
באופןשימתןאתהשפעתהתיקוןהמוצעעלהריכוזיות

במערכתהפיננסיתע
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תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

השקעות,40ע תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-941995,בסעיף9)ב(,ברישה,במקום"סעיף11)ב()2(לחוקהבנקאות)רישוי("

יבוא"סעיף11)ב()2(או)3(לחוקהבנקאות)רישוי("ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2024(,41ע
יקראואתחוקהפיקוחעלהביטוחכך:

בסעיף32,אחריסעיףקטן)ב3(יקראו: )1(

לאיינתןהיתרלשלוטבסוכןתאגיד,לגוףמוסדיאולאדםהשולטבגוףמוסדיע ")ב4(

לאירכושגוףמוסדי,גוףהנשלטבידיגוףמוסדי,אדםהשולטבגוףהמוסדי )ב5(
אוגוףהנשלטעלידיאדםכאמוראמצעישליטהבסוכןתאגיד,אםלאחרמכן

יעלהסךהחזקותיו,במישרין,בסוכןהתאגידעלשיעורשל20%ע";

בסעיף104)ב(,אחריפסקה)3א(יקראו: )2(

רכשאמצעישליטהבסוכןתאגידכךשלאחרמכןעלהסךהחזקותיו, ")3ב(
במישרין,בסוכןהתאגידעלשיעורשל20%,בניגודלהוראותסעיף32)ב5(;"ע

העיסוק הסדרת לחוק 9)ב( לסעיף בהתאם  סעיף 40
בייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקי 
השקעות,התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוקהסדרתהעיסוק
בייעוץהשקעות(,בנק,וכןתאגידבנקאיאחראםהדבר
מותרלולפיחוקהבנקאות,רשאיםלעסוקבייעוץהשקעות
בלאצורךבקבלתרישיוןלפיהחוקהאמור,אלאאםכןהם
מחזיקים,ביןהשאר,ביותרמ–10%מסוגכלשהושלאמצעי
ביטוח בסוכן החזקה למעט וזאת ביטוח, בסוכן שליטה
לחוקהבנקאות,לעניין 11)ב()2( סעיף להוראות בהתאם
שליטהשלבנקבסוכןביטוחשעוסקבביטוחיםהאמורים

באותוסעיףע

החוק, להצעת 39 בסעיף המוצע התיקון לנוכח
צר, פעילות היקף בעל לבנק לאפשר מוצע שבמסגרתו
כהגדרתולעיל,לשלוטבסוכןביטוחבענףביטוחכללי,מוצע
לתקןאתסעיף9)ב(האמורולקבועכיבנקבעלהיקףפעילות
צרשישלוטבסוכןביטוחהעוסקרקבענףביטוחכללי)לצד
פעילותביטוחאחרתכאמורבסעיף11)ב()2(לחוקהבנקאות(,
יהיהרשאילעסוקבייעוץהשקעותבלאצורךבקבלתרישיון

לפיחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעותע

מוצעתהוראתשעהבחוקהפיקוחעלהביטוח  סעיף 41
שעניינההקפאתרכישותשלסוכנויותביטוחבידי 

גופיםמוסדייםבתקופההקבועהבה,הכולכמפורטלהלןע

לפסקה )1(

חוקהפיקוחעלהביטוחמגדיראתהתנאיםלמתן
רישיוןסוכןביטוחליחידאולתאגידעהחוקבנוסחוהיום
שנמצא ביטוח סוכן רישיון בעל תאגיד בין מבחין אינו
בבעלותגוףמוסדי)בפרקזה-סוכנותביטוחבבעלות(
לביןסוכנותביטוחשאינהבבעלותגוףמוסדיעואכן,גם
סוכנותביטוחבבעלותמתקשרתבחוזיהפצהעםהגופים
המוסדייםהשוניםבשוק,כפייכולתה,לרבותעםהגוף

המחזיקבהעאולםבפועל,לסוכנותביטוחבבעלותקיימת
הטיהמובניתלשיווקהמוצריםשלהחברההאםשלהע

הטיהזומחריפהלנוכחהמודעותהמוגבלתשלהלקוח
למבנההבעלותשלסוכנויותאלה,והתפיסהשלפיההוא
פועלמולסוכן,ולאמולמשווקישירשלהגוףהמוסדיעככזה,
הסוכןנתפסעלידיהלקוחכבעלמקצועאובייקטיביהמציע

לומגווןשלמוצריםממגווןחברותשונותבשוקע

בשלקשייםאלה,מוצעתהוראתשעהבסעיף32לחוק
הפיקוחעלהביטוח,שלפיהעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2024(,לאיוכלגוףמוסדי,גוףהנשלטבידיגוף
מוסדיאואדםהשולטבגוףמוסדילרכושיותרמ־20%
מסוגמסויםשלאמצעישליטהבסוכנותביטוחענוסףעל
כך,בתקופהזולאיינתןהיתרשליטהבסוכנותביטוחלגוף
מוסדי,לאדםהשולטבגוףהמוסדי,אולגוףהנשלטבידי
אדםכאמורעיצוין,כיבמקביללהחלתההגבלהעלרכישה
בהחלטת הממשלה, החליטה שעה, בהוראת כמוצע,
לביטוח התיווך בענף עיוותים צמצום בדבר הממשלה
ולחיסכון,עלהקמתצוותבין־משרדישיבחןאתההחזקה
שלגופיםמוסדייםבסוכנויותויגישאתהמלצותיובתוך

10חודשיםממועדההחלטהע

לפסקה )2(

כחלקמהוראתהשעההמוצעתלעיללענייןהקפאת
כי מוצע מוסדיים, גופים בידי ביטוח סוכנויות רכישת
איסור הפרת תהווה השעה, הוראות תקופת במהלך
הרכישהכאמורעבירהשדינהמאסרשלשלוששניםאו
קנסבשיעורשלפיאחדוחצימהקנסהבסיסיכאמורבסעיף
104)א(לחוקהפיקוחעלהביטוח)ראופסקה)3ב(בסעיף104

לחוקהפיקוחעלהביטוח,כנוסחההמוצע(ע
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פרק י': תדרי רדיו
תיקוןפקודת

הטלגרףהאלחוטי
בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-951972)בפרקזה-פקודתהטלגרף(-42ע

אחריסעיף5דיבוא: )1(

"סחרמשני
בתדררדיו

5ד,אדםרשאילעשותשימוש5ד1ע עלאףהאמורבסעיף )א(
בתדררדיושהוקצהלאדםאחרבעסקה)להלן-סחרמשני(,
- "עסקה" זה, בסעיף זה; סעיף הוראות זה לעניין ויחולו

התקשרותבחוזהבכתבע

בקשהלאישורסחרמשני)בסעיףזה-הבקשה(תוגש )ב(
בהתאםלהוראותסעיףקטןזה:

בהתאם תדר לו הקצתה התדרים שוועדת מי )1(
בקשה יגיש שימוש( זכות בעל - )להלן 5ד לסעיף
למנהלהכללישלהמשרדוליושבראשועדתהתדרים,

באופןשיפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד;

לשיקולים בהתאם תינתן בבקשה החלטה )2(
המפורטיםבסעיף5וולהוראותאלה:

סברהמנהלהכללישלהמשרדשישלסחר )א(
המשניהשלכותעלהתחרותבשוקהתקשורת-
יחליטבבקשהיחדעםיושבראשועדתהתדרים;

פרק י'

לצורך מוגבלע ציבורי משאב הם הרדיו תדרי  סעיף 42
כלל לטובת יעילה בצורה המשאב ניהול  כללי
והפרעות, שיבושים מניעת ולצורך הצרכנים 
חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף פקודת מכוח פועלת
התשל"ב-1972)בפרקזה-פקודתהטלגרף(,ועדתהתדרים,
שתפקידהלהועידתחומיתדריםלשימושיםולשירותים
השוניםולהקצותאתהתדריםלמשתמשיםהשוניםעבעת
מילויתפקידההוועדהשוקלתשיקוליםמקצועייםכמפורט
בסעיף5ולפקודתהטלגרףעבהתאםלהוראותהפקודה,רק
אדםשוועדתהתדריםהקצתהלותדרירדיו)בפרקזה-
תדראותדרים(רשאילעשותבהםשימוש,בכפוףלתנאי

ההועדהולתנאיההקצאהע

לעיתים"מנגנוןהשוק"יכוללשכללאתההקצאות
הקיימותלשימושיםיעיליםיותר,ולפיכךייתכנונסיבות
שבהןעסקאותבעלותאופימסחרי)בפרקזה-סחרמשני
בתדרים(ביןמישהוקצהלותדררדיועלידיועדתהתדרים
)בפרקזה-בעלזכותשימוש(לביןגורםאחרהמעוניין
בתדר)בפרקזה-מקבלזכותשימוש(,יאפשרוניצוליעיל
אלה, בנסיבות התדריםע ועדת שהקצתה בתדרים יותר
לשימוש בעסקה להתקשר יוכלו השימוש זכות מקבלי

וזאת תדר, לו הקצתה התדרים שוועדת מי עם בתדר
כחלופהלכךשוועדתהתדריםתקצהלהםתדרבמישריןע
משני, לסחר התנאים את בתקנות יקבע התקשורת שר

וכניסתןלתוקףתהיהתנאילתחילתההסדרע

לפסקה )1(

סעיף 5ד1 המוצע, סעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

כאמורלעילוכדילאפשרשימושיעיליותרבתדרי
רדיו,מוצעלתקןאתפקודתהטלגרףכךשבעלזכותשימוש
יוכללעשותעסקהעםאדםאחרולאפשרלולהשתמש
בכתב, בחוזה תהיה כאמור עסקה לוע שהוקצה בתדר
ותהיהטעונהאישורכמפורטלהלןעהבקשהלאישורסחר
משניתוגשבידיבעלזכותהשימושויחליטובההמנהל
הכללישלמשרדהתקשורתויושבראשועדתהתדריםע
ואולםאםלבקשהאיןהשלכותעלהתחרותיחליטבה
יושבראשועדתהתדריםבלבדעכמוכןמוצעלקבועכי
בבקשהלאישורסחרמשנילתקופתזמןהעולהעל60ימים,
ששותףלהגוףהמנויעלכוחותהביטחון,יחליטוהמנהל
אין ואם התדרים, וועדת התקשורת משרד של הכללי
לבקשההשלכותעלהתחרות,תחליטועדתהתדריםבלבדע

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'506;ס"חהתשפ"ב,עמ'961ע 95
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סברהמנהלהכללישלהמשרדשאיןלסחר )ב(
המשניהשלכותעלהתחרותבשוקהתקשורת-

יחליטבבקשהיושבראשועדתהתדרים;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(, )ג(
בבקשהבענייןסחרמשנילתקופהשמשכהמעל
60ימים,שאחדהצדדיםלוהואגוףמכוחות
הביטחון-יקראואתהפסקאותהאמורותכך
שבמקום"יושבראשועדתהתדרים"יבוא"ועדת

התדרים",בשינוייםהמחויבים;

מהגורמים אחד כל בבקשה, החלטה לשם )3(
המאשריםהמפורטיםבפסקה)2(יהיהרשאי,יחדאו
לחוד,לדרושמבעלזכותהשימושכלמידעאומסמך

הדרושלוע

שימושבתדררדיובסחרמשנייכולשיהיהאזוריאו )ג(
ארצי,לכלתקופתההקצאהלבעלזכותהשימושאולחלקה,
והכולובלבדשמקבלזכותהשימושבתדר)להלן-מקבלזכות
השימוש(ישתמשבובהתאםלתנאיםשנקבעובעתהועדת
התדרוהקצאתולבעלזכותהשימוש;עלאףהאמור,רשאי
מקבלזכותהשימושלהגישבקשהלוועדתהתדריםלשינוי
תנאיהועדתהתדראותנאיהקצאתו,למעטלענייןתקופת

ההקצאה;

רישיון מתן בעד 13 סעיף לפי אגרה תשלום חובת )ד(
ובעדהועדתהתדריםוהקצאתםתמשיךלחולעלבעלזכות
השימוש;ואולםאםשינתהועדתהתדריםאתתנאיההועדה
אוההקצאהכאמורבסעיףקטן)ג(,ישלםבעלזכותהשימוש
התנאים והקצאתםלפי התדרים הועדת אתהאגרהבעד

הקודמיםאוהחדשים,לפיהגבוהמביניהםע

החלטותבבקשהלאישורסחרמשנייינתנובהתאם
להוראותהסעיףולשיקוליםהמפורטיםבסעיף5ולפקודת
הטלגרףעלצורךבחינתהבקשה,מוצעלקבועכייושבראש
ועדתהתדרים,ועדתהתדריםאוהמנהלהכללישלמשרד
התקשורתיהיורשאים,יחדאולחוד,לפיהעניין,לדרוש
מבעלזכותהשימושמידעאומסמךהדרושלהםלצורך

קבלתההחלטהבענייןע

לסעיף קטן )ג(

השימושבתדרהרדיובסחרמשנייכוללהיותאזורי
אוארצי,ויכוללהיותלפרקזמןקצרמתקופתהקצאתהתדר
לבעלזכותהשימושאךלאארוךממנהעהשימושבתדר

יהיהכפוףלהחלטותשלועדתהתדריםבדברההועדה
ובדברתנאיההקצאהעמקבלזכותהשימושיהיהרשאי
לבקשמוועדתהתדריםלשנותאתההועדהשלהתדראו

אתתנאיההקצאה,למעטלענייןתקופתההקצאהע

 לסעיף קטן )ד(

זכות בעל על לחול תמשיך אגרה תשלום חובת
לעניין והן והקצאתו התדר הועדת לעניין הן השימוש,
מתןרישיוןעאםשינתהועדתהתדריםאתתנאיההועדה
האגרה את השימוש זכות בעל ישלם ההקצאה, או
הגבוההמביןהאגרהלפיההקצאההקודמתאוהאגרה

לפיההקצאההחדשהע
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אישורהבקשהלאיפטוראתבעלזכותהשימושואתמקבל )ה(
זכותהשימושמהחובהלקבלרישיוןלפעולהבמכשיראלחוטי
לפיסעיף4אומהחובהלשלםאגרהבעדמתןהרישיון,ואיןבו

כדילחייבאתהמנהללהעניקרישיוןלמקבלזכותהשימושע

איןבאישוראובסירובלבקשהכדילגרועמסמכויותיה )ו(
שלועדתהתדריםלהועידתדרירדיוולהקצותםלפיסעיף5דע

השריקבעהוראותותנאיםלענייןסחרמשניולעניין )ז(
תדרירדיושניתןלעשותלגביהםעסקהבסחרמשניובכלל
זהתחומיהתדריםאוסוגיםשלהועדותתדריםוהקצאותם;
בלילגרועמהאמורהשררשאילקבועהוראות,ביןהשאר,

בענייניםאלה:

תנאיםלמתןאישורהסחרהמשני; )1(

משכוהמזעריאוהמרבישלהסחרהמשני,בכפוף )2(
לתנאיםשקבעהועדתהתדריםלפיסעיףקטן)ג(;

על או השימוש זכות בעל על שיחולו תנאים )3(
מקבלזכותהשימושובכללזהחובתדיווחעלפעילותם

במסגרתהרישיוןע

הוראותסעיףזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןאחר )ח(
ולאלגרועמהןע";

לסעיף קטן )ה( 

מוצעלהבהירכיאישורהסחרהמשניאינופוטראת
הצדדיםמהחובהלקבלרישיוןבהתאםלהוראותפקודת
כאמור, רישיון בעד אגרה לשלם מהחובה או הטלגרף,
ואיןבוכדילחייבאתהמנהללהעניקרישיוןלמקבלזכות

השימושע

לסעיף קטן )ו(

מוצעלהבהירשהחלטהבענייןבקשהלאישורסחר
משני,ביןאםהיאלקבלתהבקשהוביןאםהיאלסירובלה,
אינהגורעתמסמכויותועדתהתדריםלהועידולהקצות

תדריםלפיסעיף5דע

לסעיף קטן )ז( 

הוראות לקבוע התקשורת שר את להסמיך מוצע
ותנאיםלענייןסחרמשניולענייןתדרירדיושניתןלעשות
לגביהםעסקהבסחרמשניובכללזהתחומיהתדריםשבהם
יתאפשרהסחר,אוסוגיםשלהועדותתדריםוהקצאותם
שבהםיתאפשרהסחר)כגוןהקצאהבתנאיםשמקניםלגורם
המשתמשבתדרבלעדיות,מלאהאוחלקית,עדיפותעלפני
משתמשאחראוהגנהמסוימתמפניהפרעותאלחוטיות(,

בשיםלבלתנאיםשקבעהועדתהתדריםבהחלטהבדבר
הועדהאוהקצאה,לפיהענייןעהוראותכאמוריהיותנאי
לתחילתושלהתיקוןהמוצעכולועעודמוצעלהסמיךאתשר
התקשורתלקבוע,אםישצורך,הוראותנוספות,ביןהשאר,
בענייניםאלה:תנאיםשעמידהבהםהיאתנאילמתןאישור
עסקהלסחרמשני;משךמזעריאומרבישלעסקהכאמור-
אךבלילגרועמהתנאיםשקבעהועדתהתדריםלפיסעיף
קטן)ג(,כמוכןתנאיםשיחולועלבעלזכותהשימושאועל
מקבלזכותהשימושובכללזהחובתדיווחעלפעילותם

במסגרתהרישיוןע

לסעיף קטן )ח(

מוצעלקבועהוראתשמירתדיניםאשרתבהירכי
התיקוןהמוצעאינוגורעמכלדיןאחרעלדוגמה,אםנדרש
לעסקהאישורשלגורםנוסף,לפיחוקהתחרותהכללית,
התשמ"ח-1988אולפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-1992,
אובמקרהשחלותעלהשימושבתדרגםהוראותחוקים
אחריםכגוןחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-2006או

חוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990ע
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בסעיף6ה- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)9(יבוא: )א(

בעלרישיוןשאפשרלאדםאחרלהשתמשבתדרשהוקצהלו,בלי ")9א(
שקיבלאישורלסחרמשני,בניגודלהוראותסעיף5ד1)ב(,אובעלרישיון

שפעלבניגודלתנאיהאישורהאמור;

)9ב(בעלרישיוןשמסרמידעחלקיאולאנכוןבעתהגשתבקשהלפי
סעיף5ד1)ב(;";

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"לפיסעיף4ו)א()5(או4ח)ג()2("יבוא"לפיסעיפים )ב(
4ו)א()5(,4ח)ג()2(או5ד1)ז(";

בסעיףקטן)ג()2(,במקום"לפיסעיף4ו)א(או13"יבוא"לפיסעיפים4ו)א(, )ג(
5ד1)ז(או13"ע

תחילתםשלסעיפים5ד1ו–6הלפקודתהטלגרףכנוסחםבסעיף42לחוקזה,במועד43עתחילה
שיקבעשרהתקשורתבצו,בהתאםלמועדכניסתןלתוקףשלתקנותלפיסעיף5ד1)ז(

לפקודתהטלגרףכנוסחובסעיף42לחוקזהע

לפסקה 2

לסעיף 6ה המוצע, סעיף קטן )א(

מוצעלהסמיךאתהמנהל,כהגדרתובפרקז'לפקודת
רישיון בעל שבו במקרה כספי עיצום להטיל הטלגרף,
מאפשרלאדםאחרלהשתמשבתדרבלישהתקבלאישור
סחרמשני,אובמקרהשבעלרישיוןפעלבניגודלתנאי
האישורעכמוכןמוצעלקבועכימסירתמידעחלקיאומידע
שאינונכוןבבקשהלאישורסחרמשניתהיהגםהיאעילה

להטלתעיצוםכספיע

לסעיף קטן )ב(

)2(לסעיף6ה)ב(לפקודה,כך מוצעלתקןאתפסקה
שהפרתחובתדיווחלפיהתקנותשיקבעהשרבהתאם

לסעיף5ד1)ז(המוצעתהיהעילהלהטלתעיצוםכספיע

לסעיף קטן )ג(

6ה)ג(לפקודהכך )2(לסעיף מוצעלתקןאתפסקה
שהפר רישיון בעל על כספי עיצום להטיל ניתן שיהיה

הוראהמההוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף5ד1)ז(ע

הסעיפים של תחילתם כי לקבוע מוצע  סעיף 43
המסדיריםאתהסחרהמשניבתדרירדיו,ואת 
העילותלהטלתעיצוםכספיהעוסקותבסחרהמשני,תהיה
רקבמועדשעליויודיעשרהתקשורתבצו,לאחרשיקבע
אתהתקנותהמסדירותאתהתנאיםשבהםיתאפשרסחר

משניכאמורבסעיף5ד1)ז(המוצעע
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פרק י"א: הפחתת רגולציה

סימן א': ירושה

בחוקהירושה,התשכ"ה-961965)בפרקזה-חוקהירושה(-44עתיקוןחוקהירושה

בסעיף67א)א(- )1(

בפסקה)4(,במקום"אדםשמונהלואפוטרופוס,קטין"יבוא"אדםשרכושו )א(
מנוהלעלידיהאפוטרופוסהכללי";

פסקאות)5(עד)7(-יימחקו; )ב(

סימן א'

בהצעתחוקזומוצעיםתיקוניםלחוקהירושה,  כללי 
התשכ"ה-1965)להלן-חוקהירושה(,במטרה 
להעבירלרשמיםלענייניירושהסמכויותלתתצוירושהאו
צוקיוםצוואה)להלן-צוקיום(,במקריםשבהםהםנדרשים
כיוםלהעביראתהבקשהלביתהמשפטלעניינימשפחהע
הניסיוןשנצברבשנותפעילותהרשמיםמלמדכיבחלק
מןהמקריםאיןהצדקהלהעביראתהטיפולבבקשהלבית
המשפטלעניינימשפחהעלפיכך,מוצעלהותיראתהטיפול
בידיהרשמיםבמקריםהמצריכיםהכרעהבשלהתנגדות
אומורכבותההליך,ובכךלהקלאתהעומסבבתיהמשפט

לעניינימשפחהולקצראתמשךהזמןלמתןהצוויםע

נוסףעלכך,מוצעלבטלאתחובתהפיקוחהשוטף
שלהאפוטרופוסהכלליעלמנהליעיזבון,למעטבמקרים

חריגיםאשרפורטובתוספתהמוצעתלחוקהירושהע

פסקה )1( סעיף 44 

סעיף67אלחוקהירושהנוסףלחוקהירושהבתיקון
לענייני הרשם מוסד הוקם במסגרתו אשר ,1998 משנת
ירושהעהסעיףמונהמקריםאשרבהתקיימםנדרשהרשם
להעבירלביתהמשפטלעניינימשפחהאתהטיפולבבקשה

לצוירושהאולצוקיוםע

לחוק )7( עד 67א)א()5( בסעיף המפורטים במקרים
מי של התנגדות אין וכאשר להלן, שנוסחם הירושה,
מהצדדיםלבקשה,מוצעלהותיראתהטיפולבידיהרשם

לענייניירושה:

סעיףקטן)א()5(-כאשר"הצוואהנושאהבקשההיא )1(
צוואהבעלפהכמשמעותהבסעיף23"עמדוברבעשרות
מקריםבשנהעאםאיןהתנגדותמצדהיורשיםאוהזוכים
עלפיהצוואה,ונחהדעתושלהרשםכיהבקשהאינה
מעלהמורכבותאורגישות,ישמקוםלאפשרלרשםלענייני

ירושהלתתצו;

סעיףקטן)א()6(-כאשר"בצוואהנושאהבקשהקיים )2(
פגםאוחסרכמשמעותובסעיף25"עכאשרקייםפגםאו
חסרבצוואה,נדרשתעמדתםשלכלהנוגעיםבדבר,היינו
-היורשיםעלפידיןעזאתמכיווןשאםלאתקויםהצוואה
במרבית לטובתםע ירושה צו לתת מקום יהיה הפגומה,
המקרים,מדוברבפגםאוחסרטכניבמהותו,למשלסתירה
וכדומהע העדים באישור פרטים השמטת תאריכים, בין
במקריםאלה,לרוב,היורשיםעלפידיןאינםמתנגדים
לקיוםהצוואהולכןמוצעלאפשרלרשםלענייניירושה

לתתצוויםגםבמקריםהאמורים;

סעיףקטן)א()7(-כאשר"עלהירושהחלותהוראות )3(
עוסק הירושה חוק של השביעי הפרק השביעי"ע הפרק
במשפטבין־לאומיפרטי,היינו-מקריםשבהםהמורישלא
היהתושבישראלבעתפטירתועהמציאותמלמדתשברובם
שלהמקריםמדוברבענייניםפשוטיםלבירור,והמבקשים
של מושבו מקום דין לגבי דעת חוות להמציא נדרשים
המורישעלנוכחזאת,נראהכיאיןהצדקהענייניתלקבוע
דרישהגורפתלהעברתכלבקשהמסוגזהלביתהמשפט
לעניינימשפחה,וישמקוםלהותיראתהנושאלסמכותו

שלהרשםלענייניירושהע

מוצעכיאםיהיהמדוברבענייןסבוך,חזקהשהרשם
לענייניירושהייעשהשימושבסמכותולפיסעיףקטן)א()8(

שלסעיף67א)א(לחוקהירושהויעביראתהבקשהלבית
המשפטע

לפסקה בעיקרו טכני תיקון מוצע האמור, על נוסף
מתייחסת זו פסקה הירושהע לחוק 67א)א( סעיף של )4(
למצביםשבהםהאפוטרופוסהכללימייצגבבקשהחסוי,
מייצג אינו הכללי האפוטרופוס בפועל, נעדרע או קטין
חסוייםאוקטיניםועלכןמוצעלתקןאתהסעיףולקבוע
אחד שבהם במקרים המשפט לבית תועבר הבקשה כי
מהצדדיםלבקשההואנעדראושרכושומנוהלעלידי

האפוטרופוסהכלליע

ס"חהתשכ"ה,עמ'63;התשע"ח,עמ'866ע 96
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בסעיף68)ב(,אחרי"רשאיביתהמשפט"יבוא"אוהרשםלענייניירושה",ובסופו )2(
יבוא"ואולם,היההמקורמחוץלישראלולאניתןלהגישו,וניתןצוקיוםעלידיערכאה
שיפוטיתאורשותמוסמכתמחוץלישראל-לאתהיההצוואהטעונההוכחהבהגשת
המקורלפיסעיףזהאםהוכחצוהקיוםהאמורבדרךשלהוכחתתעודתחוץלפי

סעיף30לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-971971";

בסעיף78)ב(,אחרי"מנהלעזבון"יבוא"לרבותמנהלעיזבוןזמנילפיסעיף77"; )3(

בסעיף84- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"לאפוטרופוסהכללי"יבוא"ליורשים"; )א(

סעיףקטן)ג(-בטל; )ב(

בסעיף85)1(,במקום"לאפוטרופוסהכללי"יבוא"ליורשים"; )5(

במקוםסעיף86יבוא: )6(

"חשבונות,דיווח
ומסירתידיעות

מנהלעיזבוןחייב,בכלענייניהעיזבון,לנהלחשבונות,86ע )א(
להגישליורשיםדיןוחשבון,ולמסורלהםידיעותמלאותכפי

שקבעביתהמשפטע

מסמכים חשבונות, בעניין תקנות לקבוע רשאי השר )ב(
ודוחות)בסימןזה-דוחות(שעלמנהלעיזבוןלהגישליורשים,

ובכללזהצורתם,האופןוהמועדיםשלעריכתםוהגשתםע";

לפסקה )2(

סעיף68)ב(לחוקהירושהעוסקבבקשהלקיוםצוואה
שלאבמקור)העתקצוואה(עגםבמקריםאלה,לרובניתנת
לרשם לאפשר מוצע לכן דיןע פי על היורשים הסכמת
לענייניירושהלקייםצוואהשאינהבמקור,ולאלחייבאת
העברתהענייןלביתהמשפטלעניינימשפחהעאםתהיה
התנגדותשלמימהמעונייניםבדבר,יעבירהרשםלענייני
ירושהאתהבקשהלביתהמשפטלעניינימשפחהבהתאם

לסמכותולפיסעיף67א)א()1(לחוקהירושהע

מחוץ ניתן שבו במקרה כי לקבוע מוצע כן, כמו
בידי מוחזקת המקור וצוואת צוואה, קיום צו לישראל
הערכאההשיפוטיתאורשותמוסמכתאחרתמחוץלארץ,
לאתידרשהגשתצוואתהמקורוביתהמשפטאוהרשם
לענייניירושהיהיורשאיםלתתצוהמסתמךעלצוהקיום
לפקודת 30 סעיף לפי כנדרש הוכח שהוא ובלבד הזר,

הראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1971ע

לפסקה )3(

סעיף77לחוקהירושה,אשרעוסקבאמצעיםלשמירת
מות לאחר עת בכל המשפט, בית את מסמיך העיזבון,
או מיוזמתו עיזבון, מנהל התמנה לא עוד וכל המוריש
לבקשתצדמעוניין,לנקוטאמצעיםלשמירתהעיזבוןאו
לשמירתזכויותבעיזבון,ובכללזהלמנותמנהלעזבוןזמניע
סעיף78לחוקהירושהקובעאתסמכותביתהמשפטלמנות
מנהלעיזבון,לפיבקשתצדמעוניין,ואתסמכותהרשם

לענייניירושהלעשותכןכאשרהבקשהלמינוימוגשת
בהסכמתכלהצדדיםהנוגעיםבדברעמוצעלהרחיבאת
סמכותהרשםלענייניירושהלפיסעיףקטן)ב(למנותמנהל
עיזבוןזמני,בהסכמתכלהצדדים,ובהתאםלאמורבסעיף

77לחוקהירושהכמפורטלעילע

לפסקאות )4( עד )7(

מתוךתפיסהכייורשיםאוזוכיםעלפיצוואה,הם
בעליהענייןהמרכזייםלעמידהעלהתנהלותושלמנהל
עיזבון,וזאתכאשראיןביניהםמישנדרשתהגנהמיוחדת
בעניינו)בשלכשרותוהמשפטיתאובשלנסיבותמיוחדות
אחרותכפישיפורטלהלן(,מוצעלבטלאתחובתהפיקוח
השוטףשלהאפוטרופוסהכלליעלמנהליעיזבוןולהותיר
אותהבאחריותהיורשיםעכך,מוצעלקבועכיחובותמנהל
העיזבוןלהגישפרטהותוספתפרטהלפיסעיף84לחוק
הירושה,שומתכספיעיזבוןלפיסעיף85לחוקהירושה,
אודיןוחשבוןוידיעותלפיסעיף86לחוקהירושה,יחולו

כלפיהיורשיםע

עםזאת,מוצעלקבועבסעיף87לחוקהירושהכמה
מקריםשבהםכןייוותרפיקוחשלהאפוטרופוסהכללי,
אשריפורטובתוספתלחוקעמוצעלסייגאתהפיקוחשל
האפוטרופוסהכלליכךשיחולכלעודהתקיימוהנסיבות
- פקיעתן עם אך הירושה, לחוק 87 בסעיף המפורטות
למשלאםמונהגורםמוסמךלדאוגלענייניושלמישלא
היהמסוגללכך)למשלאפוטרופוס,מיופהכוחבייפויכוח
מתמשךשנכנסלתוקף,מנהלנכסיםשלנעדרשמונהלפי

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ע 97
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במקוםסעיף87יבוא: )7(

"חובותדיווח
לאפוטרופוס

הכללי

במקריםהמנוייםבתוספתהשנייהוכלעודמתקיימות87ע )א(
הפרטה, את עיזבון מנהל יגיש בהם, המפורטות הנסיבות
השומהוהדוחותהאמוריםבסעיפים85,84ו־86,בהתאמה,

גםלאפוטרופוסהכלליע

שרהמשפטיםרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהע )ב(

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותבדבראופןבדיקת )ג(
הפרטהוהדוחותבידיהאפוטרופוסהכלליורשאיהואלקבוע
מבדיקתם, פטור יהיה הכללי שהאפוטרופוס דוחות סוגי

בתנאיםשייקבעוע";

90,במקום"האפוטרופוסהכללי,והואמוסמךלייצגאתהזכאיםבכל בסעיף )8(
הנוגעלמימושה"יבוא"היורשיםוהםמוסמכיםלפעוללמימושהבהתאםלהוראות

ביתהמשפט";

בסעיף125א,בהגדרה"רשות",אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"; )9(

בסעיף160- )10(

בכותרתהשוליים,אחרי"התוספת"יבוא"הראשונה"; )א(

אחרי מקום, ובכל "הראשונה", יבוא "התוספת" אחרי )ג(, קטן בסעיף )ב(
"בתוספת"יבוא"הראשונה";

בתוספת,במקוםהכותרת"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"; )11(

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )12(

דין(,יסתייםהפיקוחמצדהאפוטרופוסהכלליוישובלבעלי
העניין-היורשיםע

לפסקה )8(

סעיף89לחוקהירושהקובעאתסמכותביתהמשפט
להפקיד לאחריו, או מינויו לפני עיזבון, ממנהל לדרוש
הירושה לחוק 90 חובותיועסעיף ערובהלהבטחתמילוי
קובעכיערובהכאמורתינתןלזכותהאפוטרופוסהכללי

והואמוסמךלייצגאתהזכאיםבכלהנוגעלמימושהע

בהמשךלביטולהפיקוחשלהאפוטרופוסהכלליעל
מנהליעיזבון)בכפוףלחריגיםכאמורלעיל(,מוצעלתקן
זוולקבועכיהערובהתינתןלזכותהיורשיםאו הוראה
הזוכיםעלפיהצוואה,לפיהעניין,כךשהםיהיוהאחראים

לפעוללמימושה,הכוללפיהוראותביתהמשפטע

לפסקאות )9( עד )12(

בתוספת לקבוע מוצע ,)7( בפסקה למוצע בהמשך
חובת שבהם החריגים המקרים את המוצעת השנייה
ככלל, ליורשיםע ולא הכללי לאפוטרופוס תהיה הדיווח
על בהגנה מיוחד צורך מזוהה שבהם במקרים מדובר
ענייניושלמימהיורשיםאשראינומסוגללדאוגלענייניו

בעצמוואיןגורםמוסמךלעשותכןבעבורוע

מוצעכיחובתהדיווחלאפוטרופוסהכלליתחולגם
במקרהשבוהוראותהצוואהמחייבותרישוםשלהקדש
ציבורי,כאמורבסעיף26לחוקהנאמנות,התשל"ט-1979,
כלעודלאנרשםההקדשהציבוריולאמונהלונאמןלפי
אותוחוקעזאתמאחרשבטרםנרשםההקדשומונהלונאמן,
קייםחששכילאיהיהמישידאגלפקחעלמנהלהעיזבון
בענייניםהנוגעיםלהקדש,וכיהיורשיםהאחריםלאיפעלו
בענייןעעודמוצעלהחילאתחובתהדיווחבמקרהשבו
צו ניתן וטרם עיזבון מנהל מינוי מיום חודשים 6 חלפו
ירושהאוצוקיוםצוואה,ולאהוגשההתנגדותלבקשה
לצוירושהאוצוקיוםצוואהעבנסיבותאלה,בהעדרצו
ירושהאוצוקיוםצוואה,ולנוכחהתמשכותהמינוי,קיים
את לו יעניק אשר הכללי לאפוטרופוס גם בדיווח טעם
האפשרותלעמודעלהתנהלותמנהלהעיזבוןעלעומתזאת,
אםהוגשההתנגדות-אזימדוברבסכסוךשהצדדיםלו
הםבעליענייןאקטיבייםהיכוליםלפקחעלמנהלהעיזבוןע

לבסוףמוצעלהרחיבאתחובתהדיווחגםבמקרים
בבקשה המשפט לבית פנה הכללי האפוטרופוס שבהם
בענייןזה,אםמצאשהדיווחמחויבלשםהגנהעלזכותו
שליורשבהליךעפסקהזומאפשרתגמישותבמקריםחריגים
שלאנכללובפסקאותהקודמותובכלזאתהאפוטרופוס
הכלליזיההבהםצורךייחודיבהגנהעלזכויותיושליורשע
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"תוספת שנייה

)סעיף87)א((

 מקרים שבהם חלה חובת דיווח של מנהל עיזבון לאפוטרופוס הכללי

היהביןהיורשיםנעדר,אומישאינויכולדרךקבעאודרךארעילדאוג )1(
לענייניו,כולםאומקצתם,ובלבדשאיןגורםהמוסמךעלפידיןלדאוגלענייניו;

הייתהבצוואההוראהעלהקמתהקדשציבוריאוהמייעדתאתנכסי )2(
העיזבון,כולםאוחלקם,לקידוםענייןציבורי,כאמורבסעיף26לחוקהנאמנות,
התשל"ט-981979,והכולכלעודלאנרשםההקדשהציבוריולאמונהלונאמן

כאמורבאותוחוק;

חלפו6חודשיםמיוםמינוימנהלעיזבון,טרםניתןצוירושהאוצוקיום, )3(
ולאהוגשההתנגדותלבקשהלצוירושהאוצוקיום;

מצאביתהמשפט,לבקשתהאפוטרופוסהכלליאומימטעמו,כיהגשת )4(
המסמכיםלאפוטרופוסהכללינדרשתלשםהגנהעלזכותושליורשבהליךע"

חוקהירושה-
תחילה

תחילתםשלסעיפים84עד125,90,87א,160,התוספתהראשונהוהתוספתהשנייה45ע
לחוקהירושה,כנוסחםהמוצעבסעיף44)4(עד)12(לחוקזה,ביוםי"בבתמוזהתשפ"ג

)1ביולי2023(ע

למשלאםבנסיבותהמיוחדותשלאותועניין,ביןהיורשים
נכללקטיןואיןמישיפקחעלהתנהלותמנהלהעיזבוןלשם
הגנהעלזכויותהירושהשלאותוקטיןאובמצביםשבהם
ישחששכיזכותושלהקטיןתיפגעבשלניגודענייניםבינו

וביןהוריואומימהםע

כמוכן,בשלהוספתההמוצעתשלהתוספתהשנייה,
מוצעלתקןאתשמהשלהתוספתהקיימתבחוקל"תוספת
ה"תוספת" של אזכורה את בהתאמה ולתקן ראשונה"

הנזכרתבסעיף160ל"תוספתהראשונה"ע

מוצעלקבועאתתחילתושלתיקוןזה,בכלהנוגע  סעיף 45
לביטולחובתהפיקוחהשוטףשלהאפוטרופוס 
התוכנית חוק של תחילתו יום לאחר ימים 30 הכללי,
הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית
כלומר התשפ"ג-2023, ו–2024(, 2023 התקציב לשנות
ביוםי"בבתמוזהתשפ"ג)1ביולי2023(,וזאתכדילאפשר

היערכותמערכתיתליישוםהוראותיוע

סימן ב'

בתשרי כ"ח מיום 2118 מס' ממשלה החלטת  כללי
על הטילה )2014 באוקטובר 22( התשע"ה 
משרדיהממשלההשוניםלגבשתוכניתחומשלהפחתת
הנטלהרגולטוריעבהמשךלהחלטהזו,בהחלטתממשלה
)2018 בדצמבר 23( התשע"ט בטבת ט"ו מיום 4398 מס'
נקבעואבנייסודלמדיניותרגולציהחכמהבישראל,כך
למשק מקסימלית לתועלת להביא תיועד זו שמדיניות
תוך הציבוריים, האינטרסים כלל בין המאזנת ולחברה,

בין והאחריות התפקידים חלוקת של בחשבון הבאה
הרגולטורלמפוקחיםע

בהמשךלשתיהחלטותהממשלההאמורות,נערכה
עבודתמטהשלטיוברגולציה,ובהנמצאכיבמהלךשנה
מתבקשותהרשויותהמקומיותלהנפיקכ־200אלףסוגי
והסדר לרישום ברשות רישום לצורך שונים אישורים
מוגשות בלבד משכנתה רישום לצורך מקרקעיןע זכויות
כ־85,000תעודותבשנה,ומספרימיההמתנההמצטברים
לרישוםמשכנתהנאמדיםבלמעלהמ־2מיליוןימיםבשנהע

ארנונה, אלה,בעיקראישורי שלאישורים תוקפם
מוגבלבזמן,לעיתיםאפילובזמןמועטשלשלושהחודשים
ברישום ולעיכובים רבים לקשיים מביא זה מצב בלבדע
עסקאות,שכןלאאחתעדהשלמתכלהנדרשלשםהגשת
תיקעסקהלרישום,פגתוקףהאישורעכךלמשל,במקרהשל
אישורהעדרחובותכתנאילרישוםביתמשותףשבמסגרתו
נרשמיםהבעליםבדירותבמקוםהרישוםהקייםבמושע,
תנאילרישוםהואהמצאתאישוריםבדברהעדרחובות
ביחסלכלדירהודירהעאםלאמוצגיםמלואהאישורים
לרשותלרישוםוהסדרזכויותמקרקעין,לאיירשםהבית
המשותףעמדוברבדרישהמכבידהביותרשמונעתרישום
בתיםמשותפיםומעכבתמתןביטוירישומילזכויותיהם

שלאותםדייריםע

יודגש,לגביפעולותשמוצעלהחריגמחובתהצגת
אישוריהעדרחובותמאתהרשותהמקומית,כיהמדובר
בפעולותשאיןבהןמשוםשינויכלשהובבעלותובהיקף

הזכויות,אלארקבאופןהרישוםע

ס"חהתשל"ט,עמ'128ע 98
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סימן ב': רישום בפנקסי המקרקעין

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות]נוסחחדש[99,בסעיף324,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:46ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רישוםשלמשכנתהפטורמהצגתתעודהחתומה ")ד(
כאמורבאותוסעיףקטן;רישוםשהואאחדמאלהפטוראףהואמהצגתתעודהחתומה,
ובלבדשהוצגלפניהרשםאישורעורךדיןלכךשהרישוםהמבוקשאינוכוללעסקה

במקרקעיןהמקנהבעלותאושכירות:

רישוםתשריטבהתאםלהוראותפרקד'לחוקהתכנוןוהבנייה; )1(

מתןצורישוםביתמשותףכאמורבסעיף143לחוקהמקרקעיןלביתהנמצא )2(
בבעלותמשותפת;

תיקוןצורישוםביתמשותףכאמורבסעיף145לחוקהמקרקעיןשהתקיים )3(
לגביואחדמאלה:

המקרקעין בחוק כהגדרתה החיזוק לתוכנית בהתאם נעשה הוא )א(
)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-1002008;

עניינוהרחבתדירה,ששטחההכולללאחרביצועהתיקוןכאמור, )ב(
לחוק השלישית בתוספת 19)ג()1( בפרט שנקבע השטח על עולה אינו

התכנוןוהבנייהע

בסעיףזה- )ה(

"בעלות","שכירות"ו"משכנתה"-כמשמעותןבסעיפים3,2ו־4לחוקהמקרקעין,
בהתאמה;

הקיימת הבירוקרטיה את לצמצם במטרה לפיכך,
במהלךביצועחלקמפעולותהרישוםבפנקסיהמקרקעין,
מוצעלבטלאתהדרישהלהצגתמסמךבדברסילוקהחובות
וההיטליםלרשותהמקומיתכתנאילביצועפעולותרישום

אלהבפנקסיהמקרקעין:

רישוםבפנקסיהמקרקעיןשלמשכנתהכמשמעותה 1ע
בסעיף4לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969)בסימןזה-חוק

המקרקעין(;

תשריט או איחוד תשריט חלוקה, תשריט רישום 2ע
איחודוחלוקהבפנקסיהמקרקעיןבהתאםלהוראותפרק
ד'לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)בסימןזה-חוק
התכנוןוהבנייה(,ובלבדשלאנערכהעסקההמקנהבעלות
במסגרת המקרקעין בעלי בין רישום טעונה שכירות או
התשריט;לענייןזה,עסקהשישבההקניהכאמורהיא
עסקההמשנהאתהבעלותאואתהיקףהזכויותעלדוגמה,
במקרהשבושניבעליזכויותבמושעבחלקיםשוויםהגישו
בקשהלחלוקהבהתאםלתשריטולפיוכלאחדמהםיהיה
בעליםיחידשל50אחוזיםבחלקמסויםבחלקה,רישום
החלוקהבהתאםלתשריטכאמורלאייחשברישוםשל
עסקהבמקרקעיןהמקנהבעלות,ולכןלאיצריךתעודת

העדרחובות;

מתןצורישוםביתמשותףבהתאםלהוראותסימן 3ע
בעלים בין דירות לייחוד המקרקעין, לחוק ט' בפרק ד'
ורישום(, )ניהול המקרקעין לתקנות 62 בתקנה כאמור

התשע"ב-2011;

38 תמ"א במסגרת משותף בית רישום צו תיקון 4ע
כמשמעותהבחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפני
רעידותאדמה(,התשס"ח-2008,אותיקוןצורישוםבית
משותףשעניינוהרחבתדירה,בדירותששטחןביוםביצוע
התיקוןכאמור,אינועולהעלהשטחשנקבעבפרט19)ג()1(
בתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,אשרעומדכיום

על140מטריםרבועיםע

סעיף324לפקודתהעיריותקובעכילאתירשם  סעיף 46 
אלא נכס, של העברה כל המקרקעין בפנקסי 
אםהוצגהלפניהרשםתעודהחתומהבידיראשהעירייה
המעידהשכלהחובותהמגיעיםלעירייהמאתבעלהנכס
ביחסלאותונכס,סולקובמלואםאושאיןחובותכאלהע
יחייב לא משכנתה של רישום ביצוע כי לקבוע מוצע
הצגתתעודהכאמורלפניהרשםעכמוכן,מוצעלקבועכי
ביצוערישוםשלאחתמשלושהפעולותהמפורטותבסעיף
לפני כאמור תעודה הצגת יחייב לא )3( עד )ד()1( קטן
שלפיו דין מעורך אישור לרשם שהוצג ובלבד הרשם,

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשפ"ב,עמ'1098ע 99
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"חוקהמקרקעין"-חוקהמקרקעין,התשכ"ט-1011969;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1021965ע"

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות]נוסחחדש[103,בסעיף21,האמורבויסומן")א("ואחריו47ע
יבוא:

324)ד(לפקודתהעיריות עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רישוםכאמורבסעיף ")ב(
תעודהחתומהכאמורבסעיף מהצגת סעיף,פטור שהתקיימולגביוהוראותאותו

קטן)א(ע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

סעיף48ע אחרי ,10 בפרט השלישית, בתוספת התשכ"ה-1965, והבנייה, התכנון בחוק
קטן)א(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רישוםכאמורבסעיף324)ד(לפקודתהעיריות ")א1(
תעודהחתומהכאמורבסעיף מהצגת סעיף,פטור שהתקיימולגביוהוראותאותו

קטן)א(ע"

הרישוםהמבוקשאינוכוללרישוםשלעסקהבמקרקעין
המקנהבעלותאושכירותהטעונההרישוםע

הוראהמקבילהודומהלזושבסעיף324לפקודת  סעיף 47
המועצות לפקודת 21 בסעיף נקבעה העיריות 
המקומיות,וזאתבנוגעלחובותהמגיעיםלמועצהמאת
כי לקבוע מוצע בהתאם, נכסע לאותו ביחס הנכס בעל
ביצוערישוםשלהפעולותהפטורותהמפורטותבסעיף
324)ד(המוצעלפקודתהעיריות,לאיחייבהצגתתעודה
לגביו שהתקיימו ובלבד המקרקעין, רשם לפני כאמור

התנאיםהנזכריםבסעיףזהע

התכנון לחוק השלישית לתוספת 10 פרט  סעיף 48 
והבנייהקובעכילאתירשםבפנקסיהמקרקעין 
פעולהשהיאבבחינתמימושזכויותבמקרקעין,אלאלאחר
ראש יושב ביד החתומה תעודה הרשם לפני שהוצגה
הוועדההמקומית,המעידהכישולמוכלהסכומיםהמגיעים
כהיטלהשבחהשחלעלהמקרקעיןעלפיהתוספתהאמורהע
בהתאםלתיקוןהמוצעלפקודתהעיריותולפקודתהמועצות
המקומיותכאמורבסעיפים46ו–47להצעתהחוק,מוצע
לקבועכיביצוערישוםשלהפעולותהפטורותהמפורטות
בסעיף324)ד(המוצעלפקודתהעיריות,לאיחייבהצגת

תעודהכאמורלפניהרשםע

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ע 101

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 102

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256;ס"חהתשפ"ב,עמ'1111ע 103
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פרק י"ב: אנרגיה
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1041965,בסעיף188)ב()1(,אחרי"מיתקניםלהספקת49ע

מים"יבוא"מיתקניהשנאהלחשמל,ובכללזהחדרישנאיםותחנותמשנה"ע

תיקוןחוקמשק
החשמל

בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-50-1051996ע

בסעיף3)ב(,בפסקה)1(- )1(

בפסקתמשנה)א(,המילים"ספקשירותחיוני"-יימחקו; )א(

אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )ב(

אדםהמייצרחשמלאומבצעאגירה,המוכרחשמללבעלרישיון, ")ו(
אלאאםכןהרשות,באישורהשר,קבעהבכללים,כיהפטורמרישיוןלפי
פסקתמשנהזולאיחוללענייןמכירהמסוגשתקבע;פטורמרישיוןלפי

פסקתמשנהזויינתןרקלענייןהספקה;

אדםהמוכרחשמללאחר,בתנאיםשקבעההרשותבכללים,באישור )ז(
השר;איןבהוראותפסקתמשנהזוכדילגרועמההוראותלפיפסקאות

משנה)ג(ו–)ו(ע";

הגידולשחלבשניםהאחרונותבצריכתהחשמל,  סעיף 49 
הליכי החשמלי, הרכב כניסת בשל בפרט 
התחדשותעירוניתוגידולבביקושלמוצריחשמל,מצריך
תחנות זה ובכלל לחשמל, השנאה מיתקני של הקמה
משנההממירותחשמלממתחעליוןלמתחגבוהוחדרי
שנאיםהממיריםחשמלממתחגבוהלמתחנמוךעהקמת
המיתקניםהאמוריםמתבצעתעלידיבעלירישיוןחלוקה
מכוחחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1996)בפרקזה-חוק

משקהחשמל(ע

בשלהקושיבמציאתקרקעלטובתהתקנהשלמיתקני
הספקת להבטיח ניתן לא כי והעובדה לחשמל השנאה
חשמלנאותהללאהמיתקניםהאמורים,מוצעלתקןאת
ההגדרה"צורכיציבור"שבסעיף188לחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965,כךשתכלולגםמיתקניהשנאהלחשמל,
התיקון לאחר משנהע ותחנות שנאים חדרי זה ובכלל
המוצע,יהיהניתןלהפקיעמקרקעין,בכפוףלהוראותהחוק

האמור,לשםהקמתמיתקניםאלהע

לפסקה )1()א( סעיף 50

לפיסעיף3)ב()1()א(לחוקמשקהחשמל,חובתהרישוי
לפיהחוקלאתחולעלאדםהמייצרחשמלבהספקשאינו
עולהעל16מגוואט,אוהספקגבוהיותרשקבעההרשות
בכללים,באישורהשר,ואינומוכרולמישאינובעלרישיון

ספקשירותחיוני,למעטמכירהכאמורבסעיף3)ג(או)ד(ע

הפטורמרישויכאמורנועדלהקלעלפעילותייצור
של הייצור היקף את ולהגביר קטנים ייצור מיתקני של

אנרגיותמתחדשותע

לפיהתיקוןהמוצע,הפטוריינתןגםלמישמוכראת
משק חוק מכוח שהוא, סוג מכל רישיון, לבעל החשמל
אףאםאינובעלרישיוןספקשירותחיוניעכך החשמל,
כאמור ייצור מרישיון הפטורים חשמל ליצרני יתאפשר

באותוסעיף,למכורחשמלישירותלבעלירישיוןהספקהע

לפסקה )1()ב(

מוצעלהרחיבאתרשימתהפטוריםשבסעיף3לחוק
משקהחשמל,כמפורטבפסקאותמשנה)ו(ו–)ז(המוצעותע

)ו(המוצעת,החובהלקבלרישיון לפיפסקתמשנה
הספקהלאתחולעליצרןשלחשמלאומישמבצעאגירה,
המוכרחשמללבעלרישיון,אלאאםכןהרשות,באישור
השר,קבעהבכללים,כיהפטורהאמורלאיחולעלסוגי
מכירהשתקבעעהתיקוןהמוצענועדלעגןאתהאסדרה
הנוהגתכיוםשלפיהיצרניםומישמבצעיםאגירהאינם
נדרשיםלקבלרישיוןהספקה,אםהםמוכריםאתהחשמל

לבעלרישיוןע

)ז(המוצעת,החובהלקבלרישיון לפיפסקתמשנה
ובלבד לאחר, חשמל המוכר אדם על תחול לא הספקה
שהמכירהתהיהבתנאיםשתקבערשותהחשמלבכללים,
באישורהשרעההוראההמוצעתתאפשרהפחתתהנטל
בכלליםע שייקבע כפי מתאימים, במקרים הרגולטורי
יובהרכיאיןבהוראותפסקתהמשנההמוצעת,כדילגרוע
מההוראותלענייןפטוריםאחריםכאמורבפסקאותמשנה

)ג(ו–)ו(ע

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'1062ע 104

ס"חהתשנ"ו,עמ'208;התשפ"ב,עמ'257ע 105
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בסעיף51,אחרי"למקרקעיןשלאחר"יבוא"עלידיבעלרישיוןהולכהאומי )2(
שעוסקבחלוקהשלחשמל"ע

תיקוןחוקאוויר
נקי

בחוקאווירנקי,התשס"ח-1062008,בסעיף38)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא:51ע

נתוניםעלצריכתהאנרגיהשלהרכב,לפייחידותהמדידההתקניותלכלסוגשל )2("
מקוראנרגיהע"

תיקוןחוקמשק
החשמל)תיקוןמס'

16והוראתשעה(

בחוקמשקהחשמל)תיקוןמס'16והוראתשעה(,התשע"ח-1072018,בסעיף28,במקום52ע
"בשמונההשנים"יבוא"בששהשנים"ע

חוקמשקהחשמל
-תחולה

הוראותסעיף51לחוקמשקהחשמל,כנוסחובסעיף50)2(לחוקזה,לאיחולועלמיתקן53ע
חשמלאורשתחשמלשחוברולמקרקעיןשלאחר,שההסכםלהתקנתםנחתםלפנייום

תחילתושלחוקזהאועד30ימיםלאחריוע

לפסקה )2(

סעיף51לחוקמשקהחשמלקובעכיעלאףהאמור
בסעיף12לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969)בפרקזה-חוק
המקרקעין(,מיתקןחשמלאורשתחשמלשחוברולמקרקעין

שלאחר,יהיובבעלותושלמישהתקיןאותםכדיןע

בשיםלב,ביןהשאר,להתפתחויותבמשקהחשמל,
ובכללזההגידולשחלבהיקףעמדותהטעינהלרכבחשמלי,
מוצעלהבהירכיהוראתסעיף51לחוקמשקהחשמלתחול
רקעלמיתקניחשמלאורשתחשמלשחוברולמקרקעיןעל
ידיבעלרישיוןהולכהאומישעוסקבחלוקהשלחשמל,
קריבעלרישיוןחלוקהאו'מחלקהיסטורי',ולאעלמיתקני
חשמלאורשתחשמלשחוברולמקרקעיןעלידיגורםאחרע

התשס"ח- נקי, אוויר לחוק 38)ב( סעיף  סעיף 51
המפרסם רכב, במכירת עוסק מחייב ,2008 
רכבחדש,להציגנתוניםעלאודותדרגתזיהוםהאוויר
והיעילותהאנרגטיתשלהרכבענתוניהיעילותהאנרגטית
שלהרכבמוצגיםלפיצריכתדלק,ביחידותשלליטרעל

כלמאהקילומטרע

כדילהתאיםאתהחובההאמורהלכלירכבשמונעים
בחשמל,באופןמלאאוחלקי,ולכלירכבשמונעיםבגזאו
באמצעיהנעהמתקדמיםאחריםשאינםעושיםשימוש
בדלקומצוייםבתהליכיפיתוח,מוצעלתקןאתפסקה)2(
שבסעיףהאמור,ולקבועכיפרסוםהנתוניםייעשהלפי
המדידה ביחידות הרכב, של האנרגיה צריכת נתוני
התקניותלכלסוגשלכלמקוראנרגיה,ובכללזהדלק,

חשמל,גזוכיוצאבאלהע

בסיוון כ' מיום 3859 מס' הממשלה החלטת  סעיף 52
התשע"ח)3ביוני2018(,שעניינהרפורמהבמשק 
החשמלושינוימבניבחברתהחשמל,נועדה,ביןהשאר,
לפתוחאתמקטעיההספקהוהייצורשלהחשמללתחרותע

במסגרתהחלטתהממשלההאמורההחליטההממשלהעל
קביעתפטורמחובתרישיוןלהקמהשלעמדותטעינהלרכב

חשמליוהפעלתן,לתקופהזמניתשלשששניםע

בעקבותהחלטתהממשלה,חוקקתיקוןמס'16לחוק
משקהחשמלעלשםעידודכניסתהרכבהחשמלי,נקבעה
בסעיף28שבוהוראתשעהשלפיהבשמונההשניםמיום
באמצעות חשמל מכירת יראו לא התיקון, של תחילתו
עמדותלטעינתכלירכבחשמליאואופנייםחשמליים,
האמור, הסעיף לפי החשמלע משק חוק לעניין כהספקה
באמצעות חשמל שמוכר מי השעה, הוראת בתקופת
עמדותטעינהכאמור,פטורמהחובהלקבלרישיוןהספקהע

ובראשם החשמלי, הרכב בתחום שחלו השינויים
לשוק חשמליים רכב כלי של המשמעותית הכניסה
הישראליוקצבהגידולהמהירשלהם,מעליםאתהצורך
באסדרהשלהתחום,וזאתלשםצמצוםכשלישוקושמירה
עלרווחתהצרכניםועלהתחרותיותעלפיכך,מוצעלקצראת
תקופתהפטורמשמונהשניםלשששנים,כךשהואיחול
עדיוםכ'בתמוזהתשפ"ד)26ביולי2024(עלאחרהמועד
האמור,מישמוכרחשמלבאמצעותעמדותלטעינהשלכלי
רכבחשמליאואופנייםחשמלייםיהיהחייבלקבלרישיון

הספקהלפיחוקמשקהחשמלע

משק לחוק 51 לסעיף המוצע התיקון לנוכח  סעיף 53 
החוק, להצעת )2(50 בסעיף כנוסחו החשמל, 
ביצוע לשם מספיק היערכות זמן למשק לאפשר מוצע
התאמות,אםהדברנדרש,בהסכמיםלהתקנהשלמיתקני
הנוגע בכל אחר, של במקרקעין חשמל רשת או חשמל
לסוגייתהבעלותעלהקנייןעלפיכךמוצעלקבועהוראת
תחולהשתבהירכיהתיקוןהאמוריחולרקעלהסכמים
30ימיםמיוםתחילתושלחוק כאמורשייחתמובחלוף
המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התוכנית

הכלכליתלשנותהתקציב2023ו־2024(,התשפ"ג-2023ע

ס"חהתשס"ח,עמ'752;התשע"ב,עמ'450ע 106

ס"חהתשע"ח,עמ'924ע 107
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פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
תיקוןפקודת

התעבורה
בפקודתהתעבורה]נוסחחדש[54-108ע

בסעיף61ז)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרקזה )2("
כפישהורההשר,ולענייןהסמכויותלפיסעיף61ט-כפישהורההשרבהסכמת

השרלביטחוןלאומי;";

אחריסעיף61חיבוא: )2(

"סמכויותפיקוח
ואכיפהבנתיבי

תחבורהציבורית

לשםאכיפתעבירותכאמורבסעיף61ז,רשאימפקח-61טע )א(

אםהתעוררחשדלביצועעבירהכאמור-להורות )1(
לנוהגברכבלעצוראתרכבו;

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )2(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;
- כאמור עבירה לביצוע חשד התעורר אם )3(

להיכנסלרכבמסוגכמפורטלהלן,כשהואנייח:

רכבציבורי; )א(

רכבמסחרי; )ב(

מדיניותהממשלהבשניםהאחרונותמתמקדת  סעיף 54
בהפחתתהשימושברכבהפרטיועידודהשימוש  כללי

התחבורה בייעול וכן הציבורית בתחבורה 
הממוצעת הנסיעה מהירות כיום, זאת, עם הציבוריתע
היא בישראל במטרופולינים הציבורית התחבורה של
נמוכהבהשוואהלעולםעבישראלעומדתמהירותהנסיעה
בערים ואילו בשעה, קילומטרים כ־16 על הממוצעת
עם מגוונים אמצעים יש שבהן המפותחות, במדינות
זכותדרךבלעדית,עומדתהמהירותהממוצעתעלכ־25

קילומטריםבשעהע

בעריםניו־יורק,דבלין,ונקובר,לונדוןובריסלנרשמה
הציבורית התחבורה של הנסיעה במשך ניכרת ירידה
בניו־יורק, ציבוריתע תחבורה נתיבי הקמת בעקבות
23% המהירותהתפעוליתשלהאוטובוסיםעלתהבעד
המהירות בבריסל, הציבורית; התחבורה נתיבי בזכות
התפעוליתעלתהב־38%בזמןשיא,והפערביןזמןהשיא
והשפלהצטמצםמשמעותיתעכמוכןנמצאקשרישירבין
בתחבורה הנוסעים במספר והגידול האוטובוס מהירות
הציבוריתעבדבלין,זמןנסיעתהאוטובוסיםהפךמהיריותר
ב־30%בהשוואהלרכביםהפרטיים,ובעקבותזאתמספר

הנוסעיםגדלב־176%ע

וכדי ציבורית תחבורה שבפיתוח החשיבות בשל
לתחבורה המיועדים נתיבים של היעילות את למקסם
ציבוריתולכלירכבשבהםמספרנוסעיםכפישהוגדרלגבי

אותונתיב)להלן-נתיביםרביתפוסה(,מוצעלהגביראת
האכיפהבנתיביםאלהעאכיפהבנתיביתחבורהציבורית
ובנתיביםרביתפוסהעלידימשרדהתחבורהוהבטיחות
להפחית צפויה התחבורה( משרד - זה )בפרק בדרכים
משמעותיתאתכמותהרכביםהפרטייםהעושיםשימוש
בנתיביםאלהולהגביראתמהירותהנסיעהשלאוטובוסים
וכלירכבשבהםכמהנוסעיםעהגברתמהירותהנסיעה
תעודדנוסעיםרביםיותרלהשתמשבתחבורההציבורית

אוברכבשבונוסעיםנוספיםע

לפסקה )1(

התעבורה לפקודת 61ז)ב( סעיף את לתקן מוצע
]נוסחחדש[)בפרקזה-פקודתהתעבורה(,שעניינותנאי
)2(שבוכיהמפקחים הכשירותלמפקח,ולקבועבפסקה
תחבורה בנתיבי אכיפה סמכויות להם נתונות שיהיו
ציבורית,ובכללזהבנתיביםרביתפוסה,יעברוהכשרה
בדרכים, והבטיחות התחבורה שיורהשר כפי מתאימה

בהסכמתהשרלביטחוןלאומיע

לפסקה )2(

לנוכחההשקעההרבהבהקמהשלנתיביתחבורה
ציבורית,כחלקמהפתרוןלגודשבכבישים,ישצורךבשיפור
האכיפה,בעיקרבדרכיםבין־עירוניות,ובהגברתהאכיפה
הפיסית,בייחודבנתיביתחבורהציבוריתובנתיביםרבי
תפוסהשלגביהםנדרשתבדיקהשלמספרהנוסעיםברכבע
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אוטובוסשאינורכבציבורי; )ג(

רכבפרטישמספרהמושביםבועולהעל )ד(
שמונהמלבדהנהג;

למסורהודעתתשלוםקנסכאמורבסעיף228לחוק )4(
סדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1091982,אם
נוכחכיאדםעברעבירהמהעבירותכאמורבסעיף61זע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסעיף )ב(
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםכלאלה:

ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
תפקידו;

בעתביצועסמכויותיולפיסעיףזה,הואלובש )2(
מדימפקחבצבעובצורהשהורההשרלענייןזה,ובלבד

שהמדיםכאמוראינםנחזיםלהיותמדימשטרה;

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעל )3(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגלפידרישהע"

המדינהמשקיעהרבותבתשתיותשלנתיביתחבורה
ציבוריתונתיביםרביתפוסה,והעדראכיפהמספקתפוגע

רבותביעילותשלאותםנתיביםע

סעיף61חלפקודתהתעבורהמקנהלמפקחיםסמכות
לאכוףעבירותשביצועןהתגלהבאמצעותצילומיםשל
טרם הנוכחית בעת ואולם הציבורית, התחבורה נתיבי
הבשילהטכנולוגיההמאפשרתלזהות,באמצעותצילום,
באכיפת קושי קיים כן ועל ברכב, הנוסעים מספר את

עבירותבנתיביםמרוביתפוסהע

לנוכחהאמור,מוצעלהוסיףאתסעיף61טלפקודת
התעבורהשלפיויהיהניתןלהסמיךמפקחים,מקרבעובדי
משרדהתחבורה,לשםאכיפתעבירותבנתיביתחבורה

ציבורית,ובכללזהנתיביםרביתפוסה,כמפורטלהלןע

לפקודת 61ז בסעיף כאמור עבירות אכיפת לשם
התעבורה,מוצעכימפקחכאמוריהיהרשאילהורותלנוהג
ברכב,אםהתעוררחשדלביצועעבירה,לעצוראתרכבוע
בשיםלבלמאפייניהעבירותכאמורונסיבותיהן,רףהחשד
הנדרשבסעיףזההואנמוך;חשדכאמורעשוילהתעורר,

ביןהשאר,במקריםשבהםהמפקחמבחיןכימספרהנוסעים
ברכבנמוךממספרהנוסעיםהמזערישנקבעלשםנסיעה
בנתיבהתחבורההציבוריתוכןבמקריםשבהםלאניתן
להבחיןמחוץלרכב-בעתשהואמצויבנסיעה,לאפעם
במהירותגבוהה-במספרהנוסעיםהמזעריכאמור)למשל

אםשמשותהרכבכהותאוחסומות(ע

עודמוצעלהסמיךמפקחכאמורלדרושמכלאדם
למסור וכן לפניו, ולהזדהות ומענו שמו את לו למסור
הודעתתשלוםקנסאםנוכחכינעברהעבירהמהעבירות
מפקח,אםהתעוררחשד כאמורעכמוכןמוצעלהסמיך
לביצועעבירהכאמור,להיכנסלרכבציבורי,רכבמסחרי,
אוטובוספרטיאורכבפרטישמספרהמושביםבועולה
לאפשר כדי נדרשת זו סמכות הנהגע מלבד שמונה על
למפקחים,במקריםשבהםלאניתןלהבחיןמחוץלרכב
במידה רק וזאת לרכב, להיכנס בו, הנוסעים בכמות
לשם והכול הרכב, נוסעי מספר בדיקת לשם הדרושה

אכיפתהוראותהחוקע
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פרק י"ד: חסמי ייבוא
תיקוןפקודת

הרוקחים
בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-55-1101981ע

בסעיף55א6)א(,במקום"במרשםכאמור"יבוא"במאגר"; )1(

בסעיף55א12ג- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

קביעתהוראהלפיפרקזהשהיאמחמירהיותרביחסלדרישות )3("
חוקיותהייבואשלהאיחודהאירופיאושאינהנכללתבדרישותחוקיות
חוקיות לדרישות ביחס מחמירה דרישה - זה )בפרק כאמור הייבוא
הייבוא(,למעטקביעתהוראהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(וקביעתהוראה
כאמורלפיהסעיפיםשבפסקאותמשנה)א(עד)ג(שלהלן,ולענייןפסקאות

משנה)ב(ו–)ג(-בענייניםכמפורטבהן:

55א12ד)א(, 55א12)ג(, 55א11)ב1(, 55א10)ב()6(, סעיפים )א(
55א12ה)ו(ו–)ז()1(,55ב1)ב(,55ג1)ז(,55ד;

סעיף55א1)ט(-הוראותלענייןדרךהגשתבקשהוהמועדים )ב(
להגשתה;

סעיף55א1א)ד(-הוראותלענייןמועדיםלהגשתהבקשהע"; )ג(

בסעיףקטן)ה(,במקום"אוסוגיהתמרוקיםשייגרעומהתוספתהרביעיתב'1" )ב(
יבוא"פרטיסוגיהתמרוקיםשייגרעומהתוספתהרביעיתב'1אופירוטהדרישות

המחמירותביחסלדרישותחוקיותהייבוא";

פרק י"ד

במסגרתחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה  סעיף 55
התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום 
2021ו־2022(,התשפ"ב-2021,תוקנהפקודתהרוקחים]נוסח
הרוקחים(ע פקודת - זה )בפרק התשמ"א-1981 משולב[,
במסגרתתיקוןזה,הוקמהועדתחריגים,אשרתפקידיה
לתתלשרהבריאותאתהמלצתהבנוגעלסמכותולקבוע
סוגיתמרוקיםשיידרשרישיוןלשווקם,ולאיהיהאפשר
הרגולציה בכללי עמידה בדבר הצהרה לפי לשווקם
האירופית,וכמוכןבנוגעלסמכותולהסירסוגיתמרוקים

מרשימתהמוצריםשניתןלייבאםבייבואמקבילע

את ולהרחיב הרוקחים פקודת את לתקן מוצע
תפקידיהשלועדתהחריגים,כךשזותייעץלשרהבריאות

אףלענייןקביעתהוראותבתקנות,מכוחסמכותולפיפרק
ז'1לפקודתהרוקחים,אשרמחמירותיותרביחסלדרישות
חוקיותהייבואשלהאיחודהאירופי,כהגדרתןבפקודת
האמורה)בפרקזה-דרישותחוקיותהייבוא(,אושאינן
בסעיפים הקבועות הסמכויות למעט זאת, בהןע נכללות
)3(בסעיף55א12גלפקודתהרוקחים, שמפורטיםבפסקה
אלה בסעיפים המעוגנות הסמכויות המוצעע כנוסחה
כוללות,ביןהשאר,סמכותלקבועהוראותלענייןמרשם
עוסקיםבתמרוקיםהנוגעותלהגשתבקשהלרישוםבמרשם
והמועדיםלהגשת,וכמוכןסמכותלהתקיןתקנותלעניין
העלולים ומוצרים השגות, הגשת ייצוא, מקביל, ייבוא

לגרוםלסיכוןבריאותיחמורע
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)ו(,במקום"אולגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1 בסעיףקטן )ג(
בהתאםלסעיףקטן)ז("יבוא"לגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1או
לקבועדרישותמחמירותביחסלדרישותחוקיותהייבוא,בהתאםלסעיףקטן)ז(";

בסעיףקטן)ז(,במקום"אולגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1" )ד(
יבוא"לגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1אולקבועדרישותמחמירות

ביחסלדרישותחוקיותהייבוא";

בסעיףקטן)ח(,במקום"אושלאלגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעית )ה(
ב'1"יבוא"שלאלגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1אושלאלקבוע

דרישותמחמירותביחסלדרישותחוקיותהייבוא";

בסעיףקטן)ט(,במקום"אולגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1 )ו(
יצורפופרטיסוגיהתמרוקיםכאמור"יבוא"לגרועסוגיתמרוקיםמהתוספת
הרביעיתב'1אולקבועדרישותמחמירותביחסלדרישותחוקיותהייבוא,יצורפו

פרטיסוגיהתמרוקיםכאמוראופירוטהדרישותכאמור";

בסעיףקטן)י(,בסופויבוא"הוראותסעיףקטןזהיחולו,בשינוייםהמחויבים, )ז(
גםלענייןקביעתדרישותמחמירותביחסלדרישותחוקיותהייבואשוועדת

החריגיםהמליצה,לפיסעיףקטן)ח(,שלאלקבוע";

בסעיףקטן)יב(,במקוםהסיפההחלבמילים"אושלאלגרוע"יבוא"שלא )ח(
לגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1אושלאלקבועדרישותמחמירות
ביחסלדרישותחוקיותהייבוא,וקבעהשרצוזמניאותקנותלתקופהמוגבלת
בזמן)בסעיףזה-תקנותזמניות(,לפיסעיףקטן)י(,והצואוהתקנותעומדים
בתוקפםבמועדקבלתהחלטתהממשלה,יבטלהשראתהצואוהתקנותמוקדם

ככלהאפשר";

בסעיףקטן)יג(,במקוםהקטעהחלבמילה"לקביעת"עדהמילה"ב'1"יבוא )ט(
"כאמורבסעיףקטן)ח(";

בסעיףקטן)יד(,אחרי"ועדתהבריאות"יבוא"אםדרוש",במקום"אולגרוע )י(
סוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1"יבוא"לגרועסוגיתמרוקיםמהתוספת
הרביעיתב'1אולקבועדרישותמחמירותביחסלדרישותחוקיותהייבוא",במקום
"הובאצו"יבוא"הובאוצואותקנות",ובמקוםהסיפההחלבמילים"וקבעהשר"
יבוא"וקבעהשרצוזמניאותקנותזמניות,לפיהעניין,רשאיהואלהאריךאת
תוקפושלהצוהזמניאואתתוקפןשלהתקנותהזמניות,כלעודלאהחליטה

ועדתהבריאותאםלאשראתהצואואתהתקנות"ע

החריגים ועדת של סמכויותיה את להרחיב מוצע
כמפורטלעיל,מאחרשכלליייבואמחמיריםביחסלדרישות
חוקיותהייבואשלהאיחודהאירופי,גורמיםבפועללחסם
סחרשפוגעביכולתלייבאתמרוקיםלישראל,וכתוצאה

מכךלעלייתיוקרהמחיהעעלכןמוצעכיועדתהחריגים
רחבה ראייה עם בין־משרדית מקצועית ועדה בהיותה
בעניינים סמכותו שיפעיל קודם לשר תייעץ זה, לעניין

האמוריםע
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פרק ט"ו: התחדשות עירונית
תיקוןחוקהרשות

הממשלתית
להתחדשות

עירונית

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-1112016)בפרקזה-חוקהרשות56ע
הממשלתיתלהתחדשותעירונית(-

אחריסעיף7יבוא: )1(

"ביטולהערה
שנרשמהבמרשם

המקרקעין

קבעהממונהכיעסקהבטלה,בוטלהאופקעה,לפי7אע )א(
הוראותאחדמהסעיפיםשלהלן,לפיהעניין,חלפו45ימים
זוהוכחהלהנחתדעתושל מיוםהקביעה,תהיהקביעתו
הרשםלפיסעיף132לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1121969,כי
עילתההערהשנרשמהלגביהעסקהלפיסעיפים126או128

לחוקהאמור-בטלה:

סעיף1האו5בלחוקפינויובינוי)עידודמיזמי )1(
פינויבינוי(;

סעיף5דלחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפים )2(
מפנירעידותאדמה(;

)הסכמים עירונית התחדשות לחוק 16)ג( סעיף )3(
לארגוןעסקאות(,התשע"ז-1132017;

סעיף19א)ח(ע )4(

"עסקה"-אחדמאלה: )ב(

ובינויכהגדרתהבחוקפינויבינוי עסקתפינוי )1(
)עידודמיזמיפינויבינוי(;

לפסקה )1( סעיף 56 

בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(, 
התשס"ו-2006)בפרקזה-חוקפינויובינוי(,חוקהרשות
הממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-2016)בפרקזה
-חוקהרשותלהתחדשותעירונית(,חוקהמקרקעין)חיזוק
התשס"ח-2008 אדמה(, רעידות מפני משותפים בתים
)בפרקזה-חוקחיזוקבתיםמשותפים(,וחוקהתחדשות
עירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-2017,נקבעו
מנגנוניםשמאפשריםלממונהעלפניותדייריםלפיחוק
הרשותלהתחדשותעירונית)בפרקזה-הממונה(לקבוע
כיעסקהאוהסכםכמשמעותםבחוקיםאלה)בפרקזה-

עסקה(בוטלו,פקעואובטלים,לפיהענייןע

לרוב,בעניינןשלעסקאותכאמור,נרשמותהערות
הדירות בעלי על שמקשות המקרקעין, במרשם אזהרה
שהםצדלאותהעסקהלהתקשרעםיזםאחרלשםקידומה
שלעסקתפינויובינויאחרת,גםאםאותןעסקאותבוטלו,

בטלות,אופקעולפיאחדהחוקיםכאמורע

התשכ"ט-1969 המקרקעין, לחוק 132)א()2( סעיף
המקרקעין רשם את מסמיך המקרקעין(, חוק - )להלן

להורותעלמחיקתהשלהערה,אםהוכחלהנחתדעתוכי
עילתההערהבטלה,ובלבדשהואהודיעמראשלצדדים
המעונייניםעלכוונתולמחוקאתההערהונתןלהםזמן

סבירלפנותלביתהמשפטע

כדילהקלעלבעליהדירותבהליךמחיקתהערות
האזהרהשנרשמועלדירותיהםלפיסעיפים126או128
להוסיף מוצע כאמור, עסקאות בשל המקרקעין, לחוק
לחוקהרשותלהתחדשותעירוניתאתסעיף7אשעניינו
ביטולהערהשנרשמהבמרשםהמקרקעין,ובולקבועכי
אםהממונהקבעכיעסקהבטלה,בוטלהאופקעהלאחר
שהתמלאוהתנאיםהקבועיםלכךבאחתאויותרמהוראות
החוקהמפורטותבסעיףהמוצע,לפיהעניין,יראובקביעה
45ימיםמעתנתינתה,כהוכחהלהנחתדעתו זו,בחלוף
שלרשםהמקרקעיןכיעילתההערהשנרשמהלגביאותה
עסקהבטלהלענייןסעיף132לחוקהמקרקעין,ובהתאם
הואיוכללמחוקאתההערה,בכפוףלחובתולהודיעמראש
לצדדיםהמעונייניםעלכוונתולעשותכןולתתלהםזמן

סבירלפנותלביתהמשפטע

ס"חהתשע"ו,עמ'1234;התשפ״ג,עמ'22ע 111

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ע 112

ס"חהתשע"ז,עמ'616ע 113

ר ב ס ה י  ר ב ד



671 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

בחוק כהגדרתה החיזוק תוכנית לפי עסקה )2(
המקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(;

הסכםלארגוןעסקתהתחדשותעירונית,כהגדרתו )3(
בחוקהתחדשותעירונית)הסכמיםלביטולעסקאות(ע";

בסעיף14- )2(

בסעיףקטן)ד(,הסיפההחלבמילים"רשאימנהלהרשותלהכריז"תסומן )א(
כפסקה)1(,ובה,במקום"רשאימנהלהרשות"יבוא"מנהלהרשותרשאי"ובמקום

"באופןהאמורבאותהפסקה"יבוא"לפיפסקה)2(";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

מנהלהרשותיכריזעלשטחכעלמתחםלפינוילשםבינויאולעיבוי )2("
)1(ו–)2(שבסעיףקטן)א(, בנייהבהתקייםהתנאיםהקבועיםבפסקאות
לפיהעניין,גםאםאיןבשטח24יחידותלפחות,ובלבדשישבו8יחידות,
לפחות,שהןיחידותדיורצמודותקרקע,ומוצעתלגביהשטחתוכנית
לפינוילשםבינויאולשםעיבויהבנייה,שכוללתלכלהפחות70יחידות
דיוראואתמספריחידותהדיורהקיימותכפול5,לפיהגבוהמביניהם;
לענייןזה,"יחידתדיורשהיאצמודתקרקע"-יחידתדיורעלמגרששלפי
ייעודומיועדלבנייתארבעדירותלדונםלכלהיותר,ואשרמעליהאו

מתחתיהאיןיחידתדיורנוספת;

לפסקה )2(

לפסקאות משנה )א( ו–)ב(

להתחדשות הרשות לחוק 14)א()1( לסעיף בהתאם
עירונית,מנהלהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית
)בפרקזה-הרשות(,יכריזעלשטחכעלמתחםלפינוי
לשםבינויאולעיבויבנייה,לבקשתרשותמקומית,או
מיוזמתו,אםישבשטח24יחידותלפחות,ומוצעתלגבי
השטחתוכניתלפינוילשםבינויאולשםעיבויהבנייה,
שכוללתלכלהפחותמכפלהשלמספרהיחידותהקיימות
או70יחידות,לפיהגבוהמביניהםעהכמותהמזעריתשל
24יחידותכפישנקבעהבהוראותהסעיף,גובשהונקבעה
בהתייחסלשטחיםשכולליםבנייהרוויהכאשרמדובר
בבנייניםמשותפיםאשרנמצאיםעלתאשטחקטןיחסית
התחדשות קידום לאפשר כדי הדיורע יחידות למספר
עירוניתבמתחמיםבשטחגדוליחסית,שישבהםיחידות
אלה עלמתחמים הכרזה לאפשר מוצע קרקע, צמודות
כמתחמיםלפינוילשםבינוי,גםאםמספרהיחידותבהם
היוםע הסעיף בהוראות הנדרש היחידות ממספר קטן
בהתאם,מוצעלתקןאתסעיף14לחוקהרשותלהתחדשות
עירוניתכךשסמכותמנהלהרשותלהכריזעלשטחכעל
מתחםלפינוילשםבינויתחולגםאםישבשטחפחות
מ–24יחידות,ובתנאישבשטחכאמוריש8יחידותדיור
לפחותשהןצמודותקרקע,ומוצעתלגביאותושטחתוכנית

לפינוילשםבינוישכוללת70יחידותדיורלכלהפחותאו
מספריחידותהדיורהקיימותכפול5,לפיהגבוהמביניהםע
לענייןזה,מוצעלהגדיר"יחידתדיורשהיאצמודתקרקע"
כדירהעלמגרששלפיייעודומיועדלבנייתארבעדירות
לדונםלכלהיותר,ואשרמעליהאומתחתיהאיןיחידת

דיורנוספתע

כמוכן,בהתאםלהוראותסעיף14)א()1(ו–)2(לחוק
מתחם על הכרזה לצורך עירונית, להתחדשות הרשות
כמתחםפינויובינוי,נדרשתהסכמתהרשותהמקומית,
הממשלתית הרשות ביוזמת נעשית ההכרזה אם בין
זומחייבת להתחדשותעירוניתאולבקשתיזםעהסכמה

החלטתמועצתהעירע

הכרזהביוזמתהרשותאוהמנהללפיסעיף14)א()1(
לחוקהרשותלהתחדשותעירונית,נעשיתלצורךתכנון
ידי על או עימה בשיתוף ציבורי גורם ידי על הנעשה
אלה, בנסיבות ציבוריע גורם במימון המקומית הרשות
ישבדרישהלהסכמתהרשותהמקומיתלהכרזההכבדה

מיותרתעלהתהליךע

נעשית, 14)א()2(, סעיף לפי יזם לבקשת הכרזה
בהתאםלכלליםשנקבעועלידישרהאוצר,אךורקלאחר
שפורסמההודעהבדברהפקדתהשלתוכניתפינויובינוי
במתחםולאחרשהיזםהתקשרבעסקאותפינויובינויעם
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מנהלהרשותיכריזעלשטחכעלמתחםלפינוילשםבינויאולעיבוי )3(
בנייה,בהתקייםהתנאיםהקבועיםבפסקאות)1(ו–)2(שבסעיףקטן)א(,לפי
העניין,גםבלאהסכמתהרשותהמקומית,ובלבדשהתקייםלגביהתוכנית

שלפיהיכריזכאמוראחדמאלה:

הוועדההמקומיתבתחומהשלהרשותהמקומיתהמליצהעל )א(
הפקדתהתוכניתלפיסעיף62לחוקהתכנוןוהבנייה;

הרשותהמקומיתנתנהאתהסכמתהלהגשתהתוכניתלפי )ב(
סעיף9)ב1(לחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפים)הוראתשעה(,

התשע"ד-1142014;

של שבתחומה המקומית הוועדה של בסמכותה התוכנית )ג(
הרשותהמקומית,והיאהחליטהעלהפקדתהע";

)ג(,במקום"בהסכמתהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר"יבוא בסעיףקטן )ג(
"בהתאםלכלליםשקבעלענייןזה,ולאחרשנועץבמהנדסהרשותהמקומית

הנוגעתבדבר";

אחריסעיף19יבוא: )3(

"אישורלהשתחרר
מעסקהלפינוי

ובינוי

בסעיףזה-19אע )א(

"יזםקשור"-יזםכאמורבפסקה)1(להגדרה"צדמעוניין"
שהגישבקשהלפיסעיףקטן)ב(,אויזםשאיתוהתקשרו
בעסקהלפינויבינויבעלידירותשהםצדמעונייןכאמור
בפסקה)2(להגדרה"צדמעוניין"שהגישובקשהכאמור;

"מקרקעין"-מקרקעיןשהוכרזוכמתחםפינויבינוילפיסעיף
14)א()1(אושניתןלגביהםאישורמקדמילפיסעיף14)ג(;

רובמיוחסמביןבעליהדירותבמתחםעהתנייתההכרזה
בתהליך מאוחר כה בשלב המקומית הרשות בהסכמת
מבחינת ודאות חוסר יוצרת העירונית ההתחדשות
את לממש ליכולת לכך שיש המשמעות על ההכרזה,
המתחםעמאידך,במקריםרבים,הרשותהמקומיתהיתה
מעורבתבתהליךהתכנוןשלהמתחםעודטרםשלבזה,
ביןבכובעהכוועדהמקומיתעצמאיתמיוחדתאשראישרה
התכנון 62א)א2(לחוק להפקדהלפיסעיף התוכנית את
והבניה,התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,
אוככלשהמליצהלוועדההמחוזיתלהפקידאתהתוכנית
לפיסעיף62)א(לחוקהאמוראושמועצתהרשותהמקומית
סעיף לפי למתחם מועדפת תוכנית להגשת הסכימה
9)ב1(לחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפים)הוראת
14 סעיף את לתקן מוצע משכך, התשע"ד-2014ע שעה(,
לחוקהרשותלהתחדשותעירונית,כךשהסכמתהרשות
בנוסח המפורטים מקרים, באותם תידרש לא המקומית

סעיף14)ד()3(המוצעע

יובהרכיבהתאםלמבנההמוצעשלסעיף14)ד(,שתי
הפסקאותהחדשותהמוצעות,המתירותהקלותהןבמספר
יחידותהדיורבמקרהשליחידותצמודותקרקעוהןבצורך
אין ולפיכך במקביל, יחולו המקומית, הרשות בהסכמת

מניעהכימישעומדבתנאיםלכלאחתמהןיהיהזכאי
להקלותהמוקנותבשתיהןיחדע

לפסקת משנה )ג(

מוצעלתקןאתסעיף14)ג(לחוקהרשותלהתחדשות
עירונית,כךשמתןאישורמקדמיבהתאםלהוראותהסעיף
לאיהיהמותנהבהסכמתהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר,
עם התייעצות ולאחר המנהל שקבע כללים לפי אלא

מהנדסהרשותע

לפסקה )3(

מוצעלהוסיףאתסעיף19אלחוקהרשותלהתחדשות
עירוניתולהתוותבואתהמסגרתהמשפטיתלהתמודדות
עםמצביםמיוחדיםשבהםיותרמיזםאחדהחתיםבעלי
דירותעלעסקאותפינויובינויבמקרקעיןשהוכרזוכמתחם
פינויובינוילפיסעיף14)א()1(לחוקהרשותלהתחדשות
עירוניתאושניתןלגביהםאישורמקדמילפיסעיף14)ג(
לחוקהרשותלהתחדשותעירונית)בפרקזה-המקרקעין(,
באופןשמקשהעלקידוםפרויקטפינויובינויעלידימי
מהיזמיםעעלפיהמוצע,מנהלהרשותלהתחדשותעירונית
)בפרקזה-המנהל(יהיהרשאילתתאישורלהשתחרר
מעסקאותכאמור,שעלפיוהמחזיקבאישוריהיהרשאי
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"עסקתפינויובינוי"-כמשמעותהבסעיף1לחוקפינויובינוי
)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-1152006;

"צדמעוניין"-אחדאויותרמאלה:

יזםשהתקשרבעסקאותפינויובינויעםבעלים )1(
של20%מהדירותבמקרקעין,לפחות;

לפחות במקרקעין מהדירות 20% של בעלים )2(
שהתקשרובעסקאותפינויובינויעםיזםמסוים;

שניצדדיםמעונייניםאויותררשאיםלפנותלמנהל )א(
להשתחרר דירות לבעלי אישור למתן בבקשה הרשות
מעסקאותפינויובינוילפיהוראותסעיףזה)להלן-הבקשה(
בהתקייםשניהתנאיםשלהלן,ובלבדשלענייןהבקשהיראויזם
שהתקשרבעסקאותפינויובינויעםבעליםשל20%מהדירות

במקרקעיןלפחות,ואתבעלידירותאלה,כצדמעונייןאחד:

 המבקשיםהתקשרובעסקאותפינויובינויבקשר )1(
למחציתהדירותבמקרקעיןבסךהכול,לפחות;

במועדהגשתהבקשהחלפהשנהוחצימהמועד )2(
שבונחתמהלראשונהעסקתפינויובינויבמקרקעין
יותר במקרקעין היו ואם לה, צד מהמבקשים שמי

מ־120דירות-חלפושנתייםוחצימאותומועדע

כך על הודעה הרשות מנהל יפרסם בקשה, הוגשה )ב(
בחזיתכלאחדמהבתיםהמשותפיםשבמקרקעין,וישלחעותק
ממנהלכלבעליהדירותבמקרקעיןלפיכתובתםהידועה,

ולכליזםקשור;פורסמהאונשלחההודעהכאמור-

רשאיצדמעונייןשאינומביןהמבקשים,להודיע )1(
למנהלהרשותעלהצטרפותולבקשה,בתוך45ימים
מיוםפרסוםההודעהאובתוך30ימיםמיוםשנמסרה
לוההודעה,לפיהמוקדם;הודיעכאמור,יראואותו

כמבקשלענייןהבקשההאמורה;

מהממונהע ביטולה על אישור ולקבל העסקה את לבטל
יובהרכיאישורלהשתחררמעסקאותיכולשיינתןלבעלי
דירותאשרפנולמנהלבבקשהלקבלו,וכןליזםהמבקש
הכול אחר, יזם עם שהתקשרו דירות בעלי בעבור זאת
מתן ולהליך הבקשה להגשת הזכאות לתנאי בהתאם
ולאחר להלן, שיפורט כפי מעסקה, להשתחרר האישור
שניתןליזמיםבעסקאותאלהפרקזמןשלשישהחודשים,
להגיעלהסכמותשבעקבותיהןכלבעליהדירותשהתקשרו
איתםבעסקתפינויובינוי,יהיוצדלעסקתפינויבינויעם

יזםאחדבלבדע

המוצעים,הליך ו–)ב( )א( קטנים לסעיפים בהתאם
צדדים שני של בפנייתם יחל מעסקה ההשתחררות
כיזם מוגדר מעוניין" "צד )כאשר יותר או מעוניינים
שהתקשרבעסקאותפינויובינויעםבעליםשללפחות20%

מהדירותבמקרקעיןאוכבעליםשללפחות20%מהדירות
במקרקעיןשהתקשרועםיזםאחד(למנהלהרשותבבקשה
למתןאישורלהשתחררמעסקאותפינויבמקרקעין)בפרק
זה-הבקשה(עלשםהגשתהבקשהנדרשיםהצדדיםלעמוד
בשניתנאים:האחד-אותםצדדיםמעונייניםהתקשרו
בעסקאותפינויובינוי,בסךהכול,בקשרלמחציתהדירות
במקרקעיןלפחות;השני-חלפהשנהוחצימהמועדשבו
אחד עם פינויובינויראשונהבמקרקעין עסקת נחתמה
מצדדיםלבקשה,ובמקרקעיןשישבהםיותרמ־120יחידות

-חלפושנתייםוחצימהמועדכאמורע

לענייןזהיובהרכיבמנייןהצדדיםהמעונייניםהפונים
בבקשה,ייחשבויזםשהתקשרבעסקאותפינויובינויעם
בעליםשל20%מהדירותבמקרקעיןלפחות,ובעליהדירות

שהתקשרועימובאותןעסקאות,כצדמעונייןאחדע
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עם ובינוי פינוי בעסקת שהתקשר יזם רשאי )2(
להודיע במקרקעין, הדירות מבעלי מ־60% למעלה
עלכךלמנהלהרשות,בצירוףאסמכתאותהתומכות

בהודעתו,בתוךפרקהזמןהאמורבפסקה)1(;

קיבלמנהלהרשותהודעתיזםכאמורבסעיףקטן)ג()2(, )ג(
ומצאכיהיזםהתקשרבעסקתפינויובינויעםלמעלהמ־60%
מבעליהדירותבמקרקעין,ידחהאתהבקשהוישלחהודעה
עלדחייתהלגורמיםהמפורטיםבסעיףקטן)ג(ברישה,ובדרך

הקבועהברישהכאמורע

)ב(ולאדחה התקיימוהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן )ד(
מנהלהרשותאתהבקשהלפיסעיףקטן)ד(,יפרסםוישלח
בתוך120ימיםמיוםשהוגשהלוהבקשה,הודעהעלכוונתו
לתתאישורלבעלידירותלהשתחררמעסקאותפינויובינוי
)בסעיףזה-הודעהעלכוונה(,לגורמיםובדרכיםכמפורט

בסעיףקטן)ג(ברישהע

נמסרההודעהעלכוונה,בתוךשישהחודשיםמיוםמסירתה )ה(
רשאיםהיזמיםהקשוריםלהודיעיחדלמנהלכיבעקבותהסכמות
שהושגוביניהם,כלבעליהדירותשהתקשרועימםבעסקאות
פינויובינויהםכעתצדלעסקתפינויובינויעםיזםאחד,ויצרפו

להודעתםמסמכיםהמעידיםעלכך,כפישיורההמנהלע

המנהל ומצא )ו( קטן בסעיף כאמור היזמים הודיעו )ו(
כיהתקייםהאמורבהודעתם,יבטלאתההודעהעלכוונה,
בדבר הודעה וישלח יפרסם המנהל הבקשה; את וידחה
הביטולודחייתהבקשהלגורמיםובדרכיםכמפורטבסעיף

קטן)ג(ברישהע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועחובתפרסוםשלהבקשה
והודעהלגביהלכלבעליהדירותבמקרקעיןולכליזםקשור,
המוגדרכיזםשהתקשרבעסקאותפינויובינויעםבעלים
של20%מהדירותבמקרקעין,לפחות,אשרהואצדלבקשה,
אוכיזםאחרשאיתוהתקשרובעסקאותכאמורבעלים
20%מהדירותבמקרקעיןלפחות,שהםצדלבקשהע של
עםפרסוםהבקשה,יהיהצדמעונייןשלאהצטרףלבקשה
מלכתחילה,רשאילהודיעלמנהלעלהצטרפותובתוך30
45 ימיםמיוםשקיבלאתעותקהבקשהלידיואובתוך
ימיםמעתשפורסמה,לפיהמוקדםעכמוכןמוצעלאפשר
ליזםשאינוצדלבקשה,להודיעלמנהלהרשות,בתוך30
ימיםמיוםקבלתהודעהבדברהבקשה,כיהואהתקשר
למעלהמ־60%מבעליהדירות בעסקתפינויובינויעם
במקרקעין,דברשאםיתבררכנכון,יוביללדחייתהבקשה

כמוצעבסעיףקטן)ד(ע

בסעיףקטן)ה(מוצעלקבועכיבתום120ימיםמיום
קבלתהבקשה,ואםהיאלאנדחתהעלבסיסהודעתאחד
היזמיםכיהתקשרבעסקתפינויבינויעםיותרמ־60%
מבעליהמקרקעיןכאמור,יודיעהמנהלעלכוונתולתת

אישורלהשתחררמעסקאותהפינויובינויבמקרקעין)בפרק
שהגישו ליזמים ניתן זה מרגע כוונה(ע על הודעה - זה
אתהבקשהאוליזמיםקשוריםעםבעלידירותשהגישו
אתהבקשה,פרקזמןשלשישהחודשיםשבמהלכוהם
יהיורשאיםלהודיעלמנהלכיהגיעולהסכמותביניהם,
הדירות בעלי בין ההתקשרויות אוחדו שבעקבותיהן
והיזמיםהאמוריםלכדיהתקשרותאחתביןיזםאחדלבין
כלבעליהדירותשהתקשרוקודםלכןבעסקאותהפינוי
והבינוי)אלהשפנובבקשה,אלהשהיזםשאיתוהתקשרו
פנהבבקשהובעלידירותנוספיםככלשהתקשרועםמי
מהיזמיםהקשורים(עהודיעוהיזמיםכאמור,ומצאהמנהל
כיהתקייםהאמורבהודעתם,יבטלאתההודעהעלכוונה
וידחהאתהבקשהעכמוכןיפרסםוישלחהודעותלעניין
זהבאותןדרכיםשבהןפורסמוונשלחוהודעותיובעניין

הבקשהוההודעהעלכוונהע

שר כי )י( קטן בסעיף לקבוע, מוצע הזה בהקשר
המשפטיםיהיהרשאילקבועתנאיםנוספיםאשרהודעת
היזמיםלגביהתקיימותםתביאגםהיאלביטולהודעת

המנהלודחייתהבקשהע
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חלפושישהחודשיםמיוםפרסוםההודעהעלכוונהולא )ז(
ביטלמנהלהרשותאתהודעתולפיסעיףקטן)ז(,ייתןלבעלי
דירותשהתקשרובעסקאותלפינויובינויעםיזםקשוראישור
להשתחררמהעסקאותכאמור;בעלדירהשניתןלואישור
שיראו בלי והבינוי הפינוי עסקת את לבטל רשאי כאמור
היזם,והיזםהאמור אותוכמישהפראתההתקשרותעם
להוראות בהתאם דירה בעל מאותו לתשלום זכאי יהיה
שנקבעולפיסעיף1ד)ה(לחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינוי
ובינוי(,התשס"ו-1162006;ביטלבעלדירהאתעסקתהפינוי
והבינויכאמור,רשאיהממונהלתתלואישורשלפיו,בהתאם

להוראותסעיףזההעסקהבוטלהע

מנהלהרשותרשאילברראתהבקשותואתהתקיימות )ח(
התנאיםהקבועיםבהוראותסעיףזה,בכלדרךשיראהלנכון,

והואאינוקשורלהוראהשבסדרדיןאובדיניראיותע

השררשאילקבועתנאיםנוספיםאשרהודעתהיזמיםלגבי )ט(
התקיימותםתביאלביטולהודעתהמנהללפיסעיףקטן)ו(ע"

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-תחולה

סעיף19אלחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובסעיף56לחוקזה57ע
יחולגםעלעסקתפינויובינוי,כהגדרתהבסעיףהאמור,שנחתמהלפנייוםתחילתושל
חוקזה,ואולםלענייןזהיקראואתסעיף19א)ב()2(,כךשאחרי"מהמבקשיםצדלה"

יבוא"אושחלפהשנהמיוםתחילתושלחוקזה,לפיהמאוחרמביניהםע"

תיקוןחוקפינוי
ובינוי

בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-1172006)בפרקזה-חוקפינויובינוי(-58ע

בסעיף1,בהגדרה"רובמיוחסמביןבעליהדירותלענייןקביעתכדאיותכלכלית", )1(
במקום"ושבבעלותםשנישלישיםלפחותמתוךכללהדירותשבמקבץושנישלישים
וכן לדירותיהם, צמודים שבמקבץ המשותפים בבתים המשותף מהרכוש לפחות

מתקיימים"יבוא"שמתקיימים";

האישור מתן את להסדיר מוצע )ח( קטן בסעיף
מיום חודשים שישה חלפו כאשר מעסקה, להשתחרר
ההודעהעלכוונה,והמנהללאביטלאותהולאדחהאת
הבקשהבהתאםלהודעתהיזמיםלגביהסכמותשהושגוע
במקרהזה,ייתןמנהלהרשותלבעליהדירותהרלוונטיים
אישורלהשתחררמעסקאותיהם;בעלדירהשניתןלואישור
כאמור,יהיהרשאילבטלאתעסקתהפינויוהבינויבלי
שיראואותוכמישהפראתההתקשרותעםהיזם,והיזם
בהתאם דירה בעל מאותו לתשלום זכאי יהיה האמור

להוראותשנקבעולפיסעיף1ד)ה(לחוקפינויובינויע

מוצעלקבועכיאםביטלבעלדירהאתעסקתהפינוי
ובינויבהתאםלהוראותהסעיף,יהיהרשאיהממונהעל
פניותהדיירים,לתתלואישורשלפיועסקתהפינויובינוי
בוטלהלפיהוראותסעיףזהעאישורזהיאפשרלבעלהדירה
132 לפנותלביטולהערהשנרשמהבמקרקעיןלפיסעיף
לחוקהמקרקעין,ובהתאםלתיקוןהמוצעלעילבסעיף7א

לחוקהרשותלהתחדשותעירוניתע

הרשות לחוק 19א סעיף את להחיל מוצע  סעיף 57
להתחדשותעירונית,שעניינואישורלהשתחרר 
מעסקאותפינויובינוי,גםעלעסקתפינויובינוישנחתמה
טרםחקיקתחוקזהעעםזאת,לשםמתןזמןהיערכותמספק
טרם שנחתמו עסקאות לגבי כי מוצע ההסדר, ליישום
תחילתושלחוקזה,יתאפשרלהגישאתהבקשהבחלוף
שנהממועדתחילתושלחוקזה,אםמועדזהחלמאוחר
יותרמהמועדיםהאמוריםבסעיף19א)ב()2(שנקבעוכתנאי

להגשתהבקשהע

לפסקה )1( סעיף 58

כדילהקלבהליכיהתנעתםשלפרוייקטיהתחדשות
עירונית,מוצעלתקןאתההגדרה"רובמיוחסמביןבעלי
הדירותלענייןקביעתכדאיותכלכלית"שבסעיף1לחוק
פינויובינוי,כךשבעליהדירותבמקבץפינויובינוי,שיש
משותף בית בכל מהדירות ממחצית למעלה בבעלותם
בכל ולמעלהממחציתהרכושהמשותף שבאותומקבץ
ביתמשותףשבאותומקבץצמודלדירותיהם,יוכלולפנות

ס"חהתשס"ו,עמ'171ע 116

ס"חהתשס"ו,עמ'171;התשפ״ג,עמ'22ע 117
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בסעיף2א,במקוםסעיףקטן)ו(יבוא: )2(

שרהמשפטיםיקבעכלליםוהגבלותשיחולועלשמאיפינויובינוי,לגבי ")ו(
טיפולובענייניםנוספיםהנוגעיםלעסקאותפינויובינוישלאמכוחמינויכאמור

בסעיףקטן)ב(ע";

בסעיף4,במקום"ייחשבוהדירותשלמי"יבוא"ייחשבבעלדירה"'ע )3(

תיקוןחוקפינוי
ובינוי-תחילה

תחילתושלסעיף2אלחוקפינויובינוי,כנוסחובסעיף58)2(לחוקזה,ביוםתחילתןשל59ע
תקנותלפיסעיףקטן)ו(שלסעיף2אהאמורע

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(

התשס"ח-60,1182008ע אדמה(, רעידות מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין בחוק
בסעיף5א-

בסעיףקטן)א(,במקום"אףאםלאהתקבלההחלטהמראששלכלבעליהדירות )1(
בביתהמשותף"יבוא"אףאםלאהתקבלההחלטהמראששלכלבעליהדירותבבית
משותףשישבוארבעדירותלפחות,ויותרמשניבעלידירות"ובמקום"בבעלותםארבע
חמישיותמהדירותבביתהמשותףוארבעחמישיותמהרכושהמשותףהיוצמודות
לדירותיהם"יבוא"בבעלותםשנישלישיםמהדירותבביתהמשותףושנישלישים
ביצוע לאישור הדרוש הרוב - )להלן לדירותיהם צמודים היו המשותף מהרכוש

העבודה(";

למנהלהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתבבקשה
למנותשמאיפינויובינויכדישיחליטאםעסקתהפינוי
ובינויהמוצעתלהםכדאיתכלכליתעזאת,תוךויתורעל
כי נדרש שלפיו זה, לעניין כיום הקבוע הנוסף התנאי
בעליהדירותהאמוריםיהיוגםהבעליםשלשנישלישים
שלישים שני וכי שבמקבץ, הדירות כלל מתוך לפחות
שבמקבץ המשותפים בבתים המשותף מהרכוש לפחות

יהיוצמודיםלדירותיהםע

לפסקה )2(

שמתמנים שמאים כיום, המשפטי המצב פי על
רשאים אינם ובינוי, פינוי חוק לפי ובינוי פינוי כשמאי
לעסוקבשמאותפינויובינוישאינהמכוחמילויתפקידם,
אףבמקריםשבהםלאקייםחששממשילניגודענייניםע
מצבזהמביאלחוסראטרקטיביותוחוסררצוןשלשמאים
להיכללברשימתהשמאיםשיכוליםלהתמנותלפיחוק
פינויובינויענוסףעלכך,שמאיםשאינםעוסקיםבתחום
בקיאים פחות טבעי, באופן יומיומית, בצורה הספציפי

בעסקאותפינויובינויע

במטרהלרכךאתההגבלותהחלותכיוםעלשמאי
פינויובינוישמתמניםלפיחוקפינויובינוי,מוצעלבטל
אתההגבלותהקבועותכיוםבסעיף2א)ו(לחוקפינויובינוי,
ולקבועבמקומןהסמכהלשרהמשפטיםלקבועבחקיקת
משנהכלליםוהגבלותאחרותשיחולועליהבהקשרהזהע

לפסקה )3(

מוצעתיקוןטעותבסעיף4לחוקפינויובינוי,שענינו
"בעלותעליותרמדירהאחת"עהסעיףקובעכיצדיובאו

בחשבון,לצורךקביעתהרובהמיוחסמביןבעליהדירות
המסכםלעסקתפינויובינויבביתמשותףשבוששדירות
אויותר,הדירותשלמישבבעלותויותרמ–30%מהדירות
בביתהמשותףענוסחהסעיףנוקטבלשוןשגויהשלפיה
בעל "ייחשב ולא הדירות" "ייחשבו לחישוב, בהתאם

הדירה",ועלכןמוצעלתקןאתנוסחהסעיףע

לחוק 2א סעיף של תחילתו את לקבוע מוצע  סעיף 59 
פינויובינויכנוסחוהמוצעבסעיף58)2(לחוק 
זהלמועדתחילתהתקנותמכוחועזאתלשםשמירתהרצף
בתחולתםשלהכלליםוההגבלותשיחולועלשמאיפינוי
בהתאם כאמורע ובינוי פינוי חוק לפי המתמנים ובינוי

לסעיף19לפקודתהפרשנות]נוסחחדש[,איןבאמורכדי
לגרועמסמכותהשרלהתקיןהתקנותכנדרשע

לפסקה )1( סעיף 60 

בעלי מבין הדרוש הרוב את להפחית מוצע 
על למפקח תביעה הגשת לצורך משותף בבית הדירות
את לאשר כדי המפקח(, - זה )בפרק המקרקעין רישום
ביצועעבודהברכושהמשותףשמטרתההריסתבנייןקיים
והקמתומחדש,בהתאםלתנאיםשנקבעולכךבסעיף5א
לחוקחיזוקבתיםמשותפים,כךשיהיהניתןלהגישתביעה
התביעה הגשת שבמועד הדירות בעלי ידי על כאמור
בבית מהדירות שלישים שני בבעלותם היו למפקח
צמודים היו המשותף מהרכוש שלישים ושני המשותף
לדירותיהם)לעומתהדרישהכיוםהמתייחסתבהקשרזה
לארבעחמישיותמהדירותומהרכושהמשותף,בהתאמה(,
ובלבדשבביתהמשותףארבעדירותלפחותוישבויותר

משניבעלידירותע

ס״חהתשס״ח,עמ'154;התשפ״ב,עמ'203ע 118
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

המפקחרשאילקבועכיבחישובהרובהדרושלאישורביצועהעבודה, ")א1(
לאיובאובחשבוןזכויותיואוחלקמזכויותיושלבעלדירהשלאהסכיםלביצוע
העבודה)בסעיףזה-בעלדירהמתנגד(,אםמצאשהתנגדותונובעתמבנייהאו
משימוששלאכדיןברכושהמשותףאובשטחהגובללבניין,ביןהשארבהתחשב
בהיקףהבנייהאוהשימושכאמורובפרקהזמןשעברמאזהחלו,אושהתנגדותו
נובעתמפיצולהדירהשבבעלותולדירהאחתנוספתלפחותשלאכדין,ובלבד
שהוגשהבקשהלכךלמפקח,בהליךתביעהלפיסעיףקטן)א(אובהליךנפרד

וצורפולתביעהשניאלה:

ראיהלבנייהאולשימוששלאכדיןברכושהמשותףאובשטחהגובל )1(
לבנייןאולפיצולדירותשלאכדין;

ראיהלכךשיותרממחציתמכללבעליהדירותבביתהמשותףשבו )2(
נמצאתדירתושלבעלהדירההמתנגד,שישבבעלותםיותרממחצית
מהרכושהמשותףבביתהמשותף,מסכימיםלביצועהעבודה;בפסקהזו,

"כללבעליהדירותבביתהמשותף"-לרבותבעליהדירותהמתנגדיםע

לצורךחישובהרובהדרושלאישורביצועהעבודהבביתמשותףשבו )א2(
ששדירותאויותר,יחולוהוראותסעיף4לחוקפינויובינוי,בשינוייםהמחויבים;

לאיאשרהמפקחאתביצועהעבודהכאמורבסעיףקטן)א(,אםבעלדירה )א3(
התנגדבשלאחתהנסיבותהמפורטותבפסקאות)1(עד)7(לסעיף2)ב(לחוקפינוי

ובינוי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

יקראואתהפסקאותהאמורותברישהכךשבכלמקום,במקום"עסקת )1(
פינויובינוי"יבוא"עסקהלפיתוכניתהחיזוק";

לפסקה )2(

מוצעלהוסיףלסעיף5אלחוקחיזוקבתיםמשותפים
אתסעיפיםקטנים)א1(,)א2(ו–)א3(כמפורטלהלן:

כי לקבוע, למפקח לאפשר מוצע )א1( קטן בסעיף
בחישובהרובהדרושלאישורביצועהעבודה,לאיובאו
בחשבוןזכויותיואוחלקמזכויותיושלבעלדירהשמתנגד
מבנייה נובעת שהתנגדותו מצא אם העבודה, לביצוע
אומשימוששלאכדיןברכושהמשותףאובשטחהגובל
לבנייןאומפיצולהדירהשבבעלותולדירהאחתנוספת
וצורפו למפקח, לכך בקשה שהוגשה ובלבד כדין, שלא
לתביעהראיהלבנייהאולשימוששלאכדיןוראיהלכך
שיותרממחציתמכללבעליהדירותבביתהמשותףשבו
נמצאתדירתושלבעלהדירההמתנגד,שישבבעלותם
יותרממחציתמהרכושהמשותףבביתהמשותף,מסכימים
לביצועהעבודהעהוראהזוקבועהכיוםבסעיף2)א1(לחוק
פינויובינוי,ומוצעלהחילהגםבהקשרשלביצועעבודות

לפיחוקחיזוקבתיםמשותפיםע

בסעיףקטן)א2(מוצעלקבועכילצורךחישובהרוב
שש משותףשבו העבודהבבית ביצוע לאישור הדרוש
דירותאויותר,ייחשבבעלדירהשבבעלותויותרמשלושים
30% שבבעלותו כמי המשותף בבית מהדירות אחוזים

מהדירותבביתהמשותף,בתוספתשלישמשיעורההפרש
את להגדיר מוצע זה לעניין המשותףע בבית מהדירות
"שיעורההפרש"כשיעורהדירותבביתהמשותףשבבעלותו
מסךהדירותבביתהמשותף,בניכוי30%,בהתאםלקביעה

המקבילהלענייןזהבסעיף4לחוקפינויובינויע

בסעיףקטן)א3(מוצעלקבועכיהמפקחלאיאשר
ביצועעבודהבהתאםלסמכותולפיסעיף5אלחוקחיזוק
בתיםמשותפים,אםבעלדירההתנגדבשלאחתהנסיבות
פינוי לחוק 2)ב( לסעיף )7( עד )1( בפסקאות המפורטות
ובינויעבהתאםלנסיבותהאמורות,המפקחלאיאשרביצוע
עבודהאםהעסקהאינהכדאיתכלכלית,אושלאהוצעו
הקמת לתקופת חלופיים מגורים המתנגד הדירה לבעל
המתנגד הדירה לבעל הוצעו שלא או החדש, הבניין
בטוחותהולמותלביצועהעסקהעכךגםלאיאשרהמפקח
ביצועעבודהכאמוראםקיימותנסיבותאישיותמיוחדות
שלבעלהדירההמתנגדאושבעלהדירההמתנגדהוא
קשישאואדםעםמוגבלות,והתקיימוהתנאיםהקבועים
לכךבפסקאותהאמורותעיובהרכילענייןקביעתהכדאיות
שמינה השמאי יהיה השמאי ,)1( פסקה לפי הכלכלית

המפקחלפיסעיף6אלחוקע
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)1(האמורהברישה,שמאיפינויובינוייהיהשמאי לענייןפסקה )2(
שמונהלפיסעיף6אלחוקזהע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-הוראת

שעה

והבנייה,61ע התכנון חוק את יקראו זה, חוק של תחילתו מיום שנתיים של בתקופה
התשכ"ה-1191965כךשבסעיף147,אחריסעיףקטן)ט(יבוא)בפרקזה-הוראתהשעה(:

ועדהמקומיתתיתןהקלהשלתוספתיחידתדיוראחתלכליחידתדיור")י( )1(
צמודתקרקעהקיימתבמגרש)בסעיףקטןזה-יחידתדיורנוספת(,מעברלמספר
המרבישליחידותדיורהמותרלבנייהבמגרשעלפיהוראותהתוכניתהחלהעל
המגרש)בסעיףקטןזה-התוכנית(ושלתוספתשטחיבנייהמעברלשטחהכולל
המותרלבנייהעלפיהוראותהתוכניתלצורךתוספתיחידתהדיורהנוספת,בדרך
שלפיצוליחידתדיורקיימתאוהוספתיחידתדיורנוספת,אושילובשלשניהם,
וזאתאףאםנקבעבתוכניתכיסטייהמהוראותיהלענייןזהתהיהסטייהניכרת,

אםמתקיימיםכלאלה:

שטחהשליחידתהדיורהקיימתהוא120מ"רלפחות-אםההקלה )א(
היאבדרךשלפיצוליחידתהדיורהקיימת,וללאתוספתשטחכוללהמותר

לבנייהלצורךיחידתהדיורהנוספת;

משברהדיורבישראלנובעבחלקובשלקשיחות  סעיף 61
הממשלה מאמצי לכך ובהתאם ההיצע, צד  כללי
ממוקדיםבפתרונותשוניםלהגדלתההיצע,הן 
בטווחהקצרוהןבטווחהארוךעהגדלתההיצעבמתחמי
- עירונית התחדשות באמצעות מתרחשת רוויה בניה
תוכניותפינויבינויותמ"א38עמנגנוניםאלהשלהתחדשות
עירוניתאינםמותאמיםלמתחמיםשלבנייהצמודתקרקעע

בשנת2017תוקןסעיף147)י(לחוקהתכנוןוהבנייה,
כהוראת והבנייה(, התכנון לחוק 117 תיקון )במסגרת
שעה,בנוגעלהקלהבדרךשלפיצולדירהצמודתקרקע
כ"ד ביום פקעה זו שעה הוראת נוספתע לדירה קיימת,
בשבטהתשפ"ג)15בפברואר2023(,ובמסגרתהניתנומאות

בודדותבלבדשלהיתריבנייהע

הקרוב, הזמן בטווח הדיור היצע את להגדיל כדי
צמודת בנייה במתחמי דיור יחידות הוספת באמצעות
קרקע,מוצעלחדשאתהוראתהשעההנזכרתלעיל,למשך
שנתיים,תוךהגדלתהתמריץלשימושבכליזהעלידימתן
תוספתזכויותבנייהבעבורתוספתיחידתהדיור)בפרק

זה-הוראתהשעה(ע

זומוצעשלאלכלולפסקה יצויןכיבהוראתשעה
)11(שנכללהבסעיף147)י(בהוראתהשעה בנוסחפסקה
שפקעה,שלפיהלאתידרשהסכמתרשותמקרקעיישראל
הוראת לפי הקלה בשל תשלום ידה על יידרש לא וכן
השעהעזאתלנוכחהחלטתרשותמקרקעיישראלמיום
5ע5ע5 סעיף את לתקן )2022 ביוני 7( התשפ"ב בסיוון ח'
ידי על אושרה אשר החלטה המועצה, החלטות בקובץ
שרהאוצר,והמהווהאישורכוללנימטעםרשותמקרקעי

ישראללהקלותלפיהוראתהשעההמוצעתכעתעמשכך
הוועדותהמקומיותלאידרשואישורפרטנילפיסעיף145א

לחוקהתכנוןוהבנייהע

לסעיף1מוצעלעגןבסעיף147)י(לחוקהתכנוןוהבנייה
אתהוראתהשעהבדומהלהוראתהשעהשפקעהכאמור

בחלקהכללי,וזאתבכמהשינוייםכפישיפורטולהלןע

לפסקה )1(

מוצעלקבועכי,ככלל,ועדהמקומיתתהיהחייבת
לתתהקלהשלתוספתדירותלמגורים,בדרךשלפיצול
אוהוספהלדירהצמודתקרקע,תוספתשליחידתדיור
אחתלכליחידתדיורקיימת,ואףרשאיתלאפשרלשםכך,
תוספתשטחיבנייהעזאתבכפוףלהתקיימותתנאיםשונים
כמפורטבהוראתהשעהעיובהר,כיבהתאםלהקלההניתנת,
איןמניעהלשלבכךשתאושריחידתדיורנוספתאשרחלק
משטחהיהיהבדרךשלפיצוליחידתהדיורהקיימתוחלק
משטחהיאושרכתוספתשטחיבנייהבהתאםלהקלהלפי
המפורטים התנאים שמתקיימים ובלבד השעה, הוראת
כן כמו להלןע שיפורטו כפי )ז( עד )א( משנה בפסקאות
יובהרכיאיןבמתןההקלהכדילגרועמכללהוראותתכן
הבניה)המוגדרבחוקהתכנוןוהבנייהכהוראותלפיחיקוק
שעניינןיציבותובטיחותהבנייןובטיחותהמשתמשוכן
תנאיםלפיחיקוקאשרצריכיםלהתקייםבבניין(,לרבות

בתחוםבטיחותהאשע

לפסקת משנה )א( המוצעת

כאשרההקלהמבוקשתעלדרךשלפיצוליחידתדיור
קיימתבלבד)ללאתוספתשטח(,וכדישהפיצוליבטיחשתי
יחידותדיורעצמאיות,מוצעלקבועכתנאישגודלהשל

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 119
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שטחיחידתהדיורהנוספת,מעברלמותרלפיתוכנית,למעטשטח )ב(
מדרגותגישהלמפלס,לאיפחתמ־45מ"ר,והיאתכלולמטבח,שירותים

וכניסהנפרדים;

תוספתהשטחהכוללהמותרלבנייהלפיסעיףקטןזה,לצורךכליחידת )ג(
דיורנוספת,לאתעלהעל45מ"ר,והיאתשמשלצורךתוספתיחידתהדיור;

התוכניתנכנסהלתוקףלפנייוםט"ובאבהתשע"ז)7באוגוסט2017(; )ד(

במועדהגשתה,הבקשהלהקלהאינהחורגתמהמגבלהשנקבעה )ה(
בהחלטתהוועדההמקומיתכאמורבפסקה)2(,אםנקבעה;לאהחליטה
)2(,תינתןההקלה הוועדההמקומיתעלקביעתמגבלהכאמורבפסקה
אםלאהוכחלהנחתדעתהשלהוועדההמקומית,לפיחוותדעתמהנדס
הוועדהשהוצגהלפניהבכתב,אםהוצגה,כימוסדותהציבור,השטחים
הפתוחים,התשתיותושטחיהחניהאינםנותניםמענהלצרכיםהנובעים

מהגדלתמספריחידותהדיוראומהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה;

149,ואםהוגשה סעיף לבקשהלהקלהלפי לאהוגשההתנגדות )ו(
התנגדותכאמור-הוכחלהנחתדעתהשלהוועדההמקומיתכיאין
במתןהקלהלפיסעיףקטןזהכדילגרוםלפגיעהבלתיסבירהבמישהגיש
התנגדותכאמור;ואולםלענייןהקלההניתנתבדרךשלתוספתשטחכולל
המותרלבנייה,רשאיתהוועדההמקומיתשלאלאשראתהתוספת,כולה

אוחלקה,אףאםלאהוגשההתנגדות;

יחידתהדיורהקיימתשאותהמבקשיםלפצליהיהלכל
הפחות120מ"רע

לפסקת משנה )ב( המוצעת

באופןדומהלקביעהלגביגודלהדירההקיימת,וכדי
דיור כיחידת תשמש הנוספת הדיור שיחידת להבטיח
עצמאית,אשראיננהתלויהביחידתהדיורהקיימת,מוצע
לקבועכישטחהלאיפחתמ–45מ"רוהיאתכלולרכיבים

כגוןמטבחושירותיםוכןכניסהעצמאיתע

לפסקת משנה )ג( המוצעת

מוצעלקבועכיתוספתשטחלבנייהבעבורכליחידת
דיורנוספתלאתעלהעל45מ"ר,וכןשכלתוספתזכויות
יחידת לצורך ורק אך תיועד השעה הוראת לפי בנייה
הדיורהנוספתעזאתכדילוודאשתוספתשטחיהבנייה,אכן
נדרשתכדילהוסיףיחידותדיורלשוקהדירותלהשכרה
ולאמנוצלתלצרכיםאחריםעבהקשרהזהיובהרכיאין
הדיור יחידת לטובת מ"ר 45 של שטח שתוספת מניעה
החדשהתתחלקביןיחידתהדיורהקיימתלזוהחדשה,או
אףתיתוסףליחידתהדיורהקיימתכאשרשטחאחרמתוך
יחידתהדיורהקיימתיועברליחידתהדיורהחדשה,כל
עודנשמרהעיקרוןשלפיותוספתהזכויותנדרשתלצורך

תוספתיחידתהדיורהעומדתבתנאיהסעיףהמוצעע

לפסקת משנה )ד( המוצעת

מוצעלקבועכיההקלהתחולעלתוכניותשנכנסו
לתוקףלפנייוםט"ובאבהתשע"ז)7באוגוסט2017(עכלומר

זאת בנושאע השעההקודמת הוראת של לפניתחילתה
המועדהאמור, מתוךהנחהשבתוכניותשאושרולאחר
מוסדהתכנוןלקחבחשבוןאתאפשרותפיצוליחידתהדיור
לפיהוראתהשעהשהייתהבתוקףדאז,והחילזאתאםסבר

כיהדברנכוןמבחינהתכנוניתע

לפסקת משנה )ה( המוצעת

כדילאפשרויסותשלכמותיחידותדיוראשרייווספו
בעקבותההקלההמוצעתבהוראתשעהזו,מוצעלקבועכי
אםועדהמקומיתקבעההגבלהלענייןמספריחידותהדיור
המרבישהיאתתירלהוסיףלפיהוראותסעיףקטןזהבתחום
2המוצעת, מרחבהתכנוןשלה)מכוחסמכותהבפסקה
כפישיפורטבהמשך(,הרישלאתאושרהקלההחורגת
הגבלה זועככלשהוועדההמקומיתלאקבעה מהגבלה
מהנדס דעת חוות כן אם אלא ההקלה תאושר כאמור,
הוועדההמקומיתשהוצגהלוועדהשכנעהאתהוועדהכי
התשתיותומוסדותהציבורהשונים,כמפורטבפסקתמשנה
זו,לאנותניםמענהמספקלתוספתהאוכלוסייההנובעת

מהגדלתמספריחידותהדיורושטחיהבנייהע

לפסקת משנה )ו( המוצעת

מוצעכיהקלהלפיהוראתהשעהלאתאושראם
הוגשההתנגדותולאהונחהדעתהשלהוועדההמקומית
שההקלההמבוקשתאינהפוגעתבאופןבלתיסבירבמי
שהגישאתההתנגדות,אשרככלליהיובעליםאומחזיקים

בקרקעאובבנייןהגובליםבקרקעאובבנייןשלגביהם
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במתחמי או השפעה במתחם נמצא לא חלקו, או כולו המגרש, )ז(
ההשפעההזמניים,כהגדרתםבסעיפים15ו־37לחוקרכבתתחתית)מטרו(,

התשפ"ב-1202021,בהתאמה;

ועדהמקומיתרשאיתלקבוע,לאחרשהוצגהלפניהחוותדעתבכתבשל )2(
מהנדסהוועדה,אתמספריחידותהדיורהמרבישהיאתתירלהוסיףלפיהוראות
סעיףקטןזהבתחוםמרחבהתכנוןשלה,כולואוחלקו,בהתחשבבמוסדות
הציבור,השטחיםהפתוחים,התשתיותושטחיהחניההקיימיםבכלאזורבמרחב
התכנון,ובלבדשהמספרהאמורלאיפחתמ־20%ממספריחידותהדיורצמודות
הקרקעהקיימותבתחומה;החלטתהוועדההמקומיתכאמורתפורסםבאתר
האינטרנטשלהוהודעהעלכךתפורסםבעיתון;הרואהאתעצמונפגעעלידי
החלטהכאמורשקבעהועדהמקומית,רשאילערורלוועדתהעררבתוךשלושים

ימיםמיוםפרסומה;

נקבעהבתוכניתמיתארארציתמשולבתלבנייה)תמ"א35(הגבלהלעניין )3(
מספריחידותהדיורביישובמסוים)בפסקהזו-מגבלתכמות(,יחולוהוראותאלה:

לאתחולהוראתפסקה)2(לענייןמספריחידותהדיורהמזערישאותו )א(
רשאיתועדהמקומיתלהתירלהוסיףלפיהוראותסעיףקטןזה;

לגבייישובבמחוזצפוןאובמחוזדרום,לאיובאובחשבוןמגבלת )ב(
הכמותיחידותדיורשניתנהלגביהןהקלהלפיסעיףקטןזה,בשיעורשל

עד15%מכמותיחידותהדיורשנקבעהבמגבלתהכמות;

התבקשהההקלהעכמוכןמוצעלשמורעלשיקולדעתה
שלהוועדהשלאלאשרהקלהבדרךשלמתןתוספתבנייה,
גםאםלאהוגשההתנגדות,שכןהקלהבדרךזועלולה
להיותפוגעניתיותרלעומתהקלהעלדרךשלפיצולבלבדע

לפסקת משנה )ז( המוצעת

מתחמי על החלים הייחודיים ההסדרים לנוכח
היקף רחב בינוי יצירת שמטרתם המטרו, של השפעה
שנתונים מקרקעין להחריג מוצע ההשפעה, במתחמי
להסדרהייחודיתזומתחולתהוראתהשעהוזאתכדישלא
ליצורהתנגשותביןמטרותההסדריםהשוניםולאפשר

קידוםיעילומיטבישלהאזורסובבתחנותהמטרוע

לפסקה )2( המוצעת

מספר את לקבוע מקומית לוועדה לאפשר מוצע
יחידותהדיורהמרבישהיאתתירלפצלאולהוסיףלפי
בהתחשב שלה, התכנון מרחב בתחום השעה הוראת
במוסדותהציבור,השטחיםהפתוחים,התשתיותושטחי
לכל יעמוד זה מספר ואולם בתחומה, הקיימים החניה
הקרקע צמודות הדירות ממספר אחוזים 20 על הפחות
שבתחומהעעלהחלטהזויהיהניתןלהגישעררלוועדת

עררהמחוזיתע

לפסקה )3( המוצעת

מוצעלקבועכיאםתיתוסףיחידתדיורבהקלהלפי
שנקבעה דרום, או צפון במחוז ביישוב זו שעה הוראת
לגביוהגבלהבתוכניתמיתארארציתמשולבתלבנייה,
לפיתוחולשימור)תמ"א35(,התוספתתובאבחשבוןלעניין
הגבלהעלהיקףיחידותהדיורלמעטתוספתשלעד15%
עליו שחלה ביישוב כאמורע בתמ"א שנקבע מהשיעור
הגבלהכאמור,ואינובמחוזהצפוןאוהדרום,כלליחידות
הדיורשייווספובהקלהלפיהוראתהשעה,ייספרולעניין
לעומת מרחיב בהסדר מדובר כי יצוין הכמותע מגבלת
באופן מתחולתה החריגה אשר שפקעה, השעה הוראת
שאינם כאמור, הגבלה לגביהם שנקבעה יישובים גורף
במחוזהצפוןאוהדרום,כךשביישוביםכאמורההקלה,

עדהיום,כלללאחלהע

כמוכןמוצעלקבועכיבכליישובשנקבעהלגביו
הדרום, או הצפון במחוז אינו אם אף כאמור, הגבלה
)2(המוצעת,לעניין לאתחולההגבלההקבועהבפסקה
רשאית מקומית שוועדה המזערי הדיור יחידות מספר
להתירלפצלאולהוסיףבתחוםהיישובעכלומר,ביישובים
אלהתהיההוועדההמקומיתרשאיתלקבועאתמספר

ס"חהתשפ"ב,עמ'95ע 120

ר ב ס ה י  ר ב ד



681 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

יחידתדיורשנוספהבשלההקלהתשמשלהשכרהבלבדאולמגוריקרוב, )4(
כהגדרתובתוספתהשלישית,בלאהעברתהבעלותבהלאותוקרוב,ולאיינתן
לגביההיתרלשימושחורגלשימוששאינולמגורים;החליטההוועדההמקומית
עלמתןההקלה,לאיינתןהיתראלאאםכןנרשמההערה,לבקשתיושבראש
הוועדההמקומית,שלפיהייעודיחידתהדיורנושאההקלההואלהשכרהאו

למגוריקרוב,בלבד;

ניתנההקלהלתוספתיחידותדיורמעברלמספרהמרבישליחידותדיור )5(
זומשיעורתוספת )א(,תופחתתוספת המותרלבנייהבמגרשלפיסעיףקטן

יחידותהדיורשניתןלתתלפיסעיףקטןזה;

תוספתיחידותדיורשניתנהבהקלהלפיסעיףקטןזהתופחתמשיעור )6(
תוספתיחידותהדיורהמרבישאפשרלתתלפיהוראותסעיףקטן)א(;

הייתהבקשתההקלהלפיסעיףקטןזהלתוספתיחידתדיורששטחהאינו )7(
עולהעל60מ"ר,לאתתנההוועדההמקומיתאתמתןההקלהבהתקנתמקומות
חניהנוספיםבמספרהנדרשלפידיןבתחוםהמגרשנושאההקלה,כולםאו
חלקם,ואולםהוועדההמקומיתרשאיתלחייבאתמבקשההקלהלהשתתף
בהתקנתושלמקוםחניהאחדבחניוןציבוריבאזורהמגרשנושאההקלה,בסכום

שיקבעשמאימטעםמוסדהתכנון;

עלאףהאמורבהוראותלפיחוקזהאובתוכניתהחלהעלהמגרש,בהקלה )8(
לפיסעיףזה,הניתנתבדרךשלפיצולובלאתוספתשטחכוללהמותרלבנייה
לצורךיחידתהדיורהנוספת,תתירהוועדההמקומיתאתשינויהשימושבשטח
יחידתהדיור,שנועדלשמשכשטחשירותלמרתףאולמחסןעלפיתוכנית,או
שהוסףכשטחשירותכאמורלפיהוראותחוקזה,לשימושכשטחלמטרהעיקרית
שלמגורים,ובלבדשסךהשטחששינויכאמוריותרבולאיעלהעל60מ"ר,

ומתוכושטחהמחסןשיותרשינויהשימושבולאיעלהעל5ע7מ"ר;

יחידותהדיורהמקסימלישהיאתתירלפצלאולהוסיף
גםבשיעורנמוךמ־20%ממספריחידותהדיורצמודות

הקרקעשבתחומהע

לפסקה )4( המוצעת

בשלמאפייניהשליחידתהדיורהנוספתוכדילשמר
שטחי הדיור, יחידות ולאיחוד לפיצול באשר גמישות
במגרש הבעלויות תמהיל את לשמור מוצע ועוד, חניה
זו מהקלה שייווספוכתוצאה הדיור כייחידות ולקבוע
יישארובבעלותבעלייחידתהדיורשממנהפוצלההיחידה

הנוספתויושכרואוישמשולמגוריקרוביםבלבדע

לפסקאות )5( ו–)6( המוצעות

מוצעלקבועכיממספריחידותהדיורהמרבישניתן
דיור יחידות להפחית יש השעה, הוראת לפי להוסיף
147)א(לחוקהתכנוןוהבנייה, שנוספובהקלהלפיסעיף
וזאתכדילשמורעלאיזוןבמספרהיחידותהכוללאשר
ייווסףבאמצעותהקלותאלהלמקרקעיןעבאופןדומה,כל
תוספתיחידותדיורשניתנהלפיהוראתהשעהתופחת
מכמותיחידותהדיורהמרביתשניתןלאשרבהקלהלפי

סעיף147)א(האמורע

לפסקה )7( המוצעת

מוצעלקבועכיאםשטחיחידתהדיורהנוספתיפחת
מ־60מ"ר,כךשמספרהנפשותבדירההנוספתצפוילהיות
קטן,מתןההקלהלאיותנהבהוספתמקומותחניה,אבל
יהיהניתןלהתנותאתמתןההקלהבהשתתפותהוספת

מקוםחניהבחניוןציבוריע

לפסקה )8( המוצעת

מוצעלקבועכיאםהבקשהלהקלהלפיהוראתשעה
זואינהכוללתתוספתשטח,הוועדהתתירשינוישימוששל
שטחיםשייועדולשמשכמחסןאוכשטחשירותלשימוש
למטרותמגורים,בתנאישהשטחהמרבישיאושרלגביושינוי
הייעודכאמורלאיעלהעל60מ"רושטחמחסןמתוכולא
יעלהעל5ע7מ"רעענייןזהנועדלהבטיחשינוישימושבמקום
שבוהדברדרושלטובתהרחבתשטחיחידתדיורכאשרהוא

קטןבאופןיחסיהמצדיקאתהשינויכאמורע
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עלאףהאמורבסעיף145,ביטולפיצולשאושרמכוחסעיףקטןזה,והחזרת )9(
המצבלקדמותו,פטוריםמהיתר,כאמורבסעיף145ג,ויחולולענייןזההוראות
לפיסעיף145ג)ב(,ובלבדשהפיצוללאכללניצולשלתוספתשטחכוללהמותר

לבנייה;

עלאףהאמורבתוספתהשלישית,עלהשבחהבמקרקעיןבשלמתןהקלה )10(
כאמורבסעיףקטןזה,למעטהשבחהבשלהתרתשינויהשימושבשטחמרתף
אומחסןכאמורבפסקה)8(אוהשבחהבשלתוספתשטחכוללהמותרלבנייה
לפיפסקה)1(,תחולחובתתשלוםהיטלהשבחהבשיעורשל34%מההשבחה
)בפסקהזו-היטלמופחת(;מחציתההיטלהמופחתתשולםבעתקבלתההיתר
תשולם המופחת ההיטל ויתרת ההקלה מתן אלמלא לתיתו ניתן היה שלא
בעתמימושזכויותבמקרקעיןכמשמעותובפסקה)3(להגדרה"מימושזכויות"

שבתוספתהשלישית,לאחרמתןההקלה;

כאמור הקלה מתן תתנה לא מוסמכת רשות דין, בכל האמור אף על )11(
בסעיףקטןזהבהקמתמקלט,לרבותמרחבמוגןביחידתהדיורשתיווסףבשל
ההקלה,ואולםאםקייםמרחבמוגןביחידתהדיורהקיימתערבמתןההקלה,
רשאיתהרשותהמוסמכתלהתנותאתמתןההקלהבבנייתשיפורימיגוןבאחד
מחדרייחידתהדיורהנוספת(;בפסקהזו,"מקלט"ו"רשותמוסמכת"-כהגדרתם

בסעיף11לחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-1211951;

בסעיףקטןזה- )12(

"יחידתדיורצמודתקרקע"-יחידתדיורעלמגרששלפיייעודומיועד
לבנייתארבעדירותלדונםלכלהיותר,ואשרמעליהאומתחתיה

איןיחידתדיורנוספת;

לפסקה )9( המוצעת

כדישלאלהרתיעאתבעלייחידותהדיורמלפצל
אותןמחשששמאלאיוכלולהחזיראתהמצבלקדמותו,
מוצעלאפשראתהחזרתהמצבלקדמותובאמצעותהליך
שלפטורמהיתרבהתאםלהוראותלפיסעיף145ג)ב(,וזאת
במקרהשלפיצולשבוצעללאניצולשלתוספתשטחיבניהע

לפסקה )10( המוצעת

מתן בשל במקרקעין השבחה על כי לקבוע מוצע
הקלהליצירתיחידתדיורנוספתבמגרשלפיהוראתהשעה
יוטלהיטלהשבחהמופחתבשיעורשל34%מההשבחה
אשרישולםבחציובעתקבלתההיתרובחציובעתמימוש
הזכותעואולםבמקריםשבהםההשבחהנוצרהכתוצאה
מהקלה או בנייה שטחי תוספת המאפשרת מהקלה
כמפורט וכדומה מחסן שטחי שימוש שינוי המאפשרת
בשיעור מלא השבחה היטל יחול המוצעת, )8( בפסקה

של50%ע

לפסקה )11( המוצעת

כדילהימנעממצבשבובעלייחידותדיורצמודות
קרקעאשראיןבדירתםמרחבמוגןיימנעומפנייהלמסלול

הקלהזהעקבהחשששתוטלעליהםחובהלבנותמרחב
מוגן-מוצעלהחריגיחידותדיורשייווספולפיהוראת
השעהמהחובהלהקמתמרחבמוגןדירתיעחריגלכללזה
יהיומקריםשבהםקייםמרחבמוגןדירתיביחידתדיור
שלגביהמבוקשתההקלהוהרשותהמוסמכתמצאהלנכון
להתנותאתמתןההקלהבשיפורמיגוןבאחדמחדרייחידת

הדיורהנוספתע

לפסקה )12( המוצעת

מוצעלהחילאתהוראתהשעהרקעליחידותדיור
צמודותקרקעאשראיןמעליהןאומתחתיהןיחידותדיור
נוספות,וזאתכדילאפשרמתןהקלותאשראיןחששכי
ייצרופגיעהמשמעותיתבזכויותשלבעלימקרקעיןאחריםע
צמודת דיור "יחידת המונח את להגדיר מוצע בהתאם
ככזה דיור" יחידת "שטח להגדיר מוצע כן כמו קרקע"ע
המתייחסלשטחהכוללהמותרלבנייתיחידתהדיורכולל
שטחושלהמרחבהמוגןעהגדרהזונדרשתבעיקרלעניין
פסקאות)1()א(ו–)ב(המתייחסותלדרישותהחלותעלשטח

יחידתהדיורהקיימתוהנוספתע
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"שטחיחידתדיור"-השטחהכוללהמותרלבנייהשליחידתדיור,לרבות
שטחושלמרחבמוגןע"

ועדהמקומיתתדווחלשרהפנים,לפידרישתו,עליישומהשלהוראתהשעה,62עדיווחלשרולכנסת )א(
ובכללזהעלמספרבקשותההקלהשהוגשולהלפיהוראתהשעהומספרהבקשות

כאמורשאושרוע

שרהפניםידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,בתוםשנהמיום )ב(
התחילהשלחוקזהובתוםכלשנהלאחרמכן,עליישוםהוראתהשעה,ובכללזהעל
מספרבקשותההקלהשהוגשולכלועדהמקומיתבשנהשקדמהלדיווחומספרהבקשות

כאמורשאושרובאותהשנהע

כדילאפשרבחינהשליעילותהוראתהשעה  סעיף 62
המוצעתואפשרותלדיוןמושכלבהשפעותיה 

ולוועדת הפנים לשר דיווח חובות לקבוע מוצע בעתיד
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,כמפורטבלשוןהסעיףע
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פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
תיקוןחוקקידום

התחרותבענף
המזון-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"ובסיווןהתשפ"ו)31במאי2026()בפרקזה-תקופת63ע
הוראתהשעה(,יקראואתחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-1222014)בפרק

זה-חוקהמזון(,כך:

בכותרתפרקב',במקום"ספקיםוקמעונאים"יבוא"ספקים,קמעונאיםויצרנים"; )1(

בסעיף8,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

ספקגדוללאיתנהמתןהנחהלקמעונאיגדולהנכללברשימה,בעבור ")ג1(
מצרךממצרכיו,במישריןאובעקיפין,בכסףאובשווהכסף,בשלרכישתמצרך

אחרשלאותוספקגדול)בסעיףזה-הנחהאסורה(ע

קמעונאיגדוללאיהיהצדלהסדרעםספקגדולהנכללברשימה,שתוצאתו )ג2(
היאהנחהאסורהע";

אחריסעיף8יבוא: )3(

חוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-2014  סעיפים
לקדם במטרה נחקק המזון(, חוק - זה )בפרק  63 ו–64

מוצרי ובתחום המזון בענף התחרותיות את  כללי
המצרכים מחירי להפחתת ולהביא הצריכה 
לצרכןעחקיקתהחוקנערכהבהתבססעלממצאיהוועדה
לבחינתהתחרותיותוהמחיריםבענףהמזוןובתחוםמוצרי
הוועדה ממצאי ועל קדמי( ועדת - זה )בפרק הצריכה
להגברתהתחרותוהסרתהחסמיםבתחוםהייבואעעלפי
ממצאיועדתקדמי,אשרפורסמוביוםכ"חבתמוזהתשע"ב
)18ביולי2012(,בעקבותריבוימיזוגיםורכישותביןספקי
מזון,נשלטענףמוצריהמזוןותחוםמוצריהצריכהבידי
שוק נתח בעלי דומיננטיים ספקים של מצומצם מספר
גדולעלצדזאת,מתקיימותפרקטיקותשונותשלהגורמים
הדומיננטייםבתחום,אשרמחזקותאתמעמדםשלגורמים
אלהוכתוצאהמכךמפחיתותאתהתחרותבמקטעהספקים
ובמקטעהקמעונאים,ומביאותלעלייתהמחיריםלצרכן

ולפגיעהבמגווןהמוצריםשעומדיםלרשותוע

בהמשךלוועדותאלה,נערכהבשנההאחרונהבחינה
מקצועיתשהעלתהממצאיםשלפיהםהריכוזיותהגבוהה
בענףהמזוןוהטואלטיקהעודנהגבוההעלאףרפורמות
שנעשובמהלךהשניםבנושא,ומחיריהמזוןוהטואלטיקה
ביחס הם גם גבוהים הקמעונאים ידי על שנמכרים
לעולםעלנוכחזאת,מוצעלקבועצעדיםשיביאולהפחתת
הריכוזיותולהגברתהתחרותיותבענףהמזוןוהטואלטיקהע

מוצעלקבועאתההוראותכהוראתשעהלמשךשלוש
שנים,אשרשרהכלכלהוהתעשייהיהיהרשאילהאריכה
בצולתקופותנוספותשלאיעלובמצטברעלשלוששנים
נוספותעזאתכדישיהיהניתןלבחוןאתהשפעתההוראות
בהן הצורך ואת והטואלטיקה המזון ענף על האמורות

לאחרמספרשניםע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 63

ההפצה במקטע הגבוהה הריכוזיות לנוכח 
בענףהמזוןוהטואלטיקהוהעובדהשהספקיםהגדולים,
כהגדרתםבחוקהמזון)בפרקזה-ספקיםגדולים(,מפיצים
לקמעונאיםהיקףגדולשלמצרכים,מוצעלהרחיבאת
איסורהקשירההקייםבסעיף8לחוקהמזוןעולאסורעלספק
גדוללהתנותמתןהנחהאסורהלקמעונאיגדול,כהגדרתו
בחוקהמזון)בפרקזה-קמעונאיגדול(,הנכללברשימה,
כמשמעותהבסעיף4לחוקהמזון,בהתאםלמוצעבסעיף,
הנחהאסורההיאהנחהשנותןספקבעבורמצרךממצרכיו,
במישריןאובעקיפין,בכסףאובשווהכסף,בשלרכישת
מצרךאחרממצרכיאותוספקגדולעבמקביללכך,מוצע
לאסורעלקמעונאיגדוללהיותצדלהסדרעםספקגדול
הנכללברשימהכאמור,שבמסגרתוניתנתלקמעונאיהגדול

הנחהאסורהע

לפסקה )3( 

פרקג'לחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1988)בפרק
זה-חוקהתחרותהכלכלית(,קובעכיחברות,כהגדרתן
בחוקזה,אשרחליםעליהןהתנאיםהקבועיםלענייןזה,לא
יתמזגו,אלאאםכןניתנהתחילההודעתמיזוגוהתקבלה
אותו להוראות בהתאם התחרות, על הממונה הסכמת
פרקולמבחניםהקבועיםבולהשפעתהמיזוגעלהתחרותע

כפישמפורטלעיל,בשלהריכוזיותהגבוהההקיימת
בענףהמזוןוטואלטיקה,ובשיםלבלעבודתצוותהריכוזיות
באדר ג' מיום 192 מס' ממשלה בהחלטת שמונה במזון,
התשפ"ג)24בפברואר2023(,מוצעלאסור,עלאףהקבוע
בחוקהתחרותהכלכלית,למשךתקופתהוראתהשעה,על
מיזוגיםשלחברותשאחתמהןהיאיצרןגדולאוספקגדול
והאחרתהיאיצרןגדול,יצרןבינוניאוספקגדול,בהתאם

להגדרותהמוצעותלענייןזהע

ס"חהתשע"ד,עמ'438;התשפ"ג,עמ'4247ע 122
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"איסורמיזוג
חברות

בסעיףזה-8אע )א(

"חברה"-חברהשנוסדהונרשמהלפיפקודתהחברות]נוסח
חדש[,התשמ"ג-1231983,לרבותחברתחוץכהגדרתה
באותהפקודה,אגודהשיתופיתרשומהכמשמעותה
בפקודתהאגודותהשיתופיות124,עמותהכמשמעותה
בחוקהעמותות,התש"ם-1251980,ושותפותכהגדרתה

בפקודתהשותפויות]נוסחחדש[,התשל"ה-1261975;

אובאמצעות בעצמה מצרכים "יצרן"-חברה,שמייצרת
אחר,לרבותאדםקשור;לענייןזה,"מצרך"-כהגדרתו

בסעיף29;

"יצרןבינוני"-יצרןשמחזורהמכירותהכוללשלולקמעונאים,
אובאמצעותקמעונאים,במישריןאובאמצעותספק,
בישראל,בשנת2021,עלהעלסךשל25מיליוןשקלים
חדשיםולאעלהעלסךשל150מיליוןשקליםחדשים;

"יצרןגדול"-יצרןשמחזורהמכירותהכוללשלולקמעונאים,
אובאמצעותקמעונאים,במישריןאובאמצעותספק,
בישראל,בשנת2021,עלהעלסךשל150מיליוןשקלים

חדשים;

"מיזוגחברות"-כהגדרתולפיחוקהתחרותהכלכליתע

יתמזגו לא הכלכלית, התחרות בחוק האמור אף על )ב(
חברותשאחתמהןהיאיצרןגדולאוספקגדול,והאחרתהיא

יצרןגדול,יצרןבינוניאוספקגדולע";

בסעיף17,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

לפסקה 4

גדולים קמעונאים על אוסר המזון לחוק 17 סעיף
לפתוחחנותגדולהנוספתבאזורביקוששנכללבהודעה
- זה )בפרק המזון בחוק כהגדרתה ביקוש, אזורי בדבר
הודעהבדבראזוריביקוש(,אלאאםכןקיבלואתאישור
לכללי ובהתאם ומראש, בכתב התחרות, על הממונה
האישורעעודנקבעולענייןזה,ביןהשאר,התנאיםלמתן
בהתאם משתנים אשר התחרות, על הממונה אישור
לשיעורהביקושבאזורשבומבקשהקמעונאילפתוחאת
החנותהנוספת,כפישנקבעובהודעהבדבראזוריהביקושע

קטנים ספקים של מצרכים מכירת לעודד במטרה
את ולהפחית התחרותיות את להגדיל ובכך ובינוניים
פטור לתת מוצע והטואלטיקה, המזון בענף הריכוזיות
מהחובהלקבלאתאישורהממונהעלהתחרותלפתוח
חנותגדולהנוספתבאזורביקוששהשיעורהמחושבבו
אך 30% על עולה ביקוש אזורי בדבר בהודעה כאמור
נמוךמ־50%,אםבששתהחודשיםשקדמולמועדפתיחת
החנותהגדולההנוספת,היקףהמכירותשלהקמעונאי
הגדולשלמצרכיםשלאסופקולועלידיספקיםגדולים,
היהגבוהמ־55%אושווהלועכדילהגדילאתהתועלת

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761;ס״חהתשס״ב,עמ'4ע 123

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360;ס"חהתשע"ח,עמ'408ע 124

ס"חהתש"ם,עמ'210ע 125

דינימדינתישראל,נוסחחדש28,עמ'549;ס"חהתשל"ז,עמ'308ע 126
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עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,קמעונאיגדוללאיידרש ")ב1(
ביקוש באזור נוספת גדולה חנות לפתיחת הממונה אישור את לקבל
שהשיעורהמחושבבוכאמורבהודעהבדבראזוריביקושעולהעל30%
אךנמוךמ־50%,אםבכלאחדמששתהחודשיםשקדמולמועדפתיחת
שמכר המצרכים של המכירות מהיקף יותר או 55% הגדולה, החנות
הקמעונאיהגדול,בישראל,לאהיושלמצרכיםשסופקולקמעונאיהגדול

בידיספקיםגדולים)בסעיףזה-האחוזהקובע(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב1(,האחוזהקובעיעלהבנקודתאחוז )ב2(
אחתבכלשנתכספיםביום1בינוארבאותהשנה;הממונהיפרסםבאתר

האינטרנטהודעהעלהאחוזהקובעהמעודכןלפיסעיףזהע";

בסעיף23- )5(

אחריפסקה)8(יבוא: )א(

ספקגדולשהתנהמתןהנחהאסורה,בניגודלהוראותסעיף8)ג1(; ")8א(
קמעונאיגדולשהיהצדלהסדרעםספקגדולשנכללברשימה, )8ב(

שתוצאתוהיאהנחהאסורה,בניגודלהוראותסעיף8)ג2(;";

אחריפסקה)10(יבוא: )ב(

חברהשעשתהמעשהשישבומשוםמיזוגמלאאוחלקי,בניגוד ")10א(
להוראותסעיף8א;";

בסעיף27- )6(

אחריפסקה)8(יבוא: )א(

ספקגדולשהתנהמתןהנחהאסורה,בניגודלהוראותסעיף8)ג1(; ")8א(
קמעונאיגדולשהיהצדלהסדרעםספקגדולשנכללברשימה, )8ב(

שתוצאתוהיאהנחהאסורה,בניגודלהוראותסעיף8)ג2(;";

אחריפסקה)10(יבוא: )ב(

חברהשעשתהמעשהשישבומשוםמיזוגמלאאוחלקי,בניגוד ")10א(
להוראותסעיף8א;"ע

מהצעדהמוצעולאפשרלקמעונאיםלהיערךאליובאופן
היקף לעניין הקובע האחוז כי לקבוע מוצע הדרגתי,
המכירותכאמור,יעלהמדישנתכספים,ב־1בינוארבכל

שנה,בנקודתאחוזנוספתע

לפסקאות )5( ו–)6(

מוצעלהחילאתההוראותהקבועותבסימןג'לפרק
ב'לחוקהמזון,בנוגעלאכיפה,עונשיןועיצומיםכספיים,

עלההוראותהמוצעותבהצעתחוקזוע

ר ב ס ה י  ר ב ד



687 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

תיקוןחוקהמזון
-תחילהוהוראת

שעה

תחילתושלסעיף8)ג1(ו־)ג2(לחוקהמזון,כנוסחובסעיף63)2(לחוקזה,ביוםכ'64ע )א(
בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(ע

שרהכלכלהוהתעשייהרשאילהאריךבצואתתקופתהוראתהשעהבתקופות )ב(
נוספותשלאיעלובמצטברעלשלוששניםנוספותע

תיקוןחוקהתחרות
הכלכלית

בחוקהתחרותהכלכלית,התשמ"ח-1271988,בסעיף3,בפסקה)4(-65ע

בפסקתמשנה)ב(,בסופהיבוא"ועלעופות-אםאחדהצדדיםלהסדרהואמגדל )1(
עופותשהואאואדםקשוראליומחזיקמשחטה";

בפסקתמשנה)ד(,אחריההגדרה"מגדל"יבוא: )2(

""משחטה"-מיתקןהמיועדלביצועאחתאויותרמפעולותאלה:שחיטתעופות,
מריטתנוצותיהםוהוצאתאיבריםמהםע"

ולקמעונאים הגדולים לספקים לאפשר כדי  סעיף 64
המוצעות החוק להוראות להיערך הגדולים 
במסגרתסעיף8)ג1(ו־)ג2(,כנוסחובסעיף63לחוקמוצע
זה,מוצעלקבועכיתחילתםשלסעיפיםאלהתהיהביום
כ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(ענוסףעלכך,מוצעלקבוע
שעה כהוראת זו חוק בטיוטת המוצעות ההוראות את
לשלוששנים,אשרשרהכלכלהוהתעשייהיהיהרשאי
להאריכהבצולתקופותנוספותשלאיעלובמצטברעל
שלוששניםנוספות,כדישיהיהניתןלבחוןאתהשפעתן
עלענףהמזוןוהטואלטיקהואתהצורךבהןלאחראותה

תקופהע

חוקהתחרותהכלכליתקובעאיסורכלליעל  סעיף 65
ביניהם להתקשר עסקים המנהלים אדם בני 
בהסדרכובל,ובכללזהלתאםביניהםמחירים,כמויות
וכדומהעסעיף3)4(לחוקהתחרותהכלכליתקובעכיהסדר
הסדר ייחשב לא בסעיף, הקבועים התנאים על שעונה
בו, הקבועים לתנאים בכפוף מאפשר, השאר ובין כובל,
לקייםהסדריםכובליםבתחוםהחקלאות)בפרקזה-פטור

כך החקלאי הפטור את לתקן מוצע זה בסעיף חקלאי(ע
שהסדרביןמגדלים,שנמצאיםבקשריבעלותעםמשחטה,
לגידולפטם,לאייחשבכהסדרשאינוהסדרכובלעזאתמפני
שהפטורהחקלאי,נועדלהגןעלמגדליםולאעלגורמים
תעשייתיים גורמים בין הסדרים בהתאם, תעשייתייםע
שבבעלותםמשחטות,אינםמשרתיםאתתכליתהפטור
על יחול שלא כך הפטור את לצמצם יש ולכן החקלאי

הסדריםמסוגזהע

כמוכן,תיאוםמחיריםוכמויותבמקטעהגידולשל
גורמיםשבבעלותםמשחטהבענפיעופותהמאכלעשוי
להביאלעלייתמחיריםלצרכןעלפיכך,כחלקממאמציה
שלהממשלהלהפחיתאתיוקרהמחיה,מוצעלתקןאת
עופות בגידול שעוסק שמי כך הכלכלית התחרות חוק
למאכל,שהואאואדםקשוראליומחזיקבמשחטה,לא
יחסהתחתהוראותסעיף3)4(לחוקהתחרותהכלכליתעעל
פיהתיקון,עלהסדרשצדלוהואמישעוסקבגידולעופות
וקשורלמשחטהכאמור,יחולוההוראותהכלליותשלחוק

התחרותהכלכליתבנוגעלהסדריםכובליםע
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פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1281965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-66ע

האמורבסעיף137יסומןכסעיףקטן)א(,ואחריויבוא: )1(

הוגשלוועדהמקומיתתשריטלגבימקרקעיןבבעלותמשותפתשלהמדינה, ")ב(
רשותהפיתוחאוהקרןהקיימתלישראל,יחדעםבעליםאחרים,לאתאשר
הוועדההמקומיתאתהתשריטאלאלאחרשהעבירהאותולרשותמקרקעי
ישראללפרקזמןשל45ימיםלשםקבלתעמדתהלענייןאישורהתשריט;חלף
פרקהזמןהאמורולאהתקבלהעמדתרשותמקרקעיישראל,רשאיתהוועדה

המקומיתלאשראתהתשריטע";

בסעיף145א- )2(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"בקשהלהיתרבמקרקעיישראל"; )א(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שרהפניםיקבע"יבוא"לענייןסעיףקטן)א("; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוגשהבקשהלהיתרלגבימקרקעיןבבעלותמשותפתשלהמדינה, ")ג(
רשותהפיתוחאוהקרןהקיימתלישראל,יחדעםבעליםאחרים,תיתן
רשותמקרקעיישראלאתעמדתהלבקשהלהיתרבתוך45ימיםמיום
שהוגשהלההבקשה;לאתתקבלהחלטהבבקשהלהיתראלאאםכן
התקבלהעמדתרשותמקרקעיישראלאושחלףפרקהזמןלמתןעמדתה

כאמור,לפיהמוקדםע";

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 66

והבנייה, התכנון לחוק 137 בסעיף הקיים ההסדר
התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,מאפשר
לוועדות להגיש משותפים במקרקעין יחיד לבעלים
מקרקעין של חלוקה תשריטי ובנייה לתכנון המקומיות
וקק"ל, הפיתוח רשות המדינה, עם משותפת בבעלות
וזאתבלישתידרשהסכמתכללהבעליםבמקרקעיןעכך,
פעמיםרבותתשריטיחלוקהבחלקותבבעלותמשותפתעם
קרקעותהמדינהמוגשיםעלידיהבעליםהפרטייםונדונים
בוועדותהתכנון,במרביתהמקרים,בלישהובאולידיעת
רשותמקרקעיישראלעמצבדבריםזהיוצרלרובחלוקה
למעשה וגורעת מיטבית שאינה כזו או בבסיסה שגויה

מזכויותהמדינהבמקרקעיהע

לחוק 145א בסעיף הקיים ההסדר בחינת כן, כמו
כי מעלה בנייה להיתרי בקשות לגבי והבנייה התכנון
בבעלות למקרקעין התייחסות כל כולל אינו ההסדר
זה מצב וכי אחרים, בעלים עם המדינה של משותפת
לאנכנסתחתההסדרהייחודילגבימתןהסכמתרשות
מקרקעיישראללבקשהלהיתרבנייהבמקרקעיישראלע
מכיווןשכך,סדהזמניםהנתוןבידיהרשותלבחינתבקשות

להיתריבנייהבמקרקעיןבבעלותמשותפתאינומאפשר
אתהשלמתכללהבדיקותהנדרשותלגיבושמענהלהן

ומתןהתייחסותבזמןע

בבעלות בקרקעות שבו למצב גורמים אלה כל
במחוז דונם כ־250,000 )למשל המדינה של משותפת
הצפון(,קייםקושילבצעפיתוחמיטבישלהקרקעוזכויות

בנייהכדילקדםבנייהשליחידותדיורותשתיותע

בהתאםלכך,מוצעלתקןאתסעיף137לחוקהתכנון
והבנייהולקבועכיכאשרמוגשלוועדההמקומיתתשריט
המדינה, קרקעות חלוקהבחלקהבבעלותמשותפתעם
בתוך ישראל, מקרקעי רשות עמדת את הוועדה תקבל
פרקזמןקצוב,של45ימים,בטרםאישורתשריטהחלוקהע
עודמוצעלקבועכיאםלאהתקבלהתגובתהרשותבתוך
המועדהאמור-יראואתרשותמקרקעיישראלכאילו

הודיעהשאינהמתנגדתלאישורהתשריטע

נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיף145אלחוקהתכנון
והבנייהולקבועכיבקרקעותבבעלותמשותפתיחדעם
קרקעותהמדינה,לאיאשרמוסדתכנוןבקשהלהיתרבנייה
במקרקעין,בטרםקבלתהתייחסותרשותמקרקעיישראל,

בדומהלהסדרהקבועכיוםביחסלמקרקעיישראלע
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בסעיף157א)ו(,בסופויבוא"בוצעההסטייהמהיתרלפיסעיףקטןזהבמקרקעין )3(
243)א(,רשאיגםמנהלהרשותלאכיפהבמקרקעיןאומישהוא המפורטיםבסעיף

הסמיכולכךלהורותכאמורבסעיףקטןזה";

בסעיף221,בסעיףקטן)א(,במקום"מ־30ימים"יבוא"מ־45ימים"; )4(

בסעיף222,בסעיףקטן)ב(,בכלמקום,במקום"בתוך60ימים"יבוא"בתוך90 )5(
ימים";

בסעיף254ו,בסעיףקטן)א(,אחרי"לקופתהרשותהאוכפת"יבוא"בהתאםלפירוט )6(
שלהלן:

לענייןביצועעבודהאסורה-חייבבתשלוםהוצאותהביצועמישהורשע )1(
לפיסעיף243)ג(;

לענייןשימושאסור-חייבבתשלוםהוצאותהביצועמישהורשעלפי )2(
סעיף243)ו(;

אםהרשותהאוכפתהיאהיחידההארציתלאכיפה,עלגבייתהוצאות )3(
שלאשולמובמועדלפיסעיףזהיחולוהוראותחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות

והוצאות,התשנ"ה-1291995;

אםהרשותהאוכפתהיאועדהמקומית,רשותמקומיתהמוסמכתלאכיפה )4(
אורשותהטבעוהגנים,עלגבייתהוצאותהביצועלפיסעיףזהתחולפקודת

המסים)גבייה(ע"

לפסקה )3(

כיום מאפשר והבנייה התכנון לחוק 157א)ו( סעיף
יחידה המים או החשמל מתשתית לנתק רישוי לרשות
שלמסחר,שירותים,תעשייהאודיור,אםבנייתהנעשתה
בסטייהמהיתרעבמסגרתתפקידהפועלתהרשותלאכיפה
שהן והבנייה התכנון חוק לפי עבירות נגד במקרקעין
משמעותיותיותרבהיקפיםובייעודיהקרקעהרגישיםיותר
מאשררשותהרישוי,עלפירובעמשוםכך,מוצעלאפשראת
הסמכותגםלרשותלאכיפהבמקרקעיןבמקריםשלבנייה
בלאהיתראובסטייהמהיתר,במקרקעיןשהוגדרובסעיף
243)א(כמקרקעיןשאליהםהתייחסהמחוקקברמתחומרה
לאומיות; לתשתיות המיועדים )מקרקעין יותר גבוהה
שהוכרזו מקרקעין החופית; בסביבה המצויים מקרקעין
כקרקעחקלאית;מקרקעיןשהםגןלאומיאושמורתטבע,
אומיועדיםלכך,ומקרקעיןהמיועדיםבתוכניתלשטחים

ציבורייםפתוחים(ע

לפסקאות )4( ו–)5(

הרשותלאכיפהבמקרקעיןמוציאהמדישנהמאות
צוויםמינהלייםעכךלמשל,בשנת2021הוציאההרשות
1,838צוויםמינהלייםובשנת2022הוציאה2,026צווים
מינהלייםעאחוזביצועהצוויםבחמשהשניםהאחרונות
עומדכעתעלכ־70%עמוצעלתקןאתסעיף221)א(לחוק
התכנוןוהבנייהולהאריךאתתקופתהאכלוסהמאפשרת
הריסתבנייהלאחוקיתלתקופהשל45ימיםבמקום30
ימים,וכןלתקןאתסעיף222)ב(לחוקהאמורולהאריךאת

תוקףהצוויםלתקופהשל90ימיםבמקום60ימים,כדי
משטרת ובעיקר לאכיפה הרשות היערכות את לאפשר
התקופה הארכת הצוויםע לביצוע סיוע למתן ישראל
לביצועהצוויםתאפשרהוצאהלפועלשלמספרגדוליותר
שלצוויםמינהליים,בסיועמשטרתישראל,בלילהטילעל
המשטרהעומסבלתיסביר,ובכךלחסוךבזמןשיפוטימבתי

המשפטבבקשותלהארכתצוויםע

לפסקה )6(

התכנון לחוק 254ו בסעיף הקבוע ההסדר פי על
והבנייה,הוצאותעלויותהריסהשמוציאההרשותלאכיפה
במקרקעיןבשלהריסותבגיןצוויםמינהלייםושיפוטיים
ייתבעובתביעהאזרחיתמולהאחראיעלהבנייהעהסדר
זהמייצרמצבשבולשםגבייתההוצאותנדרשתהמדינה
לתבועאזרחים,באמצעותפרקליטותהמדינהעהתביעות
ניהול לצורך המדינה של ומשאבים זמן דורשות עצמן
הליכיםשעניינםהחזרהוצאותכנגדחשבוניותשהוצאו
בחקיקה קיים מנגנון על מבוסס המוצע התיקון בפועלע
ומאפשר התשמ"ד-1984(, הניקיון, שמירת )חוק אחרת
אתחיובושלמישאחראיעלביצועעבודהאושימוש
אסוריםלפיהחוק,בתשלוםההוצאותשהוציאההרשות
לאכיפהבמקרקעיןבביצועהצועההוצאותישולמולרשות
פקודת תחול ההוצאות גביית ועל במקרקעין, לאכיפה
לגביית המרכז את להסמיך מוצע עוד )גבייה(ע המסים
קנסות,אגרותוהוצאות)בפרקזה-המרכזלגבייתקנסות(
לגבותאתהחובבשלהוצאותשהוציאההרשותלאכיפה

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 129

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 690

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה

תחילתושלסעיף254ו)א(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף66)6(לחוקזה,67ע )א(
במועדתחילתצושקבעאתסכוםההוצאותלביצועצוויםלפיסעיף254ו)ב(לחוק

התכנוןוהבנייהע

סעיף137)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף66)1(לחוקזהוסעיף145א)ג( )ב(
לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף66)2()3(לחוקזהיחולועלתשריטיםלגבימקרקעין
בבעלותמשותפתועלבקשותלהיתרלגבימקרקעיןבבעלותמשותפת,כמשמעותם
הרישוי לרשות או המקומית לוועדה הוגשו אשר בהתאמה, האמורים, בסעיפים
כמשמעותןבסעיפים17ו־30לחוקהאמור,בהתאמהולפיהעניין,החלמיוםתחילתו

שלחוקזהע

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1301995,בסעיף1,בפסקה)16(68ע
להגדרה"חוב",במקום"קנסשהטילביתמשפטאוקנסמינהלי,המשולםלקופתועדה
מקומיתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)בחוקזה-ועדהמקומית("
יבוא"קנסשהטילביתמשפט,קנסמינהליאוהוצאותביצועלפיסעיף254ולחוק
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,המשולמיםלקופתועדהמקומיתכמשמעותהבחוק
האמור)בחוקזה-ועדהמקומית(",במקום"לגבותו"יבוא"לגבותם"ובמקום"לאייגבה

הקנס"יבוא"לאייגבוהקנסאוההוצאות,לפיהעניין"ע

לביצועהצו,ככלשלאשולמועלידיהחייבבביצועהצוע
בהגשת כאמור הוא ההוצאות גביית הליך להיום נכון
תביעתהשבהכלפיהחייבבביצועהצועהליךזהאינויעיל
אומוצדקבנסיבותהעניין,ועלכןמוצעלייעלאתתהליך
הגבייהכךשיבוצעעלידיגורםמינהליומיומןלכך,האמון
עלגבייתחובותהמדינהעלאחרשייקבעובתקנותסכומים
יוכל ביצועהצו, בגין שישולמו ההוצאות של מוגדרים
המרכזלגבייתקנסותלגבותאתהחובותבשלההוצאות,
אםאלהלאישולמועלידיהחייבבביצועהצו,במועד

כפישייקבעע

מוצעלקבועאתתחילתהסדריגבייתהוצאות  סעיף 67
ביצועהצולפיסעיף254והמוצעלמועדתחילת 
צושייקבעעלידישרהפניםבאישורועדתהפניםוהגנת
הסביבהשלהכנסת,בענייןסכוםההוצאותלביצועצווים,

מכוחסמכותולפיסעיף254ו)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיההסדריםבדברקבלת
ובקשות חלוקה לתשריטי ישראל מקרקעי רשות עמדת
עם משותפת בבעלות המדינה שבהם במקרקעין היתר
אחרים,יחולועלתשריטיםובקשותהיתרשהוגשולוועדה
המקומיתאולרשותהרישויהחלמיוםתחילתושלחוקזהע

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,  סעיף 68
התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוקהמרכזלגביית 
קנסות(,הוסמךהמרכזלגבייתקנסותלגבותבעבורהוועדות
המקומיותקנסשהטילביתמשפטאוקנסמינהליהמשולם
לוועדהמקומיתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהעכדי
שלוועדותהמקומיותתהיהאפשרותלגבותגםהוצאות
התכנון לחוק 254ו סעיף לפי צו ביצוע בשל שהוציאו
חוק את לתקן מוצע זה, בפרק המוצע בנוסחו והבנייה
המרכזלגבייתקנסות,כךשהוועדההמקומיתתוכללפנות
ולבקשאתהסמכתהמרכזגםבאשרלחובזהעתיקוןזהייתן

מענהמקיףלצורךהוועדותבגבייתחובותיהןע

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשפ"ב,עמ'1010ע 130
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תיקוןחוקמקרקעי
ציבור)פינויקרקע(

בסעיף4)א(לחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1311981,אחרי"ולאיאוחר69ע
משלושיםושישהחודשיםמיוםהתפיסה"יבוא"ואםהיומקרקעיהציבורמיועדים

-לאיאוחרמ־60חודשיםמיוםהתפיסה",ובסופויבוא"לענייןזה-

"מקרקעיציבורמיועדים"-מקרקעיןהכלוליםבתחוםתוכניתבתתוקףשייעודם
דרך, פתוח, ציבורי שטח מלונאות, מסחר, מלאכה, תעשייה, למגורים,
מיתקניתשתיותאותשתיותלאומיות,ובלבדשהמקרקעיןאינםמשמשים

בפועללמגורים;

"דרך","מיתקניתשתית","תוכנית"ו"תשתיותלאומיות"-כהגדרתםבחוקהתכנון
והבנייה,התשכ"ה-1321965ע"

נרחבע שטח פני על פרושים ישראל מקרקעי  סעיף 69
משוםכך,איןביכולתהשלרשותמקרקעיישראל 
שבנייהולה, הקרקעות כל על ורצוף הדוק פיקוח לבצע
והדברפותחפתחלפלישהבלתימבוקרתלקרקע,שאף
עשוילחלוףזמןעדלאיתורהבידימפקחירשותמקרקעי
קשה פגיעה פוגעת ישראל למקרקעי פלישה ישראלע
במשאבציבוריונוסףעלכך,לעיתיםתכופות,היאמעכבת
פיתוחובנייהבמקרקעיןעבשניםהאחרונותמתחדדהצורך
בכליאכיפהיעיליםלמיגורהפלישותשכןפעמיםרבות
הפלישותמונעותשיווקשלאלפייחידותדיור,והימשכות
ההליכיםהמשפטייםאינהמאפשרתפינוייעילומהירשל

הקרקעכדישיהיהניתןלממשאתייעודהע

בהתאםלהוראההקבועהכיוםבחוקמקרקעיציבור
)פינויקרקע(,התשמ"א-1981,לאניתןלהוציאצולסילוק
יותר לפני שהתרחשה לקרקע פלישה לגבי מינהלי יד
מ־36חודשיםעבנסיבותאלה,הכליהיחידהעומדלרשות

משפטיים הליכים ניהול הוא הפלישה לפינוי המדינה
הנמשכיםבדרךכללפרקזמןארוךעמנתונירשותמקרקעי
שיעור כי עולה האחרונות השנים חמש לגבי ישראל
ההצלחהבפינויפלישותכאלההואנמוךיחסיתועומד
על50%בלבדמכללהפלישותהישנותעהרחבתהתקופה
שבמסגרתהיהיהניתןלפעוללהוצאתצוסילוקתוביל
לכךשכמותהפלישותתרדבאופןמשמעותי,וכךישוחררו
שטחיםנדרשיםלפיתוחולשיווקעלכןמוצעלתקןאתחוק
)פינויקרקע(,התשמ"א-1981,ולקבועכי מקרקעיציבור
במקרהשלתפיסתקרקעשלאכדין,יהיהניתןלהוציאצו
מינהליבתוךתקופהשל60חודשיםמיוםהתפיסהולא
36חודשיםמיוםהתפיסהכפישקבועבחוקכיוםעזאת
במטרהלאפשרהתמודדותבאמצעיםמינהלייםעםמספר

גדוליותרשלפלישותע

ס"חהתשמ"א,עמ'105ע 131

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 132
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הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה

תיקוןהחוק
להסדרתהביטחון

בגופיםציבוריים

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1331998)בפרקזה-החוקלהסדרת70ע
הביטחון(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הוועדה"יבוא: )א(

""הוועדההמייעצת"-ועדהמייעצתשהוקמהלפיסעיף11א;";

אחריההגדרה"מערכותממוחשבותחיוניות"יבוא: )ב(

""סוגפעולותאבטחה"-כלאחדמאלה:

פעולותאבטחהימית; )1(

פעולותאבטחהפיזית; )2(

פעולותלאבטחתמידע; )3(

פעולותלאבטחתמערכותממוחשבותחיוניות; )4(

"עלותתקציבית"-הסכוםהנקובבהגדרת"הצעתחוקתקציבית"בסעיף
3גלחוק־יסוד:משקהמדינה134;";

אחריההגדרה"קציןמשטרה"יבוא: )ג(

האסדרה, עקרונות לחוק 4 בסעיף כמשמעותה - האסדרה" ""רשות
התשפ"ב-1352021;";

בסעיף10- )2(

הוצאותהאבטחהבמדינתישראלגבוהותובכל  כללי 
של הגידול שיעורי גבוהע עולותבשיעור שנה 
תקציביםבתחומיהאבטחההינםגבוהיםמאודועומדים
בממוצעעלכ־8%בשניםהאחרונותעמלבדהשפעתהעלות
הכלכליתעלתקציבהמדינה,הרגולציההנוקשהבאבטחה
מייצרתהשפעותשליליותבכלכלההישראלית,ביןהשאר
בשלהיותהמעודדתהעסקהבפריוןנמוךבמקוםשימוש

בטכנולוגיות,ובעלתהשפעהישירהעליוקרהמחיהע

ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת החוק
התשנ"ח-1998)בפרקזה-החוקלהסדרתהביטחון(,קובע
כילקציןמוסמךנתונההסמכותלתתהנחיותמקצועיות
אבטחת על לאחראי או ביטחון לממונה ציבורי, לגוף
מערכותממוחשבותחיוניות,בכלהנוגעלפעולותאבטחה,
ובכללזההנחיותבענייןבקרהודיווחעעםזאת,הקצינים
המוסמכיםלעיתיםאינםמודעיםלהשלכותהכלכליותשל
הנחיותיהםהמקצועיות,וכןלאמוטלתעליהםחובהלערוך
דוחהערכתהשפעותאסדרה)RIA(טרםמתןההנחיותע
נוסףעלכך,קייםפערמובנהלענייןהשלכותכלכליות,
תקציביותומשקיות,בהחלטותשמתקבלותעלידיגורם

שאינואחראיעלההוצאההתקציביתועלהמשמעויות
הכלכליות,וכדילצמצםפערזהנדרשתהטמעהשלמנגנון
מטרת ההחלטותע קבלת תהליך לתוך זה לעניין ייעודי
השינויהמוצעבתיקוןזההיאלייעלאתמנגנוןקביעת
ההנחיותהמקצועיותמכוחהחוקלהסדרתהביטחון,באופן
כלכליים שיקולים ההנחיות קביעת בתהליך שיטמיע

ותקציבייםע

לפסקה )1( סעיף 70  

מוצעלהוסיףלסעיף1לחוקהגדרותלמונחים 
המייעצת" "הוועדה ובהם המוצע, בתיקון המשמשים
אבטחה", פעולות "סוג המוצע, 11א סעיף לפי המוקמת

"עלותתקציבית"ו"רשותהאסדרה"ע

לפסקה )2(

מוצעלהוסיףלסעיף10לחוקלהסדרתהביטחוןאת
סעיףקטן)א2(ובולקבועכיבבואולתתהנחיותמקצועיות
מןהסוגיםהמפורטיםבסעיף11א)ה(המוצע,יידרשהקצין
המוסמךלהטמיעלתוךמערךהשיקוליםהמנחהאותוגם
שיקוליםכלכלייםותקציביים,וכןלבחוןהשפעותמשקיות

ס"חהתשנ"ח,עמ'348;התשפ"ג,עמ'23ע 133

ס"חהתשל"ה,עמ'206ע 134

ס"חהתשפ"ב,עמ'125ע 135
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אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )א(

קציןמוסמךאומישהואהסמיךלכךלאייתןלגוףציבורי")א2( )1(
הנחיותמקצועיותמןהסוגיםהמפורטיםבסעיף11א)ה(אלאלאחר
ששקלשיקוליםכלכלייםותקציבייםובחןאתההשפעותהמשקיות
האפשריותשלההנחיותהמקצועיות,ולאחרשהביאלפניהוועדה
המייעצתאתההנחיותושקלאתהמלצותיה,אםניתנו,בהתאם

להוראותסעיף11אע

לשםביצועהבחינההאמורהבפסקה)1(,רשאיהקציןהמוסמך )2(
אומישהואהסמיךלכךלפנותלגוףהציבורילקבלתהערכתעלויות
שליישוםההנחיותהמקצועיותוכןסקירהשלההשפעותהמשקיות
האפשריות;הגוףהציבוריימסורלקציןהמוסמךאתהערכתהעלויות

והסקירההאמורותבתוך15ימיםמיוםפנייתהקציןהמוסמךע

הנחיהמקצועיתשעלותיישומהעולהעלהעלותהתקציביתתעמוד )א3(
בתוקפהלתקופהשלאתעלהעלחמששנים,ואולםאיןבכךכדילגרוע
מסמכותושלהקציןהמוסמך,לאחרשפעלכאמורבסעיףקטן)א2(לחדש

אתההנחיההמקצועיתלתקופותנוספותע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הקציןהמוסמךיתעדבאופןמרוכזאתההנחיותהמקצועיותשנתן ")ד(
לגופיםהציבורייםהמונחיםעלידוע

אפשריותבשלההנחיותעלהנחיותמקצועיותיכולותלהיות
השפעותכלכליותכגוןהצורךלהקצותיותרמשאביזמןאו
כוחאדםלשםיישוםההנחיה,אוהשפעותמשקיותכגון
עלייהבמחירהמוצראוהשירותשמספקהגוףהציבורי
לאזרחיםויצירתעיכובבמתןהשירותכתוצאהמהחמרת
רשאי המוסמך הקצין אומנם ביטחוניע בבידוק דרישות
לתתהנחיותמקצועיותאףאםהןיוצרותאתההשפעות
האמורות,ואולםעליולהיותמודעלהןולהביאןבחשבון
במסגרתשיקוליוערצויאףששיקוליםאלהיישקלועלידי
הקציןהמוסמךגםבשארההנחיותהמקצועיותשהואנותן,
אלאשמוצעלקבועכיקיימתחובהלשקולאותםבהנחיות
מקצועיותמהסוגיםשיפורטובסעיףקטן)ה(לסעיף11אהמוצעע
כמוכן,בטרםתינתןההנחיההמקצועיתמהסוגהאמור,יידרש
הקציןהמוסמךלהעביראתטיוטתההנחיותלהתייעצותעם

הוועדההמייעצתשתוקםלפיסעיף11אהמוצעע

עודמוצעלקבוע,כיהקציןהמוסמךרשאילפנותלגוף
הציבורילצורךקבלתהערכהראשוניתשלהעלויותשל
יישוםההנחיותהמקצועיותמהסוגיםהמפורטיםבסעיף
הגוף ועל אפשריות, משקיות השלכות סקירת וכן 11א
הציבורייהיהלמסוראותםלקציןהמוסמךבתוך15ימים

מיוםשפנהאליוע

בלילגרועמחובתהקציןהמוסמךלשקולשיקולים
כלכלייםולהתייעץעםהוועדההמייעצתטרםמתןהנחיות

מקצועיותמסוגיםמסוימים,כמפורטלעיל,מוצעלקבועכי
הנחיהמקצועיתכלשהישעלותיישומהעולהעלהסכום
3גלחוק־ הנקובבהגדרת"הצעתחוקתקציבית"בסעיף

יסוד:משקהמדינה)בפרקזה-עלותתקציבית(,תעמוד
בתוקפהלתקופהשלחמששניםבלבדעזאתבמטרהלבחון,
אחתלחמששנים,לכלהפחות,אתההנחיותהמקצועיות
שישלהןעלותתקציביתמשמעותיתובאופןזהלוודאשיש
הצדקהליישוםהנחיותמקצועיותהמטילותנטלמשמעותי

עלהקופההציבוריתע

עםזאת,מוצעכילאיהיהבכךכדילגרועמסמכות
הקציןהמוסמךלחדשאתההנחיההמקצועיתלתקופות
נוספות,לאחרשפעלבהתאםלהוראותסעיףקטן)א2(המוצעע

המוסמך הקצין של חובתו את לקבוע מוצע עוד
לתעדבאופןמרוכזאתההנחיותהמקצועיותשנתןלגופים
הציבורייםהמונחיםעלידו,כדילהבטיחזיכרוןארגוני

ויכולתבקרהוביקורתעצמיתע

נוסףעלכך,מוצעלהטילעלהקציןהמוסמךליידע
בכתבאתהגוףהציבוריבעתמתןההנחיות,עלאפשרותו
לבקשעיוןחוזרבהנחיותהמקצועיותשניתנולולפיסעיף
10אלחוקאולהגישעררלפיסעיף11לחוק,עלהחלטה

שניתנהבבקשהלעיוןחוזרכאמור,לפיהענייןע
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הקציןהמוסמךיידעבכתבאתהגוףהציבורי,בעתמתןההנחיות )ה(
המקצועיותאושינוין,כיקיימתאפשרותלעיוןחוזרבהנחיותהמקצועיות
לפיסעיף10א,ולהגשתעררעלהחלטהשניתנהבבקשהלעיוןחוזרלפי

סעיף11ע";

בסעיף11,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )3(

תמונהועדתעררבתשלושהחברים,ואלהיהיוחבריה: ")א(

נציגהגוףשאליושייךהקציןהמוסמךהנותןאתההנחיהשעליה )1(
עוררים,שימנהראשהממשלה,השראושרהביטחון,לפיהעניין,והוא

יהיהיושבהראש;

נציגציבורבעלכישורים,ניסיוןוהכשרהבתחוםהביטחוןוהאבטחה, )2(
שימנהראשהממשלה,השראושרהביטחון,לפיהעניין;

נציגציבורבעלכישורים,ניסיוןוהכשרהבתחוםהניהולוהכלכלה, )3(
שימנהשרהאוצריחדעםראשהממשלה,השראושרהביטחון,לפי

הענייןע";

אחריסעיף11יבוא: )4(

תוקםועדהמייעצתשתפקידהלייעץלקציןהמוסמך11אע"ועדהמייעצת )א(
בשאלותהנוגעותלתהליךקבלתההחלטותוניהולהסיכונים
באבטחהבגופיםציבורייםבשיםלבלהשפעותהכלכליות,
התקציביותוהמשקיות,ככלשישנן,שלהנחיותמקצועיות

מןהסוגיםהמפורטיםבסעיףקטן)ה(ע

חוותדעתהשלהוועדההמייעצתתכלולאתמסקנותיה )ב(
בדבראופןהביצועשלתהליךבחינתניהולהסיכוניםבשים
לבלהשפעותהכלכליות,התקציביותוהמשקיותשלההנחיות
התהליך של לטיוב המלצות לכלול ועשויה המקצועיות,
האמור;חוותדעתהוועדהתהיהמייעצת,ואיןבהכדילגרוע
מסמכותושלהקציןהמוסמךלתתהנחיותמקצועיותלפי

סעיף10)א(ע

לפסקה )3(

חברי שעניינו לחוק 11)א( סעיף את לתקן מוצע
ועדתהעררלענייןהנחיותמקצועיות,ולקבועכיהנציג
הערר בוועדת והכלכלה הניהול בתחום כישורים בעל
ימונהבמשותףעלידישרהאוצרואחדמשלושתהשרים
הקצינים משתייכים שאליהם הגופים על הממונים
או לאומי לביטחון השר הממשלה, ראש - המוסמכים
הנחיותיו שעל המוסמך הקצין זהות לפי הביטחון, שר

המקצועיותמוגשהעררע

לפסקה )4(

פעילות את שיסדיר 11א, סעיף את להוסיף מוצע
הוועדההמייעצתע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

כדילאפשרתהליךעבודהמעמיקוסדורשלניהול
סיכוניםתוךבחינתהשפעותכלכליות,תקציביותומשקיות
קביעת בתהליך הנשקלים הביטחוניים השיקולים לצד
הנחיותמקצועיות,מוצעלהקיםועדהמייעצתשתפקידה
ההשפעות בחינת תהליך בעניין המוסמך לקצין לייעץ
כאמורלצדהשיקוליםהביטחונייםעחוותדעתהעשויה
לכלולהמלצותלטיובשלהתהליךהאמור,אךאיןבהכדי
לגרועמסמכותהקציןהמוסמךלתתהנחיותמקצועיותלפי
סעיף10)א(לחוק,והיאאינהנכנסתבנעליהקציןהמוסמך

בבחירתהחלופההאבטחתיתע
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אלהחבריהוועדההמייעצת: )ג(

רשות ראש יושב שימנה האסדרה רשות נציג )1(
האסדרה,והואיהיהיושבהראש;

נציגהגוףשאליושייךהקציןהמוסמך,שימנה )2(
ראשהגוףכאמור,לפיהעניין;

שימנה האוצר במשרד תקציבים אגף נציג )3(
הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר;

נציגבעלמומחיותבתחוםהאבטחה,שימנההשר )4(
האחראיעלהקציןהמוסמך,לפיהעניין,מקרבעובדי

משרדואומקרבהציבור;

שאינו ציבורי לגוף מקצועיות הנחיות לעניין )5(
משרדממשלתי-נציגהמשרדהממשלתיהאחראי
עלהגוףהציבוריאועלתחוםהפעילותשלו,שימנה

השרהאחראיעלאותומשרדע

עלהוועדההמייעצתיחולוהכלליםהמפורטיםלהלן: )ד(

לו נקבעה כן אם אלא ועדה חבר ימונה לא )1(
התאמהביטחוניתלמשרהבהתאםלסיווגהביטחוני
הדרוש,כפישיקבעהגוףשאליושייךהקציןהמוסמך,

לפיהעניין;

מישמוסמךלמנותחברועדהמייעצתלפיסעיף )2(
זהרשאילמנותלוממלאמקום,שעליויחולוהכללים

החליםעלחברהוועדההמייעצת;

לסעיף קטן )ג(

מוצעשלחבריהוועדההמייעצתימונוגורמיםבעלי
מקצועיותהןבתחוםהאבטחהוהןבתחומיםכלכליים-
רשות נציג יעמוד המייעצת הוועדה בראש תקציבייםע
תהליכי בתחום מומחיות בעל גורם שהוא האסדרה,
קביעתמדיניותציבורית,תוךבחינתהשפעותכלכליות
ומשקיותוניהולסיכוניםעשארהחבריםיהיו:נציגהגוף
שאליושייךהקציןהמוסמך;נציגאגףהתקציביםבמשרד
האוצר;נציגבעלמומחיותבתחוםהאבטחהשימנההשר
האחראיעלהגוףשאליושייךהקציןהמוסמך,הואהשר
לביטחוןלאומיאוראשהממשלה,לפיהעניין;ובמקרים
שבהםההנחיותהמקצועיותניתנותלגוףציבורישאינו
משרדממשלתי-נציגהמשרדהממשלתיהאחראיעל
הגוףהציבוריאועלתחוםפעילותו,כגוןמשרדהתחבורה,
משרדהחינוךאומשרדהבריאותעזאת,משוםשלמשרד
האחראיעלהגוףהציבוריאועלתחוםפעילותוישיתרון
בהיכרותעםההשלכותהכלכליות,התקציביותוהמשקיות
שלההנחיותהמקצועיותעלהגוףהציבוריאועלתחום

הפעילותהאמורע

ביחסלגוףציבורישהואמשרדממשלתי,איןצורך
במינוינציגשלאותומשרדלחברבוועדה,היותשלנציג

רוחביתלעניין זוויתראייה אגףהתקציביםבוועדהיש
ההשלכותהכלכליות,התקציביותוהמשקיות,עלבסיס

היכרותועםהמשרדיםהממשלתייםע

לסעיף קטן )ד(

הוועדה על יחולו אשר הכללים את לקבוע מוצע
המייעצת:

חברועדהלאימונהאלאאםכןנקבעהלוהתאמה
ביטחוניתלמשרהבהתאםלסיווגהביטחוניהדרוש,כפי
שיקבעהגוףשאליושייךהקציןהמוסמך,לפיהעניין;מי
למנות רשאי זה, סעיף לפי ועדה חבר למנות שמוסמך
לוממלאמקוםובלבדשיחולועליוהכלליםהחליםעל
ביחס זה ובכלל ממלא, הוא מקומו שאת הוועדה חבר
לסיווגביטחוניורקעמתאימים;קיוםהוועדההמייעצת,
סמכויותיהותוקףהחלטותיה,לאייפגעומחמתשהתפנה
מקומושלחברבה,אומחמתליקויבמינויואובהמשך
כהונתו,ובלבדשמכהניםבהרובחבריה;בלילגרועמן
האמור,מוצעכיהמנייןהחוקילישיבתהוועדההמייעצת
הקצין שייך שאליו הגוף נציג ובהם חבריה רוב יהיה
המוסמך,אלאאםכןנעדרמןהישיבהבלאהודעהבעניין
ליושבראשהוועדה,אוהסכיםלקיוםהישיבהבהיעדרוע
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ותוקף סמכויותיה המייעצת, הוועדה קיום )3(
החלטותיה,לאייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחבר
בהאומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבד

שמכהניםבהרובחבריה;

בלילגרועמהאמורבפסקה)3(,מונהנציגהגוף )4(
לישיבת החוקי המניין המוסמך, הקצין שייך שאליו
הוועדההמייעצתיהיהרובחבריהובהםנציגהגוף
האמור,אלאאםכןנעדרמןהישיבהבלאהודעהליושב
ראשהוועדההמייעצת,אוהודיעעלהסכמתולקיום

הישיבהבהיעדרו;

ואולם חסויים, יהיו המייעצת הוועדה דיוני )5(
הוועדה רשאית - מסווגים שאינם עניינים לגבי
לקבועאחרתבהסכמתנציגהגוףשאליושייךהקצין
המוסמך;המלצותהוועדההמייעצתיימסרולבעלי

סיווגביטחונימתאיםבלבד;

הוועדההמייעצתתקבעאתסדריעבודתהאם )6(
לאנקבעולפיחוקזה,בכפוףלקביעתהגוףשאליושייך

קציןהמוסמךלענייןסיווגביטחוניואבטחתמידעע

הנחיהמקצועיתשתוגשלוועדההמייעצת)בסעיףזה )ה(
-הנחיהמקצועיתנבחנת(,תהיהאחתמאלה:

הנחיהמקצועיתראשונהשלהקציןהמוסמךלגוף )1(
ציבוריאשרלאהונחהעלידובעברלענייןאותוסוג

פעולותאבטחה;

כלל של כמכלול בחינה - שנים לחמש אחת )2(
אבטחה, פעולות סוג מאותו המקצועיות ההנחיות
שניתנולגוףציבורי,אםעלותןהמצטברתעולהעלפי

שנייםמהעלותהתקציבית;

נוכחותושלנציגהגוףשאליושייךהקציןהמוסמךבדיוני
האחרים, לנציגים ביחס בכיר מעמד מקבלת הוועדה,
בשלהחשיבותהרבהשישלמקצועיותשלהגוףשאליו
שייךהקציןהמוסמךבתחוםהאבטחהולאחריותולרמת
האבטחהבגוףהציבוריעעםזאת,ישלאפשרקיוםשלדיוני

הוועדהבהיעדרו,במקריםמסוימיםע

בעניינים אך חסויים, יהיו הוועדה דיוני כי מוצע
אחרת, לקבוע רשאית תהיה הוועדה מסווגים, שאינם
ובכל המוסמך, הקצין שייך שאליו הגוף נציג בהסכמת
סיווג לבעלי יימסרו המייעצת הוועדה המלצות מקרה,
ביטחונימתאיםעעודמוצע,כיהוועדהתקבעאתסדרי
עבודתה,אםלאנקבעולפיהחוקלהסדרתהביטחוןובכפוף
למגבלותסיווגביטחוניואבטחתמידעכפישיקבעהגוף

שאליושייךהקציןהמוסמךע

לסעיף קטן )ה(

בהנחיות המייעצת הוועדה עבודת מיקוד לצורך
קריטריונים לקבוע מוצע משמעותיות, השלכות בעלות

להנחיותהמקצועיותשיוגשולקבלתחוותדעתהוועדה:

לגוףציבורי הנחיותמקצועיותראשונותשניתנות )1(
שלאהונחהבעברלענייןאותוסוגפעולותהאבטחהעל

ידיאותוקציןמוסמך;

אחתלחמששנים-בחינהכמכלולשלכללההנחיות )2(
לגוף אבטחהשניתנו פעולות תחום המקצועיותמאותו
ציבורימסוים,אםעלותןהמצטברתעולהעלפישניים

מהעלותהתקציבית;
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פעולות סוג מאותו מקצועיות, בהנחיות שינוי )3(
אבטחה,הניתנותלגוףציבוריבמהלךשנהנתונה,אשר
מתקייםלגביואחדאויותרמהמאפייניםהמפורטיםלהלן:

עלותיישוםהשינויביחסלגוףהציבורי )א(
היאבגובההעלותהתקציבית,לפחות;

המקצועית ההנחיה שינוי יישום עלות )ב(
על הקיימת, ההנחיה מעלות 25% על עולה
בסיסהערכהתקציביתשלהגוףהציבורי,ובלבד
שהעלותשליישוםשינויההנחיהלאפוחתת

ממחציתהעלותהתקציבית;

גופים כמה על חל ההנחיה שינוי )ג(
המוסמך הקצין להנחיית הכפופים ציבוריים
ועלותוהמצטברתעולהעלפישלושהמהעלות

התקציבית;

הגוףהציבוריהניחלפניהקציןהמוסמך )ד(
כי ממשי חשש המעלים מבוססים ממצאים
להביא עשויה הנבחנת המקצועית ההנחיה
בפריון, המחיה, ביוקר משמעותית לפגיעה

בתוצראובשגרתהחייםהתקינהע

עלאףהאמורבסעיף10)א2(,הוועדההמייעצתרשאית )ו(
מסוימים בעניינים לפטורקציןמוסמךמהתייעצותעימה,
אובהנחיותמקצועיותהניתנותלגופיםציבורייםמסוימים,
מבוצעת שלשמן התכליות מתקיימות לא כי מצאה אם

ההתייעצותלפיסעיףזהע

הוועדההמייעצתלאתדוןבהנחיותמקצועיות- )ז(

שינויבהנחיותמקצועיותמאותוסוגפעולותאבטחה )3(
במהלךשנהנתונה,אשרעומדבאחדמהתבחיניםהאלה:
שינוישעלותיישומושווהלעלותהתקציביתאועולה
להנחיה ביחס משמעותית יישומו שעלות שינוי עליו;
המקצועיתהקיימת;שינויבהנחיותהמשפיעותעלכמה
או גבוהה; מצטברת בעלות במקביל, ציבוריים גופים
הנחיותשלגביהןהניחהגוףהציבוריממצאיםמבוססים
המעליםחששממשיכייישומןיביאלפגיעהמשמעותית
בהתנהלותוהכלכליתאושיהיולונגזרותמשמעותיות
יישום כאשר לדוגמה, והחברהע הכלכלה המשק, על
ההנחיהיגרוםלשיבושיםבתחבורהאובתעבורתנוסעים,
שתביא הציבורי הגוף של התפקוד ביכולת לפגיעה
לירידהמשמעותיתבתוצרולהשתתהעלויותהעודפות
עלהאזרחיםכךשמחירהשירותאוהמוצרשמספקהגוף

הציבורייעלה,וכיוצאבאלהע

לסעיפים קטנים )ו( ו–)ז(

ביחס המייעצת הוועדה עבודת את למקד כדי
לאפשר מוצע לבחינה, הנדרשות המקצועיות להנחיות

לוועדההמייעצתלפטורקציןמוסמךמהתייעצותבעניינים
מסוימיםאובהנחיותמקצועיותהניתנותלגופיםציבוריים
מסוימים,אםהיאסבורהכיהתכליותשלשמןמבוצעת
ההתייעצותעימהאינןמתקיימותבאותםמקריםמסוימיםע

עודמוצעכיהוועדהלאתדוןבהנחיותמקצועיות
מסוגיםמסוימים:הנחיותשלקציןמוסמךלגוףשאליוהוא
משתייךעזאת,כיווןשבהחלטותהמתקבלותבתוךהגופים
הרלוונטייםמובאיםבחשבוןבאופןמובנהגםשיקולים
כלכלייםותקציביים;כאשרהחוקלהסדרתהביטחוןמחייב
אתהקציןהמוסמךלהתייעץעםגורםחיצוני,שאינוהגוף
הציבורי,לפנימתןההנחיותהמקצועיות;הנחיותשהתקבלה
בעניינןהחלטהשלהממשלהאוועדתשריםלפיסעיף5
לחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-2002,לפיסעיפים
7)ב()2(או)4(לאותוחוק;והנחיותשניתנותלמפעלימערכת
מערכת בעבור מוצרים המייצרים ומפעלים הביטחון
הביטחון,כפישמוגדריםבצושלשרהביטחון,בהתאם

לפרט)3(לתוספתהראשונהלחוקלהסדרתהביטחוןע
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שלקציןמוסמךהניתנותלגוףשאליוהואשייך; )1(

זה חוק לפי עליו שחלה מוסמך קצין של )2(
ההנחיות מתן לפני אחר, גורם עם התייעצות חובת

המקצועיות;

אשרבעניינןהתקבלההחלטהשלהממשלהאו )3(
שלועדתהשריםשהוקמהלפיסעיף5לחוקשירות
7)ב()2( הביטחוןהכללי,התשס"ב-1362002,לפיסעיף

או)4(לאותוחוק;

שנציגהממונהעלהביטחוןבמערכתהביטחון )4(
הביטחון" מערכת ל"מפעלי הביטחון, למשרד נותן
ולמפעליםהמייצריםמוצריםבעבורמערכתהביטחון,
בהתאם הביטחון, שר של בצו מוגדרים שהם כפי

לפרט)3(לתוספתהראשונהע

לשםגיבושחוותדעתהשלהוועדההמייעצת,יעביר )ח(
הקציןהמוסמךלעיונה,עםהעתקלגוףהציבורי,אתטיוטת
ההנחיותהמקצועיותהנבחנות,בצירוףהתייחסותהכוללת

אתכלאלה:

ישרתו שאותו האבטחתי הצורך בדבר הסבר )1(
יכול כאמור הסבר הנבחנות; המקצועיות ההנחיות
שייערךבידיהגוףהציבוריאםההנחיותהמקצועיות
הנבחנותגובשויחדעםהגוףהציבורי,לפישיקולדעתו

שלהקציןהמוסמך;

הערכתעלויותשליישוםההנחיותהמקצועיות )2(
הנבחנותוסקירתהשפעותמשקיותאפשריותשלההנחיות,
עלבסיסהתייעצותעםגורמיםשהקציןהמוסמךימצא
לנכון;הקציןהמוסמךרשאילהנחותאתהגוףהציבורי
לערוךולהעבירהערכתעלויותוסקירהכאמורישירות

לוועדההמייעצת,עםהעתקאלהקציןהמוסמך;

לסעיפים קטנים )ח( ו–)ט(

מוצע המייעצת, הוועדה דעת חוות גיבוש לצורך
ההנחיות טיוטת את לעיונה יעביר המוסמך הקצין כי
המקצועיותהנבחנותיחדעםהתייחסותמקצועיתלגבי
האופןשבוההנחיותהמקצועיותיסייעולאבטחתהגוף,
המשקיות ההשלכות סקירת ראשונית, עלויות הערכת
האפשריותואתהתייחסותהקציןהמוסמךלהיבטניהול
סיכוניםוניתוחתוחלתהסיכוןואםאלהמצוייםבידו-גם
נתוניםבדברהעלותשלחלופותהאבטחההאפשריותמול
התועלתמהןעהתייחסותזויכולהלהיעשותעלבסיספרק
ב'למדריךלניהולסיכוניםברגולציהומדיניותציבורית
שלוע האינטרנט באתר הממשלה ראש משרד שפרסם
ההתייחסותהמקצועיתלאופןשבוההנחיותהמקצועיות
יסייעולאבטחתהגוףתיערךעלידיהקציןהמוסמך,ואם

הגוף עם יחד המוסמך הקצין ידי על גובשו ההנחיות
הציבורי,ההסברבדברהצורךהאבטחתייכוללהיערךעל
ידיהגוףהציבורי,לפישיקולדעתושלהקציןהמוסמךעכמו
כן,הערכתהעלויותשליישוםההנחיותוסקירתההשלכות
המשקיותשלהןתיערךבהתייעצותעםגורמיםשהקצין
המוסמךימצאלנכוןלהתייעץעימם,והקציןהמוסמךיכול
להנחותאתהגוףהציבורילערוךולהעבירלידיהוועדה
ההשלכות סקירת ואת העלויות הערכת את המייעצת
המשקיותבאופןישיר,עםהעתקלקציןהמוסמךעהעתקמן
המסמכיםשיועברולוועדההמייעצתיועברובמקבילגם
לגוףהציבוריעעודמוצע,כיהוועדההמייעצתתוכל,לפי
שיקולדעתה,לפטוראתהקציןהמוסמךמהעברתמסמכים
אופרטיםמסוימיםבהתייחסותוהמקצועיתכאמור,כולם

אוחלקםע

ס"חהתשס"ב,עמ'79ע 136
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התייחסותלהיבטיניהולסיכונים,בחירתתוכנית )3(
הסיכון, תוחלת וניתוח בסיכונים לטיפול פעולה
שנשקלוביחסלהנחיותהמקצועיות,ואםאלהמצויים
האבטחה חלופות של העלות בדבר נתונים - בידו

האפשריותאלמולהתועלתמהןע

הוועדההמייעצתרשאיתלפטוראתהקציןהמוסמך )ט(
מהעברתמסמכיםאומהתייחסותלפרטיםהמפורטיםבסעיף

קטן)ח(,כולםאוחלקם,לפילשיקולדעתהע

כמפורט למועדים בהתאם תפעל המייעצת הוועדה )י(
להלן:

המוסמך הקצין שהעביר מיום ימים 15 בתוך )1(
הגוף רשאי )ח(, קטן בסעיף כאמור המסמכים את
הציבורילהעבירמיוזמתולוועדההמייעצת,עםהעתק
לקציןהמוסמך,הערכתעלויותשליישוםההנחיות
משקיות השפעות וסקירת הנבחנות המקצועיות
אפשריותשלההנחיות;נוסףעלכך,רשאיתהוועדה
המייעצתלבקשמהגוףהציבוריסקירתהשוואהבין־

לאומיתלגביהנחיותמקצועיותהנהוגותבקרבמדינות
גופים של אבטחה לצורכי ביחס בעולם, מפותחות

ציבורייםדומים;

הוועדההמייעצתתודיעלקציןהמוסמךבכתב, )2(
כאמור המסמכים את שקיבלה מיום ימים 30 בתוך
בסעיףקטן)ח(,אםבכוונתהלייעץלובענייןההנחיות

המקצועיותהנבחנות;

על המוסמך לקצין המייעצת הוועדה הודיעה )3(
כוונתהלייעץלוכאמורבפסקה)2(,תמסורלואתחוות
דעתהבענייןההנחיותבתוך90ימיםמיוםשקיבלהאת

המסמכיםכאמורבסעיףקטן)ח(;

לסעיף קטן )י(

תפעל שלפיהם הזמנים לוחות את לקבוע מוצע
המסמכים מהעברת ימים 15 בתוך המייעצת: הוועדה
לוועדהעלידיהקציןהמוסמך,יוכלהגוףהציבורילהעביר
ההנחיות יישום של עלויות הערכת לוועדה מיוזמתו
המקצועיותהנבחנותוסקירתהשפעותמשקיותאפשריות
הוועדה רשאית המתאימים ובמקרים ההנחיות, של
בין־ השוואה סקירת הציבורי מהגוף לבקש המייעצת

לאומיתלגביהנחיותמקצועיותהנהוגותבקרבמדינות
מפותחותבעולם,ביחסלצורכיאבטחהשלגופיםציבוריים

דומיםעכמוכן,מוצעשהוועדההמייעצתתודיעלקצין
בעניין לו לייעץ בכוונתה אם ימים 30 בתוך המוסמך
ההנחיותהמקצועיותנושאפנייתועאםהודיעההוועדה
המייעצתכיבכוונתהלייעץלקציןהמוסמך,היאתמסור
לואתחוותדעתהבענייןההנחיותבתוך90ימיםמיום
שקיבלהאתהמסמכיםלפיסעיףקטן)ח(עאםלאהודיעה
שאין הודיעה או כאמור הוועדההמייעצתעלכוונתה
בכוונתהלייעץלקציןהמוסמך,בתוך30ימיםאולאמסרה
לקציןאתחוותדעתהבתוך90ימיםמקבלתהמסמכים,
בלאחוות גם אתההנחיות לתת המוסמך רשאיהקצין

דעתהוועדהע
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לקציןהמוסמך המייעצת הוועדה הודיעה לא )4(
עלכוונתהלייעץלו,אוהודיעהשאיןבכוונתהלייעץ
כאמור,בתוך30ימים,אולאמסרהלואתחוותדעתה
בתוך90ימיםמיוםקבלתהמסמכיםכאמורבסעיףקטן
)ח(,הקציןהמוסמךייתןאתההנחיותהמקצועיותלגוף

הציבוריללאחוותדעתהשלהוועדההמייעצתע

מצאהקציןהמוסמךכיישנהדחיפותביטחוניתבמתן )יא(
מהסוגים מקצועיות הנחיות לתת רשאי יהיה ההנחיות,
המפורטיםבסעיףקטן)ה(אףללאהתייעצותעםהוועדה
המייעצת,ובלבדשהקציןהמוסמךיגישאתההנחיותלוועדה

המייעצתבתוך180ימיםממתןההנחיותכאמורע"

החוקלהסדרת
הביטחון-הוראת

מעבר

הנחיותמקצועיותמאותוסוגפעולותאבטחה,שניתנולגוףציבוריועמדובתוקפןערב71ע
יוםתחילתושלחוקזה,ושעלותןהמצטברתעולהעלפישנייםמהעלותהתקציבית,
יובאולבחינתהוועדההמייעצתלפיסעיף11א)ה()2(לחוקלהסדרתהביטחוןכנוסחו
בחוקזה,כמכלול,בתוךחמששניםמיוםהתחילההאמור,במועדיםשתקבעהוועדה

המייעצתבתיאוםעםהקציניםהמוסמכיםע

לסעיף קטן )יא(

לצורךמתןמענהלצרכיםביטחונייםדחופים,מוצע
כיאםמצאהקציןהמוסמךכיישדחיפותביטחוניתבמתן
הנחיותמןהסוגיםהמפורטיםבסעיףקטן)ה(יוכללתתאת
ההנחיותלגוףהציבוריבאופןמיידיבלאצורךבהתייעצות
עםהוועדההמייעצת,ובלבדשיגישאותןלהתייעצותעם

הוועדהבתוך180ימיםממתןההנחיותכאמורע

כדילוודאשגםהנחיותמקצועיותשניתנולפני  סעיף 71 
ושעלות המוצע התיקון של לתוקף כניסתו 
יישומןהיאמשמעותית,נבחנותבאופןכלשהומןההיבט
הכלכליוהמשקי,מוצעלקבועהוראתמעברולפיההנחיות
מקצועיותמאותוסוגפעולותאבטחהשניתנולגוףציבורי
ושעלותן זה, חוק של תחילתו יום ערב בתוקפן ועמדו
המצטברתעולהעלפישנייםמהעלותהתקציבית,יובאו
כנוסחו 11א)ה()2( סעיף לפי המייעצת הוועדה לבחינת
בתיקוןהמוצע,כמכלול,בתוךחמששניםמיוםהתחילה
והקצין המייעצת הוועדה בין שיתואם במועד האמור,

המוסמךהרלוונטיע
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החוקלהסדרת
הביטחון-תחילה

חובתהתייעצותעםהוועדההמייעצתלפיסעיף10)א2(לחוקלהסדרתהביטחוןכנוסחו72ע
בחוקזהתחל45ימיםלאחרהקמתהוועדההמייעצת,עםמינוירובחבריהבהתאם
לזהותהקציןהמוסמך,ובכללםיושבהראש;יושבראשהוועדההמייעצתיודיעלקצין

המוסמךבכתבעלמינוירובחבריהוועדהכאמורע

לתת מוסמכים מקצינים למנוע שלא כדי  סעיף 72 
הנחיותמקצועיותעדלמינויכלחבריהוועדה 
המייעצתולפגועבכךבאבטחתהגופיםהציבוריים,מוצע
סעיף לפי המייעצת הוועדה עם ההתייעצות חובת כי
10)א2(המוצעתחללאחר45ימיםמיוםהקמתהוועדה

הקצין לזהות בהתאם חבריה רוב מינוי עם המייעצת,
הוועדה ראש יושב וכי הראש, יושב ובכללם המוסמך,
המייעצתיודיעלקציןהמוסמךבכתבעלמינוירובחברי

הוועדהכאמורע
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פרק י"ט: בריאות

סימן א': ביטוחי בריאות

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1371981)בסימןזה-חוקהפיקוח73ע
עלהביטוח(-

אחריסעיף78כביבוא: )1(

"פרק ז'3: כיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים 
בישראל

בפרקזה-78כגעהגדרות-פרקז'3

"הודעתתשלום"-כמשמעותהבסעיף78כז)ג(;

"הוצאותהניתוח"-כלההוצאותהרפואיותהנדרשותלשם
ביצועהניתוחוהאשפוזהנלווהלו,ובכללזהשכר
רופאמרדים,הוצאותבעבורחדרניתוח,ציודמתכלה,
והאשפוז הניתוח במהלך שניתנו תרופות שתלים,
ובדיקותשבוצעוכחלקמהניתוח,וכןהוצאותבעבור
אשפוז,ובכללזהאשפוזטרםהניתוח,עדלתקרהשל

30ימיאשפוז;

"הסדרניתוח"-כהגדרתובסעיף13לחוקהתוכניתהכלכלית
הכלכליתלשנות המדיניות חקיקהליישום )תיקוני

התקציב2015ו־2016(,התשע"ו-1382016;

לפסקה )1( סעיף 73 
שירותים על הפיקוח חוק את לתקן מוצע  כללי

פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981)בסימןזה- 
חוקהפיקוחעלהביטוח(,ולהוסיףבואתפרקז'3,שכותרתו
בישראל"ע פרטיים ניתוחים לעניין דומה ביטוחי "כיסוי
לכיסוי זכאי אדם שבהם במצבים עוסק המוצע הפרק
ביטוחיבשלניתוחבישראל,הןמכוחפוליסתביטוחשהוא
מבוטחבהוהןמכוחתוכניתשב"ןשלקופתהחוליםשהוא
חברבה,וקבועותבוהוראותשונותשיחולועלמבטחים

וקופותחולים,כפישיפורטלהלןע

לסעיף 78כג

ז'3 בפרק המשמשים מונחים כמה להגדיר מוצע
המוצע,ובהםהמונחיםהמפורטיםלהלןעיצויןכיההגדרות
המוצעותנוגעותלהוראותפרקז'3בלבד,וכיייתכןשחלק
בהוראות או אחרות דין בהוראות מוגדרים, מהמונחים

מינהל,באופןשונהע

"השקל ניתוחים ביטוח "פוליסת ההגדרה לעניין
פוליסות של עיקריים סוגים שני יש כיום, - הראשון""

ביטוחבריאותהמעניקותכיסוילניתוחיםפרטייםבישראלע
הסוגהאחדהוא"פוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון"
"פוליסת הוא האחר והסוג זה, בסעיף להגדירו שמוצע
ביטוחניתוחים"משליםשב"ן"",שמוצעלהגדירובסעיף

78לבלענייןההסדרהמוצעבאותוסעיףע

פוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון"היאפוליסה
המעניקהלמבוטחשיפויבשלניתוחפרטיבישראל,הניתן
בלאקשרלשאלהאםהמבוטחחברבתוכניתשב"ן)שירותי
בריאותנוספים(שלקופתחוליםאולזכאותולבצעאת

הניתוחבאמצעותתוכניתהשב"ןע

לעומתזאת,פוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן"
היאפוליסההמעניקהלמבוטחשיפויבשלניתוחפרטי
בישראל,במקריםשבהםתוכניתהשב"ןשלקופתהחולים
שהמבוטחחברבהאינהמכסהאתהניתוחאואםהרופא

המנתחאינונמצאבהסדרניתוחעםקופתהחוליםע

יצויןכיכלסוגיפוליסותהביטוחכאמורהוצאולפי
תוכניתלביטוחניתוחיםעלפיההגדרההמוצעת,"תוכנית
ביטוח הכוללת ביטוח תוכנית היא ניתוחים" לביטוח

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשפ"ב,עמ'864ע 137

ס"חהתשע"ו,עמ'39ע 138

ר ב ס ה י  ר ב ד



703 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,
התשנ"ד-1391994;

"הממשקהמקוון"-כמשמעותובסעיף78כו)א(;

"ניתוח"-לרבותטיפולרפואישמבוצעבידירופאמומחה
כתחליףלביצועניתוח,ושנועדלהשיגמטרהדומה

למטרתהניתוחשאותוהואמחליף;

שלא בישראל שמבוצע ניתוח - בישראל" פרטי "ניתוח
במסגרתסלשירותיהבריאות;

בריאות ביטוח בחוק כהגדרתו - הבריאות" שירותי "סל
ממלכתי,לרבותסלהשירותיםוהתשלומיםשלהקופה

כמשמעותובסעיף8)א4(לחוקהאמור;

"פוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון""-פוליסהשהוצאה
לפיתוכניתלביטוחניתוחים,הכוללתשיפויבשלניתוח
פרטיבישראל,ובכללזהכיסויהוצאותהניתוח,הניתןבלא

תלותבזכויותהמבוטחלפיתוכניתשב"ן,אםישכאלה;

"קופתחולים"-כהגדרתהבחוקביטוחבריאותממלכתי
קופה לרבות נוספים, בריאות שירותי מתן לעניין

כמשמעותהבסעיף10)א(לחוקהאמור;

"תוכניתלביטוחניתוחים"-תוכניתביטוחהכוללתביטוח
לניתוחיםפרטייםבישראלשהונהגהביוםכ"בבשבט

התשע"ו)1בפברואר2016(אולאחריו;

"תוכניתשב"ן")שירותיבריאותנוספים(-תוכניתלשירותים
נוספיםכמשמעותהבסעיף10)א(לחוקביטוחבריאות

ממלכתי;

לניתוחיםפרטייםבישראל,שהונהגהביום1בפברואר2016
אולאחריועזאת,כיווןשהחלממועדזהתוכניותלביטוח
ניתוחיםהןתוכניותביטוחהמתחדשותאחתלשנתייםע
יובהר,כיתוכניתלביטוחניתוחיםיכולשתכלולכיסויים
נוספיםעכך,למשל,כיוםתוכניותלביטוחניתוחיםכוללות

גםכיסוילהתייעצותעםרופאיםמומחיםע

כמוכןמוצעלהגדיראתהמונח"הוצאותהניתוח",
פוליסותהביטוחהאמורותעלפי שבעדןניתןשיפוילפי
ההוצאות כל הן הניתוח הוצאות המוצעת, ההגדרה
הרפואיותהנדרשותלשםביצועהניתוחוהאשפוזהנלווה
לו,ובכללזהשכררופאמרדים,הוצאותבעבורחדרניתוח,
הניתוח במהלך שניתנו תרופות שתלים, מתכלה, ציוד
והאשפוזובדיקותשבוצעוכחלקמהניתוח,וכןהוצאות
בעבוראשפוז,ובכללזהאשפוזטרםהניתוח,עדלתקרהשל

30ימיאשפוזעלמעןהסרספק,יובהר,כיבמסגרתההוצאות
כאמור,נכלליםגםשכרםשלרופאמנתחוהצוותהרפואי
המלווהאתהניתוחוהאשפוזהנלווהלווכןהוצאותבעבור
ביקורתרפואיתלאחרהניתוחעההגדרההמוצעתלקוחה
שירותים על הפיקוח בתקנות כיום הקיימת מההגדרה
פיננסיים)ביטוח()תנאיםבחוזהביטוחלניתוחיםוטיפולים
מחליפיניתוחבישראל(,התשע"ה-2015)בסימןזה-תקנות

הביטוח(,בהתאמותנוסחקלותע

לענייןזה,מוצעלהגדירניתוח,באופןשיכלולגם
טיפולרפואישמבוצעבידירופאמומחהכתחליףלביצוע
ניתוח,ושנועדלהשיגמטרהדומהלמטרתהניתוחשאותו
תקנות עם אחד בקנה העולה באופן זאת, מחליףע הוא

הביטוחוהתוכניותלביטוחניתוחיםשמונהגותעלפיהןע

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ע 139
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לעניין החלים התעריפים - הבריאות" משרד "תעריפון
מטופליםהמופניםעלידיקופותהחולים,לפיתעריפון
משרדהבריאותכהגדרתובחוקהתחשבנותביןבתי
חוליםלקופותחוליםלשנים2021עד2025)התחשבנות
בעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,

התשפ"ב-1402021ע

חובתמבטחלשלם
לקופתחולים
בעבורניתוח

שבוצעבתוכנית
שב"ן

כאמור78כדע בסכום תשלום, חולים לקופת יעביר מבטח )א(
בסעיףקטן)ב(,בעבורניתוחפרטיבישראלשנערךלמבוטח

)בסעיףזה-ההחזר(,אםמתקיימיםכלאלה:

העמיתמבוטחבפוליסתביטוחניתוחים"השקל )1(
הראשון"והפוליסהכוללתכיסוילניתוחמאותוסוג;

הרופאשביצעאתהניתוחנמצאבהסדרניתוח )2(
עםהמבטח;

הניתוחבוצעומומןבאמצעותתוכניתשב"ןע )3(

לסעיף 78כד

מוצעלקבועבסעיף78כדהמוצעחובתתשלוםשל
חברתביטוחלקופתחולים,בשלניתוחיםשבוצעוומומנו
בתוכניתשב"ןשלקופתהחולים,כמפורטלהלןעלפיסעיף
קטן)א(המוצע,חובתהתשלוםתחולאםמתקיימיםכל
התנאיםהאלה:)1(העמיתמבוטחבפוליסתביטוחניתוחים
"השקלהראשון",והפוליסהכוללתכיסוילניתוחמאותו
חברת עם ניתוח בהסדר נמצא המנתח הרופא )2( סוג;
הביטוח;)3(הניתוחבוצעומומןבאמצעותתוכניתשב"ן

שלקופתהחוליםע

יובהרכיחובתהתשלוםכאמורתחולאףאםקיים
שוניביןתוכניתהשב"ןותנאיהפוליסהלענייןאופןביצוע
הניתוח,המוסדהרפואישבומבוצעהניתוח,הטכנולוגיה
שבהנעשהשימושבניתוחוהאביזרים,אםנדרשיםלשם

ביצועהניתוחע

לפיסעיףקטן)ב(המוצע,סכוםההחזריהיהבגובה
מחירהניתוחכפישהואקבועבתעריפוןמשרדהבריאות,
לענייןמטופליםהמופניםעלידיקופותחולים)תעריףב'(,

אוהסכוםשנקבעבצולפיסעיף78כההמוצע,לפיהנמוך
ההשתתפות את לנכות יש ההחזר מסכום מביניהםע
העצמיתשהמבוטחשילםלקופתהחוליםבשלהניתוח,

אםשילםע

ההצעהלהטילאתחובתהתשלוםעלחברותהביטוח,
מעניקהבפועללקופתהחוליםמעיןזכותשיבובמולחברת
הביטוחעלפיכך,מבחינהמהותית,לאמדוברבהטלתחיוב
חדשעלחברותהביטוח,אלאבאמצעילחייבאתחברת
הביטוחלעמודבהתחייבותשלהלמתןכיסויביטוחילפי

פוליסתהביטוחע

ההסדרהמוצעיקטיןאתהוצאותהניתוחשקופות
החוליםנושאותבהן,כיווןשהקופותיקבלומחברותהביטוח
החזרחלקיעלעלויותהניתוחיםשבוצעובאמצעותתוכניות
השב"ןשלהןעיצויןכי,בהבדלממבטחיםפרטיים,לפיסעיף
10)ו(לחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1994)בסימן
זה-חוקביטוחבריאותממלכתי(,קופותהחוליםמחויבות
באיזוןאקטואריואינןרשאיותלצבוררווחיםעלפיכך,עם
הקטנתהוצאותהקופותעלהניתוחיםכאמור,צפוישיוזלו
הפרמיותהמשולמותבתוכניותהשב"ןאו,לחלופין,שיורחבו
השירותיםשניתניםבמסגרתתוכניותהשב"ןעכתוצאהמכך,
מבוטחשמשלםבעבורכיסויביטוחידומהכמתוארלעיל,
צפויליהנותמהוזלהמסוימתבעלותתוכניתהשב"ןאו
מהגדלתהיצעהשירותיםשניתניםלובתוכניתהשב"ן,ואלה

יחולוגםעלכללהחבריםבתוכניותהשב"ןע

כיווןשהמחיריםלפיתעריפוןמשרדהבריאותנמוכים
ההחזר בפועל, הניתוחים מעלות בממוצע, בכ־25%,
שישלמוחברותהביטוחלאיכסהבאופןמלאאתעלות
קופת כי היא הדבר משמעות החוליםע לקופת הניתוח
בכך ויש הניתוח, מעלויות חלק בעצמה תממן החולים
כדילבטא,במידתמה,אתהתחייבותהשלהקופהלשפות

אתהמבוטחבשלהניתוחע

ככלל,עלויותהניתוחיםהמבוצעיםבמסגרתתוכנית
הניתוחים לעלויות בהשוואה יותר נמוכות הן השב"ן
לחברותהביטוחהפרטיותעעםזאת,כדישלאלחייבאת
חברתהביטוחלשלםיותרמעלותהניתוחשהיאהתחייבה
לכסותבמסגרתפוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון",
מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע,בצו,מחירנמוךיותר,

כמפורטבסעיף78כההמוצעע
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סכוםההחזריהיההסכוםהנמוךמביןאלה,בניכוי )ב(
ההשתתפותהעצמיתשהמבוטחשילםלקופתהחוליםבשל

הניתוח,אםשילם:

מחירהניתוחלפיתעריפוןמשרדהבריאות; )1(

78כה,אם מחירהניתוחשנקבעבצולפיסעיף )2(
נקבעע

קביעתמחירניתוח
לפיהסדרניתוח

שלמבטח

סברהממונה,בהתבססעלנתוניםשהציגלפניומבטח,78כהע )א(
אחדאויותר,כימחירושלניתוחמסוגמסויםלפיהסדר
ניתוחשלהמבטחנמוךמהמחירשלניתוחמאותוסוגלפי
לשר להמליץ הממונה רשאי הבריאות, משרד תעריפון
האוצרלקבוע,בצולפיסעיףקטן)ב(,כימחירהניתוחלעניין
78כדיהיההמחירהנמוךביותרלפיהסדרהניתוח סעיף
כאמורלאותוסוגשלניתוח,ובלבדשהממונהשוכנעכי
אותומחירהואמחירסבירבנסיבותהעניין;הממונהיצרף

להמלצתואתהנתוניםשעליהםהיאמבוססתע

שרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,רשאילקבוע,בצו, )ב(
מחירלניתוחשיהיההמחירשנקבעבהסדרניתוחשלמבטח
כאמורבהמלצתהממונהלפיסעיףקטן)א(,ושיחוללעניין
חובתהתשלוםשלהמבטחלפיסעיף78כד;שרהאוצררשאי
שלאלקבלאתהמלצתהממונה,ושרהבריאותרשאישלא

לתתאתהסכמתולצו,מנימוקיםשיירשמוע

שרהאוצררשאילהעבירלשרהבריאותאתהמלצת )ג(
הממונהוהנתוניםשצורפולה,לשםקבלתהסכמתוכאמור

בסעיףקטן)ב(ע

לסעיף 78כה

שתשלם ההחזר סכום שלפיו מנגנון לקבוע מוצע
סכום יהיה 78כד, סעיף לפי חולים ביטוחלקופת חברת
הבריאות, משרד בתעריפון הקבוע מהסכום יותר נמוך

כמפורטלהלןע

מוצעלקבועכיבמקרהשבוסברהממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכון)בסימןזה-הממונה(,בהתבססעל
נתוניםשהציגהלפניוחברתביטוח,אחתאויותר,כימחירו
שלניתוחמסוגמסויםלפיהסדרניתוחשלחברתהביטוח
נמוךמהמחירשלניתוחמאותוסוגלפיתעריפוןמשרד
הבריאות,הממונהיהיהרשאילהמליץלשרהאוצרלקבוע,
בצו,כימחירהניתוח-לענייןחובתהתשלוםשחלהעל
כלחברותהביטוחלפיסעיף78כד-יהיההמחירהנמוך
ביותרלפיאותוהסדרניתוחעמוצעכיהממונהיפעילאת
סמכותווימליץעלקביעתמחירכאמור,רקאםשוכנעכי
אותומחירהואמחירסבירבנסיבותהענייןעמטרתושל
סייגזההיאלאפשרלממונהשיקולדעתשלאלהמליץ
עלקביעתמחירמסויםלניתוחאםסברכימחירהניתוח
לפיהסדרניתוחשהציגהלפניוחברתהביטוחהואנמוך

באופןחריגואינומשקףאתהמחיריםהמקובליםבשוקע
הנתונים את להמלצתו יצרף הממונה כי לקבוע מוצע

שעליהםהיאמתבססתע

שרהאוצריהיהרשאי,בהסכמתשרהבריאות,לקבוע
ששר כדי הממונהע בהמלצת כאמור לניתוח מחיר בצו
הבריאותיוכללבחוןאתהבסיסלקביעתהצוולתתאת
הסכמתו,מוצעלקבועכישרהאוצריהיהרשאילהעביר
לשרהבריאותאתהמלצתהממונהוהנתוניםשצורפולהע
יובהר,כיהממונהלאיעבירנתוניםשישבהםכדילחשוף
אתזהותהמבטחשעליסודפנייתוגובשההמלצתואו
נתוניםאחריםשחלאיסורעלהעברתםלפיחובתהסודיות

הקבועהבסעיף50אלחוקהפיקוחעלהביטוחע

ככלל,עלהשריםלקבלאתהמלצתהממונה,והם
יהיורשאיםשלאלקבלהרקבהתקייםנימוקיםשיירשמוע
זונועדהלהבטיח,מצדאחד,שחברתביטוחלא הוראה
תידרשלשלםמחירגבוהיותרמהמחירשהייתהמשלמת
לפיהסדרניתוחשהיאצדלו,ומצדאחר,שלאייקבעמחיר
ניתוחשאינוסביר,במקרהשהוצגמחירחריגשאינומשקף

אתהמחיריםהמקובליםבשוקע
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הרשותתפעילותתחזקממשקמקווןומאובטחלשם78כועהממשקהמקוון )א(
יישוםהוראותפרקזה;הממשקהמקווןיכולשיהיהחלק
מאמצעיטכנולוגיהמשמשלשםהעברתמידעשלאלפי

פרקזהע

על שיחולו ביצוע הוראות לקבוע רשאי הממונה )ב(
המקוון הממשק הפעלת לעניין חולים וקופות מבטחים
והעברתמידעכאמורבסעיפים78כז)א(ו־78לב)ג(באמצעות

הממשקהמקווןע

באמצעות ביניהם, יעבירו ומבטחים חולים קופות )ג(
הממשקהמקוון,אתהמידעהנדרשלשםביצועהפעולות
להוראות בהתאם והכול ו־78לב, 78כז בסעיפים כאמור

הממונהלפיסעיףקטן)ב(ע

הרשותלאתשמורמידעכאמורבסעיףקטן)ג(מעבר )ד(
לפרקהזמןהקצרביותרהדרושלשםהפעלהתקינהשל

הממשקהמקווןע

בדיקתפרטים
בממשקהמקוון,

הודעתתשלום
ומועדהתשלום

לשםקבלתתשלוםכאמורבסעיף78כד,תבדוקקופת78כזע )א(
חולים,באמצעותהממשקהמקוון,אםחברהקופהמבוטח
בפוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון";היהחברהקופה
מבוטחכאמור,תבדוקהקופה,באמצעותאותוממשק,את

זהותהמבטחואתמועדתחילתהפוליסהע

לסעיף 78כו

לשםהעברתהתשלוםכאמורבסעיף78כדוכןלשם
העברתמבוטחיםלפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן"
לפיהוראתהמעברשבסעיף78לב,ישצורךבבדיקתמידע
שקייםאצלקופותהחוליםאוחברותהביטוח,לפיהעניין,
והעברתהמידעביניהןעלפיכך,מוצעלקבועכירשותשוק
ההון,ביטוחוחיסכון)בסימןזה-הרשות(תפעילותתחזק
ממשקמקווןומאובטחלשםהעברתהמידעהנדרשבין
הוראות יישום לשם הביטוח וחברות החולים קופות

פרקז'3ענכוןלמועדחקיקתחוקזה,בכוונתהרשותלהפעיל
אתהממשקהאמורכחלקמממשק"הרהביטוח"שאותו
היאמפעילהזהמכברעעלכן,מוצעלקבועכיהממשק
המשמש טכנולוגי מאמצעי חלק שיהיה יכול המקוון
להעברתמידעשלאלפיפרקז'3עעםזאת,לרשותעומדת
האפשרותלהפעילממשקמקווןייעודילשםיישוםהוראות

פרקז'3,בהתאםלשיקולדעתהע

כדילהבטיחכיהעברתהמידעבאמצעותהממשק
את להסמיך מוצע ומיטבי, יעיל באופן תבוצע המקוון
הממונהלקבועהוראותביצועשיחולועלחברותביטוח
והעברת המקוון הממשק הפעלת לעניין חולים וקופות
רשאי יהיה הממונה השאר, בין כך, באמצעותוע המידע
לקבועמהןהפעולותשעלקופותהחוליםוחברותהביטוח
באיזה הממשק, באמצעות מידע להעביר כדי לבצע
מתכונתיועברהמידעוכיוצאבאלהעטרםקביעתהוראות

ולציבור הבריאות למשרד הממונה ייתן כאמור, ביצוע
את לוודא כדי טענותיהם,וזאת את להשמיע הזדמנות
לאופן התאמתן את זה ובכלל ההוראות, של ישימותן

העבודהשלקופותהחוליםע

וחברות החולים קופות המוצע, )ג( קטן סעיף לפי
הביטוחיהיוחייבותלהעבירביניהן,באמצעותהממשק
המקוון,אתהמידעהנדרשלשםביצועהפעולותהמנויות
באותוסעיףקטן,והכולבהתאםלהוראותהממונהכאמור

לעילע

כיווןשהמידעשיועברביןקופותהחוליםוחברות
שמפעילה המקוון הממשק באמצעות יועבר הביטוח
הרשות,ולשםהגנהעלפרטיותהמבוטחים,מוצעלקבוע
שהועבר מידע תשמור לא הרשות כי )ד(, קטן בסעיף
באמצעותהממשקהמקווןמעברלפרקהזמןהקצרביותר

הדרושלשםהפעלתוהתקינהשלהממשקע

לסעיף 78כז

בהתאם הביטוח מחברת התשלום קבלת לשם
להוראותסעיף78כדהמוצע,מוצעלקבועכיקופתהחולים
תשלחלחברתהביטוחהודעתתשלוםלפיהוראותסעיף

78כזהמוצע)בסימןזה-הודעתתשלום(ע
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קופתחוליםתודיעלחברהקופהשפנהאליהלשםביצוע )ב(
ניתוחבאמצעותתוכניתשב"ן,כיבכוונתהלבררעלאודותיו
אתהפרטיםהמנוייםבסעיףקטן)א(,וכיייתכןשיובאלידיעתה

מידענוסףעלאודותיובמסגרתהשגהלפיסעיף78כחע

סברהקופתהחולים,עלבסיסהמידעשקיבלהלפי )ג(
סעיףקטן)א(,כיחלהעלהמבטחחובתתשלוםלפיסעיף
78כד,תשלחהקופהלמבטחהודעתתשלום;ההודעהתישלח
ביוםהעסקיםהראשוןשלאחרהרבעוןשבובוצעהניתוח

נושאההודעה,ותכלולאתהפרטיםהאלה:

הסכוםלתשלוםלפיסעיף78כד; )1(

משרד תעריפון לפי הניתוח וקוד הניתוח שם )2(
הבריאות;

פרטיהרופאהמנתח; )3(

מועדהניתוחע )4(

התשלום סכום את החולים לקופת ישלם המבטח )ד(
קבלת ממועד ימים 90 בתוך התשלום בהודעת שנדרש

ההודעהע

השגהעלהודעת
תשלום

מבטחרשאילהשיגלפניהממונהעלהודעתתשלום78כחע )א(
שקיבל,בתוך30ימיםמיוםקבלתההודעה,אםהואסבורכי
פוליסתהביטוחשלהמבוטחאינהמכסהאתהניתוחנושא

ההודעהע

איןבהגשתהשגהלפיסעיףזהכדילעכבאתהתשלום )ב(
נושאההשגהע

לשםשליחתהודעתהתשלום,עלקופתהחוליםלברר
תוכנית באמצעות הניתוח את שביצע הקופה חבר אם
השב"ן,מבוטחבפוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון",
ואםכן-באיזוחברתביטוחהואמבוטחומהומועדתחילת
הפוליסהשלועקופתהחוליםתבדוקאתהמידעהאמור

באמצעותהממשקהמקווןע

מוצעלקבועכיקופתהחוליםתודיעלחברהקופה,
בעתשיפנהאליהלשםביצועניתוחבאמצעותתוכנית
השב"ן,כיבכוונתהלברראתהפרטיםהאמוריםוכןכי
ייתכןשתקבלפרטיםנוספיםעלאודותיובמסגרתהליך
שלהשגהלפיסעיף78כחהמוצע,אםתוגשבידיחברת

הביטוחע

במקריםשבהםסברהקופתהחולים,עלבסיסהמידע
מחברת תשלום לקבל זכאית היא כי כאמור, שקיבלה
הביטוח,תשלחהקופהלחברתהביטוחהודעתתשלוםע
תום שלאחר הראשון העסקים ביום תישלח ההודעה
הרבעוןשבובוצעהניתוחעזאתכדילרכזבמועדאחדכמה

דרישותתשלום,ובכךלהקלעליישוםההסדרע

עלחברתהביטוחלשלםלקופתהחוליםאתהסכום
הנדרשלפיהודעתהתשלוםבתוך90ימיםממועדקבלת

הודעתהתשלוםע

לסעיף 78כח

מוצעלקבועכיחברתביטוחשקיבלהמקופתחולים
על הממונה לפני להשיג רשאית תהיה תשלום הודעת
כי סברה אם קבלתה, ממועד ימים 30 בתוך ההודעה
הניתוח את מכסה אינה המבוטח של הביטוח פוליסת

נושאההודעהע

את לעכב כדי השגה בהגשת אין כי לקבוע מוצע
תשלוםנושאההשגהעאםההשגהתתקבל,תשיבקופת
החוליםלחברתהביטוחאתהתשלוםבתוךשבעהימים

מיוםשהומצאהלההחלטתהממונהבהשגהע

טרםקבלתהחלטתהממונהבהשגה,ישלחהממונה
לה וייתן ההשגה את בדבר הנוגעת החולים לקופת
הזדמנותלהציגאתטענותיהלפניו,כפישיורהעבנסיבות
לקופת להעביר מניעה קיימת כי הממונה יסבור שבהן
החוליםאתההשגהבמלואה,למשלאםנכללבהמידע
שהואסודמסחרי,ישלחהממונהלקופתהחוליםתמצית

שלההשגהע
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לקופת הממונה ישלח בהשגה, החלטה קבלת טרם )ג(
החוליםהנוגעתבדבראתההשגה,ואםסברכיקיימתמניעה
לכך-תמציתשלההשגה,וייתןלקופתהחוליםהזדמנות

להציגאתטענותיהלפניו,כפישיורהע

הממונהיודיעלמבטחולקופתהחוליםהנוגעתבדבר )ד(
עלהחלטתובהשגהבתוך60ימיםמיוםקבלתה;הממונה

יצייןבהחלטתואתתמציתממצאיוע

קבעהממונהבהחלטהלפיסעיףקטן)ד(כיהמבטח )ה(
קופתהחולים תשיב החולים, לקופת בתשלום אינוחייב
למבטחאתהסכוםששילםלה,אםשילם,בתוךשבעהימים

מיוםשהומצאהלהההחלטהע

בירורהשגהיהיהבדרךשתיראהלממונה,והואלא )ו(
יהיהקשורלהוראותשבסדריהדיןאובדיניראיות;הממונה

רשאילקבועהוראותלענייןאופןבירורההשגהעלידוע

הסדרמוסכם
להתחשבנות

ביןקופתחולים
ומבטח

עלאףהאמורבסעיפים78כד,78כוו־78כז,שרהאוצר,78כטע )א(
רשאי הממונה, עם ובהתייעצות הבריאות שר בהסכמת
לקבועכיקופתחוליםומבטחיהיורשאיםלקבוע,בהסכם
בכתבביניהם,הסדרהתחשבנותשיהיההסדראחרמהקבוע

בסעיפיםהאמורים,בנושאיםובתנאיםכפישיקבעע

קבעשרהאוצרתקנותלפיסעיףקטן)א(,קופתחולים )ב(
ומבטחיהיורשאיםלהתקשרבהסכםכאמורבאותוסעיף
קטן,ובלבדשההסכםיאושרמראשעלידיהממונהוהמנהל

הכללישלמשרדהבריאותע

הממונהיודיעלחברתהביטוחולקופתהחוליםעל
החלטתובהשגהבתוך60ימיםמיוםקבלתה,ויצייןבה

אתתמציתממצאיוע

לעניין מוצעלהסמיךאתהממונהלקבועהוראות
כי זה לעניין לקבוע מוצע כן כמו ההשגהע בירור אופן
הממונהלאיהיהקשורלהוראותשבסדריהדיןאובדיני
ראיות,זאת,כדישההליךיהיהיעילככלהאפשרובדומה
לקבועכיוםבסעיף61בחוקהפיקוחעלהביטוח,לעניין

דרכיהבירורשלתלונותהמוגשותלממונהע

לסעיף 78כט

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות
ובהתייעצותעםהממונה,לקבועכיקופתהחוליםוחברת
הביטוחיהיורשאיותלהסכיםביניהןעלהסדרהתחשבנות
שיהיההסדראחרמהקבועבסעיפים78כד,78כוו־78כז
המוצעיםעבסעיפיםאלהנקבעו,ביןהשאר,הוראותלעניין
חובתהתשלום,סכוםהתשלום,הממשקהמקוון,בדיקת

מידעומשלוחהודעתתשלוםע

הנושאים את לקבוע השר רשאי כאמור, בתקנות
שיהיהניתןלכלולבהסדרהמוסכםכאמורותנאיםנוספים
כפישיקבעעכך,למשל,השריהיהרשאילקבועכיבהסדר
המוסכםיוכלוהצדדיםלהסכיםעלתשלוםסכוםכולל
בעבורכמותמסוימתשלניתוחיםכדילחסוךאתהצורך
בבדיקותפרטניות,אועלמועדיםלהעברתהתשלוםשיהיו

מועדיםאחריםמאלהשנקבעובפרקז'3ע

אםייקבעותקנותמכוחסעיף78כט,מוצעלקבועכי
ההתקשרותשלקופותהחוליםוחברותהביטוחבהסכם
כאמור,תהיהכפופהלקבלתאישורםשלהממונהוהמנהל
הכללישלמשרדהבריאותעזאתכדישהגורמיםהמפקחים

יוכלולוודאכיאיןבהסכםכדילפגועבתחרותע

נדרש 78כט, סעיף לפי תקנות קביעת שטרם כיוון
כי מוצע השוק, על ז'3 פרק של ההשפעות את לאמוד
תחילתושלסעיףזהתהיהבתוםשנהמיוםתחילתושל

פרקז'3ע
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אדםשקיבלמידעלפיהוראותפרקזהישמוראותו78לעסודיות )א(
בסודולאיגלהאותולאחר,אלאלפיהוראותפרקזהע

לאיראוהעברתמידעלפיפרקזהכהפרהשלחובת )ב(
הסודיותלפיסעיף50אע

הגבלתשימוש
במידע

אדםשקיבלמידעלפיהוראותפרקזה,לאיעשהבו78לאע )א(
כלשימוש,אלאאםכןהשימושהותרלפיהוראותפרקזה,

ובהתאםלתנאיםשבהםהותרע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,מבטח- )ב(

באמצעות שקיבל במידע שימוש יעשה לא )1(
הממשקהמקוון,אלאלשםהעברתמבוטחמפוליסת
ביטוח לפוליסת הראשון" "השקל ניתוחים ביטוח

ניתוחים"משליםשב"ן"לפיהוראותסעיף78לב;

לאיעשהשימושבמידעשנכללבהודעתתשלום )2(
ששלחהאליוקופתחוליםלפיסעיף78כז)ג(,אלאלשם

ביצועהתשלוםאוהגשתהשגהלפיסעיף78כחע

הוראתמעבר
לענייןהעברת

מבוטחמפוליסת
ביטוחניתוחים

"השקלהראשון"
לפוליסתביטוח

ניתוחים"משלים
שב"ן"

בסעיףזה-78לבע )א(

"המבוטח"-מבוטחבפוליסההמקורית;

"המועדהקובע"-ג'בטבתהתשפ"ד)15בדצמבר2023(,
ואםקבעשרהאוצרצולפיסעיף75)א(לחוקהתוכנית
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכלית
לשנותהתקציב2023ו־2024(,התשפ"ג-2023-המועד

שנקבעבאותוצו;

לסעיפים 78ל ו־78לא

כדילהגןעלפרטיותהמבוטחיםוהחבריםבתוכניות
השב"ן,וכדילהגןעלסודותמסחרייםשלחברותהביטוח
וקופותהחולים,מוצעלקבועבסעיף78לכיאדםשקיבל
ז'3ישמוראותובסודולאיגלה מידעלפיהוראותפרק
אותולאחר,אלאלפיהוראותאותופרקעלענייןזה,מוצע
להבהירכילאיראוהעברתמידעלפיפרקז'3,כהפרהשל
חובתהסודיותהחלהעלהממונה,עובדהכפוףלואומי

שפועלמטעמו,לפיסעיף50אלחוקהפיקוחעלהביטוחע

כמוכןמוצעלהגבילאתהשימושבמידע,ולקבוע
ז'3, בסעיף78לאכיאדםשקיבלמידעלפיהוראותפרק
לאיעשהבוכלשימושאלאאםכןהשימושהותרלפי
הוראותאותופרקובהתאםלתנאיםשבהםהותרעבסעיף
קטן)ב(מוצעלקבועמגבלותעלשימושבמידע,שיחולועל
מבטח,וזאתבלילגרועמההוראההכלליתשבסעיףקטן)א(ע

לסעיף 78לב

כמתוארלעיל,במקרהשבואדםחברבתוכניתשב"ן
שלקופתחוליםומבוטח,במקביללכך,בפוליסתביטוח
"משלם אדם אותו למעשה הראשון", "השקל ניתוחים
פעמיים"עלשירותשיוכללקבלפעםאחתבלבדענוסףעל

כךהפרמיהשלפוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון"
גבוההבכ־30%,בממוצע,מהפרמיהשלפוליסתביטוח
ביטוחי במוצר כן, אם מדובר, שב"ן"ע "משלים ניתוחים
יקריותרשככללאינומספקשירותעדיףלמבוטחעמעבר
לכך,בשלהכוונהלהטילעלחברותהביטוחחובתתשלום
לקופותהחולים,ייתכןכידמיהביטוחהנגביםממבוטחים

בעדפוליסותביטוחניתוחים"השקלהראשון"אףיעלוע

כדילאפשרלמבוטחיםליהנותממוצרביטוחידומה
בישראל הפרטיים הניתוחים שמרבית וכדי יותר, וזול
יבוצעווימומנובמסגרתתוכניותהשב"ןלנוכחההחצנות
השליליותהפחותותשלהןעלמערכתהבריאותהציבורית,
78לבכמפורט מוצעלקבועאתהוראתהמעברשבסעיף

להלןע

מוצעלקבועכיבמועדחידושהשלפוליסתביטוח
ניתוחים"השקלהראשון"מסוגפרט)קרי,פוליסהשאינה
קבוצתית(,שנכרתהלפנייוםתחילתושלפרקז'3)בסימןזה
-הפוליסההמקורית(,תעבירחברתהביטוחאתהמבוטחים
בפוליסההאמורה,שחבריםבתוכניתשב"ן,לפוליסתביטוח
זאת, המקוריתע הפוליסה חלף שב"ן", "משלים ניתוחים
תקופת ובלא ההעברה בעת מחדש חיתום ביצוע בלא
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"הפוליסההמקורית"-פוליסתביטוחניתוחים"השקל
הראשון",שאינהחלקמפוליסהלביטוחבריאות

קבוצתי,ושנכרתהלפניהמועדהקובע;

"פוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן""-פוליסה
שהוצאהלפיתוכניתלביטוחניתוחים,הכוללת

שיפויכמפורטלהלן:

ובכלל בישראל, פרטי ניתוח בשל שיפוי )1(
זהכיסויהוצאותהניתוח,הניתןרקאםתוכנית
את מכסה אינה בה חבר שהמבוטח השב"ן
הניתוחאואםהרופאהמנתחאינונמצאבהסדר

ניתוחעםקופתהחולים;

של העצמית ההשתתפות בשל שיפוי )2(
המבוטחלפיתוכניתשב"ןשהואחברבה,הניתן
תוכנית באמצעות ומומן שבוצע ניתוח בעד

השב"ןע

במועדהחידושהראשוןשלהפוליסההמקוריתשלאחר )ב(
חבר הוא אם המבוטח, את מבטח יעביר הקובע, המועד
בתוכניתשב"ן,מהפוליסההמקוריתלפוליסתביטוחניתוחים

"משליםשב"ן",והכלבהתאםלהוראותלפיסעיףזהע

לשםהעברתהמבוטחלפוליסתביטוחניתוחים"משלים )ג(
באמצעות המבטח, יבדוק )ב(, קטן בסעיף כאמור שב"ן"

הממשקהמקוון-

אםהמבוטחחברבתוכניתשב"ן; )1(

אכשרהעיודגש,כיעלחברתהביטוחלבצעאתהעברת
המבוטחיםכאמורבהתאםלכלהתנאיםהקבועיםבסעיף
78לב;בפרט,עלחברתהביטוחלוודאשהמבוטחבפוליסת
ביטוחניתוחים"השקלהראשון"אכןחברבתוכניתשב"ן
ולהעבירואךורקלפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן",
שבסעיף בהגדרה המפורטים הכיסויים כל את הכוללת

קטן)א(ע

מוצעלהחילאתהוראתהמעברעלפוליסותפרט
בלבד,זאתמתוךההנחהשבמועדהחידוששלפוליסה
הפוליסה תנאי לעדכון ידאג הפוליסה בעל קבוצתית,
הקבוצתית,לנוכחהשינויהרגולטוריהצפוי,באופןשייטיב

עםמבוטחיהפוליסהע

הביטוחי הכיסוי את ישנה המוצע שההסדר כיוון
הקיים,מוצעלאפשרלמבוטחיםלהודיעלחברתהביטוחכי
ברצונםלהישארמבוטחיםבפוליסההמקורית,אולהודיע
לחברתהביטוח-בתוךשנהממועדההעברה-כיברצונם

לבטלאתההעברהולחזורלפוליסההמקוריתע

כדילהבטיחכיתינתןלמבוטחיםאפשרותהבחירה,
מוצעלחייבאתחברותהביטוחלהודיעלמבוטח,מראש,

עלהעברתולפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן"ועל
האפשרותשלולהודיעכיהואאינומעונייןבהעברהאו

כיהואמעונייןלבטלה,לפיהענייןע

כדילשמורעלרציפותזכויותהמבוטחולמנועפגיעה
ביטול בשל או הפוליסות בין המעבר בשל בזכויותיו
המעבר,מוצעלקבועכיבמקרהשבובוטלההעברתושל
המבוטחלפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן",יראואת
המבוטחכאילולאהועברלפוליסהכאמורעכןמוצעלקבוע
בוטלהע לא כאילו שלו המקורית הפוליסה את יראו כי
במקרהכזה,המבוטחיידרשלשלםלחברתהביטוחאת

ההפרשיםביןדמיהביטוחבעדהפוליסותע

ההעברה את לבצע תוכל הביטוח שחברת כדי
האמורה,עליהלדעתמיממבוטחיהחברבתוכניתשב"ן
שלקופתחוליםעלשםכך,מוצעלקבועכיחברתהביטוח
תבדוקזאתבאמצעותהממשקהמקווןעאםהמבוטחחבר
בתוכניתשב"ן-חברתהביטוחתבדוק,נוסףעלכך,האם
טרםחלפהלגביותקופתהאכשרהלפיהתוכניתומועד
סיומהעיובהרכיבדיקתהמידעלענייןתקופתהאכשרה
נועדהלשםקביעתהכיסויהביטוחישהמבוטחיהיהזכאי
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לענייןמבוטחהחברבתוכניתשב"ן-האםטרם )2(
חלפהתקופתאכשרהשקבעהקופתהחוליםלענייןזכאותו
שלהמבוטחלמימוןניתוחיםפרטייםבישראללפיהתוכנית,

ואםתקופתהאכשרהטרםחלפה-מועדסיומהע

המבטחיודיעלמבוטח,מראש,עלהעברתולפוליסת )ד(
ביטוחניתוחים"משליםשב"ן"ועלאפשרותושלהמבוטח
להודיעכיאינומעונייןבהעברהאוכיהואמעונייןלבטלה,

לפיהענייןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,המבוטחרשאילהודיע )ה(
למבטח-טרםהעברתולפוליסתביטוחניתוחים"משלים
שב"ן"ולתקופהשלשנהמיוםהעברתוכאמור-כיהואאינו
מעונייןבהעברהכאמור;הודיעמבוטחכאמור,המבטחלא
יעביראתהמבוטחלפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן"

אויבטלאתהעברתואםבוצעה,לפיהענייןע

בוטלההעברתושלהמבוטחלפוליסתביטוחניתוחים )ו(
"משליםשב"ן"לפיסעיףקטן)ה(,יראואתהמבוטחכאילו
לאהועברלפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן"ויראואת

הפוליסההמקוריתשלוכאילולאבוטלהע

"משלים ניתוחים ביטוח לפוליסת המבוטח העברת )ז(
שב"ן"כאמורבסעיףקטן)ב(אוביטולהעברתוכאמורבסעיף
קטן)ה(,ייעשובלאבחינהמחודשתשלמצברפואיקודם

שלהמבוטחובלאתקופתאכשרהע

מבוטחים העברת לעניין הוראות יקבע הממונה )ח(
אופן זה ובכלל שב"ן", "משלים ניתוחים ביטוח לפוליסת

יידועהמבוטחיםכאמורבסעיףקטן)ד(ע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכויותהממונה )ט(
לפיסעיף40ע

אין ואולם "משליםשב"ן"; ניתוחים ביטוח בפוליסת לו
בהימצאותהמבוטחבתקופתאכשרהכדילגרועמהחובה
שלחברתהביטוחלהעבירולפוליסההאמורהעבהקשר
זהיצוין,כיעלפיהוראותהממונההקיימות,אםמבוטח
בפוליסתביטוחניתוחים"משליםשב"ן"נמצאבתקופת
אכשרהבתוכניתשב"ן,ומבקשלבצעניתוחפרטיבמהלך
הוצאות את לכסות הביטוח חברת על תקופה, אותה
הניתוח,כאילואותומבוטחהיהמבוטחבפוליסתביטוח

ניתוחים"השקלהראשון"ע

הממונה 78לב, בסעיף המוצע ההסדר יישום לשם
לפוליסתביטוח לענייןהעברתמבוטחים יקבעהוראות
ניתוחים"משליםשב"ן"לפיאותוסעיף,ובכללזהלעניין

אופןיידועהמבוטחיםכאמורע

למעןהסרספק,מוצעלהבהירכיאיןבהוראותהסעיף
40לחוק סעיף לפי הממונה של מסמכויותיו לגרוע כדי
הפיקוחעלהביטוחעלפיהסעיףהאמור,הממונהמוסמך,
ביןהשאר,להורותלחברתביטוחלהפסיקלהנהיגתוכנית

ביטוחאולהנהיגשינויבתוכניתביטוחע

לחברות יעבירו החולים קופות כי להבטיח כדי
הביטוח,באמצעותהממשקהמקוון,אתהמידעהדרוש
לפיסעיףזה,מוצעלקבועכיאםקופתחוליםלאהעבירה
אתהמידע,המנהלהכללישלמשרדהבריאותיהיהרשאי
לקבל זכאית תהיה לא חולים קופת אותה כי להורות
תשלומיםלפיסעיף78כד,כולםאוחלקם,אושיהיהעליה

להחזירלמבטחתשלומיםכאמור,אםשולמולהע
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של הכללי המנהל נוכח זה, בפרק האמור אף על )י(
משרדהבריאות)בסעיףקטןזה-המנהל(כיקופתחולים
לאהעבירה,באמצעותהממשקהמקוון,אתהמידעהדרוש
)ג(,רשאיהמנהללהורותכיאותה למבטחלפיסעיףקטן
קופתחוליםלאתהיהזכאיתלקבלתשלומיםלפיסעיף78כד,
כולםאוחלקם,אושיהיהעליהלהחזירלמבטחתשלומים

כאמור,אםשולמולהע";

בתוספתהשלישית,בחלקא',אחריפסקה)11(יבוא: )2(

את המקוון, הממשק באמצעות חולים, לקופת העביר שלא מבטח ")11א(
הפרטיםשקופתהחוליםנדרשתלבדוקלפיסעיף78כז)א(,בניגודלהוראותסעיף

78כו)ג(;

מבטחשהפרהוראהמהוראותהביצועשקבעהממונהלפיסעיף78כו)ב( )11ב(
לענייןהפעלתהממשקהמקווןוהעברתמידעכאמורבסעיף78כז)א(;

מבטחשגילהלאחרמידעשקיבללפיהוראותפרקז'3שלאלפיהוראות )11ג(
הפרקהאמור,בניגודלהוראותסעיף78ל;

מבטחשעשהשימושבמידעשקיבלבאמצעותהממשקהמקוון,שלא )11ד(
לשםהעברתמבוטחמפוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון"לפוליסתביטוח
ניתוחים"משליםשב"ן"לפיהוראותסעיף78לב,בניגודלהוראותסעיף78לא)ב(

;)1(

מבטחשעשהשימושבמידעשנכללבהודעתתשלוםששלחהאליו )11ה(
קופתחולים,שלאלשםביצועהתשלוםאוהגשתהשגה,בניגודלהוראותסעיף

78לא)ב()2(ע"

לפסקה )2(

מוצעלתקןאתחלקא'שלהתוספתהשלישיתלחוק
הפיקוחעלהביטוח,ולהוסיףהפרותכמפורטלהלן,שבשלן

יוסמךהממונהלהטילעיצוםכספי:

חברתביטוחשלאהעבירהלקופתחולים,באמצעות )1(
הממשקהמקוון,אתהפרטיםשעלהקופהלבדוקלפיסעיף

78כז)א(,בניגודלהוראותסעיף78כו)ג(;

חברתביטוחשהפרההוראהמהוראותהביצועשקבע )2(
הממונהלענייןהממשקהמקווןלפיסעיף78כו)ב(;

לפי שקיבלה מידע לאחר שגילתה ביטוח חברת )3(
ז'3שלאלפיהוראותהפרקהאמור,בניגוד הוראותפרק

לסעיף78ל;

שקיבלה במידע שימוש שעשתה ביטוח חברת )4(
באמצעותהממשקהמקווןשלאלשםהעברתמבוטחים

לפיהוראותסעיף78ב,בניגודלהוראותסעיף78לא)ב()1(;

חברתביטוחשעשתהשימושבמידעשנכללבהודעת )5(
או התשלום ביצוע לשם שלא אליה, שנשלחה תשלום

הגשתהשגה,בניגודלהוראותסעיף78לא)ב()2(ע

ההוראות אכיפת חולים, קופות לעניין כי יצוין
הנוגעותלחובתהסודיותולהגבלתהשימושבמידעלפי
פרקז'3,יכולשתיעשהלפיהסמכויותהקיימותבדין,ובכלל
זההוראותחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981והוראות

חוקביטוחבריאותממלכתיע

לקופות ישלמו הביטוח חברות כי הדרישה  סעיף 74
פרטיים ניתוחים בעבור תשלום החולים 
בישראל,בהתאםלהוראותפרקז'3המוצעבחוקהפיקוח
עלהביטוח,עלולהליצורתמריץלחברותהביטוחלהציע
בפוליסתביטוחניתוחים"השקלהראשון", למבוטחיהן,
ברשימות כלולים שאינם מנתחים רופאים של רשימה
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תיקוןחוק
התוכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2015
ו־2016(

בחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב74ע
2015ו־2016(,התשע"ו-1412016,בסעיף14,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(- ")ב(

חברתביטוחתקבערשימהאחתשלרופאיםמנתחיםשישלהעימםהסדר )1(
ניתוח,שתחוללענייןכללתוכניותהביטוחהכוללותביטוחלניתוחיםשהיא

משווקת)בסעיףזה-רשימתהרופאים(;

מכלל לפחות שמחצית כך הרופאים רשימת את תקבע ביטוח חברת )2(
הרופאיםשברשימהיהיורופאיםמנתחיםהכלוליםברשימתהרופאיםשלקופות

החוליםישעימםהסדרניתוח;

בלילגרועמהוראותפסקה)2(,חברתביטוחלאתערוךשינויבהסדרניתוח )3(
עםרופאמנתחאםכתוצאהמהשינוייפחתשיעורהחפיפה,אלאאםכןהממונה
עלשוקההוןאישראתהשינוי;הממונהלאייתןאתאישורולשינויבהסדרניתוח

כאמור,אלאאםכןשוכנעכיהשינוימוצדקבנסיבותהענייןע

בפסקהזו-

"שינויבהסדרניתוח"-ביטולהסדרניתוחאוהתקשרותבהסדרניתוח
חדש;

"שיעורהחפיפה"-היחסביןמספרהרופאיםהמנתחיםהכלוליםברשימת
הרופאיםשלחברתהביטוחוביןמספרהרופאיםהמנתחיםהכלולים

ברשימתהרופאיםשלכלאחתמקופותהחוליםע"

הרופאיםהמנתחיםבתוכניותהשב"ןשלקופותהחוליםע
לקופות תשלום חובת עליהן תחול שלא מנת על זאת,

החוליםלפיפרקז'3האמורע

יקבעו הביטוח חברות כי חשש לכך,קיים בהמשך
ביטוח לפוליסות מנתחים רופאים של נפרדות רשימות
ניתוחים ביטוח ולפוליסות שב"ן" "משלימות ניתוחים
הרופאים רשימת לעיל כאמור כאשר - ראשון" "שקל
הראשון", "השקל ניתוחים ביטוח בפוליסות המנתחים
יהיומצומצמותיותרולאיחפפואתרשימותהרופאים

המנתחיםבתוכניותהשב"ןע

כמוכןקייםחששכיחברותהביטוחיקבעוהסדרי
באיכות שיפגע באופן רופאים, עם בבלעדיות ניתוח
הביטוח וחברות החולים קופות שמציעות השירות
למבוטחיהןושייצורתחרותלארצויהביןקופותהחולים

וחברותהביטוחלענייןהתקשרותעםרופאיםושכרםע

לנוכחהאמור,מוצעלתקןאתסעיף14לחוקהתוכנית
הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית
שעניינו התשע"ו-2016, ו־2016(, 2015 התקציב לשנות

הסדריניתוח,כמפורטלהלןע

ראשית,מוצעלקבועכיחברתביטוחתקבערשימה
הסדרניתוח, להעימם שיש אחתשלרופאיםמנתחים
ביטוח הכוללות הביטוח תוכניות כלל לעניין שתחול
לניתוחיםשהיאמשווקתעבהתאםלחובהזו,חברתהביטוח
תידרשלהציעלכלמבוטחיהאתאותהרשימהשלרופאים
מנתחים,ביןאםמדוברבפוליסותביטוחניתוחים"השקל
הראשון"וביןאםמדוברבפוליסותביטוחניתוחים"משלים

שב"ן"עזאת,כפישנוהגותכיוםחברותהביטוחע

שנית,מוצעלקבועכיחברתביטוחתקבעאתרשימת
הרופאים מכלל לפחות שמחצית כך כאמור הרופאים
ברשימות הכלולים מנתחים רופאים יהיו שברשימה
הרופאיםבתוכניותהשב"ןשלקופותהחוליםעהוראהזו

עולהבקנהאחדעםהמצבהנוהגבשטחע

תבטל לא ביטוח חברת כי לקבוע מוצע שלישית,
הסדרניתוחולאתתקשרבהסדרניתוחחדש,אםכתוצאה
מכךיפחתהיחסביןמספרהרופאיםהמנתחיםהכלולים
ברשימהשלחברתהביטוחוביןמספרהרופאיםהמנתחים
הכלוליםברשימהשלכלאחתמקופותהחוליםעעםזאת,
מוצעלקבועכיחברתביטוחתהיהרשאיתלבצעשינוי
זאת, אישר הממונה אם שלה, הניתוח בהסדרי כאמור
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סימןא'-תחילה
ותחולה

ז'3לחוקהפיקוחעלהביטוח,כנוסחובסעיף73)1(לחוקזה,75ע תחילתושלפרק )א(
למעטסעיף78כטלחוקהפיקוחעלהביטוח,כנוסחוהמוצעבפרקהאמור,ביוםג'בטבת
התשפ״ד)15בדצמבר2023()בסעיףזה-יוםהתחילה(;שרהאוצררשאי,בצו,לדחות
אתיוםהתחילהבתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלשלושהחודשים,אםמצאכי

הדחייהדרושהלשםהיערכותלהפעלתהממשקהמקווןע

תחילתושלסעיף78כטלחוקהפיקוחעלהביטוח,כנוסחובסעיף73)1(לחוקזה, )ב(
ביוםי״דבכסלוהתשפ״ה)15בדצמבר2024(,ואםנקבעצולפיסעיףקטן)א(-בתום

שנהמהמועדשנקבעבצוע

הוראותפרקז'3לחוקהפיקוחעלהביטוח,כנוסחובסעיף73)1(לחוקזה,יחולו )ג(
סעיף לפי צו נקבע ואם התחילה, ביום יחודשו או שייכרתו ביטוח פוליסות על

קטן)א(-ביוםשנקבעבצו,אולאחריוע

סימן ב': רוקחות

תיקוןפקודת
הרוקחים]נוסח

חדש[

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-76-1421981ע

בסעיף1,אחריההגדרה""רוקח","רוקחמורשה""יבוא: )1(

""טכנאיביתמרקחת"-מישרשוםבמרשםטכנאיביתמרקחתלפיסעיף7א;

"מרשםטכנאיביתמרקחת"-כאמורבסעיף7א;";

אחריסעיף7יבוא: )2(

המנהלינהלמרשםשלמישרשאילהירשםבמרשם7אע"טכנאיביתמרקחת )א(
טכנאיביתמרקחתלפיסעיףקטן)ג(שיכלולפרטיםמזהים

ופרטיםהנדרשיםלצורךיצירתקשרע

ובלבדששוכנעכיהשינוימוצדקבנסיבותהענייןע

היערכות זמן ולשוק לרשות לאפשר כדי  סעיף 75
ז'3המוצעבחוק מספיקלשםיישומושלפרק 
הפיקוחעלהביטוח,מוצעלקבועכיתחילתושלהפרק
האמורתהיהביוםג'בטבתהתשפ"ד)15בדצמבר2023(ע
עםזאת,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלדחות,בצו,את
מועדהתחילההאמור,בתקופהאחתנוספתשלאתעלה
עלשלושהחודשים,אםמצאכיהדחייהדרושהלשם

היערכותלהפעלתהממשקהמקווןע

שעניינו 78כטהמוצע, סעיף לעניין אףהאמור, על
וקופות הביטוח חברות בין להתחשבנות חלופי הסדר
החולים,מוצעלקבועכיתחילתותהיהביוםי"דבכסלו
2024(,ואםנקבעצובדברדחיית )15בדצמבר התשפ"ד
מועדכאמור-בתוםשנהמהמועדשנקבעבצועפרקהזמן
ז'3על הנוסףנדרשכדילאמודאתההשפעותשלפרק

השוקולבחוןאתהצורךבקביעתתקנותלפיאותוסעיףע

ז'3,מוצעלקבועכיהפרק לענייןתחולתושלפרק
ממועד יחודשו או שייכרתו ביטוח פוליסות על יחול

התחילהכאמורואילךע

והשכלה מומחיות דורש הרוקחות מקצוע  סעיף 76
מקצועית,ואילוחלקמשמעותימהעיסוקהיומי  כללי
שלהרוקחהואבעבודהמינהליתבעלתאופי 

טכניעכדילפנותאתזמןהרוקחלעיסוקבתכניםקלינייםעל
חשבוןמטלותלוגיסטיותוכדילשפרולייעלאתהשירות
הניתןבבתיהמרקחת,מוצעלהסדירתפקידשל"טכנאי
ביתמרקחת"שיאפשרצמצוםשלעיסוקהרוקחבמשימות
שוחקותומינהליותלטובתמיקודעיסוקוכמטפלהמספק

שירותקלינילמטופליםע

פסקה )1(

מוצעלהוסיףאתההגדרותשל"טכנאיביתמרקחת"
החוזר השימוש לנוכח מרקחת" בית טכנאי ו"מרשם
לפקודת המוצעים ו־7ב 7א בסעיפים אלה במונחים
הרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981)בסימןזה-פקודת

הרוקחים(ע

פסקה )2(

לסעיף 7א המוצע

אדם לכל מרקחת בית כטכנאי עיסוק לאפשר כדי
החפץבכך,תוךשמירהעלבריאותהציבורוהקפדהעל
כךשמישעוסקבמקצועיהיהבעלמיומנותנדרשת,מוצע
רשום יהיה מרקחת בית כטכנאי שיעסוק מי כי לקבוע
במרשםטכנאיביתהמרקחת,מרשםפומבישניתןלקבל
ממנומידעבאמצעותשאילתהערישוםבמרשםהטכנאים
יתאפשרבתנאישהמבקשלהירשםבועומדבתנאיכשירות
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מרשםטכנאיביתהמרקחתיהיהפתוחלעיוןהציבור )ב(
באתרהאינטרנטשלהמשרדהבריאות,בדרךשלשאילתה
שבהיצוינופרטיםמזהיםשלהאדםשלגביומתבקשהמידעע

רשאילהירשםבמרשםמישמתקיימיםבוכלאלה: )ג(

הואבגיר; )1(

הואאזרחאותושבישראל; )2(

הוארכשהשכלהבאחדמאופניםאלה: )3(

הואסיים12שנותלימוד; )א(

הואבעלתעודתבגרותאותעודהאחרת )ב(
שאושרהבידימשרדהחינוךכמקבילהלתעודת

בגרות;

בתעודה הזכות בבחינות עמד הוא )ג(
קדם מכינה של לימודים סיום על המעידה
הגשת המאפשרת מוסד, במסגרת אקדמית
מועמדותללימודיםלקראתתואראקדמיבמוסד;
)1( בפסקאות כהגדרתו - "מוסד" זה, לעניין
)3(להגדרה"מוסד"בחוקזכויותהסטודנט, עד

התשס"ז-1432007;

הואבעלשליטהבשפההעבריתוהאנגלית; )4(

בסעיף כאמור השר שקבע הכשרה עבר הוא )5(
קטן)ח(;

לאנקבעלגביוכיהואאינויכוללעסוקכטכנאי )6(
ביתמרקחת,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ד(ע

המנהליוכללקבועכיטכנאיביתמרקחתלאיוכל )ד(
להמשיךלעסוקכטכנאיביתמרקחת,באופןקבועאוזמני,
לאחרשנתןלוהזדמנותלהשמיעאתטענותיו,אםהתקיים

לגביואחדמאלה:

הואביצעפעולותאשרלאהותרולטכנאיבית )1(
מרקחתלפיסעיף7ב;

הואגילהחוסריכולת,חוסראחריותאורשלנות )2(
חמורהבעתעיסוקוכטכנאיביתמרקחת;

הואנרשםבמרשםטכנאיביתהמרקחתעלסמך )3(
מידעכוזבע

המנהל ימחק )ד(, קטן בסעיף כאמור המנהל קבע )ה(
ממרשםטכנאיביתהמרקחתאתמישמצאשהואלאיכול

לעסוקכטכנאיביתמרקחתאויתלהאתרישומוע

ס"חהתשס"ז,עמ'320ע 143



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 716

בסעיף כאמור החלטתו את לבטל רשאי המנהל )ו(
קטן)ד(,לבקשתושלמישרישומונמחקאוהותלה,אולקבוע
תנאיםלביטולהחלטתו,אםמצאכיאיןבעיסוקושלהמבקש
כטכנאיביתהמרקחתכדילסכןאתבריאותהציבורלרבות

בשלחלוףהזמןאובשלשינויאחרבנסיבותע

ממרשם אדם של רישומו את למחוק רשאי המנהל )ז(
טכנאיביתמרקחת,אםראהשבעתהרישוםלאהתקיים
באדםתנאימהתנאיםלרישוםבמרשםאושחדללהתקיים
בותנאימהתנאיםלהירשםבמרשם,לאחרשנתןלוהזדמנות

להשמיעאתטענותיוע

השריקבעבתקנותהוראותבענייניםאלה: )ח(

לעבור נדרש מרקחת בית שטכנאי ההכשרה )1(
לרבותבענייניםאלה:

תוכןההכשרה; )א(

סוגיהגופיםאשריוכלולבצעאתהכשרה )ב(
והתנאיםשבהםיידרשולעמודגופיםכאמור;

המעשית הנדרשת, ההכשרה תקופת )ג(
והעיונית;

חלקה, או כולה ההכשרה, מחובת פטור )ד(
אוקיצורתקופתה,עלבסיסניסיוןאוהשכלה

קודמת;

אופןהוכחתהשליטהבשפההעבריתוהאנגלית; )2(

הליךהשמעתטענותלפניהמנהל,טרםקבלת )3(
החלטהלפיסעיףקטן)ד(;

אופןניהולמרשםטכנאיביתהמרקחת; )4(

הבקשהלהירשםבמרשםטכנאיביתהמרקחת, )5(
ובכללזהאופןהגשתהוהמסמכיםשיצורפולהע"

אלה:הואבגיר,בעלהשכלהשל12שנותלימודאובעל
תעודתבגרותאותעודתלימודממכינהקדםאקדמית,
הבקיאבשפההעבריתוהאנגלית,עברהכשרהשקבעשר
הבריאות,ומנכ"למשרדהבריאות)אומישהואהסמיכו

לכך(לאקבעשאינויכוללעסוקבמקצועע

נוסףעלכךמוצעלקבועמההתנאיםשלפיהםיוכל )1(
לעסוק יוכל לא אדם כי לקבוע הבריאות משרד מנכ"ל
כטכנאיביתמרקחת,באופןקבועאוזמני,וזאתבמקרהשבו
טכנאיביתמרקחתביצעפעולותאשרלאהותרולו,שהוא
גילהחוסריכולת,חוסראחריותאורשלנותחמורהבעת
עיסוקובמקצועכגוןבמקרהשבוהואנתןתרופהבמינון
שגוי,וכןאםהרישוםשלונעשהעלבסיסמידעכוזבאולא
מדויק,מקריםשבהםרשאימנכ"למשרדהבריאותלמחוק

אולהתלותאתרישומוע

נוסףעלכךמוצעלהסמיךאתשרהבריאותלקבוע )2(
בתקנותאתההכשרההעיוניתוהמעשיתשאותהיידרש
טכנאיביתמרקחתלקבל,מייוכללערוךלוהכשרה,כללים
העיסוק שלילת הליך ומה המרשם ניהול לאופן באשר

כטכנאיביתמרקחתע

לסעיף 7ב

מוצעלקבועתפקידים,אשרכיוםמסוריםרקבידי
רוקח,שאותםיוכללבצעטכנאיביתמרקחת,וזאתמתוך
הבנהכיבתהליךניפוקהתכשירלמטופל,תפקידיםאלה
פיקוחו תחת ונמצאים מינהלי-טכני, אופי בעלי הם

המקצועישלהרוקחאוהרוקחהאחראיע
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פעולותטכנאי
ביתמרקחת

בסעיףזה-7בע )א(

המגיע תכשיר להמיס שנועדה פעולה - "הרחפה"
בהתאם נוזלי בממס אותו לפזר או כאבקה

להוראותהיצרן;

"מזיגה"-חלוקהשלתכשירנוזליאוחצימוצק,לכמה
כליםואריזות;

מסוכן, סם המכיל תכשיר למעט - מרשם" "תכשיר
כהגדרתובפקודתהסמיםהמסוכנים,התשל"ג-

;1441973

"תכשירמרשםקבוע"-תכשירמרשםהניתןלמטופל
עלפימרשםדיגיטליאשרמתחדשמזמןלזמןע

2,ובלילגרועבסמכויותאדם עלאףהאמורבסעיף )ב(
העוסקברוקחותברישיוןלפיהוראותפקודהזו,טכנאיבית

מרקחתיוכללבצעאתהפעולותשלהלן:

הרחפהאומזיגהשלתכשיר; )1(

ובלבד למטופל, אלה תכשירים של מסירה )2(
שהתקיימולגביההתנאיםשלהלן:

ובלבד - מרשם תכשיר של מסירה )א(
והדרכה ייעוץ מתן לאחר בוצעה שהמסירה

למטופלעלידירוקח;

מסירהשלתכשירמרשםקבוע-ובלבד )ב(
שהמסירההיאמסירהחוזרתלמטופלולאחלפה
שנהמאזשהתכשירנופקלמטופלעלידירוקח;

-ובלבד מסירהשלתכשירבלאמרשם )ג(
שהמסירהנעשתהבהתאםלבקשתמטופלשנקב
בשםהמסחרישלהתכשירבלאהמרשם;לאנקב
מתן לאחר המסירה תתבצע - המסחרי בשם

ייעוץוהדרכהלמטופלעלידירוקח;

התפקידיםהם:)א(מסירהחוזרתשלתכשירמרשם )1(
לחץ להורדת תרופה או היריון נגד גלולות )כגון קבוע
דם(למטופלאשרהתכשירנופקלובשנההאחרונהעל
ידירוקח,למעטסמיםמסוכניםע)ב(מסירהראשוניתשל
תכשירלפימרשםלאחרשבוצעוייעוץוהדרכהעלידי
מרשםהמתבקשים בלא שלתכשירים )ג(מסירה רוקחע
בקשה ובהיעדר המסחרי, שמם פי על המטופל ידי על
מתן לאחר - המסחרי שמו פי על מרשם בלא לתכשיר
ייעוץוהדרכהעלידירוקחע)ד(ביצועמזיגהאוהרחפה
מוצע כן כמו המוצעתע בהוראה כהגדרתם תכשיר, של
לאפשרלשרלקבועסמכויותנוספותשיינתנולטכנאיבית

מרקחתבתקנותע

זאתועוד,מאחרשבהתאםלהוראותפקודתהרוקחים )2(
האחריותעלהניהולהמקצועיהכללישלביתהמרקחת,
מוטלתעלהרוקחהאחראי,לרבותהאחראיותעלעבודתם
10 לסעיף בהתאם המרקחת בית עובדי של המקצועית
לפקודתהרוקחים,גםפעולותיושלטכנאיביתהמרקחת
הרוקח של להשגחתו כפופות - המוצעת ההוראה לפי

האחראיע

החולים, מקופות שהתקבלו לנתונים בהתאם  סעיף 77
לרפואה שנקבעים מהתורים מרבע למעלה  כללי
יועצתבקופותהחולים,לאממומשיםבשלאי־ 

הופעהשלהמבוטח,בלאהתראהמוקדמתע
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פעולותנוספותשקבעהשרע"; )3(

מטרים משלושים יפחת לא התרופות חדר של "שטחו המילים 36)א(, בסעיף )3(
מרובעים"-יימחקוע

סימן ג': קיצור תורים

תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי

בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1451994,בסעיף8,אחריסעיףקטן)א8(יבוא:77ע

עלשירותשלביקוראצלרופא,מכוןאומרפאתחוץ,שנדרשבעדותשלום ")א9(
השתתפותעצמיתשלהמבוטחיחולוהוראותאלה:

קופתחוליםתגבהאתתשלוםההשתתפותהעצמיתבעבורהשירותבמועד )1(
קביעתהתורלשירותהאמור;לאהייתהאפשרותלגבותאתהתשלוםבמועד

הזמנתהתור,תרשוםהקופהלמבוטחחיובלתשלוםעתידי;

קופתחוליםתזכירלמבוטחעלהתורשהזמין,בסמוךלמועדהתורועד24 )2(
השעותשלפניהתור,ותאפשרלו,במסגרתהתזכורתהאמורהלבטלאתהתור;
ההשתתפות תשלום את הקופה לו תחזיר כאמור, התור את המבוטח ביטל

העצמיתשגבתהאותבטלאתהחיובשרשמה,לפיהעניין;

לאהגיעמבוטחלביקורכאמורולאביטלאתהתורשנקבעלו24שעות )3(
לפחותלפנימועדהתור,לאתחזירלוקופתהחוליםאתתשלוםההשתתפות
העצמיתשגבתהכאמור,אולאתבטלאתהחיובבמקרהשבוהואטרםנגבה,

לפיהעניין;

עלאףהאמורבפסקה)3(,שרהבריאותרשאילקבוענסיבותמיוחדותשלא )4(
היהאפשרלצפותן24שעותטרםמועדהתור,שבהתקיימותןקופתהחוליםתחזיר
למבוטחאתתשלוםההשתתפותהעצמיתאותבטלאתהחיוב,לפיהעניין,ובלבד
שבשלהנסיבותהמיוחדותהאמורותלאהיהיכולהמבוטחלבטלאתהתור24

שעותלפנימועדהתורע

תופעהזופוגעתביעילותהמערכתומבזבזתמשאבים
יקרים,ובראשםשעותהעבודהשלהצוותיםהרפואיים,

באופןהגורםלזמניהמתנהארוכיםלתוריםע

תמריץ ליצור החולים קופות את לחייב מוצע
אינם הם שבו במקרה מראש תור לבטל למבוטחים
מתכווניםלהגיעלתורעלפיכךמוצעלתקןאתסעיף8לחוק
ביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1994)בפרקזה-חוק

ביטוחבריאותממלכתי(,כמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א9(

מוצעלחייבאתקופותהחוליםלגבותאתתשלום
שלביקור בעדשירות מהמבוטח ההשתתפותהעצמית
אצלרופא,מכוןאומרפאתחוץ,אםנדרשתשלוםכאמור,
גביית כי יצוין, האמורע לשירות התור קביעת במועד
שירותים בעד הן שתהיה יכולה העצמית ההשתתפות
שניתניםעלידיהקופהבמסגרתסלשירותיהבריאותוהן
לשירותיםשניתניםעלידיהקופהבמסגרתסלהשירותים

והתשלומיםשלהקופהע

את לגבות ניתן לא שבהם מקרים שייתכנו כיוון
התשלוםמראשבדרךשלחיובהוראתהקבעבקופהאו
בדרךשלתשלוםבאשראי,מוצעלקבועכיבמקריםאלה
הקופהתרשוםאתהחובותגבהאותובמועדאפשריאחרע

תזכיר החולים קופת כי לקבוע מוצע כך כל נוסף
24 ועד התור למועד בסמוך שהזמין התור על לחבר
השעותשלפניהתור,ותאפשרלולבטלאתהתורבמסגרת
התזכורתעבמקרהשבוביטלהמבוטחאתהתורכאמור,
תחזירלוהקופהאתתשלוםההשתתפותהעצמיתשגבתה
אותבטלאתהחיובשרשמהלפיהענייןעלענייןזהיובהר
כידיבכךשהמבוטחיבקשלבטלאתהתורכדישייראה

כמישביטלאתהתורע

כמוכןמוצעלקבועכיבמקרהשבולאהגיעחבר
24 לו שנקבע התור את ביטל ולא לביקור חולים קופת
שעותלפחותלפנימועדהתור,קופתהחוליםלאתחזירלו

ס"חהתשנ"ד,עמ'156;התשפ"ג,עמ'18ע 145
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א9(,השררשאילקבועכיהוראותהסעיףהקטן )א10(
האמורלאיחולועלשירותיםמסוימיםמביןהשירותיםהאמוריםבו,כפישיקבע;תקנות
לפיסעיףקטןזהייקבעולתקופהשלאתעלהעל18חודשיםמיוםתחילתן;השררשאי,
בהתייעצותעםשרהאוצר,להאריךאתהתקופההאמורהלתקופותנוספותשלעד18
חודשיםבכלפעם,אםמצאכיהמשךהחרגתהשירותיםהאמוריםנדרשלשםהשגת

תכליותחוקזהע"

אתתשלוםההשתתפותהעצמיתשנגבהאולאתבטלאת
החיובשרשמה,לפיהענייןע

עםזאתמוצעלקבועכישרהבריאותרשאילקבוע
טרם שעות 24 לצפותן ניתן היה שלא מיוחדות נסיבות
מועדהתור,שבהתקיימותןקופתהחוליםתחזירלמבוטח
אתתשלוםההשתתפותהעצמיתאותבטלאתהחיוב,לפי
העניין,ובלבדשבשלהנסיבותהמיוחדותהאמורותלאהיה

יכולהמבוטחלבטלאתהתור24שעותלפנימועדהתורע

לסעיף קטן )א10(

כדילוודאשהתיקוןהמוצעמשיגאתמטרתוומממש
אתתכליותחוקביטוחבריאותממלכתי,מוצעלקבועכי
שרהבריאותיוכללהחריגבתקנותשירותיםמסוימיםמבין
השירותיםהמפורטיםבסעיף8)א9(המוצע,קרי-ביקור
אצלרופא,מכוןאומרפאתחוץ,שנדרשבעבורותשלום
התחומים כלל לגבי - המבוטח של עצמית השתתפות
לתקופה וזאת חלקם, לגבי או הרלוונטיים הרפואיים
רשאי, יהיה הבריאות שר חודשיםע 18 על תעלה שלא
בהתייעצותעםשרהאוצר,להאריךאתהתקופההאמורה
לתקופותנוספותשלעד18חודשיםבכלפעם,אםמצא
שהמשךהחרגתהשירותיםנדרשלשםהשגתתכליותחוק

זה)חוקביטוחבריאותממלכתי(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 720

פרק כ': רשויות מקומיות

סימן א': הרשויות המקומיות )קרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור(

פרק כ'

ארנונההיאמסשנתיהמוטלעלידיהרשויות  כללי
המדינה במשק הסדרים חוק לפי המקומיות 
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-1992)בפרק
זה-חוקההסדרים1992(,עלמישמחזיקיםבנכסבתחומן,
כהגדרתמונחיםאלהבסעיף269לפקודתהעיריותעמטרת
הארנונהלממןאתהפעילויותהשונותשלהרשותהמקומית,
מתן ובהם סמכותה, בתחום אשר המקומיים בעניינים

שירותיםמוניציפלייםלמחזיקיהנכסיםכאמורע

לרשות רחב דעת שיקול הוענק 1985 שנת טרם
המקומיתבכלהנוגעלהטלתארנונה,לקביעתשיעוריה
ולסיווגהנכסיםעעלרקעהאינפלציהמצדאחדוהגירעונות
,1985 משנת החל נקבעה, שני, מצד הרשויות בתקציבי
שורתהגבלותסטטוטוריותעלסמכותהרשויותהמקומיות

בענייניארנונה)בפרקזה-דיניההקפאה(ע

הרשויות בידי נותרה ארנונה להטיל הסמכות
של כוחן את הגבילו ההקפאה דיני ואולם המקומיות,
הרשויותהמקומיותלשנותאתתעריפיהארנונהעבחוק
להטלת בנוגע ומגבלות כללים נקבעו 1992 ההסדרים
בנוגע השאר ובין המקומיות, הרשויות ידי על ארנונה
לשינויולעדכוןתעריפיהעבהסתמךעלההוראותהאמורות
שנתיותובסופו תקנות השנים במהלך הותקנו ואחרות,
שלדברתקנותשלקבע-תקנותהסדריםבמשקהמדינה
)ארנונהכלליתברשויותהמקומיות(,התשס"ז-2007)בפרק
זה-תקנותהארנונה(,שבהןקבעושרהפניםושרהאוצר
)בפרקזה-השרים(הוראותבדברהסכומיםהמזעריים
נכסים סיווגי על לגבות שניתן הארנונה של והמרביים

שוניםע

תמונתהמצבבשלטוןהמקומיכיוםהיאשתעריפי
ממרבית משמעותית נמוכים מגורים, למבנה הארנונה
תעריפיהארנונהלנכסיםשאינםמבנימגוריםעכךלמשל,
התעריףהממוצעשלארנונהלמבנהמגוריםבכללהרשויות
המקומיותעומדעל52שקליםחדשיםלמטררבוע,ואילו
התעריףהממוצעשלמשרדים,שירותיםומסחרעומדעל
184שקליםחדשים-פערשל132שקליםחדשיםלמטר
רבוע;התעריףהממוצעבסיווגמלאכהעומדעל87שקלים
חדשים-פערשל35שקליםחדשיםלמטררבוע;והתעריף
1,023 על עומד ביטוח וחברות בנקים בסיווג הממוצע
שקליםחדשים-פערשל971שקליםחדשיםלמטררבועע

זאת,כאשרבמקבילקייםפערמשמעותיגםבהוצאות
הרשותהמקומיתעלתושביה,לעומתהוצאותיהעלנכסים
שאינםמבנימגוריםעככלל,תושביםצורכיםשירותיםרבים
ויקריםיותר,ובראשםשירותירווחהוחינוך,אשרכוללים
תחזוקתמבניחינוך,תשלוםשכרלגננותולסייעות,כמו
גםשירותיניקיון,תאורה,גינון,שטחיםפתוחים,תחזוקת

זאת, לעומת ואירועיםע דת תרבות, ותשתיות, דרכים
הוצאותהרשותהמקומיתעלשירותיםלנכסיםשאינם
מבנימגורים,ובהםעסקים,מצומצמותמשמעותית,כאשר
הרשותנדרשתלהשקיעבעיקרבהוצאותתברואה,תאורה
ותחזוקתרחובכלליתעכךשהעלותשלאלהבעבורהרשות
משמעותיתמעלותםשלתושבים,אך נמוכה המקומית
ככלל מגורים, מבני שאינם לנכסים הארנונה תעריפי

גבוהיםיותרע

שילובהפערביןההוצאותהגבוהותעלתושבים
להכנסות מגורים, מבני שאינם נכסים מחזיקי לעומת
הגבוהותמנכסיםאלהלעומתההכנסותמתושבים,מביא
לכךשלרשויותהמקומיותקייםתמריץשלילימשמעותי
לתכנון יתר תמרוץ ואילו חדשים תושבים לקליטת
עודףבאופןמשמעותישלשטחיתעסוקהומסחרעעיוות
התמריציםמביא,ביןהשאר,לעיוותבתכנוןהעירוני,אשר
במקריםרביםנסמךהיוםעלשיקוליםכלכלייםולאעל

תכנוןאופטימליבהתאםלצורכיהמשקוהאזורע

מנתונימינהלהתכנוןלגבימלאיהשטחיםהמתוכננים
לתעסוקהבכללהמחוזותבארץ,עולהשקייםעודףתכנוני
שלעשרותמיליונימטריםרבועיםלתעסוקה,לעומתהצורך
הצפויבהםעשרותשניםקדימהעובהתאם,ההערכותהן
ששטחיםרביםשתוכננולשימושמשרדיםלאיתממשו
שלשטחיתעסוקה היתר בעשוריםהקרוביםעכך,תכנון

כאמור,מביאלחוסריעילותבשימושבקרקעע

העיוותהקייםמביא,לצדסיבותנוספות,להיצענמוך
שלדיור,בפרטבאזוריהביקוש,לעלייהעקביתבמחירי
הדירותלמגוריםובמחיריהשכירותשלהן,וכןלהשפעה
שליליתעליכולתההכלכליתשלרשותמקומיתשקולטת
עשויה אשר גדולים, בהיקפים בפרט חדשים, תושבים
להביאלירידהברמתהשירותיםהמוניציפלייםשניתנת
לתושביהרשותהמקומית,החדשיםוהוותיקים,ולחיזוק

התמריץהשלילישלהרשותהמקומיתלתכנןלמגוריםע

נוסףעלכך,בישראל,בדומהלמדינותרבותבעולם,
ביןהשארבשלתופעתהאגלומרציה,המבטאתהתקבצות
שלפירמותופעילותכלכליתבמקוםאחדלצורךניצול
יתרונותלגודלוהגברתיעילותהעובדים,מרכזיהעסקים
המטרופוליןע בגלעין מרוכזים ביותר המשמעותיים
תהליכיםאלהמביאיםלהעמקתהפעריםביןההכנסות
שלרשויותמקומיותבאזוריהביקושלביןאלהשלרשויות
מחוץלאזוריהביקוש,שבהןהאוכלוסייהאומנםגדלה,אך

לאבהלימהלגידולבשטחיהתעסוקהוהמסחרע

הלאומית המועצה שערכה בין־לאומית מסקירה
זו,מדינותרבות לכלכלה,עולהכיבשביללפתורבעיה
אירלנד, הברית, ארצות בריטניה, ובהן העולם, ברחבי
של מחדש חלוקה מנגנוני יצרו ושוודיה, קוריאה דרום
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סימןזהיהיה"חוקהרשויותהמקומיות)קרןלהרחבתההשקעהבתושבולהגדלתהיצע78עהשם
הדיור(,התשפ"ג-2023"ע

ואלהסעיפיחוקהרשויותהמקומיות)קרןלהרחבתההשקעהבתושבולהגדלתהיצע79עסעיפיהחוק
הדיור(,התשפ"ג-2023:

"פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזהלהקיםקרןשתסייעלרשויותהמקומיות1עמטרה
להרחיבאתההשקעהבתושביהןולקלוטתושביםחדשים,
לצמצםאתהפעריםהכלכלייםביניהןותעודדאותןלהגדיל

אתהיצעהדיורבתחומןע

בחוקזה-2עהגדרות

"הוצאותהתפעולשלהקרן"-תשלומיגמולוהחזרהוצאות
לחברימועצתהקרן,תשלומישכרלבעליתפקידים
בקרן,וכלהוצאהאחרתשלהקרןהנדרשתלביצוע

מטרותיהלפיחוקזה;

"יחידתדיורשנוספה"-יחידתדיורשניתןהיתרלבנייתה
בשנהמסוימת,אשרמגדילהאתמלאייחידותהדיור
נתוני לפי הקודמת, לשנה ביחס המקומית ברשות

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

הכנסותמארנונה,ובפרטמארנונהשאינהממבנימגורים,
לצורךצמצוםפעריםכלכלייםותיקוןתמריציםברשויות

המקומיותע

במדינתמינסוטהבארצותהבריתלמשל,מיושמת
המוניציפלי, המיסוי בתחום רפורמה 1975 משנת החל
והיוםהיאחלהב–7מחוזותהמטרופוליןשלמינסוטהעלפי
רפורמהזו,נקבעהשנת1971כשנתהבסיס,שאליהיושווה
שאינה מארנונה בהכנסות הגידול שלאחריה שנה בכל
ממבנימגוריםבמחוז,כאשרחלקמהגידולבהכנסותאלה
מחולקים כספיה אשר משותפת, לקרן שנה מדי עובר
הן זו רפורמה מטרות במטרופוליןע המחוזות בין מחדש
קידוםפיתוחאזורייעילואפקטיבי,מניעתמרוץלתחתית
המסהמוניציפליוצמצוםהפעריםבין בקביעתשיעורי

הרשויותהמקומיותע

זו,מוצעתמתכונת בסימןא'לפרקכ'בהצעתחוק
חדשההיוצרתדברחקיקהעצמאיעמניסיוןהעברעולה
כיחקיקתפרקיםבחוקהתוכניתהכלכליתהשנתיתאו
בחוקההתייעלותהכלכליתהשנתית,הקובעתהסדרים
משפטייםעצמאייםוחדשיםואינהכוללתרקתיקוניחוקים
אחרים,מקשהעלאיתורםותיקונםבעתיד)למשלפרק
כ״ולחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
התוכניתהכלכליתלשנים2009ו־2010(,התשס״ט-2009,
שעניינואזוריעדיפותלאומית(עפרקיםאלהכולליםלא
אחתהסדרמקיףשלוהיהמוצעונקבעשלאבמסגרתחוק
הכלכלית,היה חוקההתייעלות הכלכליתאו התוכנית

נחקקכחוקחדשונפרדע

הסעיף ולפיה חדשה מתכונת לקבוע מוצע כן על
הראשוןבסימןא'לפרקזה)סעיף78להצעתהחוק(,יקיםאת
החוקהחדששייווצר-חוקהרשויותהמקומיות)קרןלהרחבת
ההשקעהבתושבולהגדלתהיצעהדיור(,התשפ"ג-2023,
והסעיףהשניבסימןא'לפרקזה)סעיף79להצעתהחוק(יביא

אתנוסחהחוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

המקומיות הרשויות חוק לסעיפי ההסבר להלן
)קרןלהרחבתההשקעהבתושבולהגדלתהיצעהדיור(,
התשפ"ג-2023)בפרקזה-החוקהמוצע(,כנוסחםבסעיף

79להצעתהחוק:

לסעיף 1 לחוק המוצע

לסייע - המוצע החוק מטרות את להגדיר מוצע
בתושביהן ההשקעה את להרחיב המקומיות לרשויות
השלילי התמריץ את לצמצם חדשים, תושבים ולקלוט
ואת חדשים תושבים בקליטת המקומיות הרשויות של
השאר, בין נובעים, אשר ביניהן, הכלכליים הפערים
מקליטתתושביםכאמורולעודדאותןלהגדילאתהיצע
הדיורבתחומן-זאתעלידיהגדלתהכנסותיהןהשוטפות
מקליטתדיורבאמצעותהקרןהמוקמתבחוקהמוצע,באופן
שיגבירמשמעותיתאתהאטרקטיביותהכלכליתבקליטת

תושביםחדשיםברשותהמקומיתע

לסעיף 2 לחוק המוצע

מוצעלקבועהגדרותהנדרשותלצורךהוראותהחוק
המוצעע
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שנוספו, דיור יחידות בשל מענקים - חדשים" "מענקים
שהרשותהמקומיתלאהייתהזכאיתבשלהןלמענק

בשנההקודמת;

"מענקיםחוזרים"-מענקיםבשליחידותדיורשנוספו,שהרשות
המקומיתהייתהזכאיתבשלהןלמענקבשנההקודמת;

"מועצתהקרן"-כמשמעותהבסעיף8;

"הקרן"-הקרןלהרחבתההשקעהבתושבולהגדלתהיצע
הדיור,שהוקמהלפיסעיף3;

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהאזוריתומועצהמקומית,
למעטמועצהמקומיתתעשייתית;

"שיעורהעדכון"-כהגדרתובסעיף7לחוקהסדריםבמשק
התקציב(, יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה

התשנ"ג-1461992;

"השרים"-שרהפניםושרהאוצרע

 פרק ב': הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת 
היצע הדיור

מוקמתבזההקרןלהרחבתההשקעהבתושבולהגדלתהיצע3עהקמתהקרן
הדיורע

כספיהקרןיוקצולצורךמימושמטרותהחוק,כאמור4עכספיהקרן )א(
בסעיפים5ו־6,לאחרששולמוהוצאותהתפעולשלהקרןע

כספיהקרןאינםניתניםלעיקול,להמחאהאולשעבודע )ב(

הקצאתכספיהקרן
עדשנת2028

עדשנת2028יחולועלהקצאתכספיהקרןההוראות5ע )א(
כמפורטלהלן:

1,500 בסך שנתי למענק זכאית מקומית רשות )1(
שקליםחדשיםבשלכליחידתדיורשנוספהברשות

המקומיתבשנים2018עד2020;

לסעיפים 3 ו–4 לחוק המוצע

מוצעלהקיםקרן,שתיקראהקרןלהרחבתההשקעה
בתושבולהגדלתהיצעהדיור)להלן-הקרן(,אשרכספיה
לאיהיוחלקמהכנסותהמדינהאומתקציבהמדינהעכספי
באופן המקומיות הרשויות בין שנה מדי יחולקו הקרן
שיביאלמימושמטרותהחוקהמוצע,וזאתלאחרשימומנו
מתוכההוצאותהתפעולשלהקרן,לרבותתשלוםגמול
והחזרהוצאותלחברימועצתהקרן,תשלוםתגמוללבעלי
התפקידים,תשלומיםבעדהתקשרויותשיידרשולצורך
ניהולהקרןוכלהוצאהאחרתשתהיהלמועצתהקרןלצורך

ביצועתפקידיהלפיהחוקע

נתונים יהיו לא הקרן כספי כי לקבוע, מוצע עוד
לעיקול,להמחאהאולשעבוד,כדילהבטיחשכללהכספים
כאמורישמשורקלמטרותהחוקהמוצע,הןבאמצעות

העברתםלרשויותהמקומיותוהןבאמצעותמימוןהמנגנון
התפעולישלהקרןותפעולמועצתהע

לסעיף 5 לחוק המוצע

2024 כספיהקרןיוקצולרשויותהמקומיותבשנים
5 בסעיף שנקבעו ההקצאה להוראות בהתאם 2028 עד
לחוקהמוצעעלפיהוראותהקצאהאלה,בשלכלהיתר
בנייהליחידתדיורשיינתןברשותמקומית,תהיהזכאית
מהשנההשלישיתשלאחרתום החל הרשותהמקומית
השנההקלנדריתשבהניתןהיתרהבנייה,למענקשיועבר
לתקציבההשוטףמדישנהעתשלוםהמענקיםבאופןזה
המקומיות הרשויות של השוטפת ההכנסה את יגדיל
מקליטתדיורויקדםאתמימושמטרותהחוקהמוצעעכספי
הקרןיחולקוביןהרשויותהמקומיותבאופןשבעבורכל
ויש קלנדרית, בשנה לבנייתה היתר שניתן דיור יחידת

ס"חהתשנ"ג,עמ'10;התשע"ח,עמ'850ע 146
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2,000 בסך שנתי למענק זכאית מקומית רשות )2(
שקליםחדשיםבשלכליחידתדיורשנוספהברשות
המקומיתמשנת2021,החלמהשנההשלישיתשלאחר

השנהשבהנוספהכאמור;

הקרןתעביראתהמענקיםהאמוריםבפסקאות)1( )3(
ו–)2(לתקציביהרשויותהמקומיותהזכאיות,מדישנהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,פחתסךכספיהקרןבשנה )ב(
מסוימתמסךכלהמענקיםשהרשויותהמקומיותהיוזכאיות
לקבלבאותהשנהלפיהסעיףהקטןהאמור,יחולוהוראותאלה:

במלואם החוזרים המענקים את תעביר הקרן )1(
מעבירה, שהיא החדשים המענקים את ותפחית
בשיעורהיחסשביןסךהכספיםשנותרובקרןלאחר
המענקים כל סך לבין החוזרים המענקים העברת
החדשיםשהרשויותהמקומיותהיוזכאיותלקבללפי

סעיףקטן)א(;

לאהיובקרןדיכספיםלהעברתסךכלהמענקים )2(
את רק הקרן תעביר ,)1( בפסקה כאמור החוזרים
המענקיםהחוזריםותפחיתאותםבשיעורהיחסשבין
סךכספיהקרןלביןסךכלהמענקיםהחוזריםשהרשויות

המקומיותהיוזכאיותלקבללפיסעיףקטן)א(;

בהכדילהגדילאתמלאייחידותהדיורברשותהמקומית
המרכזית הלשכה נתוני לפי - הקודמת לשנה ביחס
לסטטיסטיקה,תהיהזכאיתהרשותהמקומיתלמענקבסך
מהשנה החל מהקרן לה שיועבר חדשים שקלים 2,000
השלישיתשלאחרתוםהשנהשבהניתןההיתרכאמורע
מענקכאמוריועברלתקציבההשוטףשלהרשותהמקומית,
שלהחוק התחילה למועד בהתאם ואילךע שנה מאותה
המוצע-יוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(,מדובר
ביחידותדיורשניתןהיתרלבנייתןמשנת2021ואילךעכך
למשל,בעבורהיתריםשניתנוברשותמקומיתבשנת2021

תהיהזכאיתהרשותלמענקיםכאמורמשנת2024ואילךע

דיור עלכך,מוצעלקבועשבעבורכליחידת נוסף
2018 הקלנדריות מהשנים באחת לבנייתה היתר שניתן
עד2020,והיהבהכדילהגדילאתמלאייחידותהדיור
ברשותהמקומיתביחסלשנההקודמתלשנהשבהניתן
ההיתרכאמור,תהיהזכאיתהרשותהמקומיתהחלמשנת
2024למענקבסך1,500שקליםחדשים,שיועברלתקציבה
השוטף,בשנהזוואילךעזאתמשוםשהסכמיגגבהיקפים
הרשויות חויבו ובמסגרתם ,2014 משנת נחתמו נרחבים
המקומיותבקצבשיווקיםמוגבר,ובהתאםהמימוששל

הסכמיהגגבהיתריבנייהחלבשנים2018עד2020ע

יחידות בשל קבוע תקצוב מודל ייווצר זה, באופן
דיורשניתןהיתרלבנייתןכאמור,שמשקפיםאתמאמץ
הרשותלקליטתתושביםחדשיםאליה,באמצעותתשלום

המענקיםכאמור)בפרקזה-מענקים(עהמענקיםנועדו
השירותים רמת את לשפר המקומיות לרשויות לסייע
פערים ולצמצם הקיימים, והן החדשים הן לתושביהן,
ביןרשויותמקומיותאשרנהנותהיוםמהכנסותגבוהות
רמת גם ובהתאם למגורים שלא מארנונה משמעותית
לעומת גבוהה, לתושביהן נותנות הן אשר השירותים
רשויותמקומיותאשרהכנסותיהןמארנונהכאמוראינן
גבוהותעתמרוץהרשויותהמקומיותכאמוריהווהחלק
משמעותימהמדיניותהממשלתיתלהגדילאתהיצעהדיור

ולמתןאתמחיריהדירותלמגוריםע

הקרןיפחת ואולם,ככלשבשנהמסוימתסךכספי
מסךכלהמענקיםשצריכיםלהשתלםלרשויותהמקומיות,
בפועל, המקומיות לרשויות שיועברו המענקים יותאמו
כאמור ושומרון ביהודה המקומיות הרשויות לרבות
למענקים קדימות תינתן שבו באופן המוצע, 23 בסעיף
שהיוזכאיותלהםבשניםקודמות)בפרקזה-מענקים
חוזרים(,ואילומענקיםשזוהשנההראשונהשהרשויות
כאמורזכאיותלהם)בפרקזה-מענקיםחדשים(,סכומם
יופחתבאופןיחסילסךהכספיםשנותרובקרןעאםכספי
הקרןאינםמספיקיםגםלהעברתמלואסכוםהמענקים
גם יופחת קודמות, בשנים להם זכאיות היו שהרשויות
הסכוםשלאלה,באופןיחסילכספיםשנותרובקרן)בפרק
הקצאת מועד שלאחר ככל מותאמים(ע מענקים - זה
המענקיםיועברולקרןכספיםנוספים,תפעלמועצתהקרן
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העבירההקרןמענקיםמותאמיםולאחרהעברתם )3(
נוספובאותהשנהכספיםלקרן,תעבירהקרןאתהכספים
למענקים כהשלמה המקומיות לרשויות האמורים
המותאמים,ויחולולענייןזההוראותפסקאות)1(ו–)2(,
בשינוייםהמחויבים;לענייןזה,"מענקיםמותאמים"
-מענקיםשהופחתולפיפסקאות)1(או)2(ומענקים

חדשיםשלאהועברוכללבשלהוראותפסקה)2(ע

עלהסךכספיהקרןבשנהמסוימתעלסךכלהמענקים )ג(
שהרשויותהמקומיותהיוזכאיותלקבלבאותהשנהלפיסעיף

קטן)א(,תוקצהיתרתהכספיםכלהלן:

70אחוזיםמיתרתהכספיםיישארובקרןלצורך )1(
העברתמענקיםבשניםהבאות;

למימון ישמשו הכספים מיתרת אחוזים 30 )2(
הקרן, מועצת עליהן שהחליטה נוספות פעילויות
ובלבדשהןעולותבקנהאחדעםמטרותהחוק;לעניין
החלטתמועצתהקרןלפיפסקהזויחולהמנגנוןהקבוע
החלטת זה: ובשינוי המחויבים בשינויים ,6 בסעיף
מועצתהקרןתפורסםבאתרהאינטרנטשלהקרןואינה

טעונהפרסוםברשומות;

פעילויות מימון על הקרן מועצת החליטה לא )3(
אחרותכאמורבפסקה)2(,יישארוהכספיםהאמורים
בשנים מענקים העברת לצורך בקרן פסקה באותה

הבאותע

זה סעיף לפי המקומיות לרשויות המענקים העברת )ד(
תיעשהעדיום1בדצמברבכלשנהע

סכוםהמענקכאמורבסעיףקטן)א()2(יתעדכןמדישנה, )ה(
משנת2025,לפישיעורהעדכון,וזאתלענייןמענקיםחדשים

בלבדע

להשלמתהמענקיםהמותאמיםששולמו,באופןשתחילה
יושלםסכוםהמענקיםהחוזרים,ככלשהופחתכאמור,ורק
לאחרשיעמדומענקיםאלהעלסכומםהמלא,יושלםסכום
המענקיםהחדשיםעיובהר,כיהןההפחתותוהןההשלמות
כאמור,ייעשובאופןרוחביעלכללהמענקיםהחדשיםאו
המענקיםהחוזרים,לפיהעניין,כךשסכוםכלמענקחוזר

מותאםאומענקחדשמותאם-יהיהזההע

בקרן כספים יתרת שתיוותר ככל זאת, לעומת
לאחרתשלוםכלהמענקיםשלהםהיוזכאיותהרשויות
המקומיותבשנהמסוימת,70%מיתרתהכספיםישמשו
להבטחתתשלוםהמענקיםכאמורבשניםהבאותעשאר
הכספים-30%מהיתרה-ישמשולמימושמטרותהחוק
באמצעותפעילויותאחרות,בהתאםלהחלטותשתקבל
מועצתהקרן,לפיאמותהמידהשנקבעולענייןזהבחוק

המוצע,בכפוףלהסכמהרחבהשלהרשויותהמקומיותואם
לאיורוהשריםאחרת-הכוללפיהמנגנוןשנקבעבסעיף
6המוצע,וזאתבהבדלשהחלטותכאמור,לנוכחהיקפן
הכספיהמצומצםובהיותןהוראותביצועיותבעיקרןאשר
תחולתןמוגבלתלאותהשנה,יפורסמובאתרהאינטרנטשל

הקרןולאיהיוטעונותפרסוםברשומותע

המענקיםשלהםתהיהזכאיתרשותמקומיתהחל
משנת2025,בשליחידותדיורשניתןהיתרלבנייתןהחל
בסעיף כהגדרתו העדכון לשיעור יוצמדו ,2022 משנת
1992)בפרקזה-שיעורהעדכון(עכך 7לחוקההסדרים
שסכוםמענקחדשיעודכןלפישיעורהעדכוןובהתאם
לסכוםמעודכןזהימשיךלהשתלםלרשותהמקומיתמדי

שנה,אךלאיעודכנוסכומיהמענקיםהחוזריםע
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הקצאתכספיהקרן
משנת2029

החלמשנת2029יחולועלהקצאתכספיהקרןההוראות6ע )א(
כמפורטלהלן:

עלמענקיםחוזריםשניתנולפיסעיף5,ימשיכו )1(
לחולהוראותאותוסעיף;

חוזרים למענקים ישמשו שלא הקרן כספי על )2(
יחולוהכלליםשקבעהמועצתהקרןלפיסעיףקטן)ב(,
ואולםבשנהשלגביהלאנקבעוכלליםכאמור,ימשיכו

לחולהוראותסעיף5עלהקצאתכללכספיהקרןע

החלמשנת2029רשאיתמועצתהקרןלקבועבכללים )ב(
הוראותשונותמןהאמורבסעיף5לגביהקצאתכספיהקרן
שאינםמיועדיםלתשלוםמענקיםחוזרים,שיחולולתקופה
שתיקבעבכללים,ובלבדשההוראותעולותבקנהאחדעם

מטרותהחוק)להלן-כלליההקצאה(ע

תשקול )ב(, קטן סעיף לפי ההקצאה כללי בקביעת )ג(
מועצתהקרן,ביןהשאר,אתכלאמותהמידההמנויותלהלן,
ורשאיםהשריםלקבועאמותמידהנוספותשעלמועצתהקרן

לשקולכאמור:

בהתאם המקומית הרשות של והסיווג האפיון )1(
החברתי־ "המדד זה, לעניין החברתי־כלכלי; למדד

לפי מקומיות רשויות של ודירוג אפיון - כלכלי"
הרמההחברתית־כלכליתשלהאוכלוסייהבהן,כפי

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

האיתנותהפיננסיתשלהרשותהמקומית; )2(

לסעיף 6 לחוק המוצע

2029,לגביכספיהקרןשייוותרולאחר החלמשנת
תשלוםמענקיםחוזרים,יכולשייקבעועלידימועצתהקרן
5המוצע,בהתאם כלליהקצאהשוניםמהאמורבסעיף
שלא ככל ואולם בחוק, שקבוע ומאוזן מוסדר למנגנון
ייקבעוכלליהקצאהשוניםעלידימועצתהקרן,ימשיכו
לחולהוראותההקצאההקבועותבסעיף5המוצעוכספי

הקרןיועברולרשויותהמקומיותבהתאםלהןע

החלמשנת2029מוסמכתמועצתהקרןלקבועכללי
הקצאהאחריםמאלהשקבועיםבסעיף5המוצע,ולפיהם
מועבריםמענקיםקבועיםלפייחידותדיורשניתןהיתר
לבנייתן,וזאתביחסלכספיםשנותרובקרןלאחרששולמו
המענקיםהחוזריםעהמענקיםהחוזריםימשיכולהשתלם

בהתאםלהוראותסעיף5המוצעע

אתכלליההקצאהתקבעמועצתהקרןלפישיקול
דעתהובהתאםלמנגנוןמאוזןומובנהכפישיפורטלהלןע
בקנה לעלות הקרן מועצת שתקבע ההקצאה כללי על
אחדעםמטרותהחוקהמוצע,ובגיבושםתידרשמועצת
הקרןלשקולשיקוליםשוניםהקבועיםבחוקהמוצע,ובהם
המקומית, הרשות של החברתי־כלכלי והסיווג האפיון

איתנותההפיננסיתומספריחידותהדיורבה,כמוגםכל
שיקולנוסףשיקבעוהשריםעאתכלליההקצאהשתגבש
האינטרנט הציבורבאתר תפרסםמועצתהקרןלהערות
ככל הציבור, הערות עלידה שייבחנו הקרן,ולאחר של
שיתקבלו,תעבירהמועצהאתכלליההקצאההמוצעים

עלידהלרשויותהמקומיותותבקשאתהסכמתןלהםע

לנוכחהמשמעותשלקביעתכלליהקצאהכאמור
לרשויותהמקומיותוכדילהבטיחשתינתןלהםהסכמה
רק כי לקבוע מוצע המקומיות, הרשויות של רחבה
שבהן המקומיות מהרשויות 70% של הסכמה בהינתן
ההקצאה, לכללי מקומיות ברשויות מהתושבים 70%
תקיים מקומית רשות כל אותםע לקבוע המועצה תוכל
דיוןבמועצתהבכלליההקצאהשהעבירהאליהמועצת
הקרן,ובסופותודיעלמועצתהקרן,בהודעהבכתב,אם
רשות תעביר לא אם שהציעהע לכללים מסכימה היא
מקומיתאתהסכמתהכאמורבתוך90ימיםמיוםשפנתה
אליהמועצתהקרןלקבלתהסכמתהלכללים,יראואותה
על הנדרשת ההסכמה ניתנה אם להםע התנגדה כאילו
המקומיות,תעבירמועצתהקרןאתכללי הרשויות ידי
ההקצאהשהציעהלעיונםשלהשרים,והםיוכלולקבוע
כיהכלליםלאעוליםבקנהאחדעםמטרותהחוקולהורות
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מספריחידותהדיורשנוספואושנבנוברשות )3(
שבין היחס וכן הקודמות השנים בשלוש המקומית
הדיור יחידות של הכולל למספר האמור המספר

הקיימותבהע

מועצתהקרןתפרסםאתכלליההקצאההמוצעיםלהערות )ד(
הציבורבאתרהאינטרנטשלהקרן,למשך14ימיםלפחותע

70 של הסכמה טעונים זה סעיף לפי ההקצאה כללי )ה(
אחוזיםלפחותמהרשויותהמקומיות,ובלבדשמספרהתושבים
הכוללברשויותהמקומיותשנתנואתהסכמתןכאמורמהווה

70אחוזיםלפחותמכללתושביהרשויותהמקומיותע

עלקבלתהסכמהכאמורבסעיףקטן)ה(,יחולוהוראות )ו(
אלה:

הרשויות לכל בכתב תפנה הקרן מועצת )1(
המקומיות,ותבקשאתהסכמתןלכללים;

הרשות במועצת דיון תקיים מקומית רשות )2(
,)1( המקומיתבבקשהשהועברהלהכאמורבפסקה
ותודיעבכתבלמועצתהקרןעלהחלטתהבעניין,לא
יאוחרמ־90ימיםמיוםשהועברהאליההבקשה;לא
הודיעההרשותהמקומיתעלהחלטתהבתוך90ימים
כאמור,יראואתהרשותהמקומיתכמתנגדתלהצעהע

קיבלהמועצתהקרןאתהסכמתהרשויותהמקומיות )ז(
תעביר ו–)ו(, )ה( קטנים בסעיפים כאמור הכללים לקביעת
אתהכלליםלעיונושלשרהאוצרובתום45ימיםתעבירם
לפרסוםברשומות,אלאאםכןהורהשרהאוצרכיהכללים

לאייכנסולתוקףכאמורבסעיףקטן)ח(ע

שרהאוצר,בהסכמתשרהפנים,רשאיבתוך45ימים )ח(
מיוםשהועברואליוכלליההקצאהעלידימועצתהקרן,
להודיעבכתבלמועצתהקרןכיהואמתנגדלקביעתהכללים
ומורהכילאייכנסולתוקף,אםמצאכיהכלליםאינםעולים

בקנהאחדעםמטרותהחוקע

עדיום15באוקטוברבכלשנהתפרישכלרשותמקומית7עמקורותהקרן )א(
לקרןשיעורמהגידולבארנונהשאינהממגוריםשלהשנה

הקודמת,כמפורטלהלן:

כילאייכנסולתוקף,אךאםלאיורוכך,תקבעמועצתהקרן
אתהכלליםותפרסמםברשומותע

הקצאה כללי נקבעו לא שלגביה בשנה כי יובהר
כאמורעלידימועצתהקרןופורסמוברשומות,ימשיכו
לחולהוראותסעיף5המוצעעלהקצאתכללכספיהקרןע

לסעיף 7 לחוק המוצע

בעולם זה בהקשר שיושמו למנגנונים בהתאם
כמתוארלעיל,מוצעלקבועכימקורותהקרןיהיוהפרשות

רשות כל המקומיותע הרשויות אליה להעביר שיידרשו
מקומיתתידרשלהפרישלקרןאחוזמוגדרמסךהגידול
מגורים, ממבני שאינה מארנונה בהכנסותיה העתידי
לעומתשנת2022שתהווהאתשנתהבסיס,אשרבהתאם
אליהייבחןמעתהגידולהרשויותהמקומיותבהכנסות
כאמורעההפרשותלקרןיהיורקמסכוםהגידולבארנונה
שאינהממבנימגוריםבאותהשנה,קרימתקבוליהארנונה
העתידיים,באופןשיבטיחלרשויותהמקומיותודאותלגבי

הכנסותיהןהקיימותע
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רשותמקומיתשבההארנונהשאינהממגורים )1(
לנפשבאותהשנהעלתהעל2,000שקליםחדשים-

שיעורשל49%מהגידולבארנונהשאינהממגורים;

רשותמקומיתשבההארנונהשאינהממגורים )2(
חדשים שקלים 1,000 על עלתה שנה באותה לנפש
ולאעלתהעל2,000שקליםחדשים-שיעורשל35%

מהגידולבארנונהשאינהממגורים;

רשותמקומיתשבההארנונהשאינהממגורים )3(
לנפשבאותהשנהעלתהעל500שקליםחדשיםולא
20% של שיעור - חדשים שקלים 1,000 על עלתה

מהגידולבארנונהשאינהממגורים;

רשותמקומיתשבההארנונהשאינהממגורים )4(
לנפשבאותהשנהלאעלתהעל500שקליםחדשים-

שיעורשל10%מהגידולבארנונהשאינהממגוריםע

את מסוימת בשנה לקרן מקומית רשות העבירה לא )ב(
15 יום עד )א(, קטן סעיף לפי בה חייבת שהיא ההפרשה

בנובמברבאותהשנה,יחולולגביההוראותאלה:

תיווסףעלסכוםההפרשהשהיאחייבתבה,ריבית )1(
פיגוריםלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-

1471961,מהמועדהאחרוןלביצועההפרשהועדלמועד
ביצועהבפועל;

שתידרש הגידול שיעור את להתאים כדי כן, כמו
להפרישכלרשותמקומיתלמצבההכלכלי,מוצעלקבוע
שיידרשו להפרשות ביחס מקומיות רשויות בין הבחנה
להעבירלקרן,בהתאםלגובההכנסותיהןמארנונהשאינה
נתוני לפי בהן התושבים למספר ביחס מגורים, ממבנה
מרשםהאוכלוסיןעהמנהשתתקבלמחלוקתגובהההכנסות
הרשות תושבי במספר מגורים ממבני שאינה מארנונה
המקומית,תקבעאתהשיעורשתידרשהרשותהמקומית
להפרישלקרןבכלשנהמהגידולבארנונהכאמור,והיא
תתעדכןהחלמשנת2025לפישיעורהעדכוןעכךשרשויות
שהכנסותיהןמארנונהשאינהממבנימגוריםהןהגדולות
מהגידול 49% יפרישו - תושביהן למספר ביחס ביותר
בהכנסותיהןביחסלשנת2022עמעברלכךמדוברבמתווה
יורד,כאשררשויותשהכנסותיהןמארנונהשאינהממבני
מגוריםביחסלמספרהנפשותבהןהןהנמוכותביותר-
יפרישורק10%מהגידולכאמורעבאופןזהיישמרבעבור
רשויותכאלהשיעורגדוליותרמהגידולבהכנסותמארנונה
שאינהממבנימגורים,כדישלאלדרדראתמצבןהכלכלי
ולאלפגועבאפשרותשלהןלספקשירותיםמוניציפליים
לתושביהןעמנגנוןמוצעזה,שלפיוהרשויותהמקומיות
יפרישורקשיעורמסויםמהגידולבארנונהשאינהממבנה
מגוריםכאמור,נועדגםלהבטיחכילרשויותהמקומיות
יישארושולירווחמשמעותייםמגבייתארנונהזו,באופן

תעסוקה שטחי לפיתוח שלהן המוטיבציה תיפגע שלא
בתחומן,בהתאםלצורך,ולגבייהאפקטיביתשלארנונהזוע

הפרשותאלהשלהרשויותהמקומיותלקרןיחולקו
6 או 5 סעיפים לפי המקומיות, הרשויות בין מחדש
המוצעים,לפיהעניין,והכוללמימושמטרותהחוקהמוצעע
אומנםבמצבהחוקיהיוםמשמשתהארנונהכמסמקומי
לכיסויהוצאותהרשותהמקומיתבמימוןפעילותהומתן
שירותיםמוניציפלייםלתושביה,ואולםכעתמוצעלעגן
בחקיקהחלוקהמחדששלהארנונהשאינהממבנימגורים

ברמההארצית,לצורךהגשמתמטרותהחוקהמוצעע

ההכנסות בחלוקת המוצע היסודי לשינוי הבסיס
מארנונהשאינהממבנהמגוריםביןרשויותמקומיות,הוא
בכךשהארנונההיאתשלוםחובהמסוגמס,כךשאיןכל
זיקהבינולביןשירותכלשהושניתןלנישוםאינדיווידואליע
זאתכאשרההקצאותמכספיהקרןישמשולאותהתכלית
שבעבורהנגבהמסהארנונהעלידיהרשויותהמקומיות,
שירותים ומתן המקומית הרשות פעילות למימון
תקציבה במימוש דעתה לשיקול בהתאם מוניציפליים,
השוטףעזאת,באופןשיאפשרגםלרשויותמקומיותשאין
להןשטחיתעסוקהומסחרנרחבים,לצמצםאתהפערים
במתןשירותיםמוניציפלייםשניתניםעלידןלתושביהן,

לעומתרשויותשנהנותמשפעשלשטחיםכאמורע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 147
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לפי מהקרן להקצאות זכאית תהיה לא היא )2(
סעיפים5או6באותהשנה,עדלמועדביצועההפרשה

בפועל,ככלשבוצעהבאותהשנה;

החשבהכלליבמשרדהאוצראומישהואהסמיך )3(
לכך,רשאילהורותעלקיזוזחובההכספיהקצובשל
תשלום מכל זה, קטן סעיף לפי המקומית הרשות
ממשלתישמשתלםלהשלאעלפיחוק,והסכוםשיקוזז
יועברלקרן;קיזוזכאמורלאייעשהאלאלאחרשניתנה
הודעהבכתבלרשותהמקומיתבדברהכוונהלקזזאת

חובה,והיאלאסילקהאותובתוך30ימיםע

החלמשנת2025,יתעדכנוסכומיההכנסותמארנונה )ג(
שאינהממגוריםלנפשהנקוביםבסעיףקטן)א()1(עד)4(,לפי

שיעורהעדכוןע

הפרשותהרשויותהמקומיותלקרןלאייחשבולהכנסות )ד(
שנתי, תקציב בחוק תימנה לא לקרן והעברתן המדינה

כהגדרתובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1481985ע

בסעיףזה- )ה(

מארנונה ההכנסות כלל - ממגורים" שאינה "ארנונה
בשל מסוימת בשנה מקומית רשות בידי שהתקבלו
נכסיםשאינםמבנימגורים,בהתאםלדוחהמבוקר;
לענייןזה,"מבנהמגורים"-כהגדרתובהוראותלפי
8ו־9לחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוני סעיפים

חקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-1992;

"ארנונהשאינהממגוריםלנפש"-המנההמתקבלתמחלוקת
במספר מסוימת, בשנה ממגורים שאינה הארנונה
הרישום לפי שנה באותה המקומית הרשות תושבי
במרשםהאוכלוסיןכמשמעותובחוקמרשםהאוכלוסין,

התשכ"ה-1491965;

יצויןכיהסדרדומהשלהעברתתקבוליארנונהשאינה
ממגוריםמשטחמסויםברשותמקומיתאחתלרשותמקומית
אחרת,אחתאויותר,כברמעוגןבסעיפים9או־9בלפקודת
העיריותלגבירשויותסמוכותעזאת,כאשרבהסדרלפיסעיף
9בלאותהפקודההעברתהארנונהנקבעתבצועלידישר
הפנים,ומתאפשרבהלחלקמחדשלארקתשלומיארנונה
שאינהממגוריםאלאגםהיטליהשבחהותשלומיחובה

שגובההרשותהמקומיתלפיחוקיהעזרשלהע

מכיווןשכספיהקרןהםלמעשההכנסותהרשויות
המקומיותמארנונהשאינהממבנימגורים,ובשביללהבטיח
כיכספיהקרןישמשולמטרותהחוקהמוצעבלבד,מוצע
לקבועכיהקרןלאתהיהחלקמתקציבהמדינהאלאתנוהל
מחוצהלווכיהפרשותהרשויותהמקומיותלאייחשבו

להכנסותהמדינהע

רשותמקומיתשלאתעביראתההפרשהשבההיא
מחויבתלקרן,בחלוףיותרמחודשמהמועדשנקבעלביצוע
ההפרשה,יחולועליההוראותאלה:ייווספולהפרשהשבה
היאחבהבשלאותהשנהריביתפיגוריםוהצמדה;היאלא
תוכללקבלהקצאותמהקרן,לפיסעיפים5או6המוצעים,
באותה עוד חלקה את תפריש כן אם אלא העניין, לפי
שנה,ואולםככלשבאותהשנהשולמומענקיםמותאמים,
ייתכןשסכוםהמענקיםשתקבליהיהפחותוהכולבהתאם
לכספיהקרןבאותומועד;החשבהכלליבמשרדהאוצר,
אומישהסמיךלכך,יוכללהורותעלקיזוזכספיםשתקצה
לההממשלה,ככלשאינםמשתלמיםעלפיחוק,לאחר
שהעביראליההודעהבכתבבענייןוהיאעדייןלאסילקה

אתחובהלקרןע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 148
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"גידולבארנונהשאינהממגורים"-סכוםהגידולשלהארנונה
שאינהממגוריםבשנהמסוימת,ביחסלארנונהשאינה

ממגוריםבשנת2022;

"הדוחהמבוקר"-כהגדרתובסעיף140גלפקודתהעיריות150ע

פרק ג': מועצת הקרן

לקרןתהיהמועצהבתשבעהחברים,והם:8עמינוימועצתהקרן )א(

עובדמשרדהאוצרשימנהשרהאוצר; )1(

עובדמשרדהפניםשימנהשרהפנים; )2(

ראש שימנה הממשלה ראש משרד עובד )3(
הממשלה;

נציגציבורבעלתוארשלישי,המכהןאושכיהן )4(
בעברכאישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה
בישראלאומחוץלישראל,בעלמומחיותבתחומים

הנוגעיםלמטרותהקרן,שימנהשרהאוצר;

שלושהנציגיםשלהרשויותהמקומיות,שייבחרו )5(
בהתאםלהוראותלפיסעיף9)להלן-נציגיהרשויות

המקומיות(ע

יושבראשמועצתהקרןייבחרעלידיחברימועצתהקרן )ב(
מקרבנציגיהרשויותהמקומיות;היוהקולותשקולים,יהיה

לנציגמשרדהאוצרבמועצהקולנוסףע

שרהפניםיפרסםהודעהברשומותבדברמינוימועצת )ג(
הקרןוהרכבה,וכןבדברכלשינויבהרכבהע

בחירתנציגי
הרשויות

המקומיותבמועצת
הקרן

נציגיהרשויותהמקומיותבמועצתהקרןייבחרומתוך9ע )א(
רשימתמועמדיםכאמורבסעיףקטן)ב(,בהתאםלמנגנוןבחירה
שיקבעוהשרים,בהתחשב,ביןהשאר,במאפייניםהמנויים
להלן,ורשאיםהשריםלתתמשקלשונהלכלאחתמהרשויות

המקומיותבהתחשבבמאפייניםאלה,כולםאוחלקם:

לסעיפים 8 ו–9 לחוק המוצע

מוצעלקבועכילקרןתהיהמועצהבתשבעהחברים,
והיאתהיההאורגןהבכירביותרשלהקרןותנהלאותהע
מוצעלהקיםאתמועצתהקרןכגוףמדינתיחדשעלמועצת
הקרןתהיהעצמאותבקביעתמדיניותהכלפיהממשלה
בכפוףלאמורבחוקהמוצע,אךהיאלאתהיהתאגידנפרד
מהמדינהעמבנהזהשלמועצתהקרןנדרשלנוכחרגישות
הנושא,שילובםשלנציגיהשלטוןהמקומיבמועצתהקרן,
תפקידה ולנוכח ראש, יהיההיושב אף אשראחדמהם
הציבוריהצרבהיקפושאינומחייבפעילותיום־יומיתאו

עיתיתולכןאינומחייבמנגנוןשלקבע:

"עעעאולםיששהמחוקקרואהטעםלהקנותסמכות
שלהחלטהלגוףחיצונילמערכתעכךלמשלכאשרראוי

שהחלטותיתקבלוללאחשששלהשפעהפוליטיתעמטעם
זההופקדההצנזורהעלסרטים,לפיפקודתהראינוע,בידי
המועצהלביקורתסרטים,שרובחבריההםנציגיציבורע
כךגםכאשרישטעםלשתףבהחלטותמומחיםלענייןאו
נציגיםשלגופיםשמחוץלממשלה,והדרךהמתאימהלכך
היאלמנותםכחבריםבגוףמיוחדשיוקםלענייניםאלהעעע"

)ראו:הסמכותהמינהלית,יצחקזמיר,עמ'492-481(ע

כגוף חוק מכוח תפעל הקרן מועצת כי מוצע לכן,
לווייני,והיאתנהלבאופןעצמאיאתהקרן,אךלאתהווה
תאגידנפרדמהמדינה)הסמכותהמינהלית,יצחקזמיר,

עמ'492-481(ע

שירותים הקרן תקבל אומנם לווייני, גוף בהיותה
ממשרדהפנים,בעיקרבתקופתהבינייםעדשתמנהמועצת

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשפ"ב,עמ'1098ע 150
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מספרהתושביםברשותהמקומית; )1(

מאפייניםדמוגרפייםשלהרשותהמקומית; )2(

מאפייניםכלכלייםשלהרשותהמקומית; )3(

מעמדההמוניציפלישלהרשותהמקומיתע )4(

רשאילהיכללברשימתהמועמדיםמישעומדבתנאי )ב(
כשירותשקבעוהשרים,ובהםהסכמהשלהמועמדלשמשיושב

ראשמועצתהקרן,אםייבחרלתפקידבהתאםלסעיף8)ב(ע

)א(,יקבעו בקביעתמנגנוןבחירהכאמורבסעיףקטן )ג(
שבו במקרה אחר נציג של בחירה לעניין הוראות השרים
הפסיקנציגקודםלכהןכחברמועצתהקרןלפניתוםתקופת

הכהונהע

תפקידימועצת
הקרן

מועצתהקרןתהאאחראיתלניהולהקרן,ובכללזהלמילוי10ע
תפקידיםאלה:

להקצותאתכספיהקרןבהתאםלהוראותלפיסעיפים5 )1(
או6,לפיהעניין;

לעקובאחרביצועהפרשותהרשויותהמקומיותלקרן, )2(
בעניין ולפנות במועד בוצעו שלא הפרשות על להתרות

לרשותהמקומיתאולחשבהכללי,כאמורבסעיף7;

להכיןולהגישדוחותשנתייםעלפעולותהקרן,תקבוליה )3(
והוצאותיה,כאמורבסעיף19;

למלאכלתפקידאחרשהוטלעליהבחוקזהע )4(

ובלא11עעצמאותואי־תלות עצמאי באופן הקרן מועצת תפעל תפקידיה במילוי
תלות,לשםמימושמטרותהחוקע

הקרןאתבעליהתפקידיםהנדרשיםובהםיועץמשפטי,
רואהחשבוןמבקרומבקרפנימי,אךכאמורתפעלהמועצה

לפישיקולדעתההעצמאיע

עלפיהמוצע,מועצתהקרןתורכבמנציגיהממשלה,
שימונובידיהשריםהממוניםעליהם,מנציגציבורשיהיה
בעלמומחיותבתחומיםהנוגעיםלמטרותהחוק,ומנציגי
הרשויותהמקומיות,שמביניהםייבחריושבראשהמועצה
בידיחבריהמועצהעזאת,באופןשיבטיחתמהילמאוזן
למועצהשלהגורמיםהנוגעיםלמטרותהחוקובהםנציגי
השלטוןהמרכזיונציגיהשלטוןהמקומי,אשריבואולידי
ביטויבמועצתהקרן,באופןשיאפשרהיזוןחוזרביניהם
ומעורבותמשמעותיתשלהשלטוןהמקומיבניהולהקרן,
במיוחדמאחרשיושבראשהמועצהנבחרכאמורמקרב

נציגיהרשויותהמקומיותע

בחירה במנגנון ייבחרו המקומיות הרשויות נציגי
ביטוי לידי שיביא באופן בתקנות, השרים שיקבעו כפי
אתהשונותהקיימתביןהרשויותהמקומיותואתמגוון
האינטרסיםשקייםבהן,לרבותמספרהתושביםברשות,

מאפייניההדמוגרפייםוהכלכליים,כךשיתאפשרלמשל
לקבועכילכלרשותמקומיתמשקליחסיבמנגנוןהבחירה
שייקבעבהתאםלמספרהתושביםבהעכלרשותמקומית
תוכללהעמידנציגמטעמהלבחירה,ובלבדשיעמודבתנאי
הכשירותשיקבעוהשרים,כפישיבדוקהיועץהמשפטי
לקרן,כאשרנציגזהלאחייבשיבואמקרבעובדיאותה

רשותמקומיתאומקרבנבחריהע

לסעיפים 10, 11 ו–12 לחוק המוצע

הקרן מועצת תפקידי מהם מפרט המוצע החוק
ולפיומועצתהקרןתהיהאחראיתעלניהולהקרן,לרבות
לפי ,6 או 5 סעיפים להוראות בהתאם כספיה הקצאת
העניין,למעקבאחרביצועהפרשותהרשויותהמקומיות
המוצע, החוק לפי לה הנתונים הכלים ולהפעלת לקרן
עלרשותמקומיתשלאהעבירהאתההפרשהשבההיא
מחויבתלקרן,להכנהשלדוחותשנתייםעלפעילותהקרן,
והגנת הפנים לוועדת והגשתם והוצאותיה, תקבוליה
הסביבהשלהכנסת,להפעלתשיקולדעתהבאשרלקביעת
כלליהקצאהלכספיהקרןהחלמשנת2029ואילךולשימוש
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דרישהלקבלת
מידע

מועצתהקרןרשאיתלדרושמרשותמקומיתמידעהנחוץ12ע
ובאופן במתכונת זה, חוק לפי ההוראות יישום לשם לה
שתורה;בסעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף
7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1511981,וידיעהעלענייניו

הפרטייםשלאדםכמשמעותהבאותוחוקע

סייגיםלמינוי
ולבחירהשלחבר

מועצתהקרן

לאימונהלחברמועצתהקרןולאיהיהמועמדלבחירה13ע )א(
לפיסעיף9,מישהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיהאיןהואראוילדעתהגורםהמוסמך,לכהןכחבר
המועצה,אומישהוגשנגדוכתבאישוםבשלעבירהכאמור

וטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

בפרקזה,"הגורםהמוסמך"- )ב(

)4(-השר לענייןמינוייםלפיסעיף8)א()1(עד )1(
הממנה;

לענייןמועמדותלבחירהלפיסעיפים8)א()5(ו־9 )2(
-השרים,לאחרשקיבלואתחוותדעתושלהיועץ

המשפטילקרןע

תקופתכהונתושלחברמועצתהקרןשהואנציגציבוראו14עתקופתכהונה
נציגרשותמקומיתתהיהארבעשנים,וניתןלשובולמנותו
אולבחוראותו,לפיהעניין,לתקופותכהונהנוספות,ובלבד

שלאיכהןיותרמשתיתקופותכהונהרצופותע

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

חברמועצתהקרןיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,15ע )א(
בהתקייםאחדמאלה:

שייעשהבחלקמיתרתכספיהקרן,ככלשתיוותר,לפיסעיף
5)ג()2(המוצעעבמילויתפקידיהאלה,תפעלמועצתהקרן
באופןעצמאי,בלאתלותבממשלהאובמשרדממשלתי
להבטיח כדי החוקע מטרות מימוש לשם וזאת כלשהו,
תפקידיה את למלא תוכל המקומית הרשות שמועצת
כאמור,היאתוכללדרושמידעמרשויותמקומיות,ובלבד
שלאיהיהזהמידעאוידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם

כאמורבחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ע

לסעיף 13 לחוק המוצע

מוצעלקבועסייגיםלמינויאדםלחברמועצתהקרן
בשביל זאת מועצהע חבר כהונת תיפסק שבהן ונסיבות
תפקיד שהוא הקרן, מועצת חבר בתפקיד כי להבטיח
גם זו לכהונה הראוי אדם יכהן חשיבות, בעל ציבורי
הפעילות את להבטיח וכדי הערכי־נורמטיבי, בהיבט
התקינהשלהקרןואתאמוןהרשויותהמקומיותבמועצה
ובקרן,ובהקצאתהכספיםשתיעשהעלידה,כמוגםבכללי

ההקצאהשתקבע,ככלשתקבעע

לסעיף 14 לחוק המוצע

מוצעלקבועאתתקופתהכהונהשלחברימועצתהקרן
שהםנציגציבורונציגהרשויותהמקומיות,כךשתעמודעל

ארבעשנים,כדילהבטיחתחלופההולמתשלהםעעםזאת,
מוצעלאפשרלשרהאוצראתהארכתתקופתהכהונהשל
נציגהרשויותהמקומיותולנציגהציבורלהיבחרשובבמנגנון
הבחירה,כפישייקבע,ובלבדשלאיכהנוכחברימועצת
הקרןיותרמשתיתקופותכהונהרצופותעהארכהכאמור,
תאפשרכהונהנוספתשלחברימועצהאשרצברובתקופת
כהונתםהראשונהניסיוןבנושאיםשבהםעוסקתמועצת
הקרן,באופןשישבוכדילהביאלייעולעבודתהמועצה,
ההגבלות את תצמצם המקומיות הרשויות נציגי ולגבי
שמוטלותעלהבחירהבהםעהגבלתההארכהלשתיתקופות
כהונהרצופותתבטיחתחלופההולמת,שתאפשרלהביא

לידיביטויבמועצתהקרן,מגווןדעותועמדותע

לסעיפים 15 ו–16 לחוק המוצע

מוצעלהסדיראתהנסיבותשבהןתסתייםתקופת
כהונתושלחברמועצתהקרןבטרםהגיעמועדסיומה
המקורי,וזאתכאשרהואהתפטרבאמצעותהגשתכתב
הרשויות נציג הוא ואם אותו, שמינה לשר התפטרות
המקומיות-באמצעותהגשתולשרים,אושחדללהיות
עובדהמשרדהממשלתישאותוהואמייצגבמועצה,ואם
הואנציגהציבור-התמנהלעובדהמדינהאולעובדרשות

מקומיתאונבחרלמועצתרשותמקומיתע

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 151
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הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשרהממנה, )1(
ואםהואנציגרשויותמקומיות-במסירהלשרים;

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתישאותו )2(
הואמייצגבמועצתהקרן,ואםהואנציגציבור-הוא
התמנהלעובדהמדינהאולעובדרשותמקומיתאו

שהחללכהןכחברמועצתרשותמקומיתע

חבר לגבי להלן כמפורט מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
תום לפני מכהונתו המוסמך הגורם יעבירו הקרן, מועצת
הכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

הואהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוילדעתהגורםהמוסמך,לכהן
כחברהמועצהאושהוגשנגדוכתבאישוםבשלעבירה

כאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינו;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויואולכהונתוכחברהמועצהע

הגורםהמוסמךלאיפסיקאתכהונתושלחברהמועצה )ג(
לפיסעיףקטן)ב(,אלאלאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאת

טענותיולענייןזהע

הפסיקחברהמועצהלכהןלפיהוראותסעיףזה,יפעל )ד(
במקומו אחר חבר למינוי האפשרי, בהקדם הממנה, השר
בהתאםלהוראותסעיף8;היהחברהמועצהשהפסיקלכהן
כאמורנציגהרשויותהמקומיות-ייבחרחבראחרבמקומו,
בהקדםהאפשרי,בהתאםלמנגנוןהבחירהשנקבעלענייןזה

לפיסעיף9ע

קיוםמועצתהקרן,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיה16עתוקףפעולות
לאייפגעובשלהפסקתכהונתושלחברמחבריהמועצה,או
מחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהנים

בהרובחבריהע

נוסףעלכך,כהונתושלחברמועצהתובאאלסיומה
בדרךשלהעברתומהכהונהעלידיהשרשמינהאותו,ואם
הואנציגהרשויותהמקומיות-עלידיהשרים,מקוםשבו
חברהמועצההורשעאוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
לשמשעודכחברמועצה,כאשרנבצרממנולשמשבתפקיד
דרךקבעוכןכאשרחדלולהתקייםבוהנסיבותשבשלהן
מונהעמקוםשבוהפסיקחברהמועצהלכהן,בשלאחד
מהטעמיםהאמוריםלעיל,יפעלהשרשמינהאותולמנות
חבראחרתחתיו,ואםהיהזהנציגהרשויותהמקומיות-
ימונהנציגאחרתחתיובהתאםלהוראותשייקבעולעניין
זהבתקנותהבחירהעלידיהשרים,וזאתכדישלאלהותיר

אתהמועצהבלאאיושובאופןשיפגעבמבנההמאוזןשל
הוועדהובאינטרסיםשמיוצגיםבהע

עםזאת,מוצעלקבועכיתוקףההחלטותוהפעולות
שלמועצתהקרן,קיומהוסמכויותיה,לאייפגעומקוםשבו
התפנהמקומושלמימחבריהאוכשנפלליקויבמינויושל
אחדמחבריהאובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהניםבהרוב
חבריהעזאתכדילהבטיחאתרציפותהפעילותשלהקרן
ולהבטיחשלאייפגעוהפרשתהכספיםאליהוהקצאותיה
לרשויותהמקומיות,אשרנעשותשתיהןמדישנה,בפרט
מכיווןשחלקמההקצאותמהקרןהןשלמענקיםחוזרים
אשרעליהןמסתמכותהרשויותהמקומיותבגיבושתקציבן

ובאישורוע
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סדריעבודת
המועצה

המנייןהחוקיבישיבותמועצתהקרןהוארובחבריה17ע )א(
ובהםיושבראשהמועצה,נציגמשרדהאוצרונציגמשרד

הפניםע

החברים קולות ברוב יתקבלו הקרן מועצת החלטות )ב(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה;היוהקולותשקולים,יהיה

ליושבראשהמועצהקולנוסףע

החלטותמועצתהקרןיהיומנומקותויירשמובפרוטוקול )ג(
שייחתםעלידיחבריהמועצההנוכחיםבאותהישיבה;על
הפרוטוקוליםשלדיוניהמועצהיחולוהוראותפרקאחדעשר

לתוספתהשנייהלפקודתהעיריות,בשינוייםהמחויביםע

נוסף מועצה חבר עם ביחד הקרן מועצת ראש יושב )ד(
שתבחרהמועצה,יהיומורשיםלחתוםבשםהמועצהעלכל

מסמךשעשייתובתחוםסמכותהע

מועצתהקרןתקבעאתסדריעבודתהוסדרידיוניה, )ה(
אםלאנקבעולפיחוקזה,והםיפורסמובאתרהאינטרנטשל

הקרןע

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהפנים,רשאילקבוע )ו(
הוראותנוספותלענייןסדריעבודתהמועצהע

המועצהתמנהמבקרפנימילקרן,ויחולועליוהוראות18עבעליתפקידים )א(
חוקהביקורתהפנימית,התשנ"ב-1521992ע

המועצהתמנהלקרןרואהחשבוןמבקר,שעליויחולו )ב(
רואה על החלות התשנ"ט-1531999, החברות, חוק הוראות

חשבוןמבקרשלחברה,בשינוייםהמחויביםע

המבקרהפנימיורואההחשבוןהמבקרימונולתקופת )ג(
כהונהשלארבעשנים,וניתןלשובולמנותםלתקופתכהונה

אחתנוספתע

לסעיף 17 לחוק המוצע

מוצעלקבועאתסדריעבודתמועצתהקרן,עלמנת
להבטיחאתתקינותעבודתה,וביןהשאר:המנייןהנדרש
המזערילכינוסישיבותהמועצהולקבלתהחלטותתקפות,
יהיהרובחבריהובהםיושבראשה,אםהואכברנבחר
עלידה,נציגמשרדהאוצרונציגמשרדהפנים;החלטות
החבריםהמשתתפים קולות ברוב הקרןיתקבלו מועצת
של קולו יכריע - שקולים הקולות יהיו ואם בישיבה
מנומקות יהיו המועצה החלטות המועצה; ראש יושב
והפרוטוקוליםשלדיוניהיתפרסמובדרךשבהמתפרסמים
בשביל מקומית, רשות מועצת ישיבות של פרוטוקולים
להבטיחשקיפותבהחלטותיה;מייהיומורשיהחתימהשל
הקרן;קביעתסדריעבודתהמועצהבידיהמועצהעצמה

בכלנושאשלאהוסדרבחוקאובתקנותשיתקיןשרהאוצר,
בהתייעצותעםשרהפניםע

לסעיף 18 לחוק המוצע

פנימי מבקר לקרן תמנה המועצה כי לקבוע מוצע
פעילות תקינות את להבטיח כדי מבקר, חשבון ורואה
מועצתהקרןבניהולהקרןותקינותניהולכספיהקרן,לרבות
תקינותההקצאותלרשויותהמקומיותבהתאםלסעיפים5
או6המוצעים,לפיהענייןעכמוכןמוצעלקבועאתתקופת
כהונתםואתאופןקביעתהתגמולשישולםלהםענוסףעל
כך,מוצעלקבועכיימונהיועץמשפטילקרן,אשריהיה
עובדהמדינהויתמנהלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,

התשי"ט-1959ע

ס"חהתשנ"ב,עמ'198;התש"ע,עמ'475ע 152

ס"חהתשנ"ט,עמ'189;התשפ"ב,עמ'884ע 153
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התגמוללמבקרהפנימיולרואההחשבוןהמבקריהיה )ד(
בהתאםלהוראותהחשבהכלליבמשרדהאוצרהחלותלעניין

תשלוםלנותנישירותיםחיצונייםע

היועץהמשפטילקרןיהיהעובדהמדינהויתמנהלפי )ה(
חוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-1541959ע

תקבוליה19עדוחותשנתיים הקרן, דוחותשנתייםעלפעולות תכין המועצה
והוצאותיה,תגישאותםלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשל

הכנסתותפרסםאותםבאתרהאינטרנטשלהקרןע

גמולוהחזר
הוצאות

חברמועצתהקרןשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאו20ע
עובדגוףנתמך,כהגדרתםבסעיף32לחוקיסודותהתקציב,
התשמ"ה-1985,ושאינומכהןכחברמועצתרשותמקומית
ומקבלשכרבשלכהונתו,יהיהזכאילתשלוםמהקרןבעד
השתתפותובישיבותהמועצה,בהתאםלהוראותשלהחשב

הכלליבמשרדהאוצרהחלותלענייןחבריועדותציבוריותע

הימנעותמניגוד
עניינים

בסעיףזה-21ע )א(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב]חורג[;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1551968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברמועצתהקרן-ניגודענייניםבין
מילויתפקידובמועצהלביןענייןאישיאותפקידאחר,

שלואושלקרובו;

"קרוב",שלחברמועצתהקרן-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמועצה; )1(

לסעיף 19 לחוק המוצע

מוצעלקבועכימועצתהקרןתכיןבכלשנהדוחות
עלפעילותהקרן,תקבוליהוהוצאותיה,אשראותםתגיש
לוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתותפרסםבאתר
להתנהלותה שקיפות לתת כדי הקרן, של האינטרנט

ולחלוקתכספיהקרןעלידהולאפשרדיוןציבוריבענייןע

לסעיף 20 לחוק המוצע

מוצעלקבועכינציגהציבורונציגהרשויותהמקומיות
השתתפותם בעד לתשלום זכאים יהיו הקרן, במועצת
בישיבותמועצתהקרן,בשלהזמןוהמאמץשיידרשומהם

שנתמך גוף עובדי אינם אם זאת תפקידםע ביצוע לשם
אושמתוקצבעלידיהממשלהושאינםמכהניםכחברים
זו, כהונה בעד שכר ומקבלים מקומית רשות במועצת
שכןהשכרשמשולםלאלהמגלםגםאתהתשלוםבעד

השתתפותםבישיבותהמועצהע

לסעיף 21 לחוק המוצע

משום עניינים, ניגוד בדבר הוראות לקבוע מוצע
שחלקמחברימועצתהקרןאינםעובדיהמדינה,ולנוכח
שיקולהדעתאשרנדרשיםחברימועצתהקרןלהפעיל

במילויתפקידיהמועצהע

ס"חהתשי"ט,עמ'86ע 154

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 155
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אדםשלחברהמועצהישענייןבמצבוהכלכלי; )2(

אדם או משפחתו בן המועצה, שחבר תאגיד )3(
כאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברהמועצה,בןמשפחתואואדםכאמור )4(
בפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבוע

לאימונהלחברמועצתהקרןולאיכהןכחברכאמורמי )ב(
שבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובמועצהע

בנושא תפקידו במסגרת יטפל לא הקרן מועצת חבר )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםע

נודעלחברמועצתהקרןכיהואעלוללהימצאבמצב )ד(
שלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,יודיעעל
כךבהקדםהאפשריליושבראשהמועצה;היהחברהמועצה

האמורהיושבראש-יודיעעלכךלשריםע

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברמועצתהקרןשהוא )ה(
נציגהרשויותהמקומיותלהביאבחשבוןגםאתענייניושל
הגוףאוהציבורשהואנציגו,ככלשהםקשוריםלתפקידי
המועצה,ולאיראואותוכמצויבמצבשלניגודענייניםבשל

כךבלבדע

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתםכחברי22עהחלתדינים
המועצה,כדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-1561979; )1(

ומגבית מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
כספים(,התשי"ט-1571959-ההוראותהנוגעותלכללעובדי

המדינה;

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1581969ע )3(

פרק ד': שונות

תחולהלגבי
רשויותמקומיות
ביהודהושומרון

רשותמקומיתביהודהושומרוןתהיהזכאיתלהקצאה23ע )א(
סכום מכל 6,לפיהעניין,כאשר או 5 לפיסעיפים מהקרן
שהקרןמעבירהלרשותמקומיתכאמור,ינוכהסכוםההפרשה
לפיסעיף7וזאתעדלתקרתהסכוםשהוקצהלהבאותהשנה,

והכולבשינוייםהמחויביםע

לסעיף 22 לחוק המוצע

מועצתהקרןאחראיתלניהולכספיהקרןולהקצאתם,
עלפיהכלליםשנקבעולענייןזהבחוקאועלפיכללי
חברי על להחיל מוצע ולכן בעצמה, שתקבע הקצאה
מועצתהקרןשאינםעובדיהמדינהדיניםשוניםשמטרתם

להבטיחשמירהעלטוהרהמידותשלהםועלעצמאות
שיקולדעתםבמילויתפקידםכחברימועצתהקרןע

לסעיף 23 לחוק המוצע

מוצעכילנוכחמבנההקרן,אשרהיאעצמאיתומנוהלת
מחוץלתקציבהמדינה,ייקבעבמפורשבחקיקהכיהכספים

ס"חהתש"ם,עמ'86ע 156

ס"חהתשי"ט,עמ'190ע 157

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ע 158
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הוראותפרקג'וסעיף6)ה(ו–)ו(לענייןרשויותמקומיות, )ב(
בשינויים ושומרון, לענייןרשויותמקומיותביהודה יחולו

המחויביםע

בסעיףזה,"רשותמקומיתביהודהושומרון"-מועצה )ג(
אזוריתהמנויהבתוספתלצובדברניהולמועצותאזוריות
)יהודהושומרון()מס'783(,התשל"ט-1979,ומועצהמקומית
המנויהבצובדברניהולמועצותמקומיות)יהודהושומרון(

)מס'892(,התשמ"א-1981,שבתחיקתהביטחוןע

השריםממוניםעלביצועחוקזהוהםרשאיםלהתקיןתקנות24עביצועותקנות
לביצועוע

תחילתושלחוקזהביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(ע25עתחילה

8,יהיו26עהוראותמעבר עדלמינויכללחברימועצתהקרןלפיסעיף )א(
)1(10 הסמכויותוהתפקידיםשלהמועצההמנוייםבסעיף
)3(,נתונים,בשינוייםהמחויבים,לעובדהמדינה,אחד עד
אויותר,שהסמיךלענייןזההמנהלהכללישלמשרדהפנים,

מקרבעובדיהמשרדע

עדלמינויבעליהתפקידיםכאמורבסעיף18- )ב(

יערוךהמבקרהפנימישלמשרדהפניםביקורות, )1(
בהתאםלשיקולדעתו,גםבקרןובמועצתהקרן;

משרד ידי על לקרן מבקר חשבון רואה ימונה )2(
הפנים,ויכולשיהיהרואהחשבוןמבקראשרלמשרד

התקשרותקיימתעימו;

יינתןייעוץמשפטילמועצתהקרן,בהתאםלצורך, )3(
עלידיהיועץהמשפטישלמשרדהפניםאומימטעמוע"

ממנהיחולקוגםלרשויותמקומיותביהודהושומרון,באופן
ביהודה מקומית רשות לכל מהקרן שיוקצה שמהסכום
ושומרון,ינוכהסכוםהשווהלשיעורמהגידולבארנונהשל
הרשותשאינהממבנימגורים,בהתאםלגובההכנסותיה
באותהשנה,לפיאותןהוראותשיחולועלהפרשותשאר
הרשויותהמקומיותלקרןעזאתבהבדלשרשותמקומית
ביהודהושומרוןלאתעבירבפועלכסףלקרןעכלומרגםאם
לפיהוראותהחוקהמוצעלגביהפרשתכספיםלקרןבידי
הרשויותהמקומיות,הסכוםשהייתהצריכהרשותמקומית
ביהודהושומרוןלהפרישיעלהעלהכספיםשמוקציםלה
באותהשנה,היאלאתפרישכספיםלקרן-זאת,ביןהשאר,
היתריבנייה בשלהמצבהחוקיהשונהביחסלהוצאת
ביהודהושומרוןעיובהרכיאיןבאמורכדילשנותאתהדין
החלביהודהושומרון,תחיקתהביטחוןוהחלטותהממשלה,

לרבותבענייןדיניהתכנוןוהבנייהביהודהושומרוןע

לסעיף 24 לחוק המוצע

מוצעלקבועכישרהאוצרושרהפניםיהיוהשרים
הממוניםעלביצועושלהחוקויהיורשאיםלהתקיןתקנות

בכלנושאשנדרשלצורךביצועוע

לסעיף 25 לחוק המוצע

מוצעלקבועכייוםהתחילהשלהחוקיהיהיוםכ'
2024 2024(,כךשהחלמשנת )1בינואר בטבתהתשפ"ד
סעיף הוראות לפי המקומיות לרשויות מענקים ישולמו
5המוצע,שלאחריהיתעדכנו,לפישיעורהעדכון,סכום
המענקיםהחדשיםבכלשנהוכןגובהההכנסותמארנונה
הקבועים מקומית, ברשות לנפש מגורים ממבני שאינה

בסעיף7)א(המוצעע

לסעיף 26 לחוק המוצע

עלפיהמוצע,עדלמינויכללחברימועצתהקרן,יהיו
הסמכויותוהתפקידיםשלהמועצהכאמורבסעיף10)1(
)3(בלבד,נתונותלעובדמשרדהפנים,אחדאויותר, עד
כפישיסמיךהמנהלהכללישלמשרדהפניםעבהתאם,עד
18המוצע, למינויבעליהתפקידיםלקרן,כאמורבסעיף
תפקידיםאלהיבוצעועלידיבעליהתפקידיםהרלוונטיים

מטעםמשרדהפניםע
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סימן ב': ארנונה

תיקוןחוקהסדרים
במשקהמדינה
)תיקוניחקיקה

להשגתיעדי
התקציב(

בחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-80,1591992ע
בסעיף9,אחריסעיףקטן)ב1(יבוא:

את לשנות רשאית מקומית רשות 8)ב(, סעיף לפי בתקנות האמור אף על ")ב2(
שיטתהמדידהשלשטחכללהנכסיםשבתחומה,באופןשהארנונהתוטלגםעלמטר
רבועשלהנכסשלאנכללבמספרהמטריםהרבועיםשלהנכסלצורךהטלתארנונה
בשנההקודמת,וזאתבאישורהשריםולאחרמשלוחהודעהבהתאםלהוראותסעיף

קטן)ב()2(,בשינוייםהמחויביםע"

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות160,בסעיף81-330ע

)1(,במקום"בשלושהשנים"יבוא"בשנתיים",והמילה"הראשונה"- בפסקה )1(
תימחק;

1992קובעכיארנונה 8לחוקההסדרים סעיף  סעיף 80
כלליתתחושבלפייחידתשטחבהתאםלסוג 
הנכס,לשימושוולמיקומו,וכישרהאוצרושרהפניםיקבעו
הנכסיםוכןכלליםבדבראופןחישוב בתקנותאתסוגי
שטחושלנכס,קביעתשימושו,מקומווסיווגולענייןהטלת

ארנונהע

לחישוב כללים נקבעו הארנונה לתקנות 3 בתקנה
שטחהנכס,וביןהשארנקבעבהכילצורךהטלתארנונה
בשנהמסוימת,יראואתסךכלשטחהנכסכסךכלהשטח
כפישחושבלצורךהטלתארנונהבשנההקודמת,אלא
אםכןהתגלתהטעותבחישובהשטח,שאינהתוצאהשל
שיטתחישובשונהעתקנה10)א()3(לאותןתקנותמאפשרת
אתשינוישיטתהמדידהרקבמצבשבוהשתנהתחום

השיפוטשלהרשותהמקומית,כמפורטשםע

במצבהקיים,לנוכחדיניההקפאהאשרשימרואת
שיטותהמדידההשונותשנהגוברשויותהמקומיותבעבר,
כאשרהדברהיהנתוןלשיקולדעתןהבלעדישלהרשויות
המקומיותולנוכחההגבלהשנקבעהבתקנותההסדריםשל
שינוישיטתהחישובשלשטחהנכסלצורךהטלתארנונה,
יששונותגדולהביןשיטותהמדידהשנהוגותברשויות

המקומיותהשונותע

עיקריות מדידה שיטות שלוש על להצביע ניתן
המאפיינים כל שלא הגם מקומיות, ברשויות הנהוגות
המפורטיםלהלןבהכרחמתקיימיםבכלאחתמהרשויות
אחרת: שנהוגלאפייןאותןכמשתמשותבשיטהכזואו
של הפנים שטח נמדד שבמסגרתו - נטו־נטו חישוב
הדירה,כוללחדרישירותומרפסותסגורותולמעטקירות
מדרגות, חדרי פתוחות, מרפסות ופנימיים, חיצוניים
חישוב ומוסך; מקלט כניסה, חדרי משותפים, מרתפים
ברוטו-שבמסגרתונמדדשטחהפניםשלהדירהכולל
חדרימגורים,פרוזדורים,אולםכניסה,מרפסותמקורות,
חדרישירותובנייניעזר,קירותפנימיים,מרפסותושטחים
מקורים,לאכוללקירותחיצונייםושטחיםמשותפים)מקלט,

חניה,חדרכניסה,חדרמדרגותומבניעזר(;חישובברוטו־
במבנה, המקורה השטח כל נמדד שבמסגרתו - ברוטו
לרבותקירותחיצונייםופנימיים,מרפסותפתוחות,חדרי
מדרגות,מרתפיםמשותפים,חדריכניסהומחסןהמשמש

אתהבנייןאוהמקלטע

שיטתהמדידההנפוצהביותרברשויותהמקומיות
כ־86% משתמשות זו בשיטה ברוטו־ברוטו; חישוב היא
מהרשויותהמקומיות,גםאםלאכלמאפייניהמתקיימים
בכלאותןרשויותמקומיותעכמוכן,שיטתמדידהזומקילה
באופןמשמעותיעלמדידתשטחהנכסשלהנישוםעלידי
הרשותהמקומית,שכןאיןצורךבכניסהלמבנהאלאדי
במדידהחיצוניתפשוטה,אשריכולהלהיעשותבאמצעים

טכנולוגייםזמיניםע

עלפיהמוצעכעתייקבעבחוקההסדרים1992,כי
המדידה שיטת את לשנות תבקש אשר מקומית רשות
שלהולעבורלשיטתמדידהמרחיבהיותר,באופןשתטיל
במספר נכלל שלא הנכס של רבוע מטר על גם ארנונה
המטריםהרבועיםשלהנכסלצורךהטלתארנונהבשנה
הקודמת,תוכללקבלבענייןזההחלטהבמועצתהולפנות
לקבלתאישורהשרים,לאחרששלחההודעותויידעהאת
הנישומיםבעניין-בהתאםלהוראותסעיף9)ב()2(לחוק
האמורעאיןבתיקוןהמוצעכדילפגועבסמכותהקיימת
היוםלשריםלהתקיןתקנותמכוחחוקההסדרים1992בדבר

שינוישיטתהמדידהגםבאופןאחרע

יובהרכיאיןהכרחשהרחבתשיטתהמדידהכמוצע,
גםאםבקשתרשותמקומיתבענייןתאושרעלידיהשרים,
תביאבהכרחלהעלאתסכומיהארנונהשיוטלועלנכסים
הרשות תוכל במקביל שכן כאמור, מקומית ברשות
המקומיתלבקשמהשריםלהתאיםאתהתעריפיםהקיימים

בצוהמסיםשלהלשיטתהמדידההחדשהע

העיריות לפקודת 330 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 81
ולקצראתתקופתהפטורמארנונהשניתנתלבעל 
נכסשנהרסאוניזוקוכןלבטלאתהתקופהשבהנהנהבעל

ס"חהתשנ"ג,עמ'10;התשע"ח,עמ'850ע 159

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשפ"ב,עמ'1098ע 160
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במקוםפסקאות)2(ו–)3(יבוא: )2(

חלפושמונהשניםמסיוםתקופתהפטורוהבנייןנותרבמצבשלנכס ")3א(
הרוסאוניזוקכאמור,יהיהחייבהמחזיקבבנייןבסכוםהארנונההמרבי,בהתאם
להוראותלפיסעיפים8ו־9לחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקהלהשגת
יעדיהתקציב(,התשנ"ג-1992,הקבועלסוגהנכסהמתאיםלבנייןעלפיהשימוש

האחרוןשנעשהבו;";

בפסקה)4(,במקום"התקופותכאמורבפסקאות)1(ו–)2(ייספרו"יבוא"התקופה )3(
כאמורבפסקה)1(תיספר"ע

תיקוןפקודת
העיריות-הוראות

מעבר

מחזיקבבנייןאשרמכוחסעיף330)1(לפקודתהעיריות,כנוסחוערביוםהתחילה82ע )א(
שלחוקזה)בסימןזה-יוםהתחילה(,לאהיהחייבבתשלוםארנונה-

במשךתקופהשעלתהעלשנה,ועדייןמתקיימיםבבנייןהתנאיםשבשלהם )1(
לאחויבבארנונה,לאיהיהחייבבארנונהעדתוםתקופתהפטורהראשונהשהיה

זכאילהערביוםהתחילהאועדתוםשנהמיוםהתחילה,לפיהמוקדם;

במשךתקופהקצרהמשנה,ועדייןמתקיימיםבבנייןהתנאיםשבשלהםלא )2(
חויבבארנונה,לאיהיהחייבבארנונהעדתוםשנתייםמתחילתתקופתהפטור

הראשונהשהיהזכאילהערביוםהתחילהע

מחזיקבבנייןאשרמכוחסעיף330)3(לפקודתהעיריות,כנוסחוערביוםהתחילה, )ב(
לאהיהחייבבתשלוםארנונה,ועדייןמתקיימיםבבנייןהתנאיםשבשלהםלאחויב

בארנונה,לאיהיהחייבבארנונהעדתוםשנהמיוםהתחילהע

שנקבעו כפי המזעריים, הארנונה מתעריפי כאמור נכס
בתקנותהארנונהעזאתכדילשנותאתמערךהתמריצים
שקייםהיוםבקשרלהשמשתמבנהכאמורעמחיריהדיור
למצב פתרונות ומציאת התייחסות מחייבים הגבוהים
הפטור תקופת שקיצור היא וההנחה היבטים, במגוון
לשנתיים,שלאחריהןיחויבבעלהנכסבתעריפיהארנונה
הרגיליםלאותוסוגנכס,ולאחר10שניםיחויבבתעריפים
אותם בעלי את יעודד הארנונה, תקנות לפי המרביים

נכסיםלהשמישאותםויביאלהגדלתהיצעהדיור,באופן
שייתןמענהראשוניויחסיתמהירלמצבעכךביחסלמבנים
המיועדיםלמגוריםבעיקר,אךגםביחסלמבניםהמיועדים
לתעשייה,מסחרותעסוקה,אשרהשמשתםצפויהלתרום
עם ולהיטיב המקומיות הרשויות להכנסות משמעותית
תושביהן,כמוגםלמנועמפגעיםסביבתייםהמהוויםמטרד

לתושביהרשויותהמקומיותע
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תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות161,בסעיף34א)א(,במקום"330א"יבוא"330"ע83ע

תיקוןפקודת
המועצות

המקומיות-
הוראתמעבר

8474ע ובסעיף התשי"א-1621950, המקומיות, המועצות לצו 162 בסעיף האמור אף על
לצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-1631958,לענייןתחולתסעיף
330לפקודתהעיריות,כאמורבסעיף83לחוקזה-עלמחזיקבבנייןהרוסאוניזוק
82לחוקזה, כמשמעותובסעיפיםהאמוריםשלאותםצווים,יחולוהוראותסעיף

בשינוייםהמחויביםע

330לפקודתהעיריות, מוצעלהחילאתסעיף  סעיף 83
81להצעתהחוק,עלמועצות כתיקונובסעיף 
המקומיות, המועצות פקודת תיקון באמצעות מקומיות
המקומיות, המועצות בצו הנושא הסדרת במקום וזאת
)מועצות המקומיות המועצות ובצו התשי"א-1950,

אזוריות(,התשי"ח-1958,שבהםמוסדרהנושאהיוםע

לתיקונים ביחס מעבר הוראות לקבוע מוצע  סעיפים
בפקודתהמועצותהמקומיותובפקודתהעיריות,  82 ו–84

ניזוקו, או שנהרסו בנכסים למחזיקים ביחס 
כאמורשם,ונכלליםהיוםבגדריההסדריםהאמוריםע

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256;ס"חהתשפ"ב,עמ'1111ע 161

ק"תהתשי"א,עמ'178ע 162

ק"תהתשי"ח,עמ'1259ע 163
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פרק כ"א: חקלאות

סימן א': מועצת הצמחים

תיקוןחוקמועצת
הצמחים)ייצור

ושיווק(

בחוקמועצתהצמחים)ייצורושיווק(,התשל"ג-85-1641973ע

בסעיף11,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ובלבדשהמועצה,הוועדותהענפיותאוועדות )1(
המשנהלאיבצעופעולותלתיאוםכמויותייצוראושיווקצמחיםשלאלפיסעיף39)א(

ולאיבצעופעולותלתיאוםמחירים";

בסעיף39)א(- )2(

אחרי"רשאיתהמועצה"יבוא"באישורהשר,לאחרשנועץבשרהאוצר" )א(
והמילים"רשאיתהיא,באישורהשר,לאחרשנועץעםשרהאוצר"-יימחקו;

פסקה)1(-תימחקע )ב(

סימן ב': הגנת הצומח

תיקוןחוקהגנת
הצומח

בחוקהגנתהצומח,התשט"ז-86-1651956ע

בסעיף2)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ואולםתקנותלענייןייבואפירותוירקות )1(
טרייםיותקנובהתייעצותעםשרהאוצר;";

אחריסעיף2טזיבוא: )2(

"הוראותלעניין
ייבואשלפירות

וירקותטריים

עלייבואפירותוירקותטריים,שלפיהחוקנדרשרישיוןלכך,2יזע
יחולוההוראותהמפורטותלהלן;לענייןסעיףזה,"רישיון",

- )להלן ולשיווקם צמחים לייצור למועצה  סעיף 85
רבות סמכויות המועצה( או הצמחים מועצת 
בעבר פעלה השאר, בין כך, החקלאיםע לציבור בנוגע
המועצה,כחלקמהפעולותלהבטחתמחירהוגןלחקלאי,
לעידודתיאומימחיריםולצמצוםכמויותייצוראושיווק

ביןהחקלאיםע

לנוכחזאת,כדילמנועמצבשבופעולותשלתיאום
המחיה, ביוקר לעלייה יובילו כאמור וכמויות מחירים
ובמטרהלהגביראתרמתהתחרותבענףהחקלאות,מוצע
הוגן מחיר להבטחת בנוגע המועצה סמכות כי לקבוע
למגדלים,אינהכוללתביצועפעולותלתיאוםכמויותייצור
בענףהצומחשלאלפיסעיף39)א(לחוקמועצתהצמחים
)ייצורושיווק(,התשל"ג-1973,וכןאינהכוללתפעולות
לתיאוםמחיריםעבהתאםלכך,מוצעכיהמועצהבמוסדותיה
הנבחרים,המליאה,הוועדותהענפיותוועדותהמשנה,לא
תפעללתיאוםמחיריםביןהחקלאים,ולענייןהסדריויסות
כמויות,אלאבהתאםלסעיף39לחוקהאמור,שלפיונדרש

אישורשרהחקלאותלכך,לאחרשנועץבשרהאוצרע

התנאיהמרכזיכיוםלייבואפירותוירקותטריים  סעיף 86
לישראלהואקבלתרישיוןייבואמהשירותים  כללי
החקלאות במשרד ולביקורת הצומח להגנת 
ופיתוחהכפר,בהתאםלהוראותלפיחוקהגנתהצומח,

התשט"ז-1956ע

בפועל,ישנםפירותוירקותשאיןכיוםאישורלייבאם
אףלאממדינהאחתעבמדינותאחרותבעולםהמצבשונה,
ורשימתהפירותוהירקותהמותריםבייבואארוכהיותר
ביחסלישראלעתנאיייבואזהאינומאפשרלמשקהמקומי
להתחרותעםשארהמדינותבעולם,מונעירידתמחירים
לצרכןבאמצעותייבואממדינותעםיתרוןיחסיבגידול
מוצריםאלהועלוללגרוםלפגיעהבאספקתמלואהביקוש
למוצריפירותוירקותטרייםבישראלעכךלמשל,פירות
עונתייםכגוןאבוקדו,אפרסק,מנגוומשמש,אינםניתנים
הגידול עונת שאינן בעונות זמינים אינם ולכן לייבוא

המקומיע

לפסקה )1(

של המשמעותיות הכלכליות ההשלכות לנוכח
טריים, שינוייםרגולטורייםעלייבואשלפירותוירקות
מוצעלקבועכיהתקנהשלתקנותלענייןייבואשלפירות

וירקותטרייםתהיהבהתייעצותעםשרהאוצרע

לפסקה )2(

לסעיף 2יז)1( המוצע

הצומח הגנת בתקנות שמעוגן הייבוא מנגנון לפי
לוואי(, ואמצעי נגעים צמחים, מוצרי צמחים, )יבוא
מאושר טריים וירקות פירות של ייבוא התשס"ט-2009,

ס"חהתשל"ג,עמ'310;התשע"ח,עמ'746ע 164

ס"חהתשט"ז,עמ'79;התשפ"ב,עמ'446ע 165
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"רישוי"-לרבותכלהוראתמינהלשניתנהליבואןלפיחוק
זהשהיאתנאילייבואפירותוירקותטריים:

בעלהסמכותלמתןרישיוןלייבואפירותוירקותטריים )1(
לפיחוקזה)בסעיףזה-בעלסמכותהרישוי(יבצע,לצורך

מתןרישיונותלייבואפירותוירקותטריים,פעולותאלה:

פוטנציאל בעלי נגעים של ותדיר יזום מיפוי )א(
לחדירהלישראלוהתפשטותבה,ביחסלפירותוירקות
טרייםמכלמדינותהעולם)בסעיףזה-מיפויעולמי(;

איתורפירותוירקותטרייםשייבואםעלוללגרום )ב(
לחדירהלישראלשלמגווןרחבשלנגעיםעלפיממצאי
מוצרים - )להלן בה והתפשטותם העולמי המיפוי

בסיכוןפיטוסניטריגבוהבמיוחד(;

החלטהשלבעלסמכותהרישויעלשינויסיווגו )ג(
שלפריאוירקטריכמוצרבסיכוןפיטוסניטריגבוה
במיוחדתתקבלמשיקוליםמקצועייםבלבדובהתאם

לאחרקבלתרישיוןיבואממנהלהשירותיםלהגנתהצומח
ולביקורתעבסעיףזהמוצעלקבועהוראות,אשריסדירואת
תהליךאישורהייבואשלפירותוירקותטרייםממדינות
באמצעות ליבואנים, הרישיונות מתן ואת שונות מקור
רישיוןאוכלהוראתמינהלאחרתשהיאתחליףלרישיון,
אףאםכינויהשונה,כגוןהיתראואישור,ושאינםבניפועל
תחיקתיעעלהתקנתתקנותבנותפועלתחיקתייחולוכללי
הדיןהרגיליםלענייןזהעיובהרכיאיןבהוראותאלהכדי

ליצוראולקייםעבירותפליליותע

הליךאישורהייבואשלפריאוירקטרייםממדינה
מסוימת,לצורךמתןרישיוןייבואיהיהבאופןהזה:

בעבור יבצעו ולביקורת הצומח להגנת בשירותים
כלפריטריוירקטריתהליךפרטנישלמיפוינגעיםעולמי
אשרמהוויםסכנהפוטנציאליתלצומחבישראלעעדכה
בוצעמיפויעולמילמוצריםשונים,לרבות:אבטיח,אגס,
אוכמניות,אננס,אספרגוס,אפרסק,בטטה,בצל,דובדבן,
מלון, כרוב, כורכום, חציל, חסה, חזרת, חבוש, דלעת,
מלפפון,משמש,נקטרינה,עגבנייה,ענבים,פול,פלפל,קיווי,
קישוא,שום,שזיף,תותשדהותפוחעץעלאחרהמיפוי
ייקבעוחלופותלצמצוםהסיכוניםמהנגעיםשמופולפרי
הטריאוהירקהטריהספציפיעהשירותיםלהגנתהצומח

ימשיכולבצעמיפוינגעיםעולמילמוצריםנוספיםע

כחלקממיפויהנגעיםהעולמילפירותוירקותטריים
ישנםפירותוירקותטרייםבעליסיכוןפיטוסניטריגבוה
במיוחדהכולליםמספררבשלנגעיםעםפוטנציאללגרימת
נזקלצומחבישראלעבעבורפירותוירקותטרייםאלהלא
ייקבעוכלליםעולמיים,אלאכלמדינתמקורפוטנציאלית
לייבואתיבחןבאופןפרטנילמתןרישיוןלייבואבתהליך
שלהערכתסיכוניםמנגעים)PRA(עבשלבזה,המוצרים
שנמצאוכמוצריםבסיכוןפיטוסניטריגבוהבמיוחדהם
תפוחאדמה,בננה,מנגוופירותהדרעהוספתפירותוירקות
טרייםנוספיםלרשימתהפירותוהירקותהטרייםבסיכון
פיטוסניטריגבוהבמיוחדתהיהלאחרהתייעצותעםצוות

מומחיםחיצונייםבתחוםהגנתהצומחועםרשותהאסדרה
התשפ"ב-2021 האסדרה, עקרונות חוק מכוח שהוקמה
)בפרקזה-חוקהאסדרה(,ותתקבלמשיקוליםמקצועיים
בין־לאומיות באמנות הקבועות להוראות ובהתאם
שישראלצדלהןולהמלצותולהנחיותשפרסמוארגונים

בין־לאומייםע

שאינם טריים וירקות פירות של ייבוא לאשר כדי
בסיכוןפיטוסניטריגבוהבמיוחד,השירותיםלהגנתהצומח
ולביקורתיפנואלמדינותרלוונטיותלייבואבאופןיזוםאו
בעקבותבקשה,ובכללזהבקשהשליבואןאושלמדינת
מקורעלאחרשליחתהבקשה,מדינתהמקורתעבירלשירותים
להגנתהצומחולביקורתבישראלהצהרהעלאופןהעמידה
שלהבחלופותשנקבעולצמצוםהסיכוןמכלנגעשנקבעו
כחלקמההתאמהלמיפויהנגעיםהעולמיבעבורהמוצר
באתר תפורסם הצהרה של לתבנית דוגמה הספציפיע

האינטרנטשלמשרדהחקלאותופיתוחהכפרע

השירותיםלהגנתהצומחולביקורתבישראליבחנו
בחלופות העמידה את ויאמתו המדינה הצהרת את
שנקבעו,והכולבשיחעםמדינתהמקורעאםהשירותים
המדינה את יאשרו בישראל ולביקורת הצומח להגנת
לצורךייבואשלהפריהטריאוהירקהטרילישראל,ייקבעו
תנאיהייבואהספציפייםשלהפריהטריאוהירקהטרי
מאותהמדינתמקורעתנאיםאלהיהיואחידיםבעבורכלל

היבואניםויפורסמולציבורע

לאחרקביעתתנאיהייבואשלהפריהטריאוהירק
הטריממדינתמקורמסוימת,מתןרישיוןהייבואליבואנים
הפעילות כיאופן היא ומיידיעהכוונה הליךטכני יהיה
יהיהבאמצעותשליחתבקשהלקבלתרישיוןייבואעלידי
היבואןבאופןמקוון,וקבלתרישיוןייבואהכוללאתתנאי
הייבואלענייןהפריהטריאוהירקהטרי,בתוךתקופהשלא
תעלהעל3ימיעסקיםממועדהגשתהבקשהעלמעןהסר
ספקיובהר,כיהמדוברבהליךהרישויהקבועלפיהחוק

בתקנות,ולאבהליךרישוימקבילע
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שישראל בין־לאומיות באמנות הקבועות להוראות
צדלהןולהמלצותולהנחיותשפרסמוארגוניםבין־

לאומיים,וטעונההתייעצותעםצוותמומחיםבתחומי
הגנתהצומחועםהרשותכהגדרתהבחוקעקרונות
האסדרה,התשפ"ב-1662021)בסעיףזה-רשותהאסדרה

וחוקהאסדרה,בהתאמה(;
של מייבוא הסיכונים לצמצום חלופות קביעת )ד(
פירותוירקותטריים,שאינםמוצריםבסיכוןפיטוסניטרי
גבוהבמיוחד,ביחסלכלנגעלפיממצאיהמיפויהעולמי;

הצומח להגנת מהשירות מידע לקבלת פנייה )ה(
שלארץהמקור,כהגדרתהלפיחוקזה,ביןבאופןיזום
וביןלפיבקשה,וניהולדיוןמקצועיעימו,לשםקביעת
תנאיםפרטנייםלייבואשלכלפריאוירקטריעליסוד

החלופותשנקבעובפסקתמשנה)ד(;
קביעתתנאיםפרטנייםלייבואשלכלפריאוירק )ו(
שהתקבל למידע בהתאם מסוימת, מקור מארץ טרי

בדיוןכאמורבפסקתמשנה)ה(;
פרסוםיזוםליידועהציבורעלהתנאיםשנקבעו )ז(
כאמורבפסקתמשנה)ו(;תנאיםכאמוריפורסמובאתר

האינטרנטשלמשרדהחקלאותופיתוחהכפר;
לאחרהפרסוםכאמורבפסקתמשנה)ז(,יאפשר )ח(
בעלסמכותהרישויבאופןמיידירישוישלייבואפירות

וירקותטריים,עליסודהתנאיםשנקבעו;
בעלסמכותהרישוייגבשאתאלה: )2(

אמנתשירותלתהליךהתרתהייבואשלפירות )א(
של ונגישות שקיפות לאפשר במטרה טריים וירקות
אמנת לציבור; הייבוא התרת תהליכי ושל מידע
השירותתכלוליעדישירות,מדדיםברוריםלהשגתם

ומועדיםלטיפולבפניות;
נוהלפנימילהסדרתהייבואשלפירותוירקות )ב(

יהיו, אם תיקוניו, וכן שיגובש הנוהל נוסח טריים;
יועברולהתייעצותעםרשותהאסדרהוזאתבלילגרוע

מהוראותחוקהאסדרהאוכלדיןאחר;

)2( בפסקה כאמור הפנימי והנוהל השירות אמנת )3(
יפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהחקלאותופיתוחהכפרע"

לסעיף 2יז)2( המוצע

להגנת השירותים מנהל קרי הרישוי, סמכות בעל
הצומחולביקורתבמשרדהחקלאותופיתוחהכפראומי
שהואהסמיכו)בפרקזה-בעלסמכותהרישוי(יגבשאמנת
שירותלתהליךאישורהייבואשלפירותוירקותטרייםע
להשגתם ברורים מדדים יעדים, תכלול השירות אמנת
שקיפות לאפשר כדי זאת כל בפניותע לטיפול ומועדים
ונגישותשלמידעושלתהליכימתןרישיונותייבואלציבורע

נוסףעלכך,בעלסמכותהרישוייגבשנוהלייבואפנימי
שישקףאתהוראותהדיןהחלותעלהליךהייבואשלפירות
וירקותטרייםועלהליךהבקשהוההנפקהשלרישיוןייבואע
הנוהליפורסםלציבורבאתרהאינטרנטשלמשרדהחקלאות
ופיתוחהכפרעהנוהלהמגובש,וכןתיקוניו,אםיהיו,יועבר
להתייעצותעםרשותהאסדרה,וזאתנוסףעלכלהתייעצות
הנדרשתלפיכלדיןולהתייעצותעםרשותהאסדרהבהתאם
לחוקהאסדרה,ובכללזההתייעצותבענייןהערכתהשפעות

האסדרההנדרשתלפיסעיף21לחוקזהע

ס"חהתשפ"ב,עמ'121ע 166
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סימן ג': קביעת אורך חיי מדף בידי יצרן נאות וצמצום רגולציה לייבוא בשר

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-1672015)בסימןזה-חוקהמזון(-87ע

בסעיף3,בסופויבוא: )1(

עלהתקנתתקנותלפיסעיףזה,שעניינןאורךחיימדףשלמזוןהמיוצרעל ")ז(
ידייצרןמזוןשהואיצרןנאותכמשמעותובסעיף23,יחולוהוראותסעיף313אע";

בסעיף23- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"חובתסימוןמזון"יבוא"חובתסימוןמזוןוקביעת )א(
אורךחיימדף";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"לענייןסעיףקטןזה,"יצרןמזון"-למעטיצרן )ב(
בעלאישורייצורנאותלפיסעיף41)א(ויצרןבעלתוכניתבטיחותמזוןבבקרה

עצמיתלפיסעיף41)ב()להלן-יצרןנאות(";
אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

נקבעובתקנותלפיסעיף3)ז(הוראותלענייןאורךחיימדףשהוחלו ")ב1(
במפורשעליצרןנאות,אונקבעההוראהמאומצתלפיסעיף3אלעניין
אורךחיימדף-יסמןיצרןנאותאתהמזוןשאותוייצרבהתאםלתקנות
אולהוראההמאומצתכאמור,לפיהעניין;לאנקבעותקנותאוהוראה
כאמור-יקבעיצרןנאותאתאורךחייהמדףשלהמזוןשאותוייצרויסמן

אותו,אלאאםכןחקיקתהמזוןפוטרתאותוע";

לפסקאות )1(, )2( ו–)7( סעיף 87 

כיום,אורךחייהמדףשלמוצרימזוןשוניםנקבע 
בידייצרןהמזוןאובחקיקתהמזון,כהגדרתהבסעיף2לחוק
הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015)בסימןזה
-חוקהמזון(,וזאתבאמצעותחקיקתמשנהפרטניתלסוגי

מזוןמסוימים,כגוןמוצריבשרודגיםמסוגיםשוניםע

את להסדיר המזון שירות של מהמגמה כחלק
הרגולציהעלמזוןבהתאםלמקובלבמדינותמפותחות,
לחוק 23 בסעיף לקבוע, מוצע האירופי, באיחוד ובפרט
אורך קביעת על האחראי הגורם יהיה היצרן כי המזון,
חייהמדףשלהמזוןהמיוצרעלידו,ובלבדשישבידיו
אישורייצורנאותאושהואמיישםתוכניתבטיחותמזון
בבקרהעצמית)בסימןזה-יצרןנאות(,והכולבהתאם
התוכנית בחוק כנוסחו המזון, לחוק 41 סעיף להוראות
הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית
לשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-2021)להלן-חוק

התוכניתהכלכלית2021(ע

הרציונלשלקביעתאורךחייהמדףעלידיהיצרןהוא
חלקמהתפיסההכלליתשלהעברתהאחריותאלהעוסק
במזוןענקודתהמוצאהיאשהעוסקבמזון,ובפרטהיצרן,
יודעיותרלגביהמזוןשבטיפולו,ובייחודלענייןבטיחותו,
איכותו,גורמיהסיכוןוהמאפייניםהפיזיקליים־כימייםשל
המוצר,וכןשארההיבטיםהנוגעיםלבריאותהציבור,ולפיכך

הואהגורםהמתאיםלקביעתאורךחייהמדףשלהמוצרע

לצדזאת,מוצעכייצרןנאותכאמורלאיוכללקבוע
אתאורךחייהמדףכאמורבהתקייםאחתמשתיחלופות:

האחת-במקרהשבואומצו,לפיסעיף3אלחוקהמזון,
הוראותהאיחודהאירופי)המכונות"הוראותמאומצות"לפי
חוקהמזון(הנוגעותלאורךחייהמדףשלהמוצרהרלוונטי,
במנגנוןהמובנהלכךבסעיףהאמור,והטעוןהמלצתועדת
החריגיםלפיסעיף313אלחוקהמזון,אםהשרמבקשלקבוע

תנאיםוהחרגותלהוראותהמאומצותהאמורות;

סמכותו את להפעיל בחר הבריאות שר אם - השנייה
לקבועהסדרלענייןאורךחיימדףשלהמוצרהרלוונטי
חלות התקנתן שלגבי המזון, לחוק 3 סעיף לפי בתקנות

הוראותסעיף313אלחוקהמזוןע

סעיף313אהאמורקובעמנגנוןלקבלתהמלצתועדת
החריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצוא
]נוסחחדש[,התשל"ט-1979,ופועלתבהתאםלהוראותלפי
סעיף313אלחוקהמזון,וזאתכדילמנועסכנהלבריאות
הציבורוכדילהבטיחאתתקינותהמזוןואיכותועבהמשך
לכך,מוצעלתקןאתסעיף313א)א(לחוקהמזוןכךשתיווסף
לתפקידיועדתהחריגיםגםהסמכותלפעולולהמליץלעניין
קביעתהוראותלפיסעיף3המוצע,וכןלתקןבהתאםאת
סעיפיםקטנים)ה(,)ט(,)י(,)יד(ו–)טו(לסעיף313אהאמור,

המפניםלקביעתהוראותכאמורע

להשלמתההסדר,מוצעלתקןאתסעיף3ולקבועבוכי
עלהתקנתתקנותלענייןאורךחיימדףהחלותעליצרנים

נאותים,יחולוהוראותסעיף313אלחוקהמזוןע

כי שיובהר כך 23)ב( סעיף את לתקן מוצע כן כמו
של וסימון קביעה חובת לעניין בו הקבועות ההוראות
אורךחיימדףשלמוצריחולועליצרןמזוןשאינויצרן

דינימדינתישראל,נוסחחדש36,עמ'749ע 167
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בסעיף56,אחריפסקה)2(יבוא: )3(

בשרבהמותגולמיובשרעוףגולמי,שלאעברועיבודכהגדרתובסעיף9ע"; )3("

אחריסעיף189יבוא: )4(
"חובתקביעת
אורךחיימדף

וסימוןבידימפעל
לבשרגולמי

עלאףהוראותסעיף23)ב(,הוראותסעיף23)ב1(יחולועלבעל189אע
היתרהפעלהלפיפקודתמחלותבעליחייםלהפעלתמפעל

לבשרגולמי,ויראואותוכיצרןנאותלפיהסעיףהאמורע";
בסעיף256)ב(- )5(

בפסקה)18(,במקום"מסמן"יבוא"יצרןמזוןשאינויצרןנאותכמשמעותו )א(
בסעיף23ושאינובעלהיתרהפעלהלפיפקודתמחלותבעליחייםלהפעלתמפעל

לבשרגולמישמסמן";
אחריפסקה)18(יבוא: )ב(

יצרןנאותכמשמעותובסעיף23שמסמןאורךחיימדףבניגוד ")18א(
להוראהמאומצתלפיסעיף3אלענייןאורךחיימדףאובניגודלתקנות
לפיחוקזהלענייןאורךחיימדףשהוחלובמפורשעליצרןנאות,או
שמייצרמזוןבלישקבעוסימןאתאורךחייהמדףשלהמזון,והכולבניגוד

להוראותסעיף23)ב1(;

נאות,ואילובסעיף23)ב1(לקבועהוראותכאמורהחלות
עליצרןנאותע

לפסקה )3(

משרד בין מתחלק החי מן מזון מוצרי על הפיקוח
הבריאותלמשרדהחקלאותופיתוחהכפר)בסימןזה-
על אחראי החקלאות משרד כאשר החקלאות(, משרד
מוצריהמזוןהגולמייםומשרדהבריאותאחראיעלמוצרי
החקלאות משרד כיום, והמבושליםע המעובדים המזון
ומשרדהבריאותנותניםאישוריייבואבעבורבשרבהמות
גולמיובשרעוףגולמי,וכתוצאהמכךקיימתכפילותבין
הרגולטוריםעבמטרהלצמצםאתהנטלהרגולטורי,מוצע
לבטלאתהחובהלהנפקתאישוריייבואלמוצריםאלהעל
ידימשרדהבריאות,הקבועהבפרקד'לחוקהמזון,המסדיר

אתייבואהמזוןלישראלע

עלכן,מוצעלתקןאתסעיף56לחוקהמזון,אשרקובע
אתסוגיהמזונותהמוחרגיםמתחולתהוראותפרקד'לחוק
המזון,כךשלאיחולוחובותמכוחהפרקהאמורלענייןרישום
היבואן,מתןאישורמוקדםלייבואהמזוןותעודתשחרורהמזון
מתחנתההסגר,ביחסלייבואשלבשרבהמותגולמיובשר
עוףגולמישלאעברועיבודכהגדרתובסעיף9לחוקהמזוןע
ייבואשלכלאחדמסוגיהמזוןהמפורטיםבסעיףהאמור,טעון
ממילאהיתרלייבואלפיפקודתמחלותבעליחיים]נוסח
חדש[,התשמ"ה-1985)בסימןזה-פקודתמחלותבעליחיים(,
כךשלאנדרשתרגולציהנוספתמצדמשרדהבריאותלעניין
זהעכלזאת,בלילגרועמהוראותחקיקתהמזוןלגביכלאחד
מהמזונותהמפורטיםבסעיף56לחוקהמזוןאומסמכויותהשר

כפישנקבעובחקיקתהמזוןלגביהםע

לפסקה )4(

עלאףהאמורבסעיף23)ב(המוצע,שלפיורקיצרנים
41)א(לחוקאובעלי בעליאישורייצורנאותלפיסעיף

תוכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמיתלפיסעיף41)ב(לחוק
2021,ייחשבוליצרנים כנוסחובחוקהתוכניתהכלכלית
נאותיםומשוםכךיחולועליהםהוראותסעיף23)ב1(,מוצע
להחילעלמפעללבשרגולמיכהגדרתובסעיף177לחוק
המזון,שהואבעלהיתרהפעלהלפיפקודתמחלותבעלי
חיים,אתהוראותסעיף23)ב1(המוצע,ולאפשרלולקבוע
אתאורךחייהמדףשלהמזוןשהואמייצרולסמנוכאמורע
זאת,כלעודלאנקבעאחרתבהוראהמאומצתלפיסעיף
3אלחוקהמזוןאולפיקביעתשרהבריאותבתקנותלפי
סעיף3לחוקהמזון,הכולכפישנקבעבסעיף23)ב1(המוצעע

גולמי, לבשר למפעל הפעלה היתר מתן כי יובהר
המכניסאותולגדריהסעיףהמוצע,מתבססעלכךשהוא
מיישםתוכניתבטיחותמזוןלפיפקודתמחלותבעליחיים

ומחויבלהע

לפסקה )5(

מוצעלתקןאתפרקהעונשיןבחוקהמזוןולהתאים
לקביעה החובה הפרת בשל בו הקבועה העבירה את
וסימוןשלאורךחיימדף,כךשתחוללגבייצרןמזון,לרבות
יצרןנאות,וכןעלבעלהיתרהפעלהלפיפקודתמחלות
בעליחייםלהפעלתמפעללבשרגולמי,אםפעלובניגוד

להוראותסעיף23)ב(או)ב1(,אוסעיף189א,לפיהענייןע

לפסקה )6(

מוצעלתקןאתסעיףהעיצומיםהכספייםבחוקהמזון,
ולהתאיםאתהעיצומיםהכספייםהקבועיםבוכךשיחולו
גםעלהפרתחובתהקביעהוהסימוןשלאורךחיימדף
לפיהוראותסעיף23)ב(או)ב1(אוסעיף189א,לפיהענייןע
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בעלהיתרהפעלהלפיפקודתמחלותבעליחייםלהפעלתמפעל )18ב(
לבשרגולמישמסמןאורךחיימדףבניגודלהוראהמאומצתלפיסעיף
3אלענייןאורךחיימדףאובניגודלתקנותלפיחוקזהלענייןאורךחיי
מדףשהוחלובמפורשעליצרןנאות,אושמייצרמזוןבלישקבעוסימן
אתאורךחייהמדףשלהמזון,והכולבניגודלהוראותסעיף23)ב1(כפי

שהוחלובסעיף189א;";

בסעיף262,אחריפסקה)15(יבוא: )6(

יצרןמזוןשאינויצרןנאותכמשמעותובסעיף23ושאינובעלהיתר ")15א(
הפעלהלפיפקודתמחלותבעליחייםלהפעלתמפעללבשרגולמישמסמןאורך
חיימדףבניגודלתקנותלפיחוקזהאומייצרמזוןבלישקבעוסימןאתאורךחיי

המדףשלהמזון,בניגודלהוראותסעיף23)ב(;

יצרןנאותכמשמעותובסעיף23שמסמןאורךחיימדףבניגודלהוראה )15ב(
מאומצתלפיסעיף3אלענייןאורךחיימדףאובניגודלתקנותלפיחוקזהלעניין
אורךחיימדףשהוחלובמפורשעליצרןנאות,אושמייצרמזוןבלישקבעוסימן

אתאורךחייהמדףשלהמזון,והכולבניגודלהוראותסעיף23)ב1(;

בעלהיתרהפעלהלפיפקודתמחלותבעליחייםלהפעלתמפעללבשר )15ג(
גולמישמסמןאורךחיימדףבניגודלהוראהמאומצתלפיסעיף3אלענייןאורך
חיימדףאובניגודלתקנותלפיחוקזהלענייןאורךחיימדףשהוחלובמפורש
עליצרןנאות,אושמייצרמזוןבלישקבעוסימןאתאורךחייהמדףשלהמזון,

והכולבניגודלהוראותסעיף23)ב1(כפישהוחלובסעיף189א;";

בסעיף313א- )7(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)4(יבוא: )א(

קביעתהוראותבידיהשרלענייןאורךחיימדףלפיסעיף3)ז(ע"; )5("

בסעיףקטן)ה(,אחרי"יצורפו"יבוא"ההוראותשמבקשהשרלקבועלעניין )ב(
אורךחיימדףלפיסעיף3)ז(";

בסעיףקטן)ט(,אחרי"יצורפו"יבוא"ההוראותשמבקשהשרלקבועלעניין )ג(
אורךחיימדףלפיסעיף3)ז(";

בסעיףקטן)י(,אחרי"ההודעהלוועדתהחריגים"יבוא"אתההוראותשהוא )ד(
מבקשלקבועלענייןאורךחיימדףלפיסעיף3)ז(";

בסעיףקטן)יד(,אחרי"לקבועבצו"יבוא"אתההוראותלפיסעיף3)ז(,או"; )ה(

)1(,אחרי"לקבועבצו"יבוא"אתההוראותלפי בסעיףקטן)טו(,בפסקה )ו(
סעיף3)ז(או"ע

חוקהמזון-
הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"זבאבהתשפ"ו)31ביולי2026(,יקראו88ע
אתסעיף23)ב(לחוקהמזוןכנוסחובסימןזה,כךשבמקום"ויצרןבעלתוכניתבטיחות

מזוןבבקרהעצמיתלפיסעיף41)ב("בא"אולפיסעיף178)א(או)ג("ע

היותשהחובההחלהעליצרנימזוןלקבלאישור  סעיף 88
ייצורנאותלפיסעיף41)ב(לחוקהמזוןכפישתוקן 
בחוקהתוכניתהכלכלית2021,תיכנסלתוקפהרקביוםי"ח
באבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(,מוצעלקבועהוראתשעה
שלפיהמיוםהתחילהשלהתיקוןהמוצעועדיוםי"זבאב
התשפ"ו)31ביולי2026(,יקראואתהוראותסעיף23)ב1(

לחוקהמזוןכנוסחובחוקזה,באופןשמתאיםלמצבהמשפטי
הקיים,ולפיואיןחובהעלכלליצרניהמזוןלקבלאישור
ייצורנאות,אלאאםכןהדברקבועבתקנותלגביסוגימזון
מסוימים,אואםמדוברביצרןשלמוצריבשר,שחובתולקבל

אישורייצורנאותקבועהבסעיף178לחוקהמזוןע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 746

הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק כ"ב: תכנון ובנייה

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1681965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-89ע

בסעיף6)ד()1(,ברישה,אחרי"סעיף109א)ב()2("יבוא"או)2א(";)1(

בסעיף31א- )2(

סעיףקטן)ב(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ה(,במקום"יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד("יבוא"יחולו )ב(
הוראותסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(";

בסעיף61א)ב1(- )3(

")2( )1(,)1א(או )2("יבוא"בפסקאות )1(או ברישה,במקום"בפסקאות )א(
ובסופהיבוא"ורשאישרהמשפטיםלקבועהוראותלענייןהוכחתהתקיימות

התנאיםכאמור:";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

מישישלוזכותבחלקמסויםמהקרקעהנכללתבתוכניתבשיעור ")1א(
זו-המבקש(ואיןבתוכניתשהואמבקש שללמעלהמ־50%)בפסקה
להגישפגיעהבקרקעשלבעלזכותאחר,כהגדרתםבפסקה)1(,והתקיימו

כלאלה:

לפסקאות )1( ו–)6( סעיף 89 

סעיף109אלחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965 
)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,מחייבועדהמחוזית
להכריעבתוכניתשבסמכותהבתוך18חודשיםממועד
הגשתהעבמקרהשלאי־עמידהבזמןהאמורהחוקמאפשר
למגישהתוכניתלפנותלמזכירהוועדההמחוזיתבבקשה
כייעביראתהתוכניתלמועצההארציתוהדיוןבתוכנית
יתקייםבוועדתמשנהשלהמועצההארציתשהוקמהלפי
סעיף6)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהעואולםהשימושבמנגנוןזה
נעשהבמשורה-הפעםהאחרונהשהתכנסהועדתהמשנה
לדיוןבנושאזההייתהבשנת2019,ובשנים2017עד2019
הגיעולוועדה4תוכניותבלבד,וניתןלשערשהדברנובע

מרצוןשליזמיםלהימנעמהכרוךבהגשתבקשהכאמורע

כדילממשאתמטרתהקמתועדתהמשנהוקביעת
תוכניות לגבי כי מוצע 109א, שבסעיף הזמנים לוחות
שכוללתלמעלהמ־500יחידותדיורההעברהלמועצה
הארציתלאחר18חודשיםתיעשהעלידימזכירהוועדה
לקבוע מוצע עוד בקשהע בהגשת צורך בלא המחוזית
המחוזית הוועדה מזכיר לרשות יעמדו כך לצורך כי
מתן לצורך היא כאמור הימים הקניית מטרת ימיםע 30
השהותלמזכירהוועדההמחוזיתלהעביראתהחומרים,
ועלכןמוצעלקבועכיכברמתום18החודשיםלאיהיו
קביעה בלא התוכניתע לגבי סמכויות המחוזית לוועדה
כאמורתסוכלמטרתהתיקוןהמגבילהל־18חודשיםאת
משךההכרעהבתוכניתולמעשהיעמדולוועדההמחוזית
19חודשיםעעםזאת,מוצעלקבועכימטעמיםמיוחדים
שיירשמויושבהמועצההארציתיהיהרשאילהחזיראת

התוכניתלוועדההמחוזית)ואחתלשנהעליולהודיעלשר
הפניםעלהחלטותשקיבללענייןזהולצרףאתהנימוקים
להחלטתו(עלנוכחאפשרותזומוצעלקבועכיהסמכויות
לגביהתוכניתלאיוקנולמועצההארציתכברמעתהעברת
התוכניתעלידימזכירהוועדההמחוזיתאלאהןיוקנו
להבתוםהתקופההעומדתלרשותיושבראשהמועצה
לוועדה התוכנית החזרת בנושא להכרעה הארצית
הארצית המועצה ראש יושב שקבל מעת או המחוזית
החלטהכיהתוכניתלאתוחזרלוועדההמחוזיתעהתיקון
המוצע,מתייחסלתוכניותשהיקףיחידותהדיורבהןגדול
וזאתבשלמצבמשקהדיורוהרצוןלקדםבאופןהמהיר
ביותרתוכניותשמניבותיחידותדיוררבותעיוערכיהתיקון
6)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה )1(שמתקןאתסעיף לפסקה
לדון המשנה ועדת את להסמיך כדי ונדרש טכני הוא
גםבתוכניותאלהעלמעןהסרספקמובהרכיאיןבתיקון
המוצעכדילגרועמיכולתמגישתוכניתשאינהכוללות
למעלהמ־500יחידותדיורלבקשאתהעברתהתוכנית

למועצההארציתבהתאםלהסדרהקייםכיוםבחוקע

לפסקה )2(

כוועדות מקומיות ועדות הסמכת על להקל כדי
עצמאיות,מוצעלבטלאתהתנאילהסמכהכאמורהקבוע
בסעיף31א)ב(לענייןנציגבעלדעהמייעצתבוועדהעוזה

נוסחהסעיףשמוצעלבטל:

כוועדה מקומית ועדה הפנים שר יסמיך ")ב()1( לא
מקומיתעצמאית,אלאאםכןמכהןבוועדההמקומיתנציג
בעלדעהמייעצת,אחדלפחות,מביןהנציגיםהאמורים

בסעיף18)ב()3(או)3א(;

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ג,עמ'1062ע 168
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המבקשהגישלמתכנןהצעהלתכנוןבחלקמהקרקעשכלולה )א(
בתוכנית;בפסקהזו-

והייעודים התכנון שטח גבולות - לתכנון" "הצעה
והשימושיםשמבוקשלקבועבו;

"מתכנן"-מתכנןהוועדהשהתוכניתבסמכותה,אומהנדס
הוועדהכאמור;

המתכנןחיווהדעתובכתבכילשםהגשתתוכניתישהכרח )ב(
להרחיבאתגבולותשטחההצעהלתכנון;

כאמור המתכנן דעת לחוות בהתאם הוא התוכנית תחום )ג(
בפסקתמשנה)ב(;

בהצעה שנכללה מהקרקע מסוים בחלק זכות למבקש יש )ד(
לתכנון,בשיעורשל75%לפחות;

התוכניתמיועדתבעיקרהלמגוריםע"; )ה(

רשאי, הפנים שר ,)1( בפסקה האמור אף על )2(  
מטעמיםמיוחדים,להסמיךועדהמקומיתכוועדהמקומית
עצמאיתגםאםלאמכהןבהנציגבעלדעהמייעצתכאמור

באותהפסקה,ובלבדששוכנעכיהתקיימוכלאלה:

בוצעוכלהפעולותהדרושותלמינוינציג )א(
כאמורוהנציגלאמונהמטעמיםשאינםתלויים

בשרהפניםאובוועדההמקומית;

הבקרה יחידת של דעתה בחוות נקבע )ב(
סעיף לפי שהוגשה 31ג, בסעיף כמשמעותה

קטן)ד(,כינציגבעלדעהמייעצתאחדלפחות,
18)ב()1(, בסעיף האמורים השרים נציגי מבין
משתתףדרךכללבישיבותהוועדההמקומיתאו

ועדתהמשנהשלהע"

לפסקאות )3( ו–)5(

כיוםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,בתכנוןבקרקעפרטית
הכוללתריבויבעלים,נדרשכילמגישיהתוכניתתהיה
זכותבחלקמסויםשלהקרקעהנכללתבתוכניתבשיעור
כדי בתוכנית הנכללת הקרקע מכלל יותר או 75% של
שיהיהניתןלהגישאתהתוכניתלמוסדהתכנוןעואולם
מוצע גדול, שטח בתכנון התכנוניים היתרונות בשל
להפחיתאתהשיעורהנדרשכךשיהיהלמעלהמ־50%,
וזאתאםניתנהחוותדעתמתכנןהוועדהלאחרשהוצגה
כך ההצעה תחום את להרחיב שיש לתכנון, הצעה לו

שיכלולשטחנוסףע

ההגדרה"מתכנןהוועדה"נועדהלאפשרהתייחסות
לכלוועדה-אםהתוכניתבסמכותהוועדההמחוזיתאז
הכוונהלחוותדעתשלמתכנןהמחוז,אםהתוכניתבסמכות
הוועדה מהנדס של דעת לחוות הכוונה מקומית ועדה
המקומית,ובהמשךלכךשסעיף9)א1(לחוקלקידוםהבנייה
במתחמיםמועדפים)הוראתשעה(,התשע"ד-2014קובע
כי"תוכניתמועדפתלגבימתחםשהוכרזלפיסעיף3)א()3(

הגורמים על נוסף לוועדה, ולהגיש להכין רשאי )4( או
המנוייםבסעיףקטן)א(,גםמישרשאילהגישתוכניתלפי
סעיף61אלחוקהתכנון",אזיאםהתוכניתהיאבסמכות
הוועדההארציתלתכנוןולבנייהשלמתחמיםמועדפים

)הותמ"ל(,הכוונהלחוותדעתשלמתכנןהותמ"לע

באשרלמונח"הצעהלתכנון"שבנוסחהסעיףהמוצע,
יוסברכילמעשהכיוםאיןבחוקהסדרהמפורטתשלאופן
קיוםהדיוניםלפנישלבהגשתהתוכנית)שלבהמכונהגם
קליטה(,ועלכןבסעיףהמוצעהמונחהננקטהוא"הצעה
לתכנון",וכמוכןמוצעלקבועמההצעהכאמורנדרשתלכלולע

יודגשכיהסעיףהמוצעמתייחסלכךשחוותדעתהמתכנן
תינתןבשלבזה,ולאבעתההחלטהעלהפקדתהתוכנית,
כדילאלהביאלמצבשבולאחרשבעלהענייןסייםאת
תכנוןהתוכניתשהואמבקשלהגיש,עלכללהמשאבים
והזמןהכרוכיםבכך,יתבררלושעליולהרחיבאתתחום

התוכניתע

הנדרש האחוזים רף הפחתת אף על כי מובהר
המתייחסלכללשטחהתוכניתהמוגשת)היינוגםלגבי
דעת חוות בשל רק המוגשת בתוכנית שנכלל השטח
כתנאי להראות, העניין בעל על יהיה עדיין המתכנן(,
להגשתהתוכנית,כיישלוזכויותבלפחות75%מהקרקע
שלגביההוצעהההצעהלתכנון,וזאתכדישיהיהלבעל
הענייןתמריץלהשיגהסכמותבהתאםלהסדררףהאחוזים
הקבועכיוםבחוקהתכנוןוהבנייהוכךמובהרכיהפחתת
הרףללמעלהמ־50%נובעתמהשיקולהתכנוניכפישזה
שיש שקבע הוועדה מתכנן דעת בחוות ביטוי לידי בא
)ולנוכחכךשלוהיהמוסד להרחיבאתתחוםהתוכנית
התכנוןעצמומגישאתהתוכניתלגביהשטחכולו,ממילא
לאהיהצורךבהגעהלאחוזיהסכמהכאמורלצורךהגשת
העניין להקשותעלבעל איןהצדקה ועלכן התוכנית(,
ולחייבובהשגתזכויותב75%מכללהשטחהנכללבתוכנית
המוגשתעעםזאת,בריכייכולהלצמוחלמגישהתוכנית
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בסעיף62א- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא: )א(

התוכניתכוללתהגדלהשלהשטחהכוללהמותרלבנייהלמגורים, )25("
אושינויייעודלמגורים,אושילובביניהם,והכלבהיקףשלאיעלהעל

1200מ"ר)בפסקהזו-תוספתשטחלמגורים(,ויחולוהוראותאלה:

התוכניתיכולשתכלול,נוסףעלתוספתהשטחלמגורים,הגדלה )א(
שלהשטחהכוללהמותרלבנייהלשימושיםנלוויםלמגורים,אושינוי
ייעודלשימושיםנלוויםמגורים,אושילובביניהם,והכולבהיקףשלא

יעלהעל10%מתוספתהשטחלמגוריםכפישנקבעהבתוכנית;

מייעוד או חקלאי מייעוד יעוד שינוי תכלול לא התוכנית )ב(
לצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב(;

התוכניתלאתכלולהסדרהשלבנייהשנעשתהשלאכדין; )ג(

פיצולמגרשהמיועדלאזורמגוריםבנחלה,לשנימגרשים,ושינוי )26(
ייעודשלאחדמהםלמגורים,ובלבדשהתקיימושניאלה:

500מ"ר שטחהחלקשייעודושונהלמגוריםלאיעלהעל )א(
אועלשלישמשטחהמגרשכפישהיהטרםהפיצול,לפיהנמוך

מביניהם;

סךיחידותהדיורבשניהמגרשיםלאחרהפיצוללאיעלהעל )ב(
מספריחידותהדיורשהיובמגרשכפישהיהטרםהפיצולע";

בסוףסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

התוכניתכוללתהגדלהשלהשטחהכוללהמותרלבנייהלמגורים, )15("
אושינויייעודלמגורים,אושילובביניהם,והכולבהיקףשלאיעלהעל

5,000מ"ר)בפסקהזו-תוספתשטחלמגורים(,ויחולוהוראותאלה:

כאמורתועלתרבה,ועלכןמוצעלקבועכיעדייןיהיה
עלהתוכניתלעמודבתנאישלהיעדרפגיעהבבעלזכות
הסכמתם את שנתנו הבעלים בין נמנה שאינו בקרקע
)ולצורךכךמוצעלקבועכיההגדרות"פגיעה"ו–"קרקעשל
בעלזכותאחר"יחולוגםלגביפסקה)1א(שמוצעלהוסיף(ע
בהקשרהזהישלצייןכימדובררקבשלבהגשתהתוכנית,
ואיןבתיקוןהמוצעכדילפגועביכולתגורםכלשהולהגיש

התנגדותלתוכניתע

המיועדת לתוכנית רק מתייחס המוצע התיקון
בעיקרהלמגורים,והדברנעשהבשיםלבלמצבמשקהדיור
ואינטרסהפיתוחעבשלכךשייעודהתוכניתהואבעיקרו
)5(המוצעתלהבהירכיהפחתת למגורים,מוצעבפסקה

הרףהמוצעתלאתוכללחוללגביתוכניתלביתמלוןע

נוסףעלכךכדילהקלעלהליךהבדיקהשלקיום
סעיף לפי ההסכמה אחוזי לעניין הנדרשים התנאים
61א)ב1(,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועבתקנות
הוראותלענייןזהעיוערכיאיןהכוונהשתקנותכאמור

יפגעובתוקףהסכמהשניתנהלפנישהתקנותהותקנוע

לפסקה )4(

הוועדותהמחוזיותלתכנוןולבנייההןהוועדותשבהן
2021 בשנת למשל, כך הדיורע יחידות מרבית מאושרות
אושרובוועדותהמחוזיותכ־82אלףיחידותדיורמתוך
כ־108אלףיחידותדיורשאושרובסךהכול,ובשנת2022
אושרובוועדותהמחוזיותכ־106אלףיחידותדיורמתוך
כ־158אלףיחידותדיורשאושרובסךהכלעעםזאת,מניתוח
סוגהתוכניותשבהןעוסקותהוועדותהמחוזיות,עולהכי
חלקמשמעותימהתוכניותהןתוכניותשוליותהכוללות
כמותקטנהשליחידותדיור-בשנת2022,70%מהתוכניות
שכללותוספתשליח"ד,כללופחותמ־20יחידותדיור,
והביאורקל־2%מיח"דשאושרובוועדותהמחוזיותעעיסוק
בתוכניותאלהפוגעבמיקודהוועדותהמחוזיותבתוכניות
בעלותמשמעותלשוקהדיורעלנוכחזאתמוצעלהגדיל
הבחנה יצירת )תוך המקומיות הועדות סמכויות את
באשר עצמאית( מקומית ועדה לבין מקומית ועדה בין
לתוכניותהכוללותתוספתשטחהמותרלבנייהלמגורים
)ובלבדשאיןמדוברבהסדרהשלעבירותבנייה(עדלגודל
המוצע)1,200מ"רבוועדהמקומיתו־5,000מ"רבוועדה
מקומיתעצמאית(,וכןלאפשרלוועדותהאמורותלשנות
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למגורים, השטח תוספת על נוסף שתכלול, יכול התוכנית )א(
הגדלהשלהשטחהכוללהמותרלבנייהלשימושיםנלוויםלמגורים,
אושינויייעודלשימושיםנלוויםלמגורים,אושילובביניהם,והכול
בהיקףשלאיעלהעל10%מתוספתהשטחלמגוריםכפישנקבעה

בתוכנית;

התוכניתלאתכלולשינויייעודמייעודחקלאיאומייעוד )ב(
לצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב(;

התוכניתלאתכלולהסדרהשלבנייהשנעשתהשלאכדיןע"; )ג(

בסעיף76ב1)ד(,אחרי"כאמורבסעיף61א)ב(ו–)ב1("יבוא"למעטפסקה)1א(שבו"; )5(

בסעיף109א- )6(

בסעיףקטן)ב(- )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )1(

)2(,לאהחליטההוועדההמחוזית עלאףהאמורבפסקה ")2א(
בתוכניתשבסמכותה,הכוללתלמעלהמ־500יחידותדיור,בתוך

התקופההאמורהבפסקה)1(-

בתוםהתקופההאמורהבפסקה)1(- )1(

לאיהיולוועדההמחוזיתסמכויותלגביהתוכנית )א(
כאמור;

התוכנית את יעביר המחוזית הוועדה מזכיר )ב(
האמור מהמועד ימים 30 בתוך הארצית למועצה

ברישה;

יושבראשהמועצההארציתרשאילהורות,מטעמים )2(
מיוחדיםשיירשמו,עלהחזרתהתוכניתלוועדההמחוזית,
בתוך30ימיםמיוםשהועברהאליולפיפסקה)1()ב(;הורה
התוכנית לגבי הסמכויות המחוזית לוועדה יהיו כאמור,

ממועדהוראתו;

החליטיושבראשהמועצההארציתבתוךהתקופה )3(
האמורהבפסקתמשנה)2(שלאלהורותעלהחזרתהתוכנית
באותה האמורה התקופה שחלפה או המחוזית, לוועדה
פסקתמשנהולאהורהעלהחזרתהתוכניתכאמור,יראו
אתהסמכויותשהיולוועדההמחוזיתלגביאותהתוכנית,
ההתנגדויות שמיעת לרבות הארצית, למועצה כמוקנות

וההכרעהבהן;

ייעודיםלייעודלמגורים)אםהיעודהמקוריאינוחקלאי
אולצורכיציבור(והכולעדלמגבלתההיקףהאמורהעעוד
מוצעלאפשרלוועדותלהגדילאתהשטחהכוללהמותר
לבנייהבתוכניותכאמורלשימושיםנלוויםלמגורים,וכן
לשנותיעודלצורךכך,והכולובלבדשהשטחשהתווסף
לצורךשימושיםנלוויםלמגוריםלאיעלהעל10%מהשטח
לדוגמה,ועדהמקומיתשתאשר לצורךמגוריםע שהוסף

תוכניתהכוללת900מ"רלמגורים,תוכלנוסףעלכךלאשר
תוספתשטחליעודיםושימושיםנלוויםבהיקףשעד90
זה במקרה לבנייה המותר הכולל השטח שסך )כך מ"ר
הוא990מ"ר(עעודמוצעלהוסיףלסמכויותועדהמקומית
תוכניתלפיצולחלקממגרשהמיועדלאזורמגוריםבנחלות,
ושינויייעודולמגורים,בתנאיםהמנוייםבסעיף62א)א()26(

בנוסחוהמוצעע
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המועצההארציתרשאיתלהמשיךבהליכיםמהשלב )4(
שאליוהגיעההוועדההמחוזית;

עשרה בתוך בתוכנית תחליט הארצית המועצה )5(
חודשיםמהמועדשבוהוקנולההסמכויותלגביהתוכנית;";

בפסקה)3(,במקום"לפיפסקה)2("יבוא"לפיפסקאות)2(או)2א("; )2(

בסופויבוא: )ב(

יושבראשהמועצההארציתידווחלשרהפניםעדליום31בדצמבר ")ה(
שלכלשנהעלהחלטותלהחזרתתוכניותכאמורבסעיףקטן)ב()2א(שקיבל

במהלךהשנהשקדמהלמועדהדיווח,בצירוףהנימוקיםלהחלטותיוע";

בסעיף112,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )7(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הייתההוועדההמקומיתכאמורבסעיף ")א1(
קטן)א(ועדהמקומיתעצמאית,יחולולגבימישמנויבפסקאות)5(עד)7(שבסעיף

הקטןהאמור)בסעיףקטןזה-מגישעררמוחרג(הוראותאלה:

מגישעררמוחרגרשאילערורברשותיושבראשועדתהערר;בקשת )1(
רשותלערורתוגשליושבראשועדתהעררבתוךהתקופהשנקבעהבסעיף

קטן)ב(;

יושבראשועדתהעררייתןהחלטתובבקשתרשותלערורבתוך )2(
חמישהעשרימיםמיוםשהוגשהלו;

ניתנהרשותלערור,יוגשהעררלוועדתהעררבתוךחמישהעשרימים )3(
מיוםשניתנההרשותכאמור;

עלאףהאמורבפסקה)1(ברישה,מגישהתוכניתרשאילערורבזכות )4(
)ב(,אםהתוכנית לפניועדתהערר,בתוךפרקהזמןהקבועבסעיףקטן

תואמתאתהתוכניתהכוללניתהחלהעלתחוםהתוכנית";

בסעיף152)ב(- )8(

)2(,המילים"בעררשעניינוהיתרלגבימגרששבונמצאמבנה בפסקה )1(
הטעוןחיזוקאוהיתרמכוחתוכניתשאושרהלפיסימןד'"-יימחקו,ובמקום
"בשלהערר,בשיםלבלאפשרות"יבוא"בשיםלבלהיקףההשפעהשלנושא

העררעלההיתרולאפשרות";

לפסקה )7(

מגיש ידי על העררים הגשת את להגביל מוצע
ומישהשמיע לתוכניתנדחתה שהתנגדותו מי תוכנית,
טענותלפיסעיף106)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה,והכולאם
העררהואעלהחלטהשקיבלהועדהמקומיתעצמאית
לגביתוכנית,כךשערריםכאמוריהיוברשותיושבראש
ועדתהערר,וזאתבשיםלבלמקצועיותהוועדההעצמאיתע

עםזאת,לענייןמגישהתוכנית,אםהייתההתוכנית
לגביהברצונולערור,תואמתאתהתוכניתהכוללניתהחלה
עלשטחהתוכניתשעלהחלטהבעניינהמבוקשלערור,
הגשתהעררתהיהבזכות)שכןישמקוםלהתייחסותשונה

למישמתכנןבהתאםלתוכניתהכוללנית(עיצויןשהגבלת
הגשתעררכךשתהיהרקברשותאינהמהווהתקדים,וכבר
כיוםקבועהסדרשכזהבסעיף110לחוקהתכנוןוהבנייהע
מכיווןשלראשונהמוגבלתהזכותלהגישעררעלהחלטת
ועדתמקומית,ישצורךלהסדיראתאופןהגשתבקשת
רשות,הגשתהעררולוחותהזמניםהנוגעיםלכךוהסעיף

המוצעמתייחסגםלכךע

לפסקה )8(

כיוםסעיף152)ב()1(לחוקהתכנוןוהבנייהקובעכי
מרגעשהוגשעררעלהיתרבנייה,לאיינתןההיתרעד
152)ב()2(מחריגמכך למתןהחלטהבוועדתהעררעסעיף
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פסקה)3(-תימחק; )2(

בסעיף157ב- )9(

בסעיפיםקטנים)ג1(ו–)ג2(,בכלמקום,אחרי"158מח)2()ב("יבוא"ו–)ד("; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףזה,שרהפניםרשאילקבועסוגיעבודותלפי ")ה(
היתרשלאיהיוטעוניםאישורתחילתעבודהלפיסעיףזהע";

בסעיף158מח)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )10(

להקמתמבנהציבוראוהוספהלמבנהציבורהמיועדתלמבנהציבור, ")ג(
שניתןלהגישולאישורבקרתתכןובקרתביצועבמכוןבקרה;לענייןזה,
"מבנהציבור"-מבנהלשימושיםציבורייםלצורכיחינוך,תרבות,דת,
רווחהושירותיםחברתיים,בריאות,ספורט,מקלטומחסהציבוריותחנה

לתחבורהציבורית,ושימושיםציבורייםנוספיםכפישקבעשרהפנים;";

הפנים לשר מאפשר 152)ב()3( וסעיף מסוימות, תוכניות
עררים על "גם 152)ב()2( שבסעיף ההחרגה את להחיל

שעניינםהיתריםמכוחסוגיתוכניותנוספות"ע

ההוראההגורפתבסעיף152)ב()1(שלאי–מתןהיתר
עדלהכרעהבערראינהיוצרתאיזוןנכוןשכןההכרעה

בערריכולהלארוךשניםע

לפיכךמוצעלתקןאתסעיף152)ב()2(כךשההסדר
המתייחס רוחבי, הסדר ולקבוע יבוטל, שבו הספציפי
לערריםמכוחכלתוכניתשהיא,ולקבועכילוועדתהערר
כי בהחלטתה, שיירשמו מטעמים להחליט, סמכות יש
בנסיבותהענייןאיןהצדקהלעכבאתמתןההיתר,כולו
אוחלקו,עדלהכרעהבעררעהחלטהמעיןזויכולהלהיות
למשלאםניתןלהתירחלקמהעבודותשהתבקשובהיתר,
לעבודות היתר )כגון בערר טענות נטענו לא שלגביהן
חפירהאופיתוחאםהעררעוסקבמספרהקומותאומספר

יחידותהדיור(ע

יובהרכיסעיף152)ב()3(לאנותןמענהלצורךבהסדרה
רוחביתכיווןשהואמסמיךאתשרהפניםלקבועזאתרק
לעניין"סוגיתוכניות"וכעתמוצעכיכלהתוכניותייכללו

בהסדרהאמור,ועלכןמוצעלבטלאתסעיף152)ב()3(ע

וזהנוסחסעיףקטן)3(שבסעיף152)ב(שמבוקשלבטל:

הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור הפנים, שר )3("
על גם )2( הוראותפסקה את להחיל רשאי הכנסת, של
ערריםשעניינםהיתריםמכוחסוגיתוכניותנוספות,כפי

שיקבעבצוע"

לפסקאות )9( עד )16(

מדינתישראלמצויהבשיאושלמשברדיורכפי  כללי 
שבאלידיביטויבמחיריהדיוראשרעלוביותר 
מ־30%בשנתייםהאחרונותעכדילפתוראתהמשברנדרשת
הגדלהמתמדתשלהיצעיחידותהדיורעאחדהחסמים

המרכזייםלהגדלתהיצעיחידותהדיורהואהליךהוצאת
חוליה המהווה הרישוי(, הליכי - )להלן הבנייה היתר
מקשרתביןהתוכניתהמפורטתלביןתחילתהבנייהבשטחע

הליכיהרישויבישראלארוכיםלעומתהמצבהרצוי,
בבירוקרטיה להפחתה שיביאו וטיוב שיפור ודורשים
הכרוכהבהליך,ולקיצורמשכיהזמןלהוצאתהיתריבנייהע
בשנת2021פורסםדוחמבקרהמדינהאשרמצביעעלמשך
הזמןלהוצאתהיתר:319ימיםבממוצעלהוצאתהיתרבלא
הקלות,ו־407ימיםבממוצעלהוצאתהיתרהכוללהקלותע
ישלצייןכיזמניםאלהכולליםגםהיתרים'פשוטים'שאינם
כולליםתוספתיחידותדיורעבפועל,הוצאתהיתרהכולל
בנייהחדשהלמגוריםמתארכתבמקריםרביםלשנתיים
ואףיותרעהתארכותהליכיהרישוימטילהעומסבירוקרטי
רבעלהיזמיםוהקבלנים,מעלהאתעלויותהמימוןוכך

מהווהגורםנוסףלעלייתמחיריהדיורע

הליכי לייעול צעדים כמה כוללת החוק הצעת
הרישויע

לפסקה )9()ב(

לחוק נוסף אשר והבנייה התכנון לחוק 157ב סעיף
בשנת2014בתיקוןמס'101,קובעכילאחרמתןהיתרבנייה
ובטרםתחילתעבודותמכוחההיתר,נדרשלקבלאישור
תחילתעבודהמרשותהרישויעבזמןשחלףמאזהתבררכי
במקריםמסוימיםאישורזהמיותר,ומדוברבהליךבירוקרטי

שאינונדרשעלפיכךמוצעלהוסיףלסעיף157באתסעיףקטן
)ה(ובולהסמיךאתשרהפניםלקבועסוגיעבודותומבנים

שלאיהיוטעוניםאישורתחילתעבודהע

לפסקאות )10( ו–)11(

במסגרתתיקוןמס'134לחוקהתכנוןוהבנייהמשנת
2021נקבעמסלולרישוימקביללמסלולהרגיל,שבמסגרתו
אדריכלשמוסמךכמורשהלהיתריכוללתתהיתרבנייה
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)ג(,שמספרהקומות להקמתמבנהציבורכהגדרתובפסקתמשנה )ד(
שבולאעולהעלשתיים,אוהוספהלמבנהציבורכאמור,ובלבדשמספר

הקומותשבולאיעלה,בשלההוספהעלהאמורבפסקתמשנהזוע";

בסעיף158מט,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )11(

נמסרמידעכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהמורשהלהיתרלהפעיל ")ג(
סמכות,הנתונהלפיחוקזהאובהוראותתוכניתלגוףמהמנוייםלהלן,
הנדרשתלולצורךהגשתהבקשהלהיתר,ובלבדשבהתאםלמידעשנמסר

לוכאמור,לאהופעלהעלידם:

רשותהרישויאומהנדסהוועדההמקומית; )1(

הוועדההמקומית-בנושאיםשיקבעשרהפניםבתקנותע"; )2(

בסעיף158נב)א(,בפסקה)5(,אחרי"158מח)2()ב("יבוא"ו–)ד("; )12(

בסעיף158נג)א(,בפסקה)3(,אחרי"158מח)2()ב("יבוא"ו–)ד("; )13(

בסעיף158נו- )14(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"פרסוםהיתרים"; )א(

סעיפיםקטנים)א(עד)ג(-בטלים; )ב(

בסעיףקטן)ד(,במקום"בסעיףזה"יבוא"בפרקזה"; )ג(

למגוריםבמקוםרשותהרישויעמוצעלאפשרהליךרישוי
באמצעותמורשהלהיתרגםבעבורהקמתמבניציבור,וכן
להעניקלמורשהלהיתרסמכותאושיקולדעתבנושאים
שלגביהםנקבעבחוק,בתקנותאובתוכנית,כיהםנתונים
לשיקולדעתמהנדסהוועדה,רשותהרישויאוהוועדה
וזאת הבנייה, להיתר הבקשה הגשת לשלב המקומית,
במקרהשהחלטתםבענייןזהלאנמסרהבמסגרתהמידע
למורשהלהיתרעיצויןכילגבינושאיםהנתוניםלשיקול
תוגבל הסמכות הענקת המקומית, הוועדה של דעת

לנושאיםשיקבעשרהפניםבתקנותע

לפסקאות 9)א(, )12( ו–)13(

158נב)א()5( סעיפים נוסח את להתאים מוצע
ו־158נג)א()3(,כךשחובתהמורשהלהיתרלקבלאישור
מכוןבקרהכיביצעבקרתתכןלבקשהוכיתוצאותהבקרה
תקינות,לאתחוללגביהקמתמבנהציבורבהתאםלסעיף
158מח)2()ד(המוצע,וזאתבדומהלהחרגההקבועהכיום
סעיף הוראות לפי למגורים המיועד בניין הקמת לגבי

158מח)ב(ע

לפסקה )14(

במסגרתתיקוןמס'134לחוקהתכנוןוהבנייהנקבע
בסעיף158נוכירשותמקומיתרשאיתלהחליטשלאלהחיל
מסלולרישויבאמצעותמורשהלהיתרבתחומהעלנוכח
את לתקן מוצע אלטרנטיביים, רישוי במסלולי הצורך
החוקכךשמסלולרישויבאמצעותמורשהלהיתריחול
בכלתחומיהרשויותהמקומיותעלפיכךמוצעלמחוקאת

פסקאות)א(עד)ג(בסעיף158נו,שנוסחןמובאלהלן:

רשותמקומיתרשאיתלקבועכיהוראותפרקזהלא ")א(
יחולובתחומהאובחלקממנוע

החליטהרשותמקומיתכיהוראותפרקזהלאיחולו )ב(
)א(,תפרסם בתחומהאובחלקממנוכאמורבסעיףקטן
הודעהבדברהחלטתהברשומות,בעיתון,באתרהאינטרנט

שלהובמשרדיהרשותהמקומיתע

)ב(,חלוהוראותפרקזה עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
מידע להיתר למורשה ונמסר מקומית רשות בתחומי
למורשהלהיתרבהתאםלהוראותפרקזה,יהיההמורשה
להיתררשאילתתהיתרבהתאםלהוראותפרקזהבתקופת
תוקפושלהמידעלמורשהלהיתרכאמור,גםאםהחליטה

הרשותהמקומיתכיהוראותפרקזהלאיחולובתחומהע"
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אחריסעיף158נטיבוא: )15(

"פרק ה'5:  מוסד רישוי ארצי

הגדרותלעניין
פרקה'5

בפרקזה-158סע

"ועדתהמשנה"-כמשמעותהבסעיף6)ה(;

"מוסדרישויארצי"-רשותרישויארציתאוועדתהמשנה,
לפיהעניין;

ועדה או מקומית רישוי רשות - מקומי" רישוי "מוסד
מקומית,לפיהעניין;

"רשותרישויארצית"-כמשמעותהבסעיף158סאע

רשותרישויארצית
ומוסדרישויארצי
-מינוי,סמכויות

והגשתבקשות

או158סאע התכנון מינהל ומנהל המשנה ועדת ראש יושב )א(
נציגו,יחדיו,יהיורשותרישויארציתע

בקשהלהיתרבנייההכוללתבנייהשל40יחידותדיור )ב(
לפחות,רשאיהמבקשלהגישה,אולבקשלהעבירה,לפי
העניין,למוסדרישויארצי,ולענייןהסמכויותלפיפרקה'
יראואתרשותהרישויהארצית,אתועדתהמשנהואתמנהל
מינהלהתכנוןאונציגו,כרשותרישוימקומית,ועדהמקומית
אומהנדסהוועדההמקומית,בהתאמהולפיהעניין;ואולם,
לאתוגשבקשהלפיסעיףקטןזהלמוסדרישויארציאלאאם

כןהתקייםאחדמאלה:

לפסקה )15(

והבנייה התכנון לחוק ה'5 פרק את להוסיף מוצע
שעניינו"מוסדרישויארצי",ולקבועבואתסעיפים158ס

עד158סגהמוצעים,כפישיפורטלהלןע

כחלקממאמציהממשלהלייעלאתהליכיהרישוי,
ובמטרהלהתמודדעםמקריםשלהיתריבנייהספציפיים
אשרההליךלגביהםמתארךבאופןחריג,מוצעלהקים
מוסדרישויארציאשריתבססעלועדתמשנהשלהמועצה
של לאלה מקבילות סמכויות לו יהיו ואשר הארצית,
רשותהרישויהמקומיתוהוועדההמקומית,לגביבקשות
להיתריםהכוללותבנייהשל40יחידותדיורלפחותעמבקש

ההיתרבבקשותאלהיהיהרשאילהגישןלמוסדהרישוי
הארצי)במקוםלרשותהרישויהמקומית(,אושיהיהרשאי
לבקשאתהעברתהבקשהלמוסדהרישויהארצי,בהתקיים
שניתנאים:האחד,חלףפרקהזמןשקבעשרהפניםמהמועד
שבוהוגשההבקשהלרשותהרישויהמקומית,וטרםניתנה
שעניינה החלטה ניתנה טרם או היתר מתן על החלטה
סירובלבקשהלהיתרעבהקשרהזהיודגשכיעלאףהאמור
בסעיף157ב,שםנקבעכיאםלאניתנההחלטהבתוךפרק
הזמןהקבועבחוקיראוזאתכסירובלתתהיתר,לענייןסעיף
זהאי–מתןהחלטהלאייחשבכסירובלתתהיתר,למעט

אםמבקשהיתרהגישעררבהתאםלהוראותסעיף157בע
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חלףפרקהזמןשקבעשרהפניםמהמועדשבו )1(
הוגשההבקשהלרשותהרישויהמקומית,וטרםניתנה
החלטהעלמתןהיתראוטרםניתנההחלטהשעניינה
סירובלבקשהלהיתר;עלאףהאמורבסעיף157,אם
לאהחליטמוסדרישוימקומיבבקשהלתתהיתרבתוך
התקופההאמורהבאותוסעיף,לאיראוזאת,לעניין
הגיש לא עוד כל להיתר, לבקשה כסירוב זו, פסקה

המבקשעררבהתאםלהוראותסעיף157;

שרהפניםהורהבצועלהסמכתמוסדהרישוי )2(
הארצילפעולבתחוםמרחבהתכנוןשלרשותהרישוי

המקומית,כאמורבסעיף158סבע

התקייםהאמורבסעיףקטן)ב()1(,רשאימגישהבקשה )ג(
לפנותלמוסדהרישויהמקומיבבקשהלהעברתהבקשה
למוסדהרישויהארצי;עשהכן,יעבירמוסדהרישויהמקומי
אתהבקשהלמוסדהרישויהארצישימשיךלדוןבהמהשלב

שאליוהגיעמוסדהרישויהמקומיע

)ג(,אוהוגשהלמוסד הועברהבקשהלפיסעיףקטן )ד(
הרישויהארצילפיהוראותסעיףקטן)ב()2(-לאידוןבה

מוסדהרישויהמקומיולאיקבלכלהחלטהבעניינהע

הוראתשרהפנים
בדברהסמכת
מוסדהרישוי

הארצילפעול
בתחוםמרחב

התכנוןשלרשות
רישוימקומית

נוכחשרהפנים,לפיהמלצתמנהלמינהלתכנוןכאמור158סבע )א(
בסעיף158סגולאחרשנתןלרשותרישוימקומיתהזדמנות
לטעוןאתטענותיהלענייןזה,כירשותרישוימקומיתאינה
ממלאתאתתפקידה,באופןחריג,במתןהיתריבנייה,רשאי
הואלהורותבצועלהסמכתמוסדהרישויהארצילפעול
בתחוםמרחבהתכנוןשלה)בפרקזה-הכרזתשרהפנים(;

הכרזתשרהפניםתהיהלתקופהשיורהבצו,ושלא )ב(
תעלהעל24חודשים,ורשאיהואלשובולהכריזכאמורלפי

הוראותסעיףקטן)א(ע

התנאיהשנילפנייהלמוסדהרישויהארציעניינו
בהוראתשרהפנים,בצו,עלהסמכתמוסדהרישויהארצי
לפעולבתחוםמרחבהתכנוןשלרשותהרישויהמקומית
שבסמכותההבקשהלהיתר,בהתאםלהוראותסעיף158סב

המוצעע

נוסףעלכךלמוסדהרישויהארצייהיהניתןלהגיש
גםהיתריבנייההכולליםמעל40יחידותדיור,שלגביהם
החליטהרשותרישוימקומיתלסרבלתתהיתר,הוגשערר
עלהחלטתרשותרישוימקומיתלסרבלתתהיתר,וקיבלה

ועדתהערראתהעררע

היא הארצי הרישוי מוסד של הסמכות כי יובהר,
הוועדה של מסמכותה גורעת ואינה מקבילה סמכות
המקומית,אךלאניתןלהגישאתאותהבקשהבשניגופי
רישוישוניםואםשהוגשהבקשהלמוסדהרישויהארצי

לאיהיהניתןלדוןבהברשותהרישויהמקומיתאובוועדה
המקומית,לפיהענייןע

לסעיף 158סב המוצע

כדילהתמודדעםמקריםשבהםהליךהרישויברשות
מקומיתמסוימתמתארךבאופןמשמעותיביחסלממוצע,
מוצעלקבועכישרהפניםיוסמךלהורותבצועלהסמכת
מוסדהרישויהארצילפעולבתחוםמרחבהתכנוןשלה,לפי
המלצתמנהלמינהלהתכנוןובכפוףלקיוםהליךשימוע
)"הכרזתשרהפנים"(עצוכאמוריעמודבתוקףלתקופה
שלאתעלהעל24חודשיםמיוםנתינתו,ורשאיהואלשוב
ולהורותכאמורעלפיהמוצע,ברשותרישוימקומיתשניתן
צולגביה,תתאפשרהגשתהיתריבנייהלמתחמיבנייה

הכולליםמעל40יח"ד,למוסדהרישויהארציע
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המלצתמנהל
מינהלתכנון

לענייןהכרזתשר
הפנים

עדליוםי"זבכסלוהתשפ"ג)30בנובמבר2023(ועד158סגע )א(
התכנון מינהל מנהל יערוך מכן, לאחר שנתיים כל תום
בדיקהשלכללמוסדותהרישויהמקומייםבמילויתפקידם
במתןהיתרים,לשםגיבושהמלצתולשרהפנים;הבדיקה

תתבסס,ביןהשאר,עלנתוניםאלה:

הימשכותהליכיהרישויבמוסדהרישויהמקומי; )1(

המקומי הרישוי מוסד של ההחלטות שיעור )2(
שעניינןדחייתבקשהלהיתר,שעליהןהוגשועררים,

ומספרהערריםשהוגשו;

שיעורהערריםכאמורבפסקה)2(אשרהתקבלו )3(
עלידיועדתהעררע

מנהלמינהלהתכנוןיעביראתהמלצתולשרהפנים )ב(
בתוך45ימיםמתוםהתקופהלביצועהבדיקהכאמורבסעיף
קטן)א(;בלילגרועמהאמור,בעניינהשלרשותמקומיתאשר
בינהלביןמשרדהבינויוהשיכוןאורשותמקרקעיישראל
נחתםהסכםבדברשיווקנרחבשלקרקעותלבנייהלמגורים,
יעבירמנהלמינהלהתכנוןאתהמלצתוכאמורלאחרשנתן
למנהלהכללישלמשרדהשיכוןאומנהלרשותמקרקעי
התייחסותם את לו למסור הזדמנות העניין, לפי ישראל,

לענייןזה,במשך30ימיםלפחותע";

)3(,המקטעהחלבמילים"רשאימבקשההיתרלפנות 152)א(,בפסקה בסעיף )16(
לרשות"ועדהסוףייקרא")1("ואחריויבוא:

כללההבקשהלהיתרבנייהשלארבעיםיחידותדיורלפחות-רשאי )2("
המבקשלפנותלמוסדהרישויהארציכהגדרתובסעיף158ס,לפיהעניין,לשם
מתןההיתרבמקוםמוסדהרישויהמקומיאורשותהרישויהמחוזית,ולעניין
זהיהיונתונותלמוסדהרישויהארציהסמכויותהנתונותלפיפסקהזולוועדת
הרישויהמחוזית,ויחולולגביוההוראותהחלותלגביהלפיפסקהזו,לפיהעניין

ובשינוייםהמחויביםע";

לסעיף 158סג המוצע

בסעיףזהמוצעלהסדיראתההליךשעלמנהלמינהל
התכנוןלנהללצורךגיבושהמלצתולשרהפניםלעניין
הכרזתשרהפניםעמוצעלקבועכימנהלמינהלהתכנון
יערוךבדיקהשלכללמוסדותהרישויהמקומייםבמילוי
תפקידםבמתןהיתרים,לשםגיבושהמלצתולשרהפניםע

לפסקה )16(

מוצעלקבועכילענייןהכרזתשרהפניםעלרשות
מקומיתאשרבינהלביןמשרדהבינויוהשיכוןאורשות
קרקעות של שיווק בדבר הסכם נחתם ישראל מקרקעי
לבנייהלמגוריםבהתאםלהוראותפרקמשנה5ע3להחלטות
מועצתמקרקעיישראל,יעבירמנהלמינהלהתכנוןאת
משרד של הכללי למנהל שנתן לאחר כאמור המלצתו
העניין, לפי ישראל, מקרקעי רשות מינהל או השיכון
הזדמנותלמסורלואתהתייחסותםלענייןזה,במשך30

ימיםלפחותע
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בסעיף265,אחריסעיףקטן)31(יבוא: )17(

תנאיםוהוראותלענייןשינויכלליחישובהשטחהכוללהמותרלבנייה ")31א(
בתוכניותמאושרותשקבעואתשטחהבנייהכאמורבחלוקהלשטחלמטרות
עיקריותולמטרותשירות,ובלבדשההשפעההתכנוניתשלשינויכלליהחישוב

תהיהמועטה;"ע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-תחילה

תחילתושלתיקוןסעיף158נולחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף89)14()א(ו–)ב(לחוק90ע
זהביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(ע

לפסקה )17(

תקנותהתכנוןוהבנייה)חישובשטחיםואחוזיבנייה
בתוכניותובהיתרים(,התשנ"ב-1992,מבוססותעלהחלוקה
ביןשטחעיקריושטחישירותעמדוברבחישוביםמורכבים
הגוזליםזמןיקרבתהליךהרישויעכדילקצראתלוחות
תקנות את לתקן הפנים שר את להסמיך מוצע הזמנים
חישובשטחיםגםלגביתוכניותמאושרותבאופןשתבוטל
החלוקהביןשטחעיקריושטחשירות,והחישובייערךעל

בסיסהשטחהכוללע

מובהרכיתיקוןהסעיףנדרשכדילגבורעלהוראת
סעיף132לחוקהתכנוןוהבנייהשקובעלגביתקנותכי"אין

בכוחןכדילפגועבתוכניתשאושרהכדיןלפניהתקנתן"ע
עםזאת,בשלכךשלאמוצעלקבועבסעיףהמוצעחובה
לתוכנית ביחס כאמור לשינוי בנוגע הערות לפרסום
מסוימת,מוצעלהבהירבסעיףשהדבריתאפשררקאם

ההשפעההתכנוניתשלשינוישיטתהחישובמועטהע

158נושלפיומבוטלת מוצעכיהתיקוןבסעיף  סעיף 90
שלא להחליט מקומית רשות של אפשרותה 
להחילמסלולרישויבאמצעותמורשהלהיתרבתחומה
,)2024 בינואר 1( התשפ"ד בטבת כ' ביום לתוקף ייכנס
וזאתלשםמתןאורכהלרשויותהמקומיותשהחריגועצמן

מההסדר,להיערךליישומוע
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חוקהתכנון
והבנייה-הוראת

מעבר

כאמור91ע שעניינה תוכנית זה, חוק של תחילתו יום לפני המחוזית, לוועדה הוגשה
בפסקאות)25(ו–)26(לסעיףקטן)א(ובפסקה)15(לסעיףקטן)א1(שלסעיף62אלחוק
התכנוןוהבנייהכנוסחובסעיף89)4(לחוקזה,תהיההסמכותלדוןבתוכניתולאשרה

נתונהלוועדההמחוזיתע

89 בסעיף )4( בפסקה המוצע לתיקון בהמשך  סעיף 91
המעבירסמכויותמהוועדההמחוזיתלוועדה 
המקומית,מוצעלקבועהוראתמעברשלפיהאםתוכנית

כאמורהוגשהלוועדהמחוזיתלפנייוםהתחילה,הוועדה
המחוזיתתמשיךותדוןבהע
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הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-92-1691965ע
בסעיף31א)ח(,במקום"לפיהוראותסעיף62א)א1(,)א2(או)ג("יבוא"לפיהוראות )1(

סעיף62א)א1(,)א2(,)ג(או)יא(";
בסעיף62א- )2(

בסעיףקטן)ז(,אחריפסקה)5(יבוא: )א(

תוכניתלפיסעיף62א1א;"; ")5א(

בסעיףקטן)ח(,בסופויבוא: )ב(

תוכניתלפיסעיף62א1אשהוועדההמחוזיתפרסמההודעהעל )5("
הכנתהלפיסעיף77,אוהפקידהאותה,וההליכיםלגביהטרםהסתיימו,
אלאאםכןקבעההוועדההמחוזיתאחרתאובתנאיםשקבעה,ותוכנית

המשנהתוכניתשאישרההוועדההמחוזיתלפיסעיף62א1א;";
בסופויבוא: )ג(

ועדהמקומית,ועדהמקומיתעצמאיתו־וועדהמקומיתעצמאית ")י(
בתוכנית יקבעו לא למגורים, בנייה שטחי לאשר שבסמכותן מיוחדת
שימושלהשכרהלמגורים,אלאבהתאםלהוראותהתוספתהשישיתאו

בהתאםלהוראותלפיסעיף188)ב()1(ע

פרק כ"ג

מטרתהתיקוןהמוצעבפרקזההיאלשפראת  כללי
את להפחית ובכך השכירות בשוק הוודאות 
לייקור התורמים )ביקושים דירה לרכישת הביקושים
מחיריהדיור(באמצעותתוכניותשעניינןשימושלהשכרה
מגורים,לצדמתווההשכרהממושכתשליחידותהדיור
החלקים יסוד על זאת כל אלהע תוכניות לפי המוקמות
הרלוונטייםבתשתיתהקיימת)הרלוונטיתגםלהקלותמס(
בהסדריהשכרהלטווחארוךהעומדיםבתנאיםהקבועים
והבנייה התכנון לחוק השישית בתוספת זה לעניין

התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(ע

כפישיפורטבדבריההסברלפסקה לפסקה)1(  סעיף 92
התכנון לחוק 62א לסעיף להוסיף מוצע ,)2( 
מקומית לוועדה שיאפשר )יא( קטן סעיף את והבנייה
עצמאיתמיוחדתלקבועבתנאיםמסוימיםכימגרשאו
חלקוישמשלהשכרהלמגורים;לאורזאתנדרשלכלול
הפניהלסעיףקטן)יא(האמורבסעיף31א)ח(לחוקהתכנון
והבנייה,המאפשרלשרהפניםלהתירלוועדהעצמאית
אם גם בתחומה בתוכניות ולטפל להמשיך מיוחדת

הסמכתהכוועדהשכזובוטלהע

לפסקה )2(

לפסקת משנה )א(

62א)ז(לחוקהתכנוןוהבנייה מוצעלתקןאתסעיף
כךשמגישתוכניתיוכללבחורלהגישתוכניתלהשכרה
למגוריםלוועדההמחוזית,וזאתאףאםבאפשרותולהגיש
תוכניתשכזולוועדהמקומיתעצמאיתמיוחדת)כלומר
מדוברבתוכניתבתחוםהתכנוןשלועדהמקומיתעצמאית

מיוחדתוחלהעליהתוכניתכוללנית(,וזאתלאורחשיבות
ותקדימיותההסדרהמוצעע

לפסקת משנה )ב(

עניינושלסעיף62אלחוקהתכנוןוהבנייהבסמכויות
ועדהמקומיתעסעיףקטן)ז(לאותוסעיףקובעסוגיתוכניות
שניתןלהגישלוועדההמחוזיתולאיראואותןבסמכות
ועדהמקומית,אםהןמוגשותעלידימימביןהגורמים
המנוייםבאותוסעיףקטןעסעיףקטן)ח(מונהסוגיתוכניות
מפנה הוא ואולם המקומית, הוועדה בסמכות שאינן
להוראותסעיףקטן)ז(הכוללותהתייחסותלזהותמגישי
אם כי ולקבוע )ח( קטן סעיף את לתקן מוצע התוכניתע
למגורים,ועדה תוכניתלהשכרה ועדהמחוזיתאישרה
מקומיתעצמאיתמיוחדתלאתוכללשנותאותהעתיקון
זהמוצעמאחרשאישורהתוכניתמסתמך,ביןהשאר,על
חוותדעתמתכנןהמחוז,ועלכןראויששינוישלהייבחן
בידיאותודרגשלמוסדתכנוןענוסףעלכךמוצעלקבועכי
אםהוועדההמחוזיתמקיימתדיוניםלגביתוכניתכאמור,
לדון המיוחדת העצמאית המקומית הוועדה תוכל לא
בתוכניתשכזובאופןשעלוללקבוע"עובדותבשטח"עוד
בטרםהוועדההמחוזיתסיימהאתדיוניהעתיקוןזהנדרש
נוסףעלסעיפיםקטנים)ז(ו–)ח(שכןמטרתסעיף62א)ח()5(
המוצעהיאלמנועדיוןבוועדההעצמאיתהמיוחדתגםאם
התוכניתהנדונהבוועדההמחוזיתהיאתוכניתשהוגשה

שלאעלידיגורםמהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)ז(ע

לפסקת משנה )ג(

מוצעלהוסיףלסעיף62אלחוקהתכנוןוהבנייהאת
סעיףקטן)י(האוסרעלועדותמקומיות)רגילה,עצמאית

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ג,עמ'1062ע 169
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עלאףהאמורבסעיףקטן)י(ובלילגרועמסעיפיםקטנים)א(עד)א2(- )יא(

תוכניתבסמכותועדהמקומיתלענייןועדהמקומיתעצמאית )1(
מיוחדתיכולשתהיהגםתוכניתמיתארמקומיתאותוכניתמפורטת
הכוללתקביעתשימושלהשכרהלמגורים,במגרשאובחלקממנו,
שחלהלגביותוכניתכוללנית,ולצורךכךהגדלתהשטחהכולל
המותרלבנייהלהשכרהלמגוריםבאותומגרשאובחלקממנו,לפי
העניין,ובלבדשהתקיימוהתנאיםהקבועיםבסעיף62א1א)א(עד)ג(;

לענייןזה,יקראואתסעיף62א1אבשינוייםאלה:

הוועדה "מהנדס יקראו המחוז" "מתכנן במקום )א(
העצמאיתהמיוחדת";

בכלמקום,במקום"הוועדההמחוזית"יקראו"הוועדה )ב(
המקומיתהעצמאיתהמיוחדת";

אישרההוועדההמקומיתהעצמאיתהמיוחדתתוכניתכאמור )2(
בפסקה)1(,יחולוהוראותהתוספתהתשיעיתלגבייחידותהדיור

להשכרהכהגדרתןבסעיף62א1א)א()2(;

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,תוכניתכאמורבפסקה)1(יכול )3(
שתסתורתוכניתכוללניתבענייניםהנוגעיםלשטחהכוללהמותר
לבנייה,למספריחידותהדיור,לגובההבנייןאולמספרהקומות,
במגרשאובחלקממנו,לפיהעניין,אשרישמשלהשכרהלמגוריםע";

אומיוחדתשלאחלהבתחומהתוכניתכוללנית(לקבוע
בתוכניתשימוששלהשכרהלמגורים,וזאתאלאאםחלות
עלהתוכניתהוראותהתוספתהשישית)השכרהלטווחארוך(
אולפיסעיף188)ב()1()צורכיציבור(עזאת,במטרהלשמוראת
ערךהקרקעומתוךהבנהכיכיוםקביעתייעודלהשכרה
למגורים,בלישהמבנהשלגביונקבעייעודכאמורנבנה
בצורהבעלתמאפייניםייחודיים,השונהמצורתהבנייה
למכירהלמגורים)למשלבכלהנוגעלהיקףשטחיהשירות,
צפיפותגבוההותמהיליחידותהדיור(אינהמשפרתאת
מצבשוקהשכירותעעודמוצעסעיףקטן)יא(המסמיךועדה
מקומיתעצמאיתמיוחדתלקבועשימושלהשכרהלמגורים
אםחלהבשטחהתוכניתכוללניתואםהתקיימוהוראות
סעיף62א1א)בנוסחוהמוצעבפסקה)3(כפישיפורטלהלן(
המקומית הוועדה מהנדס שלפיהן נדרשות, בהתאמות
העצמאיתהמיוחדתהואשייתןאתחוותהדעתולאמתכנן

המחוז)כפישנקבעבסעיף62א1אהמוצעלהלן(ע

רקבשל תנאיזהשלקיוםתוכניתכוללניתנדרש
העובדהשהדברמעידעלאיכותהוועדה,שכןפרטלכךאין
חשיבותרבהלהוראותהתוכניתהכוללניתלענייןתוכנית
להשכרהלמגוריםעאומנם,כאמוראחדהתנאיםלקביעת
שימושלהשכרהלמגוריםעלידיועדהמקומיתעצמאית
מיוחדתהואשחלהעלהמגרשתוכניתכוללנית,ואולם
)כנוסחו 62א1א סעיף בהוראות עמידה הוא נוסף תנאי

הדיור יחידות שמספר המחייב ))3( קטן בסעיף המוצע
בתוכניתיהיהלכלהפחותכפליחידותהדיורשניתןלאשר
לפיהתוכניתהכוללנית,כלומרבהכרחכלתוכניתלפי
סעיףקטן)יא(תסתוראתהתוכניתכוללניתעמכיוןשתוכנית
להשכרהלמגוריםבהכרחתסתוראתהתוכניתהכוללנית
מוצעבפסקה)1(שלסעיףקטן)יא(להסמיךאתהוועדה
השטחים את להגדיל המיוחדת העצמאית המקומית
המותריםלבנייהלצורךהשכרהלמגורים,ובפסקה)3(של
אותוסעיףקטןמוצעלקבועשתוכניתשכזויכולהלסתור
האמורה בפסקה המפורטים בעניינים כוללנית תוכנית
ובכללזהמספריחידותהדיור,שכןבשלהתנאיבסעיף
אתהתוכנית תסתור שכזו תוכנית בהכרח 62א1א)א()2(
לעניין גם אלא הבנייה שטחי לעניין רק לא הכוללנית
מספריחידותהדיור,ויתכןשהיאאףתסתוראתהתוכנית

הכוללניתלענייןמספרהקומותוגובההבניין(ע

בפסקה)2(שלסעיףקטן)יא(מוצעלקבועאתההחלה
שלהוראותהתוספתהתשיעית,המסדירהכפישיפורט
יחידות לגבי הממושכת, ההשכרה מתווה את בהמשך
הדיורלהשכרהלפיתוכניותשאישרההוועדההמקומית

העצמאיתהמיוחדתלפיהוראותסעיףקטן)יא(ע
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אחריסעיף62א1יבוא- )3(

"שימוששל
השכרהלמגורים

ועדהמחוזיתלאתקבעבתוכניתשבסמכותהכימגרש62א1אע )א(
אוחלקממנוישמשלהשכרהלמגורים,אלאאםכןהתקיימו

כלאלה:

השטחהכוללהמותרלבנייהשנקבעבתוכנית )1(
להשכרהלמגוריםהואלכלהפחותכפלהשטחהכולל
הכוללנית בתוכנית למגוריםשנקבע המותרלבנייה
החלהעלאותומגרש,ואםלאחלהעלהמגרשתוכנית
המותר הכולל השטח כפל הפחות לכל - כוללנית
לבנייהלמגוריםשהוועדההמחוזיתהייתהמאשרת
במגרשאילוהיהנקבעלגביובתוכניתשימושלמגורים

שאינולהשכרהלמגורים;

לפי בחלקו, או במגרש הדיור יחידות מספר )2(
העניין,שהתוכניתקבעהלגביהןשישמשולהשכרה
למגורים)בסעיףזה-יחידותהדיורלהשכרה(הוא,

לכלהפחות,הגבוהמביןאלה:

מספריחידותדיורלדונםלפיצפיפותשהיא )א(
כפולהמהצפיפותשקבועהלמתחםאינטנסיבי
בהתאםלדגםהיישובשבתחומוחלההתוכנית;
לענייןזה,"דגםיישוב"ו"מתחםאינטנסיבי"-
כמשמעותםבתוכניתמיתארארציתמשולבת

לבנייה,לפיתוחולשימור)תמ"א35(;

כפלמספריחידותהדיורשישלקבועלפי )ב(
תוכניתכוללניתהחלהעלאותומגרש;

של צפיפות לפי הדיור יחידות מספר )ג(
ארבעיםיחידותדיורלדונםע

לפסקה )3(

מוצעלהוסיףאתסעיף62א1אלחוקהתכנוןוהבנייה,
שעניינושימוששלהשכרהלמגוריםע

לקבוע מחוזית ועדה סמכות את להגביל מוצע
בתוכניתשימושלהשכרהלמגוריםכךשזותהיהרקעל
פיהתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה)בפרקזה-
התוספתהשישית()בהתאםלסעיף62א2הקייםבחוק(או
לפיסעיף62א1אהמוצעעבסעיףקטן)א(המוצע,מפורטים
התנאיםשבהםעלהתוכניתלעמודעראשית,כדילשמור
עלערךהקרקעוהבטחתהכדאיותהכלכליתשלפרויקטים
להשכרהלמגורים)לעומתהכדאיותהטמונהכיוםבבנייה
בתוכנית הבנייה שטח כי )1( בפסקה מוצע למכירה(
לכל יהיה למגורים להשכרה התוכנית לפי שישמש
הפחותכפולמהשטחלבנייהלמגוריםשהיהניתןלאשר
לפיהתוכניתהכוללנית)ואםאיןכזו,אזימהשטחשהיו
שמצריך למגורים להשכרה השימוש אלמלא מאשרים
כאמורשטחרבלבנייהלשםהצדקתהכדאיותהכלכלית(;

)2(שמספריחידותהדיורלהשכרה שנית,מוצעבפסקה
מביןשלושחלופות: הפחותהגבוה לכל למגוריםיהיה
מהצפיפות כפולה צפיפות לפי דיור יחידות מספר )1(
לדגם בהתאם אינטנסיבי למתחם 35 בתמ"א הנקובה
היישובהרלוונטי)ומובהרכיאיןהכוונהלבחינהפרטנית
"מתחםאינטנסיבי" להיקרא ראוי הוא המגרשואם של
בהתאםלהוראותהשונותבתמ"א35וכןאיןהכוונהכמה
שונות להוראות בהתאם לקבוע ניתן היה דיור יחידות
בתמ"א35המשקללותהיבטיםפרטנייםהמצדיקיםחריגה
מהנקובבטבלהבתמ"א35,אלאהכוונההיאלמספרהנקוב
במפורשבטבלהבתמ"א35כצפיפותלמתחםאינטנסיבי
בהתאםלדגםהיישוב(;)2(כפלמספריחידותהדיורשיש
לקבועלפיהתוכניתהכוללניתלמגרש;)3(מספריחידות
הדיורלפיצפיפותדיורשלארבעיםיחידותלדונםעעםזאת
מוצעבסעיףקטן)ב(לאפשר,באישורהמועצההארצית,
לסטותמהתנאיםבסעיףקטן)א()1(עד)2(במקריםחריגים
לאורנסיבותמיוחדות,וזאתכדילאפשראתהגמישות
62א1א סעיף אורך לכל ההתייחסות כי התכנוניתעיוער
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ועדהמחוזיתרשאית, )ב(
במקריםחריגים,באישורהמועצההארצית,לקבועבתוכנית
כיהשטחהכוללהמותרלבנייהלהשכרהלמגוריםיהיה
שמספר או )א(, קטן שבסעיף )1( בפסקה מהאמור שונה
)2( בפסקה יחידותהדיורלהשכרהיהיהשונהמהאמור
שבאותוסעיףקטן,אםקיימותלגביהמגרשאוחלקונסיבות

מיוחדותהמצדיקותזאתע

לאתופקדולאתאושרתוכניתכאמורברישהשלסעיף )ג(
קטן)א(אלאלאחרשהונחהלפניהוועדההמחוזיתחוות
דעתכתובהמאתמתכנןהמחוזשלפיהמאפייניהבנייןהם
ייחודייםלעומתבנייןלמגוריםשאינולהשכרהלמגורים,
וזאתבהתייחס,ביןהשאר,לכלאלה:תמהילגודליחידות
הדיורלהשכרה;היחסשביןשטחיחידותהדיורלהשכרה
ביחידות השוכרים כלל את לשמש המיועד לביןהשטח
הדיורלהשכרה;היקףהשטחהכוללהמותרלבנייהשנקבע
בתוכניתלהשכרהלמגורים;השימושיםהנוספיםשהתוכנית
קבעהלגביהבניין,והיבטיניהולותחזוקתהבנייןבהתאם

לשימושולהשכרהלמגוריםע

קבעההוועדההמחוזיתכימגרשאוחלקממנוישמש )ד(
להשכרהלמגוריםלפיסעיףזה,יחולוהוראותהתוספת

התשיעיתלגבייחידותהדיורלהשכרהע";

בסעיף62א2,בסעיףקטן)א(,לפני"ועדהמחוזיתרשאית"יבוא"עלאףהאמור )4(
בסעיף62א1א";

בתוספתהשישית- )5(

בסעיף4,סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטלים; )א(

המוצעהיא"למגרשאוחלקו"מכיוןשייתכןשכדילשמור
עלהכדאיותהכלכלית)אשרכאמור,בפרויקטלהשכרה
היאנמוכהיותרמפרויקטלמכירה(,התוכניתתכלולהקמת
מבנהנוסףשייעודומגורים)כלומריחידותדיורלמכירה(,
וייתכןאףשבמבנהאחדיהיוהןדירותלהשכרה,והןדירות
למכירה)וכןייעודיםשאינםלמגוריםכגוןחזיתמסחרית(ע

הטבה טמונה )א( קטן שבסעיף שבדרישות מכיוון
כלכליתמשמעותית,ומכיווןשבתוספתהתשיעיתמוצע
לקבועכיכליחידותהדיורלהשכרהיהיובבעלותאחודה,
אזימוצעלקבועבסעיףקטן)ג(שבטרםיוחלטעלהפקדה
להערותשלתוכניתשקובעתשימושלהשכרהלמגורים,
תונחלפניהוועדהחוותדעתמתכנןהמחוזכימאפייני
הבנייןהמתייחסליחידותדיורלהשכרההםאכןייחודיים
לעומתבנייהלמגוריםלמכירה,ביןהשארבהתייחסלשטח
המיועדלשמשאתכללהשוכריםולהיבטיניהולותחזוקה
אשרבשלקיומםוחשיבותםשלהשטחיםהמיועדיםלשמש
אתכללהשוכריםמוצעלחייבכיהבעלותביחידותהדיור
שינוי חל אם אחדע אדם בידי תהיה למגורים להשכרה

בתוכניתלאחרההפקדהלהערותיהיהנוסףעלכך,צורך
בהגשתחוותדעתעדכניתע

)ד(מוצעלקבועכיאםנקבעבתוכנית בסעיףקטן
הדיור יחידות על יחולו למגורים, להשכרה שימוש

להשכרההוראותהתוספותהתשיעיתהמוצעתלהלןע

לפסקה )4(

מאחרשכאמורבסעיף62א1אהמוצעבפסקה)3(מוצע
בתוכנית לקבוע המחוזית הוועדה סמכות את להגביל
שימושלמגוריםלהשכרה,נדרשתהבהרהבתחילתסעיף
62א2,שעניינו"תוכניתבסמכותועדהמחוזיתשהוראות
התוספתהשישיתחלותעליה",כיהסמכותמכוחסעיףזה

היאעלאףהאמורבסעיף62א1אהמוצעע

לפסקה )5(

לפסקת משנה )א(

סעיף4)א(לתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה
קובעכיבעליםשליחידותדיורבבניין,שהןדיורבהישג
יד,חייבבנייהולוובאחזקתוהתקינהשלהרכושהמשותף
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בסעיף5- )ב(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)2(,במקום"בתוםתקופתהשכירותהראשונה", )1(
יבוא"בתוםכלשנתשכירות"ע

בסעיףקטן)ב(,המילים"והשתתפותבדמיניהולואחזקהתקינהכפי )2(
שנקבעולפיסעיף4)ב(,ואלהבלבדע";

בסוףהתוספתהשמיניתיבוא: )6(

"תוספת תשיעית - השכרה ממושכת
)סעיפים62א)יא(ו־62א1א(

בתוספתזו-1עהגדרות

כהגדרתו "בעל" - להשכרה" דיור יחידות של "בעלים,
בסעיף1לחוקזה;

"הסכםשכירות"-הסכםלהשכרהממושכתשליחידת
דיורלהשכרהשהוקמהלפיתוכניתבהתאםלסעיף
דיור יחידות של הבעלים בין 62א1א, או 62א)יא(

להשכרהלביןשוכר;

שלאותובנייןלפיהחלקברכושהמשותףהצמודליחידות
הדיורשבבעלותועכמוכןקובעהסעיףכיהבעליםשלאותן

יחידתדיור,אינורשאילהמחותחיובזהלשוכרע

4)ב(לתוספתהשישיתקובעכי"השר,לאחר סעיף
התייעצותעםשרהמשפטים,יקבעהוראותלענייןמאפייני
הפנים ועדת באישור השר, התקינה; והאחזקה הניהול
והגנתהסביבהשלהכנסת,יקבעהוראותלענייןדמיניהול

ואחזקהשישלםהשוכרע"

בעתחקיקתהשלהתוספתהשישיתהייתהבישראל
כמותפרויקטיםמצומצמתבלבדלשכירותארוכתטווח,
לעצב בירוקרטיםמשמעותייםכדי ולכןקבעומנגנונים
אתהמוצרהחדששלשכירותארוכתטווחעכיום,מתקיים
פועל אשר ראשוני טווח ארוכת שכירות שוק בישראל
בצורהטובהגםבלאמנגנוניםבירוקרטיםאלה,ולכןמוצע
להקלמעטבמנגנוניםהקיימיםבתוספתהשישיתעבמסגרת
זאת,מוצעלבטלאתהצורךבהתקנתתקנותשמסדירותאת
ענייןמאפייניהניהולוהאחזקההתקינהשלהבנייןואת
ענייןדמיהניהולוהאחזקהשישלםהשוכרעבהתאםמוצע
לבטלאתסעיף4)ג(לתוספתהשישיתהמפנהלתקנותאלה,
ולהתאיםאתנוסחסעיף5)ב(לתוספתזוכךשיימחקוממנו

המיליםהמתייחסותלנושאהמוסדרבתקנותהאמורותע

וזולשוןסעיפים4)ב(ו–)ג(בתוספתהשישיתשאותםמוצע
לבטל:

יקבע המשפטים, שר עם התייעצות לאחר השר, ")ב(
הוראותלענייןמאפייניהניהולוהאחזקההתקינה;השר,
הסביבהשלהכנסת,יקבע באישורועדתהפניםוהגנת

הוראותלענייןדמיניהולואחזקהשישלםהשוכרע

אותןכתנאים יראו זה, סעיף לפי שנקבעו הוראות )ג(
שנקבעובהסכםשכירות,ואיןלהתנותעליהןאלאלטובת

השוכרע"

לפסקת משנה )ב(

בתיקוןמס'135לחוקהתכנוןוהבנייהמשנת2021,
כדילהגביראתהוודאותוהיציבותלשוכריםבפרויקטים
להשכרה,תוקנהההגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספת
השישיתכךשתקופתהשכירותהקבועהבהלאדםיחיד
ומשפחתותהיהבתחמששניםלפחות,במקוםשנהאחת
השוכר ידי על התקופה להארכת אפשרות עם לפחות,
כךשלאתפחתמעשרשניםבמצטברעככלהנראהבשוגג
לאהותאמוהוראותסעיף5)א(לתוספתהשישית,שקבע
נכוןלמועדהתיקוןמנגנוןשנתישלעדכוןדמיהשכירות,
ומשכךלפיהוראותהסעיףכיוםהעדכוןיכולשייעשה
פעםאחתבתקופתהשכירותשכאמורעומדתעלחמש
שניםעלפיכךמוצעלתקןאתהוראותסעיף5)א()2(לתוספת
השישית,כךשעדכוןדמיהשכירותבהשכרהלטווחארוך
בשיעורהעדכוןהאפשרי,יתאפשרבתוםכלשנתשכירות

ולארקבתוםחמששניםע

לפסקה )6(

מוצעלהוסיףלחוקהתכנוןוהבנייהתוספתתשיעית
אשרתקבעאתההוראותהחלותעליחידותדיורלהשכרה
שהוקמומכוחתוכניתשאושרהלפיסעיף62א1אהמוצע
אולפיסעיף62א)יא(המוצעעבסעיף1לתוספתהתשיעית
מוצע התוספתע להוראות הנדרשות הגדרות מוצעות
התנאים את שתכלול כך ממושכת" "השכרה להגדיר
ארוך" לטווח "השכרה להגדרה )4( עד )1( שבפסקאות
ואופן הניהול דמי גובה את וכן השישית שבתוספת
השוכר של הוודאות את להגביר במטרה זאת עדכונם,
לגביהצפילשינויעכךתגברהתועלתהמשקיתמשיפור
שוקהשכירות,שכןמתןודאותלשוכריםיאפשרלשוכרים
להחליטעלקביעתמרכזחייהםבבנייןשייעודולהשכרה
למגוריםלתקופהומאחרשניתןלשערשבנייניםשכאלו
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"השכרהממושכת"-השכרתיחידתדיורלמגוריםאשר
הסכםהשכירותהחלעליהיהיהבכתבויכלוללפחות
)4(להגדרה"השכרה )1(עד אתהאמורבפסקאות
התכנון לחוק השישית שבתוספת ארוך" לטווח
והבנייה,התשכ"ה-1965,וכןאתגובהדמיהניהול

ואופןעדכונם;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"מנהל"-מישהשרמינהמביןעובדימשרדו;

"שוכר"-מיששוכריחידתדיורעלפיהסכםשכירות;

"השר"-שרהבינויוהשיכוןע

הוראותהחלות
עליחידותדיור

להשכרה

לגבייחידותדיורלהשכרהיחולוהוראותאלה:2ע

לאיינתןהיתרבנייהליחידותהדיורלהשכרה,כולן )1(
הערה המקרקעין בפנקסי נרשמה כן אם אלא חלקן, או
בדברהבעלותבהןבידיאדםאחדבלבד,בהתאםלפסקת
משנה)2(,והערהבדברשימושןלהשכרהממושכתלמגורים
בהתאםלפסקתמשנה)3(;הערהבפנקסיהמקרקעיןכאמור
תירשםעלפיבקשהשלבעלהזכותבמקרקעיןולפיאישור
שלה התכנון שבמרחב המקומית הוועדה מהנדס של

נמצאיםהמקרקעין;

כליחידותהדיורלהשכרהיהיובבעלותאדםאחד; )2(

הדיור מיחידות ביחידה עסקה הבעלים יעשה לא )3(
בעלות להעברת או ממושכת, להשכרה אלא להשכרה
)5(;לענייןזה,"עסקה"-למעטמשכנתה כאמורבפסקה

לטובתגוףמוסדי;

יהיובאזוריביקוש,הדבריאפשרמגוריםבאזוריביקוש
גםלמישאיןביכולתולרכושדירהבאזורשכזהעההגדרה
השכרה לגבי הסכם זהו כי מבהירה שכירות" "הסכם
שאלההוגדרו כפי להשכרה דיור יחידות של ממושכת
62א1א,ואשרהוקמולפיתוכניתבהתאםלסעיף בסעיף

62א1אאו62א)יא(ע

כדילהבטיחכיהבנייןאכןישמשלהשכרהממושכת
למגורים,באופןשמצדיקאתמתןההטבותבדמותהיקף
שטחהבנייההמוגדלוהצפיפותהמוגברת)כאמורבסעיף
62א1א)א(המוצע(,בסעיף2)1(מוצעלקבועכיתנאילמתן
הערה רישום הוא להשכרה דיור ליחידות בנייה היתר
בפנקסיהמקרקעיןלגבידרישתהבעלותהאחודהוהשימוש
)וזאתבדומהלסעיף6)א()1(לתוספת להשכרהממושכת

השישית(ע

2)2(לתוספתהתשיעיתמוצעלקבועכיכל בסעיף
וזאת אחד, אדם בבעלות יהיו להשכרה הדיור יחידות
קבלת המאפשרת שכזו בעלות שנדרשת הבנה מתוך

של יעיל ניהול גם כמו במהירות וביצוען החלטות
השטחיםהמשותפים,כדילתחזקולנהלאתהבנייןהמיועד
להשכרה,שמאפייניוצפוייםלהיותשוניםממאפייניבנין
למכירהלמגורים:כךלמשללענייןצפיפותיחידותהדיור,
שעליהלהיותגבוההיותרכדישפרויקטההשכרהיהיה
כדאי;דוגמהנוספתהיאשטחיהשירותהמיועדיםלשמש
אתכללהשוכרים-שיהיובהיקףגבוה,לאורהעובדה
קטנות יהיו שהן מחייב הגבוה הדיור יחידות שמספר
יחסית,והשטחיםהמשותפיםכמושטחישירותשלחדר
כביסהמשותףוחדריהתכנסותיסייעובמתןמענהלצורכי
השוכריםשאיןלהםמקוםביחידותדיורקטנותיחסיתע
בהקשרהזהיובהרכיגודלהדירותאינוחיסרוןאלאהוא
יתרוןתכנונישכןהדברמאפשרלשוכריםבשלביחיים
להשכרה להם,ובבניין שוניםאתגודלהדירותהדרוש
למגוריםיהיהתמהילשלגדליםשוניםשלדירותואףזה

מאפייןייחודיע

כי לקבוע מוצע התשיעית לתוספת )3(2 בסעיף
אלא עסקה יעשה לא להשכרה דיור ביחידת הבעלים
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הוראותפסקה)3(יחולועלכלהסכםהנוגעליחידת )4(
הדיורלהשכרהשייחתםביןהבעליםשליחידותהדיור

להשכרהלביןאותושוכר;

יעביר)5( לא להשכרה דיור יחידות של בעלים )א(
אם אלא להשכרה, הדיור מיחידות ביחידה בעלות
כןהועברה,באותומועדולאותואדם,הבעלותבכל

יחידותהדיורלהשכרה;

הוראותפסקתמשנהזויחולוגםעלהתחייבות )ב(
להשכרה, הדיור מיחידות ביחידה בעלות להעברת

בשינוייםהמחויבים;

לאתירשםלגבייחידהמיחידותהדיורלהשכרההערה )6(
לפיסעיף126לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1701969,אלאבאישור
הגורםהמוסמך;ואולםלאייתןהגורםהמוסמךאישורכאמור
אלאאםכןראהכיההתחייבותנושאההערהאינהסותרת
זו,"הגורםהמוסמך"-מי אתהוראותסעיףזה;בפסקה

שמינהשרהאוצרמביןעובדימשרדוע

דיווחלמנהלעל
תוכניתועלהיתר

אישרההוועדההמחוזיתתוכניתשנקבעבהשימוש3ע )א(
להשכרהלמגוריםכאמורבסעיףקטן)א(,תודיעעלכךלמנהלע

אםכןהיאעסקהלהשכרהממושכת)היינוהכוללתאת
הדרישותהכלולותבהגדרת"השכרהממושכת"(עעםזאת
מובןכיבאפשרותולבצעעסקהלהעברתהבעלותבכל
יחידותהדיורלהשכרה)בכפוףלדרישהלבעלותאחודה(ע
נוסףעלכך,מוחרגתמאיסורזהעסקהשלמשכנתהבדומה
לסעיף6)ג(לתוספתהשישיתעבסעיף2)4(לתוספתהתשיעית
מוצעלהבהירכיהוראותהשכרהממושכת)הכוללת,בין
השאר,אפשרותהעלאתדמיהשכירותאחתלשנה,כאשר
בהתאםלסעיף4)א(לתוספתהתשיעיתהמוצעלהלן,בשנה
הראשונהוהשישיתדמיהשכירותיהיובשווישוק(יחולו
אףאםהמשכירואותושוכרחתמועליותרמחוזהאחדעכך
למשל,אםשוכרמתגוררבבניין20שנה,הרישגםבשנה
ה־11ובשנהה־16,יהיודמיהשכירותלפישווישוק,שכן
אלהלמעשההשנההראשונהוהשנההשישיתבהסכם
השכירותהשנישנחתםביניהםעהסעיףמבהירכיהבעלים
לאיוכללהתקשרמראשבעסקהלהשכרהלמשך20שנה
ולטעוןכיבשלכךהוארשאילקבועדמישכירותשאינם
בהתאםלסעיף4המוצעעבסעיף2)5(לתוספתהתשיעית
ביחידות הבעלות את להעביר האיסור את לעגן מוצע
בכולן, היא הבעלות העברת אם אלא להשכרה, הדיור
להשכרה דיור ביחידות אחודה לבעלות שהדרישה כך
תמשיךלחולעלהבעליםהחדשיםעבסעיף2)6(לתוספת

התשיעיתמוצעלקבועכילאתירשםלגבייחידה
הגורם באישור אלא הערה להשכרה הדיור מיחידות
המוסמךשהואיהיהעובדמשרדהאוצר)הוראהזוהיא

בדומהלהוראההקבועהבסעיף6)ב(לתוספתהשישית(ע

בסעיף3לתוספתהתשיעיתמוצעלקבועחובתדיווח
למנהל)המוגדרכמיששרהבינויוהשיכוןמינהמביןעובדי
משרדו(,עלאישורתוכניתשנקבעבהשימושלהשכרה
למגוריםועלקבלתהיתרבנייהלגביה,וזאתכדישיהיה
למנהלבסיסמידעבאשרלגורמיםהרלוונטייםלהפעלת

סמכויותיובהתאםלמוצעע

לקבועהוראות מוצע התשיעית לתוספת 4 בסעיף
כך להשכרה הדיור ביחידות השכירות לדמי הנוגעות
בשווי יהיו השכירות דמי והשישית הראשונה שבשנה
השלישית, השנייה, הראשונה, השנה ובתום שוק,
הרביעית,השישית,השביעית,השמיניתוהתשיעיתיהיה
ניתןלהעלותאתדמיהשכירותבהתאםלשיעורעליית
זה )ולעניין והשיכון הבינוי שר שיקבע ותוספת המדד
הוגדרו"מדד"ו"שר"בסעיף1לתוספתהתשיעית(,כאשר
בתוםהשנההחמישיתאיןצורךלעדכןאתדמיהשכירות
מכיוןשבשנההשישיתממילאדמיהשכירותהםבהתאם
לשוויהשוק,וכןאיןצורךלהתייחסלעדכוןבתוםהשנה
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קיבלאדםהיתרליחידותדיורלהשכרה,כולןאוחלקן )ב(
ידווחעלכךלמנהלע

דמיהשכירותביחידתדיורלהשכרהלאיעלו,בשנת4עדמיהשכירות )א(
דמי על השישית, השכירות ובשנת הראשונה השכירות
השכירותהמשתלמיםמשוכרמרצוןלמשכירמרצוןבעד
שכירותשליחידתדיורדומהבגודלהובמיקומהבאותו

אזור)בסעיףזה-מחירהשוק(ע

בעליםשליחידתדיורלהשכרהלאיעלהאתדמי )ב(
השכירותבתוםכלשנתשכירותלאותושוכר,אלאלפי
שיעורעלייתהמדדובתוספתבשיעורשיקבעהשר,ובלבד
שדמיהשכירותלאיועלולפיסעיףקטןזהיותרמפעםאחת
בשנתשכירות;ואולםהוראותפסקהזולאיחולולגביתום

שנתהשכירותהחמישיתע

לאידרושבעליםשליחידתדיורשאושרהלפיתוכנית )ג(
דמי אלא משוכר 62א1א או 62א)יא( לסעיפים בהתאם
שכירותשנקבעולפיסעיףקטן)א(ו–)ב(,ודמיניהולכפי
שנקבעובהסכםהשכירות,ואלהבלבד,ואולםהוארשאי
לדרושערובהלהבטחתתנאיהסכםהשכירות,לפיהוראות

סעיף25ילחוקהשכירותוהשאילה,התשל"א-1711971;

הוראותסעיףזה,יראואותןכתנאיםשנקבעובהסכם )ד(
השכירות,ואיןלהתנותעליהןאלאלטובתהשוכרע

העשיריתשכןממילאככלשהצדדיםיחתמועלחוזה
נוסף,כאמור,בהתאםלסעיף2)4(לתוספתהתשיעית,גם
לגביויחולוההוראותשבהגדרה"השכרהממושכת"כך
שבשנההאחתעשרהממילאדמיהשכירותיהיולפישווי

שוקע

בסעיף5לתוספתהתשיעיתמוצעלהסמיךאתהמנהל
אלה הוראות של הפרות בשל כספיים עיצומים להטיל
בתוספתהתשיעית:עשיתעסקהביחידתדיורלהשכרה,
שאינהעסקהלהשכרהממושכתבניגודלסעיף2)3(המוצע;
העלאתדמיהשכירותשלאבהתאםלהוראותסעיף4)ב(
המוצע, 4)ג( לסעיף בניגוד תשלומים דרישת המוצע;

ואי–דיווחלמנהלבניגודלסעיף3)ב(עעודמוצעלהסמיך
אתהמנהללהטילעיצוםבסכוםגבוהיותרעלהעברת
בעלותביחידתדיורלהשכרהבניגודלסעיף2)5()א(המוצע
)כלומרהעיצוםהואבשלעסקהלהעברתבעלות,ולאבשל
הכספי העיצום סכום שכזו(ע עסקה לעריכת התחייבות
גבוהיותרלגביהפרהזובשיםלבלכדאיותהרבההטמונה
בהעברתבעלותשכזועמובהרכיעיצוםכספייוטלבשל
כליחידתדיורלהשכרהשלגביהבוצעהההפרה,וזאת
כדישהעיצומיםהכספייםיהוותמריץמשמעותילעמידת
שנקבעו בהוראות להשכרה דיור יחידות של בעלים

בתוספתהתשיעיתהמוצעתע
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הטלתעיצום
כספי

הוראה5ע להשכרה דיור יחידות של בעלים הפר )א(
עליו, להטיל המנהל רשאי להלן, המפורטות מההוראות
לגביכליחידתדיורשבעניינהבוצעהההפרה,עיצוםכספי
לפיהוראותסעיףזה,בסכוםשל15,000שקליםחדשים,ואם

הואתאגיד-בסכוםשל30,000שקליםחדשים:

עשהעסקהביחידתדיורלהשכרהשאינהעסקה )1(
להשכרהממושכת,בניגודלהוראותסעיף2)3(;

העלהאתדמיהשכירותביחידתדיורלהשכרה )2(
בניגודלהוראותסעיף4)ב(;

תשלומים להשכרה דיור ביחידת משוכר דרש )3(
בניגודלהוראותסעיף4)ג(;

לסיכוםיוערכיקייםהבדלמשמעותיביןההסדר
המוצעבפרקזהבסעיף62א1אוהתוספתהתשיעית,בין
והתוספת 62א2 סעיף לפי ארוך לטווח ההשכרה הסדר
השישיתעראשית,ההסדרהמוצעבסעיף62א1אובתוספת

ייחודיים יהיו הבנייה מאפייני כי מבטיח התשיעית
)ונדרשתלצורךכךחוותדעתשלמתכנןהמחוז(;שנית,
התוכניתעצמההיאשקובעתשימוששלהשכרהלמגורים
תשונה כן אם )אלא לצמיתות יהיה זה ייעוד ולמעשה
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לאדיווחלמנהלבניגודלהוראותסעיף3)ב(ע )4(

בעלות להשכרה דיור יחידות של בעלים העביר )ב(
ביחידתדיורלהשכרה,בניגודלהוראתסעיף2)5()א(,רשאי
המנהללהטילעליו,לגביכליחידתדיורשבעניינהבוצעה
ההפרה,עיצוםכספיבסכוםשל50,000שקליםחדשים,ואם
היההבעליםתאגיד-בסכוםשל100,000שקליםחדשים;

ו–)ב(יחולו )א( קטנים עלעיצוםכספילפיסעיפים )ג(
בשינויים זה לחוק 158מו עד 158לג סעיפים הוראות
המחויביםובשינוייםאלה:במקום"לממונה"יבוא"למנהל"

ובכלמקום,במקום"הממונה"יבוא"המנהל"ע

התוכנית(,ולארקלתקופתההעמדהלשכירותשלעשרים
לפי )וממילא השישית התוספת לפי המתחייבת שנה
התוספתהשישיתאיןחובהלבנותאתהבנייהבמאפיינים
ייחודייםואיןשוניביןבנייהלמכירהלמגוריםוביןבנייה
לצורךהתוספתהשישית(;ושלישית,לפיההסדרהמוצע,

המדד לפי ומתעדכנים שוק בשווי הם השכירות דמי
ותוספתשיעורשיקבעהשרוזאתמאחרשנדרשתכדאיות
כלכליתשלהפרויקטכדישיזמיםיהיומעונייניםלבנות

להשכרהלמגוריםע
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הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות

פרקזהיהיה"חוקלקידוםתשתיותלאומיות,התשפ"ג-2023"ע93עהשם

ואלהסעיפיהחוקלקידוםתשתיותלאומיות,התשפ"ג-94:2023עסעיפיהחוק

"חלק א': הוראות כלליות

פרק א': מטרה והגדרות

מיזמי1עמטרה קידום לשם שונות הוראות לקבוע מטרתו זה חוק
תשתית,ביןהשארבאמצעות-

הסדרתתהליךהרישוםוהמיפוישלקוויתשתית; )1(

קביעתהוראותלענייןתיעדוףשלמיזמיתשתיתחיוניים )2(
ומיזמיתשתיתחיונייםמועדפים;

הסרתחסמיםבקידוםמיזמיתשתית,ובכללזהחסמים )3(
אסדרתיים,בשלביהתכנון,ההקמה,ההפעלהוהתחזוקהשל

מיזמיםכאמורע

מתכונת מוצעת זו, חוק להצעת כ"ד בפרק  סעיפים
הסעיף ולפיה עצמאי חקיקה דבר היוצרת  93 ו–94
הראשוןבפרקזה)סעיף93(יקיםאתהחוקהחדש 
שייווצר-חוקלקידוםתשתיותלאומיות,התשפ"ג-2023
)בפרקזה-החוקהמוצע(,והסעיףהשני)סעיף94(מביא

אתנוסחהחוקהמוצעכדברחקיקהנפרדע

חלק א' לחוק המוצע: הוראות כלליות

פרק א': מטרה והגדרות

כללי וסעיף 1 לחוק המוצע

הקמתמיזמיתשתיתבישראלהיאאחתמהמשימות
המורכבותוהחשובותבמשקהישראלי,ביןהשארעלרקע
מחקריםשוניםהמעידיםעלהקשרביןרמתהתשתיות
לביןרמתהפריוןבמשקעכדילייצררמתתשתיותנאותה
הגודש את להפחית השאר, בין צפויה, אשר בישראל,
בכבישים,להבטיחאתאספקתהחשמלוהמיםולעמוד
מדינת פועלת המתחדשת, והאנרגיה האקלים ביעדי
ישראללקידוםמספררבשלמיזמיתשתיתעקידומםשל
האמורות המטרות את להשיג יאפשר התשתית מיזמי
לצורךהגדלתהפריוןוהשגתתועלותכלכליות,חברתיות
ואורבניותהמשפיעותעלרמתהחייםשלתושביהמדינהע

מיזמי הקמת מרכזי, לאומי ביעד שמדובר הגם
תשתיתבישראלנתקלתבחסמיםרבים,הןבשלבהתכנוני
והןבשלבהביצועי,המקשיםעלביצועמיזמיהתשתית

במועדם,באופןהמחריףאתהמחסורבתשתיותבמדינהע

חסמיםאלהנגרמים,ביןהשאר,בשלמחסורבמידע
עלאודותמיקומןשלתשתיותבתת–הקרקע,ריבויגופי
ריבוי וכן התשתית למיזם ביחס הרלוונטיים התשתית
תכנון לצורך אישורים בנתינת המעורבים המאסדרים

והקמתהמיזםע

אםלאיינקטוצעדיםמשמעותייםשמטרתםלפשט,
לייעלולשכללאתהליכיקידומםוביצועםשלמיזמיתשתית,
המחסורבתשתיותבמדינתישראלאףצפוילהתעצםבשל
קצבגידולאוכלוסייהגבוהבמיוחדעעלרקעאתגריםאלה,
מוצעלקבועהסדריםומנגנוניםשייתנומענהמקיףלקשיים

המתוארים,כפישיפורטבהרחבהלהלןע

בחוקהמוצעמוצעיםכמהמישוריטיפולמרכזיים:

איסוףשיטתיוטיובהמידעבדברמיקומןשלתשתיות )1(
תשתית, לקידוםמיזמי הנוגע נוסף בתת–הקרקעומידע
וזאת,ככלהניתן,עלפיסטנדרטיםאחידיםשייקבעועזאת,
במטרהלייעלאתהליכיתיאוםהתשתיות)כהגדרתםבחוק
המוצע(,הנחשביםכיוםלגורםמעכבמרכזיבקידומםשל

מיזמיתשתית;

קביעתלוחותזמניםוהסדריםבנוגעלהעתקתקווי )2(
תשתיתלצורךקידוםמיזםתשתית,בלוחותזמניםיעילים

ומקוצרים;

הנדרשים פעולה אישורי קבלת הליכי ייעול )3(
תשתית וגופי שמאסדרים באופן תשתית למיזמי בקשר
שאישוריהםנדרשיםלצורךקידוםמיזמיתשתית)להלן-
גורמיםמוסמכים(,יחויבולגבשולפרסםנוהלשיפרטאת
כללהאישוריםשבכוחםלתת,אתהמסמכיםהדרושים
לשםכך,אתלוחותהזמניםלנתינתםואתמנגנוניהערר
שקיפות לייצר כדי זאת בדין; הקבועים ההשגה או
וודאותבעבורכלגוףמבצעהמבקשלפעולבקשרלמיזם
תשתיתעכמוכןמוצעכיגורמיםמוסמכיםכאמוריקבעו
הגורמים שיקבעו זמן פרקי בחלוף אשר אישורים סוגי
המוסמכיםהאמורים,יראובאישוריםאלה,המבוקשים
אף וזאת ניתנו, כאילו חיונים, תשתית מיזמי במסגרת
שהגורםהמוסמךהרלוונטילאנתןאתאישורהפעולה
בפועל)להלן-אישורשבשתיקה(והכולבכפוףלהגבלות

ולהסדריםשיפורטולהלן:
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בחוקזה-2עהגדרות

"אישורפעולה"-כלאחדמאלה:

מתןעדיפותלמיזמיתשתיתחיונייםומיזמיתשתית )4(
חיונייםמועדפים,שלגביהםמוצעלקבועשורתהסדרים
שוניםממנגנוניהאישורוהביצועהנהוגיםכיום,וכןלתת

להםעדיפותעלפנישארמיזמיהתשתית;

של השונים טיובמנגנוניאסדרהקיימיםבשלבים )5(
הקמתתשתיות,החלמשלבהתכנוןועדלשלבהביצוע,
וזאתכדילייעלאתהליכיההקמהשלתשתיותמצדאחד,

בלילגרועמחשיבותהפיקוחוהאסדרהמצדשניע

החוקהמוצעמחולקלכמהחלקים:

חלקא'שלהחוקהמוצעכוללסעיףמטרה,הגדרות
רלוונטיותלחוקהמוצעוכןהוראותבאשרלאופןתיעדופם
שגורמים כך לחשיבותם, בהתאם תשתית מיזמי של
מוסמכיםייתנועדיפותבעתמתןמענהלפניותבקשרעם

מיזמיתשתיתחיוניים)כהגדרתםלהלן(ע

כמוכןיתעדפוגורמיםכאמורמיזמיתשתיתחיוניים
מועדפים)כהגדרתםלהלן(עלפנימיזמיתשתיתחיוניים,
בןהשארבאמצעותכךשימנונציגיםמטעמםאשריוסמכו
לטפלבפניותבנוגעלכלמיזםתשתיתחיונימועדףולרכז
חיוניים תשתיות מיזמי לצורך הן ימונו הנציגים אותןע
האנרגיה בתחום תשתית מיזמי לצורך והן מועדפים
המתחדשתגםאםאיןהמדוברבמיזםתשתיתחיונימועדף,
זאתבשלכךשמשקהאנרגיההמתחדשתמתבססעלערכם
המצטברשלמיזמיתשתיתרביםבגדליםשוניםהמפוזרים

גאוגרפיתברחביהארץע

הקובעות הוראות כולל המוצע החוק של ב' חלק
חובותלהעברתמידעבנוגעלמיקוםקוויתשתיתבאמצעות
מיפוייתשתיתוכןהעברתסקריקרקע)כהגדרתםבחוק
מאגר אל תשתית, מיזמי במסגרת בוצעו אשר המוצע(
על יקל אשר מקיף מידע מאגר יצירת לצורך המיפוי,
הליכיםתכנונייםעתידייםויקצראתפרקיהזמןשבהם

מתבצעותהיוםעבודותלאיתורתשתיותע

המטרהבמאגרמיפויזההיאשבעתיד,ובהתגבשמלוא
המידע,גופיםמבצעיםיוכלולדעתמההתוואישלכלקו
תשתיתבשטחשבוירצולבצעעבודותבאופןשבויתייתר
הצורךלפנותלכללגופיהתשתית,לצורךקבלתתמונה

מלאהבאשרלזהותםשלבעליהענייןבשטחהרלוונטיע

הוראות כולל המוצע לחוק ב' חלק לכך בהמשך
שעניינןהסרתחסמים,וביןהשארהוראותשעניינןהעתקת
קוויתשתיתשלאהיוידועיםבשלבהתכנוןאושמידע
בעניינםלאהועברלמאגרהמידעבהתאםלהוראותהחוק
המוצע,העתקתתשתיותפסיביות)אשרמיקומןהיהידוע
עודבשלבהתכנון(והוראותלנשיאהבעלויותהעתקתקווי
תשתיתלצורךקידומםשלמיזמיתשתיתוכןהסרתחסמים
נוספיםענוסףעלכךחלקב'כוללהוראותלענייןפרסום

נוהלפנייהלגורםמוסמךאוגוףתשתיתע

חלקג'לחוקהמוצעכוללהוראותלקביעתזהותםשל
מיזמיהתשתיתהחיוניים,מיזמיתשתיתשבשלהיקפםאו
תנאיםאחריםהמפורטיםבתוספתהראשונההמוצעת,קיימת
חשיבותמוגברתלקידומםהמהירלצורךהבטחתצורכיהמשק
הישראליעבהמשךלכךמוצעלקבועהוראותשעניינןהסרת
חסמיםביחסלמיזמיתשתיתחיוניים,ובכללזההוראות
לקביעתאישוריםשיחוללגביהםמנגנוןאישורשבשתיקה,
הוראותבנוגעלהסרתחסמיםבתחוםרישויעסקים,הוראות
אשריאפשרואתהעברתושלשטחשבוקודםמיזםכאמור
חזרהלרשותהמקומיתהוראותהנוגעותלאישורהסדרי

תנועהוכןוהבנייתשיקולהדעתשלפקידהיערותע

שלפיהן הוראות כולל המוצע החוק של ד' חלק
תהיההממשלהרשאיתלבחורעדעשרהמיזמיתשתית
חיונייםמועדפיםסךהכולוכןהוראותבדברהשיקולים
אשרינחובעתבחירתםשלמיזמיםאלהובדברפרסומםע
עודכוללחלקזהשלהחוקהמוצעהוראותשעניינןהסרת
חסמיםספציפייםלצורךקידומםשלמיזמיתשתיתחיוניים
מועדפים)כהגדרתםלהלן(וביןהשארקביעתסיפירעש
לעניין הוראות מועדפים, מיזמים ביצוע אגב מותרים
הוצאתצוויהפסקהמינהליים,חובותהתייעצותשלפקיד
היערות,לוחותזמניםלטיפולבעתיקותוכןהוראותשעניינן
תוכנית לאחראישור שינוי יוזםשל השתתעלויותעל
למיזםתשתיתחיונימועדףבהתאםלחוקהתכנוןוהבנייהע

שונות הוראות כולל המוצע החוק של ה' חלק
שעניינןתיקוניםעקיפיםלדבריחקיקהשוניםכדילייעל
אתהליכיהתכנוןשלמיזמיתשתית,כגוןתיקוניםבחוק
בשלב הזמנים לוחות קיצור שמטרתם והבנייה התכנון
התכנון,קיצורהמועדיםלפעולותהיועציםהסביבתיים
לגביתוכניותלתשתיותלאומיותכהגדרתןבחוקהתכנון
והבנייהותוכניתדרך,הנידונותבמועצההארציתובוועדות
בשלב חסמים הסרת שמטרתם תיקונים וכן מחוזיות,
אשר הקרקעות פקודת בתיקון למשל התוכניות ביצוע
מקנהלגופיםהמבצעיםמיזמיתשתיותחיונייםמועדפים
הרשאהלרכושקרקענדרשתלמיזםענוסףעלכךהתיקונים
העקיפיםכולליםהוראותשעניינןקידוםמיזמיתשתית
בתחוםהאנרגיההמתחדשתעלידימתןתמריציםבדמות
פוטו–וולטאיים למיתקנים וסלילה תיעול מהיטלי פטור

מסוימיםע

סעיף 2 לחוק המוצע

המפורטות ההגדרות את השאר, בין לקבוע, מוצע
להלן,הרלוונטיותלהוראותהחוקהמוצע:

-החוקהמוצעכוללהוראות להגדרה "אישור פעולה" 
לענייןהממשקיםשביןגופיםמבצעיםהאמוניםעלקידום
29ו-30 מיזמיתשתיתוביןגורמיםמוסמכיםעבסעיפים
לחוקהמוצעקבועותהוראותהמורותלגורמיםהמוסמכים
לגבשולפרסםנוהלשיפרטאתכללהאישוריםשבכוחם
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רישיון,היתר,אוכלאישוראחר,הנדרשלפידין )1(
מגורםמוסמךלשםביצועפעולה,לרבותרישיון,היתר

אואישורכאמורהניתןלגבימכשיר;

פטורמרישיון,היתראואישור,כאמורבפסקה)1(, )2(
אופטורמביצועפעולה,הניתניםלאדם,לפידין,מגורם

מוסמך;

"גוףמבצע"-גוףהאחראיעלמיזםתשתיתמכוחדין,מכוח
זיכיון,רישיוןאוהיתרשניתןלפידין,מכוחהחלטת

ממשלהאומכוחהסכםעםגוףציבורי;

"גוףציבורי"-כלאחדמהגופיםשלהלן:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
ויחידותהסמךשלהם;

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

תאגידשנמצאבבעלותאובשליטהשלהממשלה )4(
ממשלתית בת חברת לרבות מקומית, רשות של או
התשל"ה- הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה

1721975,אוחברהעירוניתכהגדרתהבסעיף21לחוק
יסודותהתקציב,התשמ"ה-1731985;

"גוףתשתית"-גוףהמחזיקקותשתית;

לתת,אתהמסמכיםהדרושיםלשםכך,אתלוחותהזמנים
לנתינתםואתמנגנוניהערראוההשגההקבועיםבדיןע
בסעיפים32עד35לחוקהמוצענקבעכיגורמיםמוסמכים
יערכוויפרסמורשימהשלאישוריפעולהאשרבסמכותם
לתתלגופיםמבצעים,אשריהיהניתןלראותבהםאישורים
ברשימה לצידם המצוינים המועדים בחלוף שבשתיקה

האמורהע

בהגדרההמוצעתמוצעכיאישורפעולהיהיהכל
אחדמאלה:רישיון,היתראוכלאישוראחרהנדרשלפי
לגבי הניתן כזה לרבות עירוני, עזר חוק או תקנה חוק,
מכשיר,וכןמוצעכיההסדרהאמוריחולגםבעבורפטור
מכלאחדמאלהאשרגורםמוסמךרשאילתתלאדםעלפי
דיןעיובהרכיאישוריםהניתניםעלידיגורמיםמוסמכים
הםאישוריםספציפייםהנדרשיםלאדםאולמקרהספציפי
לצורךקידוםמיזםתשתיתוהםאינםכולליםאישורים
והיתריםשישלקבלממוסדותהתכנוןאומרשויותהרישוי
חוק - )להלן התשכ"ה-1965 והבנייה, התכנון חוק לפי
התכנוןוהבנייה(,היותשגופיםאלהאינםמהוויםגורמים

מוסמכיםלפיההגדרההמוצעתבחוקזהע

להגדרה "גוף מבצע" -גוףמבצעהואהגוףהאחראיעל
קידוםמיזםהתשתיתעגוףכאמוריכולשיהיהאחראיעל

מיזםתשתיתמכוחדין,אומכוחזיכיוןרישיוןאוהיתר
הסכם ממשלהאומכוח החלטת חוק,מכוח שניתןלפי
שכרתעימוגוףציבוריעבפועל,גופיםאלהעשוייםלהיות
חברותממשלתיותהאמונותעלביצועשלמיזמיםמטעם
הממשלהכמוחברתנתיביישראל,חברתחוצהישראל
על האמונות חברות עירוניים, תחבורה נתיבי וחברת
משקיםמסוימיםכמוחברתמקורות,חברתחשמלוחברת
ידי על מיזם לבצע הוטל שעליהם גופים ישראל, נמלי
הממשלהכמוצוותתוכניתאבלתחבורה,וחברותנוספותע

להגדרה "גוף ציבורי" -עלפיהמוצע,גוףציבורייכלול
אתהממשלהומשרדיהממשלהעליחידותיהםהשונות,
יחידהכאמורעשויהלהיותיחידתסמךשלמשרדממשלתי
אךגםיחידהאחרתשהיאחלקמהאישיותהמשפטיתשל
המדינה,כמומשטרתישראלענוסףעלכךמוצעלכלול
בגדרגוףציבוריגםרשויותמקומיות,תאגידיםשהוקמו
עלפיחוקוכןתאגידיםשנמצאיםבבעלותאובשליטה
שלהממשלהאושלרשותמקומית,קריחברהממשלתית,

חברתבתממשלתיתאוחברותעירוניותע

המחזיק גוף הוא תשתית גוף - להגדרה "גוף תשתית" 
קוויתשתיתעחלקעיקריממטרותיושלהחוקהמוצעהוא
להסדיראתחובותיהםשלגופיתשתיתביחסלקוויתשתית
שבחזקתםלצורךקיצורלוחותהזמניםלקידומםשלמיזמי

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 172

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 173
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מבצע שגוף תשתית, גוף או ציבורי גוף - מוסמך" "גורם
נדרשלפידיןלקבלממנואישורפעולה,לשםקידום

מיזםתשתית;

"ועדתההשגות"-הוועדהשהוקמהלפיסעיף37;

המסוכנים, החומרים בחוק כהגדרתו - מסוכן" "חומר
התשנ"ג-1741993;

"חוקלמניעתמפגעים"-חוקלמניעתמפגעים,התשכ"א-1751961;

"חוקמשקהחשמל"-חוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1761996;

"חוקהעתיקות"-חוקהעתיקות,התשל"ח-1771978;

"חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-1781968;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;1791965

"חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-
;1801982

"חיתוךבדיקה","חפירתבדיקה"ו"חפירתהצלה"-כהגדרתם
בתקנותלפיחוקהעתיקות;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזה;

"מאגרהמיפוי"-מאגרהמידעבתחוםהתשתיותהלאומיות
שהוקםלפיהחלטתממשלה;

"מיזםתשתית"-מיזםלהקמה,להפעלהאולתחזוקהשל
תשתיתלאומית;

תשתיתעלידיגופיםמבצעיםאוגופיתשתיתאחריםע
לעיתים "כובעים": שני יש תשתית לגוף המוצע, בחוק
הואהגוףהמבצעהאחראיעלביצועהעבודותוהנדרש
לקבלאישוריםמטעםהגורםהמוסמךולעיתיםהואהגורם

המוסמךהנותןאישורלגוףמבצעאחרע

בהקשרזה,יצויןכיבקוויתשתיתשלתקשורתיששני
סוגיתשתיות:תשתיתפסיביתכהגדרתהבחוקהתקשורת
התשמ"ב-1982)להלן-חוקהתקשורת(,ותשתיתאקטיביתע
לפיחוקהתקשורתהבעלותעלתשתיתהתקשורתהיא
שלמישהתקיןאתהתשתיתעיצויןכיהחוקהמוצעאינו
מבחיןביןהמחזיקבקולביןהבעליםשלהקוועלכןייתכן
כיהוראותהחוקהמוצעיחולובנוגעלשניגופיםשונים
ביחסלאותוקותשתיתעבמקריםאלהיידרשהגוףהמבצע
לבצעתיאוםמולשניהגופים,הןמולהמחזיקשלהתשתית

הפסיביתוהןמולהבעליםשלהתשתיתהאקטיביתע

להגדרה "גורם מוסמך" -גורםמוסמךהואגוףהמוסמך
לתתאישוריפעולהכהגדרתםבחוקהמוצע,הנדרשים
לגוףמבצעלצורךעשייתפעולהבקשרעםקידומוהקמתו,
מוסמכים גורמים תשתיתע מיזם של ותחזוקתו הפעלתו
גופי וגם לעיל כהגדרתם ציבוריים גופים גם כוללים
תשתיתכהגדרתםלעילעכפישפורטלעיל,גופיהתכנון

אינםמנוייםבהגדרהזוע

בהתאם שהוקם המאגר המיפוי"- "מאגר  להגדרה 
להחלטתממשלהמס'1074מיוםכ"אבשבטהתשע"ו)31

בינואר2016(ע

להגדרה "מיזם תשתית" -מיזםתשתיתהואמיזםלהקמה,
כהגדרתו לאומיות תשתיות של לתחזוקה או להפעלה

להלןע

ס"חהתשנ"ג,עמ'28ע 174

ס"חהתשכ"א,עמ'58ע 175

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 176

ס"חהתשל"ח,עמ'76ע 177

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 178

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 179

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 180
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"מיזםתשתיתחיוני"-מיזםהמנויברשימתמיזמיהתשתית
החיונייםשפורסמהברשומותלפיסעיף31;

"מיזםתשתיתחיונימועדף"-מיזםהמנויברשימתמיזמי
ברשומות שפורסמה המועדפים החיוניים התשתית

לפיסעיף49;

"מיפויתשתית"-מפההמתארתבאופןמפורטאתמיקומושל
קותשתית,שנערכהבהתאםלמפרטהמיפוי;

"מיתקןלייצוראנרגיהמתחדשת"-מיתקןחשמלכהגדרתו
בחוקמשקהחשמלאותחנתכוח,המשמשיםלייצור

אנרגיהמתחדשת;לענייןהגדרהזו-

"אנרגיהמתחדשת"-אנרגיהשמקורהבניצולקרינת
השמש,רוח,מים,פסולתאוביומסה,אובניצול
מקוראנרגיהאחרשאינודלקמאובןאודלקגרעיני;

"ביומסה"-מסתחומראורגנילאמאובן;

"דלקמאובן"-דלקהנוצרמהתאבנותחומראורגני
בסביבהמחוסרתחמצן;

"מנהרתקוויתשתית"-מנהרהאשרעובריםבהשניקווי
תשתיתלפחות,שאינםחלקמאותהרשת;

המפורסםבאתר לאומי -המפרטלמיפוי "מפרטהמיפוי"
האינטרנטשלהמרכזלמיפויישראל;

-הוראותהחוקהמוצע להגדרה "מיזם תשתית חיוני" 
קובעותמדרגביןמיזמיתשתית,כךשיוגדרומקרבכלל
תרומתם אשר חיוניים תשתית מיזמי התשתית, מיזמי
למשקהרלוונטישבוהםפועליםמשמעותיתיותרבשל
היקפהאומשמעותההחיוניתעהתוספתהראשונהלחוק
תחום תשתית, מיזמי סוגי ובה טבלה כוללת המוצע
התשתית,וכןאתתנאיהסףעלמנתשמיזםיוכללהיכלל
בהגדרהשלמיזםתשתיתחיוניעכלמיזםאשרעומדבתנאי
הסףהמנוייםבתוספתהראשונהיראובוכמיזםתשתית
חיוני,ויפורסםברשימתמיזמיהתשתיתהחיונייםאשר

תפורסםברשומותבהתאםלסעיף31לחוקהמוצעע

-כמתוארלעיל, להגדרה "מיזם תשתית חיוני מועדף" 
הוראותהחוקהמוצעקובעותמדרגביןמיזמיהתשתיתע
10 כך,מוצעלקבועמקרבמיזמיהתשתיתהחיונייםעד
אשרייקבעו הכול, סך חיונייםמועדפים מיזמיתשתית
עלידיהממשלהויפורסמוברשומותבהתאםלסעיף49

לחוקהמוצעע

קובע המוצע לחוק ב' חלק - להגדרה "מיפוי תשתית" 
הסדרים וכן תשתיות ומיפוי לרישום באשר הוראות

התשתית במיפוי מופיע שאינו תשתית קו להעתקת
שהועברלמאגרהמיפויעבהתאם,מוצעלקבועכימיפוי
תשתיתהואמפההמתארתבאופןמפורטאתמיפויקו
המפורסם המיפוי למפרט בהתאם שנערכה התשתית
באתרהאינטרנטשלהמרכזלמיפויישראלעמיפויהתשתית
של האמורישקףבאופןמפורטככלהניתןאתמיקומה
התשתיתביחסלתאהשטחשבוהיאממוקמתעיובהרכי
מיפויהתשתיתיכלולביחסלקותשתית,כהגדרתובחוק
המוצע,הןאתמהשמתחתלקרקעוהןאתמהשמעליה
ויהיהניתןללמודממיפויהתשתיתאתגובהמיקומושל
לקו הנלווים המיתקנים ואת לקרקע ביחס התשתית קו

התשתיתע

להגדרה "מנהרת קווי תשתית" -מוצעלהגדירכמנהרת
תשתית שניקווי בה קוויתשתיתמנהרהאשרעוברים
ובה מנהרה כלומר, רשת, מאותה חלק שאינם לפחות,
שניקוויתקשורתשלחברותתקשורתשונותלאתיחשב

למנהרתקוויתשתיתע
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"סקרקרקע"-סקרלבדיקתסוגהקרקעהנדרשלצורךתכנון
וביצועשלעבודהלקידוםמיזםתשתית,למעטסקר
קרקעלשםאיתורשלזיהוםקרקעאומניעתואולצורך
גילוינפטכהגדרתובחוקהנפט,התשי"ב-1811952,או
מחצביםאוחומרחציבהכהגדרתםבפקודתהמכרות182;

"עבודותגישוש"-עבודותלגילוימיקוםשלקותשתית;

"עבודותקותשתית"-עבודותהקשורותבקותשתית,ובכלל
זההקמה,פיתוח,העתקה,תחזוקהאוביטולשלקו

תשתית;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,1831940;

"פקידהיערות"-כהגדרתובפקודתהיערות;

"קותשתית"-קועיליאותת־קרקעיאוקוהמונחעלהקרקע,
המשמשלהולכה,לחלוקה,להספקהאולהעברהשל
חשמל,מסרבזקכהגדרתובחוקהתקשורת,מים,ביוב,
נפטגולמי,מוצרינפט,גזטבעיאוחומרמסוכן,וכן

מיתקניםנלוויםלקוכאמור;

"ריבועבדיקה"-ריבועבשטחשל25מטררבועאשרסומן
לצורךביצועחיתוךבדיקה,חפירתבדיקהאוחפירת

הצלה;

העתיקות, רשות בחוק כמשמעותה - העתיקות" "רשות
התשמ"ט-1841989;

חוק הוראות לפי שאושרה תוכנית - מאושרת" "תוכנית
התכנוןוהבנייה;

"תחנתכוח"-כהגדרתהבחוקמשקהחשמל;

להגדרה "סקר קרקע" -חלקב'לחוקהמוצעכוללהוראות
להעברתמידעלמאגרהמיפוי,וביןהשארממצאיסקרי
קרקעשנערכובמסגרתמיזמיתשתיתעמוצעלהבהירכי
סקרקרקעהואסקרלאיסוףנתוניםלצורךבדיקתסוגוטיב
הקרקעמבחינההנדסיתבלבד,הנדרשלצורךתכנוןוביצוע

שלעבודהלקידוםמיזםתשתיתע

נערכות במסגרתם אשר קרקע מסקרי בשונה זאת
לצורך או מניעתו או קרקע זיהום איתור לשם בדיקות
גילוייםשלמשאביקרקעאובדיקותהנמצאותבתחום
הסביבה להגנת והמשרד האנרגיה משרד של סמכותם
לדוגמה מסחרי, כסוד מוגדרות להיות עשויות ואשר
בדיקותקרקעלגילויגזבמסגרתזיכיון,אשראינםכלולים

בהגדרההמוצעתע

כי בהגדרה לקבוע מוצע - גישוש"  להגדרה "עבודות 
עבודותגישושהןעבודותלטובתמציאתמיקומוהמדויק

שלקותשתיתבמיקוםמסויםע

-חלקב'שלהחוקהמוצעכולל להגדרה "קו תשתית" 
העתקתםע וכן תשתית קווי של ומיפוי לרישום הוראות
מוצעלהבהירכיקותשתיתהואקועיליאותת־קרקעי,
לחלוקה, להולכה, הקרקע, על המונח קו או תעלות
להספקהאולהעברהשלחשמל,מסרבזקכהגדרתובחוק
התקשורת,מים,ביוב,נפטגולמי,מוצרינפטוגזטבעי,וכן
חומרמסוכןוכןמיתקניםנלוויםעכפישפורטבהגדרה"גוף
תשתית"לעיל,ביחסלקותשתיתשלתקשורתיכולשיורכב
הןמתשתיתפסיביתוהןמתשתיתאקטיבית,והוראותהחוק
המוצעביחסלאותוקותשתיתיכולשיחולובמקבילעל

שניגופים,אשריהיוכפופיםלהוראההרלוונטיתע

ס"חהתשי"ב,עמ'322ע 181

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(938ע 182

ע"ר1940,תוס'1עמ')ע(191,)א(239ע 183

ס"חהתשמ"ט,עמ'88ע 184
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"תיאוםתשתיות"-תיאוםהנעשהביןגוףמבצעלגוףתשתית
לשםקידוםמיזםתשתית,ובכללזהתיאוםלפיתוכנית

אוהיתרמכוחחוקהתכנוןוהבנייה;

"תשתיותלאומיות"-כלאלה:

לרבות והבנייה, התכנון בחוק כהגדרתה דרך )1(
מסילתברזלכהגדרתהבפקודתמסילותהברזל]נוסח

חדש[,התשל"ב-1851972;

מיתקןתחבורתיכהגדרתובפקודתהתעבורה186, )2(
לרבותחניהתפעוליתוחניוןיוםאוחניוןלילהלקו

שירותכהגדרתובפקודההאמורה;

נמליםאושדהתעופה; )3(

מיתקןלהתפלתמייםוכןמיתקןמים; )4(

מתחדשת, אנרגיה לייצור מיתקן כוח, תחנת )5(
מיתקןמיתוגלחשמל,מיתקןהשנאהלחשמל,אומיתקן

לאגירתאנרגיהכהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה;

רשתבזקכהגדרתהבחוקהתקשורת; )6(

קותשתית,וכןמיתקן,לזיקוק,להפקה,להולכה, )7(
חשמל, של לאחסון או להעברה להספקה, לחלוקה,
מים,ביוב,נפטגולמי,מוצרינפט,גזטבעיאוחומר

מסוכן,וכןמנהרתקוויתשתית;

מיתקןלסילוקפסולתאולטיפולבביובע )8(

להגדרה "תיאום תשתיות" -תיאוםתשתיותהואההליך
המתבצעביןגוףמבצע-האחראיעלהקמתמיזםתשתית,
לביןגופיהתשתיתהשונים,לטובתשינוימיקומםשלקווי
תשתיתבקרקעעהתהליךנדרשעקבכךשלצורךקידום
מיזםהתשתיתנדרשלשנותאתמיקומםשלקויתשתית
לאפשר אך התשתית, מיזם הקמת את לאפשר מנת על
במקבילגישהלקוויהתשתיתהאמוריםעבמסגרתהליך
תיאוםהתשתיות,נדרשכיוםהגוףהמבצעלפנותלחברות
השונותהמחזיקותבקוויתשתית,לבחוןאםנמצאיםקווי
תשתיתשלהםבשטחהאמורולתכנןבמשותףאתהעתקת
התשתיתלמקוםשיאפשראתהקמתהמיזםעלנוכחקיומם
שלקוויתשתיתרבים-למים,ביוב,גז,חשמל,תקשורת
ועוד,אשרכולםמחובריםלמערכותתשתיותרחבות,תכנון
העתקתהתשתיותמהווההליךמורכבאשרדורשסנכרון
ותיאוםביןגופיםרביםעהתכנוןלהעתקתקוויהתשתית,

מן חלק מהווה התשתיות תיאום בהליך שנעשה כפי
התכנוןהמפורטלפניביצועאשרנדרשלטובתקבלתהיתר

אוהרשאהממוסדותהתכנוןלטובתתחילתעבודהע

-כלאלה:דרךכהגדרתה להגדרה "תשתיות לאומיות" 
כהגדרתה ברזל מסילת לרבות והבנייה, התכנון בחוק
התשל"ב-1972, חדש[, ]נוסח הברזל מסילות בפקודת
מיתקניםתחבורתייםכהגדרתםבפקודתהתעבורה]נוסח
תפעולים, חניונים מרכזיות, תחנות גם הכוללים חדש[
חניונייוםאוחניונילילהלקווישירותכהגדרתםבפקודה
האמורהעכמוכןנכלליםבמיזמיתשתיתגםנמלים,שדות
תעופה,מיתקניהתפלהומיתקנימים,תחנותכוח,מיתוגאו
השנאהוכןמיתקניםלאגירתאנרגיה,רשתבזקכהגדרתה
כמפורט שונים מיתקנים תשתית, קווי התקשורת בחוק
בהגדרהמנהרתקוויתשתיתומיתקןלסילוקפסולתאו

לטיפולבביובע

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'485ע 185

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ע 186
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פרק ב': תיעדוף מיזמי תשתית

מתןעדיפות
במענהלפניות
שעניינןמיזמי

תשתיתחיוניים
ומיזמיתשתית

חיוניםמועדפים

עלאףהאמורבכלדין,גורםמוסמךייתןעדיפותלטיפול3ע
בבקשהשלגוףמבצעלקבלתאישורפעולהאולכלפנייה
אחרתשלגוףכאמור)בסעיףזה-בקשהאופנייהשלגוף
מבצע(,הקשורותלקידוםמיזםתשתיתחיוני,עלפניטיפול
בכלבקשהאופנייהאחרת,וייתןעדיפותלטיפולבבקשה
תשתית מיזם לקידום הקשורות מבצע גוף של בפנייה או
חיונימועדף,עלפניטיפולבבקשהאובפנייהשלגוףמבצע

הקשורותלקידוםמיזםתשתיתחיוניע

מינויגורםמרכז
אצלהגורם

המוסמך

המנהלהכללישלגורםמוסמךימנה,לגביכלמיזם4ע )א(
תשתיתחיונימועדף,עובדמעובדיהגורםהמוסמךשיהיה
אחראילרכזאתהטיפולבכלענייןהנוגעלמיזםתשתיתחיוני
מועדף,ובכללזהייתןמענהלפניותשלגוףמבצעהאחראי
עלהמיזם)בסעיףזה-גורםמרכז(;המנהלהכללישלגורם
שיהיה מרכז גורם זה קטן סעיף לפי למנות רשאי מוסמך

אחראיעליותרממיזםתשתיתחיונימועדףאחדע

פרק ב': תיעדוף מיזמי תשתית

סעיף 3 לחוק המוצע

מיזמי של מיטבי קידום לאפשר היא החוק מטרת
תשתית,והואעוסקבכמהסוגיםשלמיזמיתשתית,בדרגת
חשיבותהולכתוגוברתעההגדרההבסיסיתהיאשל"מיזמי
תשתית",הכולליםאתכלהמיזמיםהבאיםבגדריההגדרה
שבהם מיזמים של ביותר הרחב בהיקף מדובר שלעילע

עוסקהחוקע

המדרגההבאההיאהגדרת"מיזמיתשתיתחיוניים",שהם
מיזמיםמשמעותייםיותרלהבטחתצורכיהמשקהישראלי
המאפיינים את והמקיימים והיקפם, חשיבותם מבחינת
הקבועיםבתוספתהראשונהלחוקהמוצעערשימתמיזמי

התשתיותהחיונייםתפורסםלפיסעיף31המוצעע

לבסוףעוסקהחוקב"מיזמיתשתיתחיונייםמועדפים"
ומפורסמים 48 סעיף לפי הממשלה בהחלטת הנקבעים
לפיסעיף49המוצעעאלההם"מיזמיהדגל"שלהמדינה,
שהממשלהרואהאתהחשיבותהעליונהביותרבקידומם
המנויים מהשיקולים החיוניים, התשתית מיזמי מקרב

בסעיף48המוצעע

בפנייה טיפול בעת כי לקבוע מוצע לכך בהתאם
בקשרלמיזםתשתית,גורםמוסמךייתןעדיפותראשונה
למיזםתשתיתחיונימועדף,לאחרמכןלמיזםתשתיתחיוני,
ולאחרמכןבהתאםלתיעדוףהקבועבדיןאחר,ככלשנקבע
אובהתאםלשיקוליםהמקצועייםשלהגורםהמוסמך,לפי
הענייןעהאמוריחול,עלאףהאמורבכלדין,כךשמיזמי

תשתיתחיונייםמועדפיםומיזמיתשתיתחיונייםיתועדפו
עלפניותאחרותלגורםהמוסמך,גםבמקריםשבהםכוללת
המוסמך הגורם של פעילותו את המסמיכה האסדרה

הוראותבנוגעלאי–מתןהעדפהלמבקשמסויםע

סעיף 4 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

לנוכחחשיבותםשלמיזמיתשתיתחיונייםמועדפים
אשרנקבעובהחלטתהממשלהכאמורבסעיף48המוצע,
וחשיבותםשלמיזמיםאלהבעבורהמשקוהצורךבקידומם
מוסמך גורם של כללי מנהל כי לקבוע מוצע המהיר,
ימנהמקרבעובדיונציגשיהיהאחראילרכזאתהטיפול
אשר המועדף החיוני התשתית למיזם הנוגע עניין בכל
בידיגורםאחדיאפשר התחום ריכוז אחראיע הוא עליו
לגורםהאחראילהתמקצעולהכירלעומקאתהממשקים
הנדרשיםביןהגוףהמוסמךלביןמיזםהתשתיתהחיוני
המועדףוהצרכיםהנדרשיםלטובתקידומועבאופןזהיכיר
הגורםאתהצרכיםשלהגוףהמבצעואתבקשותיומהגוף
שהואמייצגעפעולהבדרךזוצפויהלמקסםאתהיעילות
הןבעבורהגוףהמבצעוהןבעבורהגורםהמוסמךעיובהר
כייכולשעובדיהיהאחראילטיפולבפניותשליותרממיזם
תשתיתאחד,ואולםהחובההיאכיימונהגורםמרכזלכל
בהבטחת מדובר כי יובהר מועדףע חיוני תשתית מיזם
זמינותהגורםהמוסמךלפניותגוףמבצעבקשרעםמיזם
סמכויות להקנות כדי בסעיף ואין מועדף חיוני תשתית
נוספותלגורםמוסמךאוכדילגרועמרמתהשירותשהוא

מחויבלתתלפניותובקשותהמוגשותאליוע
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מעובדי עובד ימנה מוסמך גורם של הכללי המנהל )ב(
הגורםהמוסמךשיהיהאחראילרכזאתהטיפולבכלעניין
הנוגעלמיזמיםלהקמה,לתפעולאולתחזוקהשלמיתקנים
לייצוראנרגיהמתחדשת,ובכללזהייתןמענהלפניותשלגוף

מבצעהאחראיעלמיזםכאמורע

חלק ב': מיזמי תשתית

פרק א': רישום ומיפוי תשתיות

העברתמיפוי
תשתיותלמאגר

המיפוי

כמפורט5ע ההוראות יחולו תשתית, קו עבודות בוצעו )א(
להלן,לפיהעניין:

לסעיף קטן )ב(

25( התשפ"א בחשוון ז' מיום 465 מס' בהחלטה
באוקטובר2020(שעניינה"קידוםאנרגיהמתחדשתבמשק
החשמלותיקוןהחלטותממשלה",קבעההממשלהאת
עקרונותמדיניותהבנוגעלקידוםוהעלאתשיעורייצור
החשמלבאמצעותאנרגיהמתחדשתעלנוכחהעובדהכי
ייצורחשמלבאמצעותטכנולוגיותמתחדשותמתבססעל
פריסהרחבהשלמיזמיתשתיתבתחוםזה,וכןבשלכך
המצטבר מהערך נובעת חשיבותו אשר במשק שמדובר
מהם רבים אשר המתחדשת, האנרגיה מיתקני כלל של
הםמיתקניםקטניםאובינוניים,ואשרפרוסיםגאוגרפית
כל ברחביהמדינה,מוצעלקבועכיהמנהלהכללישל
גורםמוסמךימנהעובדשיהיהאחראילרכזאתהטיפול
בכלענייןהנוגעלמיזמיםלהקמה,תפעולאותחזוקהשל

מיתקניםלייצוראנרגיהמתחדשתע

הגורםשימונהכאמוריהיהאחראילרכזאתהטיפול
בכלענייןהנוגעלמיזמיםאלה,ובכללזהיהיהאחראיעל
מענהלפניותיהםשלגופיםמבצעיםהאחראיםעלמיזמים
כאמורעמינוינציגנבחראשרירכזאתהטיפולבכלמיזמי
האנרגיההמתחדשתיאפשרהיכרותטובהשלהנציגעם
מיזמים המבצעים גופים של והצרכים הבקשות תחומי
הגופים בעבור הן היעילות את וימקסם אלה מסוגים
המבצעיםהיוזמיםמיזמיםאלהוהןבעבורגוףהתשתית,
בדומהלמינוינציגבעבורמיזםתשתיתחיונימועדףעיובהר
כימדוברבהבטחתזמינותהגורםהמוסמךלפניותגוףמבצע
בקשרעםמיזמיתשתיתכאמורואיןבסעיףכדילהקנות
סמכויותנוספותלגורםמוסמךאוכדילגרועמרמתהשירות

שהואמחויבלתתלפניותובקשותהמוגשותאליוע

חלק ב' לחוק המוצע: מיזמי תשתית

פרק א': רישום ומיפוי תשתיות

לפרק א' - כללי

בהתאםלהחלטתממשלהמס'1074מיוםכ"אבשבט
)31בינואר2016(,שעניינה"הקמתמאגרמידע התשע"ו
בתחוםהתשתיותהלאומיותבמרכזלמיפויישראל")להלן
תשתית קווי למיפוי מאגר הוקם ,)1074 מס' החלטה -
כלל את לכלול האמורה, להחלטה בהתאם שמטרתו,

המידעהקייםבתחוםהתשתיותהלאומיות)להלן-מאגר
המיפוי(עעודנקבעבהחלטהמס'1074כיהוראותביטחון
המידעשיחולועלהמאגרייקבעועלידיהגורםהביטחוני
מידע מנהלים אשר הממשלה משרדי על וכי המוסמך
ואת המידע את להעביר הלאומיות התשתיות בתחום

הנתוניםהרלוונטייםלמאגרהמיפויע

בפועלמדוברבמאגראשראינומכילכיוםמידעמספק
עלאודותמיקוםהתשתיותהתת–קרקעיות,ולפיכךלאניתן
להסתמךעלמידעהמצויבולצורךביצועעבודותמיזמי

תשתיתאועבודותקותשתיתכהגדרתםבחוקהמוצעע

לפיכךמוצעבפרקא'לחלקב'לחוקהמוצעלקבוע
הוראותלענייןהעברתמיפויתשתית,סקריקרקעומידע
נוסףכמפורטבהוראותהפרקהאמורעכךהןלגבימידע
שנאגרעדכניסתושלהחוקהמוצעלתוקףוהןלגבימידע
חדששייווצרלאחרכניסתהחוקלתוקףעמיפויתשתיות
וסקריקרקעשיבוצעולאחרכניסתהחוקלתוקף,יבוצעו
עלפיסטנדרטיםאחידיםשייקבעועהמטרההיאשבמרוצת
השניםיתגבשמידענרחבומדויקלגבישטחיםרביםבמדינת
ישראל,כךשגופיםמבצעיםיוכלולהיעזרבמאגרכדילקבל
מידעמדויקומהימןבנוגעלמיקוםקוויתשתיתוכןמידע
נוסףעבכךיתייעלהליךתיאוםתשתיותמולגופיתשתית

אשריחסוךזמןומשאביםלגופיםהמבצעיםע

מחילות המוצע לחוק ב' לחלק א' בפרק ההוראות
חובהעלהגופיםלמסירתהמידעכאמורעכך,בהתאםלדין
מיזםתשתיתעקבאי– של הכללי,נזקשייגרםלקידומו
מסירתהמידעכקבועבחוקהמוצע,עשוילהקיםחבות

בנזיקיןשלגורםאשרהפראתחובתולמסירתהמידעע

סעיף 5 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מתמדת והרחבה מיפוי מאגר של ביסוסו לצורך
שלהיקףהמידעהכלולבו,במטרהלקצרבסופושלדבר,
אתמשךהתכנוןוהביצועלקידוםמיזמיתשתית,מוצע
לקבועבחוקכילאחרביצועעבודותקותשתית,עלידיגוף
התשתיתשקוהתשתיתבהחזקתו,יכיןגוףהתשתיתמיפוי
תשתיתבהתאםלמפרטהמיפוי,ויעבירולמאגרהמיפוי

בתוך60ימיםמסיוםהעבודותע
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שקו התשתית גוף ידי על העבודות בוצעו )1(
התשתיתבהחזקתו-יבצעגוףהתשתיתמיפויתשתית
ויעבירולמאגרהמיפויבתוך60ימיםממועדהשלמת

עבודותקוהתשתית;

בוצעוהעבודותעלידיגוףמבצע,במסגרתמיזם )2(
תשתית,יחולוהוראותאלה:

הגוףהמבצעיבצעמיפויתשתיתויעבירו )א(
שלגביו התשתית בקו המחזיק התשתית לגוף

בוצעוהעבודות,מיידעםהשלמתהמיפוי;

גוףהתשתיתשקיבלאתמיפויהתשתית )ב(
לפיפסקתמשנה)א(,יעביראתהמיפוילמאגר
המיפוי,בשינוייםאובלאשינויים,בתוך60ימים;
הגוףהמבצעיותיראתקוהתשתיתגלוילעין
למשך14ימיםממועדהעברתמיפויהתשתית
לגוףהתשתית,כדילאפשרלגוףהתשתיתלבחון

אתהמיפויולערוךבושינויים;

גוףתשתיתשהעביראתמיפויהתשתית )ג(
למאגרהמיפוי,לפיפסקתמשנה)ב(,יראואותו

כאילוביצעאתמיפויהתשתיתבעצמוע

בוצעועבודותגישוש,יחולוההוראותכמפורטלהלן, )ב(
לפיהעניין:

קביעתהוראהזובחוקהמוצעתחייבאתגוףהתשתית
לתעדבמדויקאתמיקוםקוויהתשתיתשבהחזקתווכך
ייווצרתיעודמדויקלמיקומםשלקוויהתשתיתהאמוריםע
יצויןכיאיןבאמורכדילגרועמאפשרותושלגוףהתשתית
התשתית מיפוי את או התשתית קו עבודות את לבצע

באמצעותגורםאחרכגוןקבלןמשנהע

בהמשךלכך,ולנוכחהעובדהשבמקריםרביםעבודות
בקוויתשתיתנעשותאגבקידומושלמיזםתשתיתאחר,
עלידיהגוףהמבצעהאחראיעלקידומושלאותומיזם
תשתית,כאשרהגוףהמבצעהואהגורםהמתכללבאתר
העבודות,מוצעלקבועהוראותלמצבשבומיפויהתשתית
מיזםתשתית קידום גוףמבצעאגב אותו ידי על בוצע

שבוצעעלידוע

בהינתןהעובדהכיבהתאםלחוקהמוצע,העברת
התשתית לגוף מייחסת המיפוי למאגר התשתית מיפוי
אחריותבנוגעלמידעהמועבר,באופןשבועשויגוףהתשתית
לחובבנזיקיןעקבנזקשייגרםלמיזםתשתיתבשלמיפוי
תשתיתשאינומדויק,מוצעלקבועכיהגוףהמבצעיעביר
אתמיפויהתשתיתשביצעלגוףהתשתיתהמחזיקבקו
התשתיתשלגביובוצעוהעבודותמיידעםהשלמתהמיפויע
גוףהתשתיתשקיבלאתמיפויהתשתיתמהגוףהמבצע

יעביראתמיפויהתשתיתלמאגרהמיפויבתוך60ימיםע

כדילהבטיחאתזכותושלגוףהתשתיתלבדוקאת
מיפויהתשתיתשהוכןעלידיהגוףהמבצע,מוצעלקבוע
כיהגוףהמבצעיותיראתקוהתשתיתגלוילעיןבמשך14

ימיםממועדהעברתמיפויהתשתיתאלגוףהתשתית,כך
שיתאפשרלגוףהתשתיתלהגיעלאתרהעבודותלצורך
במיפוי שינויים ועריכת התשתית מיפוי נכונות בחינת

התשתיתבמידתהצורך,טרםהעברתולמאגרהמיפויע

מיפוי כי בעובדה יהיה לא כי להבהיר מוצע עוד
אתגוף כדילפטור המבצע, עלידיהגוף בוצע תשתית
התשתיתמאחריותלדיוקושלמיפויהתשתית,ועלכןצוין
בסעיףהמוצעכיגוףתשתיתשהעביראתמיפויהתשתית
למאגרהמיפוי,יראובוכאילוביצעאתמיפויהתשתית
בעצמועהוראותאלהנועדולהבטיחהןאתהעברתהמידע
למאגרהמיפויולמנועמחדלשלגוףהתשתיתבהעברת
לאמץ התשתית לגוף האפשרות מתן את והן המידע,
אתמיפויהתשתיתשהוכןעלידיהגוףהמבצעבהתאם

לפרקטיקההנהוגהכיוםבמיזמיתשתיתע

לסעיף קטן )ב(

ביצוע במסגרת הן להתבצע יכול תשתית מיפוי
עבודותקותשתיתוהןבאמצעותעבודותגישושלצורך
איתורםשלקוויתשתית,כלומרעבודותנקודתיותלצורך
איתורמיקוםמדויקשלקותשתיתעבהתאםלכך,מוצע
בעקבות לקבועהוראותלהעברתמיפויתשתיתשהוכן

עבודותגישושלמאגרהמיפויע

מוצעכיבמקרהשבובוצעועבודותהגישושעלידי
גוףהתשתית,יבצעגוףהתשתיתאתמיפויהתשתיתלגבי
קוהתשתיתשמיקומוהתגלהבמסגרתעבודותהגישוש
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בוצעוהעבודותעלידיגוףהתשתית-יבצעגוף )1(
התשתיתמיפויתשתיתלגביקוהתשתיתשמיקומו
התגלה,ויעבירולמאגרהמיפויבתוך14ימיםממועד
תשתית קו התגלה לא הגישוש; עבודות השלמת
במסגרתעבודותהגישוש-יודיעגוףהתשתיתלמאגר
בוצעו שבו בשטח תשתית קו נמצא לא כי המיפוי

עבודותהגישוש;

בוצעוהעבודותעלידיגוףמבצע,במסגרתמיזם )2(
תשתית,לבקשתגוףתשתית,יחולוהוראותאלה:

לגבי תשתית מיפוי יבצע המבצע הגוף )א(
לגוף ויעבירו התגלה שמיקומו התשתית קו
התשתית,מיידעםהשלמתהמיפוי;לאהתגלה
קותשתיתבמסגרתעבודותהגישוש-יודיע
קו נמצא לא כי התשתית לגוף המבצע הגוף

תשתיתבשטחשבובוצעועבודותהגישוש;

משנה פסקת לפי שקיבל, התשתית גוף )ב(
)א(,אתמיפויהתשתיתאוהודעהכילאנמצא
קותשתית,יעביראתהמיפויאוההודעה,לפי

העניין,למאגרהמיפוי,בתוך14ימים;

גוףתשתיתשהעבירלמאגרהמיפוילפי )ג(
פסקתמשנה)ב(,אתמיפויהתשתיתאוהודעה
כילאנמצאקותשתית,יראואותוכאילוביצע
אתמיפויהתשתיתאוערךאתההודעה,לפי

העניין,בעצמוע

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןקביעתשטח )ג(
במאגרהמיפויכשטחשהושלםמיפויהתשתיותבתחומו,

ובכללזהלענייןהתנאיםוההליךלקביעתשטחכאמורע

השלמת ממועד ימים 14 בתוך המיפוי למאגר ויעבירו
תשתית קו התגלה לא שבו במקרה הגישושע עבודות
במסגרתעבודותהגישושהאמורות,יודיעגוףהתשתית
למאגרהמיפויכילאנמצאקותשתיתבשטחשבובוצעו

עבודותהגישושע

איןבהוראותהסעיףהמוצעכדילגרועמזכותושל
גוףהתשתיתלבצעאתהעבודותאואתהמיפויבאמצעות
אחר,והוראותהסעיףיחולוגםעלמקריםאלהעכמוכן,גם
לגביביצועעבודותגישוש,מוצעלקבועהסדרמתאים
למקריםשבהםבוצעועבודותהגישושלאיתורקותשתית

עלידיהגוףהמבצעע

במקרהזה,נקבעכיהגוףהמבצעיעביראתתוצאות
עבודותהגישושלגוףהתשתית,וגוףהתשתיתהואשיעביר
אתמיפויהתשתית,אוהודעהכילאנמצאקותשתית
בשטחשבובוצעועבודותהגישושלמאגרבתוך14ימיםע
של תוצר שהוא תשתית מיפוי בין הבדל שאין מאחר

עבודותגישושלביןמיפויתשתיתשהואתוצרשלעבודות
קותשתית,מוצעלקבועגםביחסלהעברתמיפויתשתית
בעקבותעבודותגישושכיגוףהתשתיתיראהכאילוביצע
בעצמואתמיפויהתשתיתאוערךאתההודעהכילא

נמצאקותשתיתבשטחשבובוצעועבודותהגישושע

לסעיף קטן )ג(

מבצעים לגופים לאפשר היא שהשאיפה מכיוון
כניסת זמןמעת המיפויבחלוףפרק להסתמךעלמאגר
החוקהמוצעלתוקףולאחרשיצטברדימידעעדכניבמאגר
הוראות לקבוע האוצר שר את להסמיך מוצע המיפוי,
ותנאיםלענייןהנסיבותשבהןניתןלקבועכישטחמסוים
שבוצעובועבודותלקידוםמיזםתשתיתאחדאויותר,
הואשטחשמיפויוהושלםבמאגרהמיפוי,קרישטחשבו
מופיעמיפויתשתיתביחסלכלקוויהתשתיתשעשויים
להימצאבו,ואיןבוקוויתשתיתנוספיםעמוצעלקבועכי
הוראותאלהיכללואתהתנאיםוההליכיםלקביעתשטח
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העברתמידענוסף
למאגרהמיפוי

גוףמבצעשביצעעבודותלהקמתמנהרהתתקרקעית6ע )א(
60 בתוך המיפוי, למאגר יעביר תשתית, קווי מנהרת או
ימיםמסיוםהעבודות,מיפוימפורטביחסלמיקוםהמנהרה
האמורה,שנערךבהתאםלמפרטהמיפוי;לענייןזה,"מנהרה
מתחת חלקה, או כולה העוברת, מנהרה - תת־קרקעית"
לפניהקרקע,אשרעוברותבהדרךאומסילתברזלכהגדרתן

בפסקה)1(להגדרה"תשתיותלאומיות";

גוףמבצעשביצעסקרקרקע,יעביראתממצאיהסקר )ב(
להנחיות בהתאם ייערכו הסקר ממצאי המיפוי; למאגר
משרד של האינטרנט באתר והשיכון הבינוי שר שפרסם

הבינויוהשיכון,אםפורסמוע

הגופיםהמפורטיםלהלןיעבירומידעלמאגרהמיפוי )ג(
בהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

סקר ממצאי המיפוי למאגר יעביר ציבורי גוף )1(
בידיו, תשתיתוהנמצא קרקעשנערךבמסגרתמיזם
30ימיםמיוםשהגיעלידיו,אלאאםכןהגוף בתוך
לפי המיפוי למאגר הממצאים את העביר הציבורי

הוראותסעיףקטן)ב(;

כאמור,אתאופןהעדכוןשלמאגרהמיפויקודםלקביעת
השטחכשטחשמיפויוהושלםוכןהלאהעבכללכךמוצע
כיתיקבעתקופתהודעהמוקדמתאשרתינתןלכלגופי
התשתיתהרלוונטייםבטרםייקבעהשטחכשטחשמיפויו
הושלםכדילהבטיחכיאכןאיןבותשתיתשאינהממופהע

סעיף 6 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מכיווןשנתיביתחבורהתת–קרקעייםומסילותברזל
תת–קרקעיותאינםמוגדריםכקותשתית)כהגדרתובחוק
המוצע(החייבבמיפויתשתיתובהעברתהמיפוילמאגר
מידע זאת, ועם המוצע, לחוק 5 בסעיף כאמור המידע
מהימןעלאודותמיקומםהמדויקהואחיונילצורךביצוע
עבודותלקידוםמיזמיתשתיתבסמוךלהן,מוצעלקבועכי
גוףמבצעהאחראיעלמנהרהתת–קרקעית,שהיאמנהרה
אשרעוברתבהדרךאומסילתברזלכהגדרתןבהגדרה
"תשתיותלאומיות",העוברת,כולהאוחלקה,מתחתלפני
מיקום של מפורט תיאור המיפוי למאגר יעביר הקרקע,
המנהרההתת–קרקעיתענוסףעלכך,מוצעלקבועכימיפוי
תשתיתיועברלמאגרהמיפויעלידיהגוףהמבצעהאחראי
עלקידוםמנהרותתשתית,גםביחסלמנהרותקוויתשתית

כהגדרתןבחוקהמוצעע

לסעיף קטן )ב(

לצורךעיבויהמידעהקייםבמאגרהמיפויוכדילהקל
עלקידוםמיזמיתשתיתולחסוךכפלעבודות,מוצעלקבוע
למאגרהמיפויע שביצעסקרקרקעיעבירו כיגוףמבצע

כמפורטבהרחבהבדבריההסברלעילבנוגעלהגדרה"סקר
קרקע",הסקרהאמורהואבדיקהשלאיכותסוגהקרקע,
הרלוונטילהיבטיהתכנוןההנדסיעיובהרכיזוהיבדיקה
שונהמבדיקותאחרותכגוןבדיקותלאיתורמשאביטבעאו
בדיקתרמתהזיהוםבקרקע,ולכןאיןבהוראההאמורהכדי
לגרועמכלדיןאוהנחיותבאשרלהכנתסקריקרקעעמכיוון
שהעברתהמידעהאמורמתייחסלסוגהקרקע,ולאלרכיב
שישעדיפותלגורםכזהאואחרבביצועו,מוצעלקבוע
כיהחובהלהעברתממצאיסקרהקרקעתחולעלהגוף
המבצעשביצעאתהסקרהאמורעעודיובהרכיהעברת
הסקרלמאגרהמיפויייעשהבהתאםלהנחיותשיפרסםשר
הבינויוהשיכון,האחראיעלמאגרהמיפויעיצויןכיבעוד
מיפויתשתיתמבוצעבהתאםלמפרטהמיפוי,איןהוראות
דומותביחסלסקריקרקע,ועלכןישלקבועכלליםלעניין
דרךביצועםשלסקריקרקעשיועברולמאגרהמיפויעמדובר
עלהנחיותטכניותבלבד,ואיןבהןכדילהוסיףאולגרוע
מסמכותושלשרהבינויוהשיכוןאושלכלגורםאחראו

לגבורעלכלדיןאחרע

לסעיף קטן )ג(

לקבוע מוצע במאגר, הקיים המידע עיבוי לצורך
חובותהעברתמידעלמאגרהמיפויגםעלגופיםנוספים
המחזיקיםאצלםמידערלוונטיעבמסגרתזאת,מוצעלקבוע
יעבירו המוצע בחוק כהגדרתם ציבוריים גופים גם כי
דוחותסקריקרקעאשרהגיעולידיהםענוסףעלכךמוצע
לקבועכירשותהעתיקותתעביראתממצאיחיתוכיבדיקה

וחפירותבדיקהשבוצעועלידהע
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ביצעהרשותהעתיקותחיתוךבדיקהאוחפירת )2(
בדיקה,תעבירלמאגרהמיפוימיפויהכוללאתתחום
החפירה או החיתוך נערכו שבהם הבדיקה ריבועי
והמצייןאתממצאיהחיתוךאוהחפירהבכלריבוע
כאמור,בתוך30ימיםמיוםהשלמתהחיתוךאוהחפירה;

אישרמשרדהבריאותביצועקידוחלפיפקודת )3(
המפרטת מפה המיפוי למאגר יעביר העם, בריאות
אתתחומיהםשלאזוריהמגןשמסביבלקידוח,לפי
הפקודההאמורה,בתוך30ימיםמיוםמתןהאישור;
לענייןזה,"אזורמגן"-כהגדרתובתקנותלפיפקודת

בריאותהעםע

איןבהעברתמידעלמאגרהמיפוילפיסעיפיםקטנים )ד(
)ב(,ו–)ג()1(ו–)3(,כדילייחסלגוףשהעביראתהמידעאחריות

בנוגעלתוכןהמידעע

העברתמידע
שנאגרלפנייום
התחילהלמאגר

המיפוי

ימיםמיום7ע 90 ו־6,בתוך 5 סעיפים הוראות על נוסף )א(
למאגר מידע להלן המפורטים הגופים יעבירו התחילה

המיפוי,בהתאםלהוראותאלה:

המיפוי את המיפוי למאגר יעביר תשתית גוף )1(
קווי לגבי התחילה, ביום בידיו הנמצא העדכני

התשתיתשבהחזקתו;

רשותמקרקעיישראל,הרשותהממשלתיתלמים )2(
התשי"ט-1871959, המים, בחוק כמשמעותה ולביוב
ומשרדהבינויוהשיכוןיעבירולמאגרהמיפויממצאי
והנמצא תשתית מיזם במסגרת שנערך קרקע סקר

בידיהםביוםהתחילה;

בתקנותבריאותהעם)תנאיםתברואייםלקידוחמי
שתייה(,התשנ"ה-1995,נקבעוהוראותהמתייחסותלבנייה
בתחומים השתייה מי קידוחי את הסובבים במקרקעין
המכוניםאזורימגןא'ב'ו–ג')המקרקעיןהנמצאיםבטווח
6לתקנותכאמור(,וזאתבמטרהלמנוע המוגדרבתקנה
מי קידוח בסגירת צורך ולמנוע השתייה מי של זיהום
השתייהעכדישגםמידעבנוגעלאזורימגןיימצאבמאגר,
בגין מידע המאגר אל יעביר הבריאות משרד כי מוצע
מיקומםשלאזורימגןכהגדרתםלפיהתקנותהאמורותע
באשרלמיקומםשלאזורימגן,המוגדריםבהתאםלהוראות
לפיפקודתבריאותהעם,יובהרכימדוברבסימוןדקלרטיבי
בלבדואיןבוכדילגרועמההוראותהחלותעלאזורימגן
וקביעתםבהתאםלפקודההאמורהעמשרדהבריאותיעביר
אתמיקומםהעדכנישלאזוריהמגן,כךשהודעתעדכון
תינתןגםבמקרהשבו,בהתאםלהוראותלפיפקודתבריאות
העם,אזורמסויםכבראינונחשבכאזורמגןכהגדרתולפי

הפקודהואיןמניעהלבצעבועבודותע

לסעיף קטן )ד(

לסעיפים בהתאם המידע למוסרי כי לקבוע מוצע
קטנים6)ב(,)ג()1(ו–)ג()3(לחוקהמוצעלאתהיהאחראיות
בנוגעלמהימנותהמידעשהועברעלידםבהתאםלסעיפים
אלהלמאגרהמיפוי,זאתמאחרועלפירובהמידעהאמור
אלה, גופים ידי על ולא שלישיים צדדים ידי על הופק
ואולםרשותהעתיקותתהיהאחראיתבנוגעלמהימנות
המוצע, לחוק 6)ג()2( סעיף לפי ידה על שיימסר מידע
זאתהיותשהיאהגורםהמקצועיאשרמבצעאתחיתוכי

הבדיקהוחפירותהבדיקהבשטחע

סעיף 7 לחוק המוצע

של לתוקף כניסתו שבמועד מכיוון )א( קטן לסעיף
החוקהצטברהאצלגופיםציבוריים,גופיתשתיתוגופים
מבצעיםכמותגדולהשלמידעהרלוונטילמאגרהמיפוי,
מוצעלקבועהוראתמעברולפיהתינתןשהותשל90ימים
לצורךהעברתהמידעלמאגרהמיפויאםהמידעהאמור
התגבשאוהגיעלידיהגופיםהרלוונטייםקודםלכניסתו

לתוקףשלהחוקהמוצעע

ס"חהתשי"ט,עמ'169ע 187

ס"חהתשכ"ט,עמ'218ע 188
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גוףמבצעיעבירלמאגרהמיפוי- )3(

מיפויעדכניהנמצאבידיוביוםהתחילה, )א(
כהגדרתה קרקעית תת מנהרה למיקום ביחס

בסעיף6)א(אומנהרתקוויתשתית;

ממצאיסקרקרקעשנערךבמסגרתמיזם )ב(
תשתיתוהנמצאבידוביוםהתחילה;

מיפוי המיפוי למאגר תעביר העתיקות רשות )4(
הכוללאתריבועיהבדיקהשבהםנערכוחיתוךבדיקה
אוחפירתבדיקהלפנייוםהתחילהוהמצייןאתממצאי

החיתוךאוהחפירהבכלריבועכאמור;

מפה המיפוי למאגר יעביר הבריאות משרד )5(
המגן אזורי של העדכניים תחומיהם את המפרטת
שאישר לקידוח שמסביב 6)ג()3( בסעיף כהגדרתם

המשרדלפיפקודתבריאותהעםלפנייוםהתחילהע

איןבהעברתמידעלמאגרהמיפוילפיסעיףקטן)א()1( )ב(
עד)3(ו–)5(כדילייחסלגוףשהעביראתהמידעאחריותבנוגע

לתוכןהמידעע

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': העתקת קווי תשתית

סימן משנה א': העתקת קו תשתית שאינו ממופה

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכילמוסרימידעהמעביריםמידעלמאגר
)3(ו–)5(,לאתהיה המיפויבהתאםלסעיףקטן)א()1(עד
אחריותבנוגעלמהימנותהמידעשהועברעלידםלמאגר
המיפוי,היותשהמידעשנאגרעדכניסתושלהחוקהמוצע
לתוקףלאבוצעבהתאםלסטנדרטיםשלהוראותהחוק
המוצעעלפיכךמטרתהמידעאשריועברכאמורהיאכדי

לסייעבלבד,ולאתקוםבגינואחריותע

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': העתקת קווי תשתית

לסימן משנה א' - כללי

של מיקומן אודות על במידע המחסור בעקבות
תשתיותושלקוויתשתית,במקריםרביםעםתחילתביצוע
קווי בקרקע מתגלים מבצעים, גופים ידי על העבודות
תשתיתאשרלאהיוידועיםלגופיהתשתיתבעתהתכנוןע
מצבזה,שבוישלעצוראתהעבודותעדלהעתקתושל
קוהתשתיתשהתגלהרקלאחרתחילתהעבודות,מעכב
משמעותיתאתביצועהעבודותומכבידעלקידוםהמיזםע
כמוכן,הצורךבהעתקתתשתיותשהתגלולאחרתחילת
לתושבים רבה אי–נוחות רבות פעמים יוצר העבודות

המתגורריםבאזורהעבודותע

השאיפההיאשככלשיצטברמיפויתשתיותבמאגר
המידעבהיקףובאיכותהולכיםוגדלים,לאחרכניסתהחוק

לתוקףובעקבותהחובותהמוטלותבובהקשרזהבהתאם
לסעיפים5עד7לחוקהמוצע,צפויהלהצטמצםהתופעה
שלגילויקותשתיתלאחרתחילתביצועהעבודותבשטח

והצורךבהעתקתו,עלכלהמשתמעמכךע

במאגר הקיים המידע השבחת לאחר גם זאת, עם
המיפויייתכןגילוישלקוויתשתיתהיסטוריים,וכןייתכן
גילויקוויתשתיתשלגופיתשתיתאשרלאהקפידועל
העברתמידעכאמורלמאגרעבהתאםלכך,מוצעלקבוע
מנגנוןלהעתקתקותשתיתבמקריםשבהם:קותשתית
לאהופיעבמיפויתשתית,קותשתיתשמיפויולאהועבר
למאגרהמיפויבהתאםלהוראותהחוקהמוצעאףעלפי
שהיהעלגוףהתשתיתלהעבירו,אוקותשתיתאשרטרם
קמההחובהלהעביראתמיפויואלמאגרהמיפויואשר
במסגרתתיאוםתשתיותביןהגוףהמבצעלגוףהתשתית

לאהועברלגביומיפוימדויקע

כדילצמצםאתלוחותהזמניםלצורךהעתקתקווי
בהתאם התשתית מיזם קידום לצורך הנדרשת תשתית
כדי וכן והבנייה, התכנון חוק לפי מאושרת לתוכנית
את תשתית גוף יפר שבהם המקרים מספר את לצמצם
בהתאם המיפוי למאגר תשתית מיפוי להעביר חובתו
להוראותסעיף5לחוקהמוצעכמפורטלעיל,מוצעלקבוע
מנגנוןהקובעלוחותזמניםלביצועהעתקהשלקותשתית

שאינותואםאתמיפויהתשתיתע
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הגדרתקותשתית
שאינוממופה

בסימןמשנהזה,"קותשתיתשאינוממופה"-קותשתית8ע
שמתקייםלגביוהמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןקותשתיתשקמהלגביוהחובהלהעברתמיפוי )1(
5-מיפויהתשתיתלא תשתיתלמאגרהמיפוילפיסעיף
הועברלמאגרהמיפוילפיהסעיףהאמוראושמיפויהתשתית
הועברלפיהסעיףהאמורומיקוםקוהתשתיתבפועלאינו

תואםאתהמיפוישהועבר;

לענייןקותשתיתשטרםקמהלגביוהחובהלהעברת )2(
קו מיקום - 5 סעיף לפי המיפוי למאגר התשתית מיפוי
התשתיתבפועלאינותואםאתהמיפוישהעבירגוףהתשתית

לגוףהמבצעבמסגרתתיאוםתשתיותע

הודעתגוףמבצע
עלהעתקתקו

תשתית

נוכחגוףמבצע,במסגרתקידוםמיזםתשתית,כיישצורך9ע
בהעתקתקותשתיתשאינוממופה,לאחרששקלחלופות
אפשריותלהעתקהכאמור,יודיעהגוףהמבצעלגוףהתשתית
המחזיקאתקוהתשתית,בכתב,כיישצורךבהעתקתקו
התשתית)בסימןמשנהזה-הודעהעלהעתקתקותשתית(ע

העברת לעניין האמור ההסדר את להחיל מוצע
המידעבלוחותזמניםמותאמים,גםביחסלמקומותשמיפוי
התשתיתבוצעבהםקודםלכניסתהחוקלתוקףבשלהנזק
הרבשעשוילהיגרםמגילויתשתיתלאידועהבעתתחילת

ביצועהעבודותע

מכיווןשייתכנומצביםשבהםעלאףגילויושלקו
התשתיתלאנדרשתהעתקתולצורךקידוםמיזםהתשתית,
אומצביםשבהםעדיפהחלופהשאינהכוללתאתהעתקת
קוהתשתית,מוצעלקבועכיהמנגנוןהמוצעבמסגרתסעיף
נוספות שהגוףהמבצעשקלחלופות לאחר רק יחול זה
לצורךקידוםמיזםהתשתית,ומצאכיהחלופההמתאימה

ביותרהיאהעתקתקוהתשתיתע

סעיף 8 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהסדרההעתקהכפישיפורטלהלן
יחולעלקותשתיתשאינוממופהעיובהרכילצורךסעיף

זה,"קותשתיתשאינוממופה"הואאחדמאלה:

מיפוי להעברת החובה לגביו שקמה תשתית קו )א(
תשתיתלמאגרהמיפוי,כיווןשבוצעוביחסאליועבודות
קותשתיתאועבודותגישושלאחרכניסתהחוקהמוצע
לתוקף,אךעלאףהחובההאמורה,לאהועברמיפויושלקו
התשתיתלמאגרהמיפוי,אוהועברמיפויתשתיתבהתאם
להוראותהחוקאךמיקוםקוהתשתיתבפועלאינותואם

אתמיפויהתשתיתשהועבר;

קותשתיתשלאקמהלגביוהחובהלהעברתהמיפוי )ב(
קו מיפוי כי התגלה העבודות תחילת ולאחר כאמור,

גוף שהעביר המיפוי את תואם אינו בפועל התשתית
התשתיתלגוףהמבצעבמסגרתתיאוםתשתיותשבוצע
ביחס התכנון ממוסדות היתר או אישור קבלת לצורך
לעבודותהאמורותעיובהרכיאיןבהעברתמיפויתשתית
במסגרתתיאוםתשתיותכאמורבסעיףהמוצע,כדילפטור
תשתית "קו מהגדרת תשתית קו אותו של הגדרתו את
שאינוממופה",ועלכןקותשתיתאשרחלהחובהלמפותו
יהיהכפוףלהוראותסעיףזהוללוחותהזמניםהנקובים
בו,וזאתגםלוהועברלגופיםמבצעיםלבקשתםבמסגרת

הליכיתיאוםתשתיותע

סעיף 9 לחוק המוצע

בסעיףזהמוצעלקבועכיבמקרהשבונוכחגוףמבצע
במסגרתקידומושלמיזםתשתית,כיישצורךבהעתקתקו
תשתיתשאינוממופה,יודיעעלכךבכתבלגוףהתשתית
קו העתקת על הודעה - )להלן התשתית בקו המחזיק
תשתית(עמאחרשייתכנומצביםשבהםהעתקתושלקו
התשתיתשאינוממופהאינהנדרשתלצורךקידוםהמיזם,
אושקיימותחלופותנוספותמלבדההעתקהאשריאפשרו
כי לקבוע מוצע אחר, באופן התשתית מיזם קידום את
הוראותסעיףזהיחולורקלאחרששקלהגוףהמבצעאת
זונועדה החלופותהאפשריותלהעתקהכאמורעהוראה
להדגישאתשיקולהדעתהמוקנהלגוףהמבצעלצורך
מציאתהפתרונותהמתאימיםביותרבנסיבותשבהןקיים
קותשתיתשאינוממופה,בהתחשבבצורכיקידוםמיזם
התשתית,ובמורכבותהעתקתקוהתשתיתשאינוממופהע
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הודעתהתשובה
שלגוףהתשתית

קיבלגוףהתשתיתהודעהעלהעתקתקותשתיתכאמור10ע )א(
בסעיף9,יודיעלגוףהמבצע,בכתב,בתוך10ימיםממועד
מסירתההודעה,עלאחדמאלה)בסימןמשנהזה-הודעת

התשובה(:

כיבכוונתולבצעאתההעתקהבעצמו; )1(

כיהואמסכיםשהגוףהמבצעיבצעאתההעתקהע )2(

בסעיף כאמור הסכמתו את יתנה לא התשתית גוף )ב(
קטן)א()2(בתנאישאינונוגעבמישריןלהעתקתקוהתשתיתע

העתקתקו
תשתיתעלידיגוף

התשתית

בכוונתו11ע הודיעגוףהתשתיתבהודעתהתשובהשמסרכי
10)א()1(,ישלים לבצעאתההעתקהבעצמוכאמורבסעיף
אתביצועההעתקהבתוך40ימיםממועדמסירתההודעה

עלהעתקתקוהתשתיתע

העתקתקו
התשתיתעלידי

הגוףהמבצע

לאהשיבגוףהתשתיתלהודעהעלהעתקתקוהתשתית,12ע )א(
בהתאםלהוראותסעיף10,עדתוםהתקופההאמורהבאותו
בתקופה התשתית קו העתקת בביצוע החל לא או סעיף,
11,יראובתוםהתקופותהאמורותכאילו האמורהבסעיף
ההעתקה את יבצע המבצע שהגוף התשתית גוף הסכים

כאמורבסעיף10)א()2(ע

סעיף 10 לחוק המוצע

גוףתשתיתשקיבלהודעהעלהעתקתקוהתשתית
כאמורבסעיף9לחוקהמוצע,יודיעלגוףהמבצעבתוך10
ימיםממועדמסירתההודעהכאמור,אםבכוונתולבצע
אתהעתקתקוהתשתיתבעצמואוכיהואמסכיםשהגוף
המבצעיבצעאתההעתקהעהסכמתגוףהתשתיתלהעתקת
קוהתשתיתעלידיהגוףהמבצעהיאהסכמה"בכובעו"
כמחזיקקוהתשתית,והיאאינהבאהבמקומושלאישור
עלפידין,הסמכה,היתראוכיוצאבאלה,וכןאיןבהסכמתו
שלגוףתשתיתכאמורכדילגבורעלהוראותהחוק,ובכלל

כךהוראותלפיחוקהתכנוןוהבנייהע

גוףתשתיתשקיבלהודעהכאמור,לאיהיהרשאי
על התשתית קו העתקת לביצוע הסכמתו את להתנות
ידיהגוףהמבצעבתנאיםאשראינםקשוריםבאופןישיר
לביצועההעתקהולאיוכללהציבתנאיםהחורגיםמעניין
ההעתקההספציפיתעגוףהתשתיתיוכללהתנותתנאים
הנוגעיםלהיבטיםתפעולייםוהנדסייםהדרושיםלצורך
ביצועההעתקה,אותנאיםשמטרתםלמנוענזקאפשרי
בקו התשתית התשתיתולהבטחתזכויותיושלגוף לקו

התשתיתשבבעלותוע

תשתית גופי כמה קיימים שבהם מצבים ייתכנו
יחולו תשתית לגוף הנוגעות שהוראות כך רלוונטיים,
התשתית קו שבו במקרה למשל תשתיתע גופי כמה על
מורכבמתשתיתפסיביתומתשתיתאקטיביתהמשתייכות
לספקיםמורשיםשונים,אובמקרהשבומדוברבתשתית
אוניברסליתהכוללתקוויתשתיתמכמהסוגים)שאינה

מנהרתתשתית(במקרהזהתישלחההודעהעלהעתקת
התשתיתבמקביללכלגופיהתשתיתהרלוונטייםע

סעיף 11 לחוק המוצע

אםהודיעגוףהתשתיתכיבכוונתולבצעבעצמואת
העתקתקותשתיתשאינוממופה,כאמורבסעיף10לחוק
המוצע,יהיהעליולהשליםאתביצועההעתקהבתוך40
התשתיתע העתקתקו על ההודעה מסירת ממועד ימים
את יבצע התשתית גוף כי היא זו הודעה של מטרתה
תבטיח אשר מוגדרת זמנים במסגרת התשתית העתקת
אתהעתקתקוהתשתיתלצורךקידוםמיזםהתשתיתבלא
עיכוביםמשמעותייםעכמוכןהסעיףמייצרודאותלגוף
המבצעבאשרלמשךהזמןלהעתקתקוהתשתיתומאפשר
לגוףהתשתיתההזדמנותלהעתיקאתקוהתשתיתשהוא

מחזיקבובעצמובלאהתערבותשלהגוףהמבצעע

סעיף 12 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

ככלל,עבודותקוויתשתיתמבוצעותעלידיהגוף
המחזיקאוהמפעילאתהתשתיתאועלידיקבלןמטעמוע
עונה התשתיתאינו שבוגוף מצב למנוע כדי עםזאת,
להוראות בהתאם שניתנה המבצע הגוף להודעת כלל
סעיף9לחוקהמוצע,מוצעלקבועכיבמקרהשלאהשיב
גוףהתשתיתלהודעהכאמור,אובמקרהשבוהודיעעל
כוונתולבצעבעצמואתהעתקתקוהתשתית,אךבפועל
הימים 40 לתום עד כאמור עבודות בביצוע החל לא
שניתנולולהשלמתהעתקתקוהתשתיתבהתאםלהוראה
המוצעת,יראואתגוףהתשתיתכמישנתןאתהסכמתו
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ניתנההסכמתגוףהתשתיתלכךשהגוףהמבצעיבצע )ב(
אתההעתקהכאמורבסעיף10)א()2(אומתקייםהאמורבסעיף

קטן)א(,יחולוהוראותאלה:

הגוףהמבצעימסורלגוףהתשתית,לפניתחילת )1(
הצעת את התשתית, קו העתקת לביצוע העבודות
גוף התייחס לא התשתית; קו להעתקת המתווה
התשתיתלהצעתהמתווהשלהגוףהמבצע,בתוך7
ימיםממועדמסירתה,יראואותוכמישהסכיםלהצעה;

היהקוהתשתיתמסוגשגוףהתשתיתהואהגורם )2(
היחידעלפידיןשרשאילנתקוולחברולרשתקווי
התשתיתשאליההואמשתייך,ינתקגוףהתשתיתאת
קוהתשתיתבתוך4ימיעסקיםממועדקבלתבקשה
לכךמאתהגוףהמבצע,בכתב,ויחברוחזרהלרשתקווי
התשתיתמוקדםככלהאפשרלאחרהשלמתהעתקתו

עלידיהגוףהמבצע;

מיידעםהשלמתהעבודותלהעתקתקוהתשתית, )3(
התשתית, לגוף כך על הודעה המבצע הגוף ימסור
בכתב,ויראואתהעבודותשביצעהגוףהמבצעבקשר

לאותוקותשתיתכאילובוצעועלידיגוףהתשתיתע

לכךשביצועהעתקתקוהתשתיתשבבעלותויתבצעעל
ידיהגוףהמבצעע

עלאףהוראותסעיף11לחוקהמוצעהקובעותכיגוף
תשתיתשהודיעשבכוונתולהשליםאתעבודותהעתקת
40 בתוך כאמור ההעתקה את ישלים בעצמו התשתית
ימיםממועדההודעהבדברהתשתית,העברתזכותביצוע
העתקתקוהתשתיתלגוףהמבצע,תבוצערקבמקרהשבו
לאהחלגוףהתשתיתלבצעבפועלאתהעתקתהתשתיתע
ביצוע תחילת היא ההעתקה ביצוע תחילת זה לעניין
עבודותההעתקהבפועל,ועלהעבודותלהתבצעבאופן

רצוףככלהניתןע

לסעיף קטן )ב(

לפסקה )1(

העתקת את יבצע המבצע הגוף שבהם במקרים
התשתית,הןבנסיבותשבהןנתןגוףהתשתיתאתהסכמתו
לביצועכאמורוהןבנסיבותשבהןנמנעמהעברתתשובה
להודעהעלהתשתיתאולאהחלבביצועהעבודותבמועד
הנקובבסעיףזה,כדילאפשרלגוףהתשתיתלבחוןאת
המיקוםהמיועדלהעתקתקוהתשתיתולהביעאתעמדתו
בענייןבטרםתבוצעההעתקהעלידיהגוףהמבצע,יעביר
הגוףהמבצעלגוףהתשתיתאתפירוטהמתווההמוצע
רשאי יהיה תשתית גוף התשתיתע קו להעתקת ידו על
להתייחסלמתווההמוצעעאםלאעשהזאתבתוך7ימים
ממועדמסירתהמתווההמוצעעלידיהגוףהמבצע,ייראו
בוכמישהסכיםלהצעתגוףהתשתיתעכפישצויןלעיל,

היתר איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלאישוראו
הנדרשיםעלפידיןלצורךהעתקתקוהתשתית,לרבות

לפיחוקהתכנוןוהבנייהע

לפסקה )2(

לעיתיםקובעהדיןכיגוףהתשתיתהואהגורםהיחיד
הרשאילבצעפעולותשונותכגוןניתוקוחיבורקוהתשתית
לרשתהתשתיתהרלוונטיתולפיכךהגוףהמבצעאינורשאי
לעשותכןבעצמועכדילהימנעממצבשבואילוץזהמעכב
אתקידוםהמיזם,מוצעכיניתוקוחיבורשלקותשתית
לרשתשאליההואמשתייךעלידיגוףתשתיתהמוסמך
לעשותכןעלפידין,יתבצעבתוך4ימיעסקיםממועד
קבלתבקשהלכךבכתבמאתהגוףהמבצעעלנוכחהעובדה
כימדוברבמסגרתזמניםקצרה,מדוברב–4ימיעסקיםוזאת

בשונהמשארהמועדיםהנקוביםבחוקהמוצעע

לפסקה )3(

איןבביצועהעתקתקוהתשתיתעלידיגוףמבצע,
בהסכמתגוףהתשתיתאובהתאםלשארההוראותלפי
לקו התשתית גוף של מאחריותו לגרוע כדי ,12 סעיף
התשתית,לרבותלענייןמיפויושלקוהתשתיתבהתאם
עם כי מובהר כן, על המוצעע לחוק 5 סעיף להוראות
השלמתהעתקתקוהתשתיתיודיעעלכךהגוףהמבצע
לגוףהתשתיתבכתב,ויראואתהעבודותשבוצעועלידי
הגוףהמבצעבקשרעםקוהתשתית,כעבודותשבוצעועל

ידיגוףהתשתיתע
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העתקתקותשתית
הכרוכהבמורכבות

הנדסיתחריגה

עלאףהאמורבסעיפים10עד12,נוכחגוףהתשתיתכי13ע )א(
העתקתקוהתשתיתהיאהעתקההכרוכהבמורכבותהנדסית
חריגהוכיבשלהמורכבותהחריגהלאניתןלהשליםאתביצוע
ההעתקהבתוךהתקופההאמורהבסעיף11אושהשלמת
ההעתקהבתקופההקצובההאמורהעלולהלגרוםלסכנה
לשלוםהציבור,לביטחונו,לבריאותו,אולבטיחותו,אולגרום
לנזקסביבתימשמעותי,יודיעעלכךלגוףהמבצע,בכתב,בתוך
10ימיםממועדמסירתההודעהעלהעתקתקוהתשתית,

בצירוףנימוקיםמפורטיםוחוותדעתהנדסיתמפורטתע

בסעיף כאמור הודעה מבצע לגוף תשתית גוף מסר )ב(
21ימיםממועד )א(,יודיעלגוףהמבצע,בכתב,בתוך קטן
מסירתההודעהעלהעתקתקוהתשתית,עלהמועדשבו
הואמתחייבלהשליםאתביצועהעתקתקוהתשתית;המועד
כאמורייקבעעלידיגוףהתשתיתבאישורהמנהלהכללישל
המשרדהממשלתיהאחראיעלמיזםהתשתית,ואםלאהשיב
המנהלהכלליהאמורלפנייתגוףהתשתית,בבקשהלקבלת
אישורו,בתוך21ימים-באישורהמנהלהכללישלהמשרד

הממונהעלגוףהתשתיתע

העתקתקו
תשתיתאלמחוץ
לתחוםהתוכנית

המאושרת

עלאףהאמורבסעיפים10עד13,נוכחגוףתשתיתכי14ע )א(
לאניתןלהעתיקאתקוהתשתיתלמיקוםהנמצאבתחום
התוכניתהמאושרתוכינדרשלהעתיקואלמחוץלתחום
ימים 10 בתוך בכתב, המבצע, לגוף כך על יודיע האמור,

ממועדמסירתההודעהעלהעתקתקוהתשתיתע

מסרגוףתשתיתלגוףמבצעהודעהכאמורבסעיףקטן )ב(
)א(,יציעלו,בכתב,בתוך14ימיםממועדמסירתההודעהעל
העתקתקוהתשתית,חלופהזמניתעדלהעתקתקוהתשתית
אלמחוץלתחוםהתוכניתהמאושרת,שתמנעאתעיכובקידום
מיזםהתשתית,אויודיעלו,בכתב,בתוךהתקופההאמורה,
כילאנמצאהחלופהזמניתשאיןבהכדילסכןאתשלום
הציבור,ביטחונו,בריאותואובטיחותו,אולגרוםלנזקסביבתי
משמעותי;הוסכםביןגוףהתשתיתלגוףהמבצעעלחלופה
זמניתכאמורבסעיףקטןזה,יפעלולהשלמתהבהקדםהאפשריע

סעיף 13 לחוק המוצע

קיימיםמקריםשבהםקיימתמורכבותרבהבהעתקת
בעקבות חריגה, הנדסית מורכבות מפאת התשתית, קו
צורךבפעולותאובנקיטתאמצעיםייחודייםלצורךביצוע
עבודותההעתקה,כךשגוףהתשתיתלאיוכללהשלים
11 בסעיף האמורה התקופה בתוך העבודות ביצוע את
לחוקהמוצעאושאםלאיינקטואמצעיםמתאימיםביחס
אליהם,תיתכןפגיעהבשלוםהציבור,בריאותוובטיחותו
אונזקסביבתימשמעותיעלפיכך,מוצעלקבועכיבמקרים
מסוגזהיהיהרשאיגוףהתשתיתלהודיעלגוףהמבצע
עלהארכתלוחותהזמניםלביצועהעבודותעכמוכןמוצע

של בהסכמתו תהיה הזמנים לוחות הארכת כי לקבוע
המנהלהכללישלהמשרדהממשלתיהאחראיעלקידום
המועדלא הארכת וזאתכדילוודאכי התשתית, מיזם

תבוצעבאופןשרירותיע

סעיף 14 לחוק המוצע

קיימיםמקריםשבהםנדרשכיקוהתשתיתיועתק
כפי התשתית מיזם לביצוע התוכנית לתחום מחוץ אל
שאין מכיוון כחול"(ע )"קו התכנון במוסדות שאושרה
בהוראותהמוצעותבחוקזהכדילגבורעלהוראותלפיחוק
התכנוןוהבנייה,מוצעלתתשהותלגוףהתשתיתלפנות
אלמוסדהתכנוןכדילהשיגאתכללהאישוריםהנדרשים
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מיידלאחרמסירתההודעהכאמורבסעיףקטן)א(יפעל )ג(
גוףהתשתיתלקידוםהעתקתקוהתשתיתאלמחוץלתחום
את וישלים הדין, להוראות בהתאם המאושרת, התוכנית

ביצועההעתקהבהקדםהאפשריע

סימן משנה ב': העתקת תשתית תקשורת פסיבית

סימןמשנהב'-
הגדרות

בסימןמשנהזה-15ע

"ספקמורשה"-כהגדרתובחוקהתקשורת;

"תשתיתפסיבית"-כהגדרתהבסעיף5)י()7(לחוקהתקשורתע

בקשתגוףמבצע
להעתקתתשתית

פסיבית

נדרשה,במסגרתקידוםמיזםתשתית,העתקהשלתשתית16ע
או ההיתר קבלת הליך במסגרת שנקבע למיקום פסיבית,
ההרשאהמרשותהרישוילפיחוקהתכנוןוהבנייה)בסימן
לספק המבצע הגוף ימסור שאושר(, המיקום - זה משנה
המורשההמחזיקבתשתיתהפסיבית,בקשהבכתב,לביצוע
העתקתהתשתיתלמיקוםשאושר,הכוללת,ביןהשאר,את

אלה)בסימןמשנהזה-בקשהלהעתקתתשתיתפסיבית(:

טווחהזמןשבמסגרתוניתןלבצעאתההעתקה)בסימן )1(
משנהזה-טווחהזמןהאפשרילהעתקה(;

המועדהרצוימבחינתהגוףהמבצעלתחילתביצוע )2(
העבודותופרקהזמןהמשוערלביצוען;

תוכניתמפורטתשלהעבודהע )3(

התוכנית לתחום מחוץ אל התשתית קו העתקת לצורך
אלה אישור והליכי מאחר התשתיתע למיזם המאושרת
עשוייםלהימשךתקופהארוכה,ולנוכחהצורךלאפשר
אתקידוםמיזםהתשתית,מוצעלקבועכיבמקביללהליך
קבלתהאישוריםהנדרשיםממוסדהתכנון,עלגוףהתשתית
את שתאפשר התשתית להעתקת זמנית חלופה להציע
קידוםהעבודות,ובלבדשאיןבחלופההזמניתכאמורכדי
לגרוםלסכנהלשלוםהציבור,ביטחונו,בריאותו,ובטיחותו
אולגרוםנזקסביבתימשמעותיעלאנמצאהחלופהשאין
או בריאותו ביטחונו, הציבור, שלום את לסכן כדי בה
בטיחותו,אולגרוםנזקסביבתימשמעותי,יודיעעלכךגוף
התשתיתלגוףהמבצעוימשיךלפעולבהקדםלקבלתכל
האישוריםהנדרשיםלצורךהעתקתקוהתשתיתאלמחוץ

לתחוםהתוכניתהמאושרתלמיזםהתשתיתע

גוףהתשתיתהואשיהיהאחראיעלקידוםהליכי
התכנוןוהוצאתהאישוריםהנדרשיםמולמוסדהתכנון
מן )או ממקומו התשתית קו את להעתיק כדי המוסמך
המקוםשאליוהועברכחלופהזמנית(אלמחוץלתחום
התוכניתהמאושרת,ויפעללקדםזאתכברמקבלתהודעת

הגוףהמבצעכינדרשלהעתיקאתקוהתשתיתע

עודמוצעלקבועכילאחרהסכמתהצדדיםעלחלופה
זמנית,אםנמצאהכזו,יפעלוהגוףהמבצעוגוףהתשתית

עלמנתלממשאתהחלופההזמניתבהקדםהאפשריע

סעיפים 15 ו–16 לחוק המוצע

בסעיפיםאלהמוצעלקבועכיבמקריםשבהםנדרשת
הסרהאוהעברהשלתשתיתתקשורתפסיבית,כהגדרתה
בחוקהתקשורת)להלן-התשתיתהפסיבית(בשלהקמת
מיזםתשתית,ימסורהגוףהמבצעלספקהמורשהכהגדרתו
בחוקהתקשורת)להלן-ספקמורשה(,הודעההמפרטת
אתטווחהזמןשבמסגרתוניתןלבצעאתההעתקה)להלן
-טווחהזמןהאפשרילהעתקה(,אתהמועדהרצוימבחינת
הגוףהמבצעלתחילתהעבודותלהעתקתהתשתית,את
פרקהזמןהמשוערלביצועןוכןתכנוןמפורטשלביצוע
העבודותעהודעתהגוףהמבצעבהתאםלסעיףזהתהיה
סבירה,והואיצייןטווחזמניםומועדיםשיאפשרולספק
המורשהלהעתיקאתהתשתיתהפסיביתבשיםלבלהיקף
על המבצעע הגוף להערכת הנדרשות העבודות ביצוע
הודעתהגוףהמבצעכאמורלהיותבקנהאחדעםהתכנון
המפורטלהעתקתהתשתיתכפישנקבעבתכנוןהמפורט
ההרשאה או ההיתר את המבצע הגוף קיבל שמכוחו

לביצועהעבודותלפיחוקהתכנוןוהבנייהע

יצויןכיהוראותסעיפים15עד22לחוקהמוצעחלות
עלקוויתשתיתאשרהיוידועיםקודםלתחילתהעבודות,
בהתאם ממופים שאינם תשתית קווי על חלות ולא
להגדרתםבסעיף8לחוקהמוצע,אשרביחסאליהםיחולו

הוראותסעיפים8עד14לחוקהמוצעע
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הודעתהתשובה
שלהספקהמורשה

פסיבית17ע תשתית להעתקת בקשה מורשה ספק קיבל )א(
כאמורבסעיף16,יודיעלגוףהמבצע,בכתב,בתוך21ימים
ממועדמסירתהבקשה,עלאחדמאלה)בסימןמשנהזה-

הודעתהתשובה(:

כיבכוונתולבצעאתההעתקהבעצמו; )1(

כיהואמסכיםשהגוףהמבצעיבצעאתההעתקהע )2(

הודיעהספקהמורשהלפיסעיףקטן)א(כיבכוונתו )ב(
בין התשובה, בהודעת יפרט בעצמו, ההעתקה את לבצע

השאראתאלה:

אבניהדרךלביצועהעבודותלהעתקתהתשתית )1(
הפסיביתולוחותהזמניםלביצוען,ובכללזההמועד
לתחילתביצועהעבודותופרקהזמןלהשלמתן,והכול

במסגרתטווחהזמןהאפשרילהעתקה;

רשימתהרכיביםוהפעולותהדרושיםלשםביצוע )2(
העבודותלהעתקתהתשתיתהפסיביתועלותם;שר
התקשורת,בהסכמתשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים
ושרהאנרגיהוהתשתיות,יפרסםבאתרהאינטרנטשל
ולפעולות לרכיבים מוצע מחירון התקשורת משרד
הדרושיםלשםביצועעבודותלהעתקתתשתיתפסיבית;

אםברצונולבצעשדרוגשלהתשתיתהפסיבית )3(
במסגרתהעתקתה,כאמורבסעיף24ע

ההסדרהמוצעבסימןזההואהסדרמקביללהסדר
בעת תשתיות להעתקת ביחס התקשורת בחוק הקבוע

סלילתדרךע

יובהרכיאיןבהוראותפרקזהכדילגרועמכלהסכמה
אחרתביןהגוףהמבצעלגוףהתשתיתבאשרלאופןהביצוע

ולוחותהזמניםע

סעיף 17 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

קיבלספקמורשהבקשהלהעתקתתשתיתכאמור
בסעיף16לחוקהמוצע,יודיעלגוףהמבצעבתוך21ימים
ממועדקבלתהבקשה,אםבכוונתנולבצעאתההעתקה
בעצמואושהואנותןאתהסכמתולכךשהגוףהמבצע
יבצעאתהעתקתהתשתיתהפסיביתבעצמועבכך,נשמרת
לספקהמורשהזכותהראשוניםלביצועעבודותעיוזכר,כי
בשונהמהוראותסעיפים8עד14לחוקהמוצעשבהןייתכן
שמדוברבתשתיתלאממופה,שהספקלאידעעלמיקומה
אועלקיומה,בסעיףזהמדוברעלתשתיתממופה,כלומר,
שהספקהמורשההיהמודעמראשלצורךבהעתקתהוהיה

שותףלהליךתיאוםהתשתיותע

לסעיף קטן )ב(

השיבהספקהמורשהכיבכוונתולבצעאתהעתקת
התשתיתבעצמו,יפרטבתשובתוגםאתהמתווההמוצע

הפסיבית התשתית להעתקת העבודות לביצוע ידו על
ולוחותהזמניםלביצועןעכמוכןיפרטאתהמועדלתחילת
ביצועהעבודותעלידוואתהתקופהלהשלמתןבטווח
הזמןהאפשרילהעתקהכפישנמסרבהודעתהגוףהמוסמךע
לגבי כמויות כתב בתשובתו המורשה הספק יפרט עוד
העבודה ועלויות העבודה לביצוע הנדרשים החומרים
- )להלן הפסיבית התשתית העתקת לצורך המפורטות
לסעיפים ביחס נחוצים אלה נתונים התשובה(ע הודעת
23ו–24לחוקהמוצעהקובעיםאתחלוקתהעלויותבעת

עבודותלהעתקתקותשתיתאגבקידוםמיזםתשתיתע

התחבורה שר בהסכמת התקשורת, שר כי יובהר
ולפעולות יפרסמומחירוןמוצעלרכיבים ושרהאנרגיה
הנדרשיםלצורךביצועעבודותלהעתקתתשתיתפסיביתע
מחירוןזהיעניקלגופיהתשתיתולגופיםהמבצעיםכליעזר
משמעותילחישובעלותהעבודותויוכללמנועמחלוקות

אפשריותבהקשרזהע

עודמוצעלאפשרלספקהמורשהלכלולבתשובתו,
במסגרת שדרוג לביצוע בקשה בכך, מעוניין הוא אם
העתקתהתשתיתהפסיביתעאיןבאמורכדילגרועמהוראות
סעיף24בכלהנוגעלעיכוביםמשמעותייםבקידוםמיזם
התשתית,ואולםאםברצונולבקשביצועשדרוג,נדרשכי

יעשהזאתכברבתשובתוולאבמועדמאוחריותרע
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מניעהלהשלמת
ההעתקהבטווח

הזמןשקצבהגוף
המבצע

עלאףהוראותסעיף17,נוכחהספקהמורשהכיקיימת18ע )א(
מניעהלהשליםאתהעבודותלהעתקתהתשתיתהפסיביתעל
ידו,במסגרתטווחהזמןהאפשרילהעתקה,יודיעעלכךלגוף
המבצע,בכתב,בתוך7ימיםממועדמסירתהבקשהלהעתקת

התשתיתהפסיבית,ויפרטבהודעתואתהטעמיםלמניעהע

מסרהספקהמורשהלגוףהמבצעהודעהכאמורבסעיף )ב(
הבקשה מסירת ממועד ימים 45 בתוך לו, יעביר )א(, קטן
להעתקתהתשתיתהפסיבית,הודעתתשובהכאמורבסעיף
17הכוללת,ביןהשאר,אתאבניהדרךלביצועהעבודות,
לוחותהזמניםלביצועןופרקהזמןלהשלמתן,אףשהםחורגים
מטווחהזמןהאפשרילהעתקה,ובלבדשמועדסיוםפרקהזמן
להשלמתהעבודותיהיהבסמוךככלהאפשרלמועדהסיום

שלטווחהזמןהאפשרילהעתקהע

מאשר הוא אם המורשה לספק יודיע המבצע הגוף )ג(
אתלוחותהזמניםופרקהזמןלהשלמתהעבודותשנקבעו
בהודעתהתשובהלפיסעיףקטן)ב(אושאינומאשרם;החליט
הגוףהמבצעשאינומאשרם,יבצעאתהעבודותלהעתקת

התשתיתבעצמולפיסעיף21ע

סעיף 18 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

16לחוקהמוצענקבעכיבבקשהלהעתקת בסעיף
האפשרי הזמן טווח את המבצע הגוף יקבע התשתית
להעתקהאשרעדלסיומויוכלהספקהמורשהלהשלים

אתהעבודותע

ואולםקיימיםמקריםשבהםקיימתמניעהלטעמו
שלהספקהמורשהלהשלמתביצועהעבודותבמסגרת
טווחהזמןהאפשרילהעתקהעבמקריםאלהמוצעכיהספק
המורשהיודיעעלכךלגוףהמבצעבתוך7ימיםממועד
מסירתהבקשהלהעתקתהתשתיתהפסיבית,כלומרלפני
לא שבו במקרה תשובה להחזיר עליו היה שבו המועד

הייתהקיימתמניעהכאמור,לפיסעיף17)א(המוצעע

לסעיף קטן )ב(

הודיעהספקהמורשהבתוך7ימים,כיקיימתמניעה
כךהודעהלגוף על ימסור במועדים, לעמידה מבחינתו
המבצעבתוך45ימיםממועדמסירתההודעהלהעתקת
להשלמת מועד ינקוב זו בהודעה הפסיביתע התשתית
ככל בסמוך יהיה אשר התשתית, להעתקת העבודות
האפשרלמועדהסיוםשלטווחהזמןהאפשרילהעתקה
הגוף ידי על פסיבית תשתית להעתקת בבקשה שנמסר

המבצעלפיסעיף16לחוקהמוצעע

לסעיף קטן )ג(

הגוףהמבצעיודיעלספקהמורשהאםהואמאשראת
לוחותהזמניםואתהתקופהלהשלמתהעבודותשנקבעו
בהודעתהספקהמורשהכאמורבסעיףזה,אושהואלא

מאשרםע

את או הזמנים לוחות את המבצע הגוף אישר לא
המבצע הגוף רשאי יהיה העבודות, להשלמת התקופה
לבצעאתהעתקתהתשתיתהפסיביתבעצמועהוראהזו
שומרתעלזכותושלהספקהמורשהלבצעאתהעבודות
להעתקתהתשתיתלגביהתשתיתשבההואמחזיק,אך
כמו כאמורע העתקה לביצוע הזמן משך את מגדרת גם
כןההסדרנועדלהבטיחכיאםאכןהצדדיםמסכימים
לחריגהמטווחהזמנים,החריגהתהיהקטנהככלהניתןע
יוזכרלענייןזהכימדוברבקותשתיתשמיקומוהיהידוע
שבו ליום להתכונן האפשרות המורשה לספק וניתנה

תידרשהעתקתהתשתיתהפסיביתע

נוסףעלכך,לנוכחהעובדהכיהודעתהגוףהמבצע
אשר התשתית להעתקת המפורט לתכנון ביחס נמסרת
אושרבהיתרטרםתחילתביצועהעבודות,עולהכיההסדר
המוצעבסעיףזהנועדלטפלבמחלוקותחריגותשהתעוררו

לאחרשהחלהגוףהמבצעבביצועהעבודותע
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דחייתמועדבידי
הגוףהמבצע

ראההגוףהמבצעכיבשלעיכובבקידוםמיזםהתשתית19ע )א(
לאיהיהניתןלהתחילבביצועהעבודותלהעתקתהתשתית
ביצוע לתחילת במועד המורשה, הספק ידי על הפסיבית,
העבודותשצייןהספקהמורשהבהודעתהתשובהלפיסעיף
17)ב(אושצייןבהודעתהתשובהלפיסעיף18)ב(שאושרה
לפיסעיף18)ג(,יודיעעלכךהגוףהמבצעלספקהמורשה
לאיאוחרמ־21ימיםלפניהמועדהאמור,ויגיעלהסכמהעם
הספקהמורשהעלמועדמעודכןלתחילתביצועהעבודות
כפי הדרך אבני לביצוע המעודכנים הזמנים לוחות ועל
להשלמת הזמן שפרק ובלבד התשובה, בהודעת שנקבעו
ביצועהעבודותלהעתקתהתשתיתהפסיביתלאיעלהעל

פרקהזמןשנקבעבהודעתהתשובהשלהספקהמורשהע

)א(,נדחההמועדלתחילת עלאףהוראותסעיףקטן )ב(
עיכוב ביצועהעבודותלהעתקתהתשתיתהפסיביתבשל
בקידוםמיזםהתשתית,בתקופההעולהעל12חודשים,ימסור
הגוףהמבצע,מחדש,לספקהמורשה,בקשהלהעתקתתשתית

פסיביתכאמורבסעיף16ע
העתקתהתשתית

עלידיספקמורשה
ספקמורשההמבצעאתהעתקתהתשתיתהפסיבית20ע )א(

בעצמו,לפיהוראותסעיפים17עד19,יפעלבהתאםלהודעת
התשובהשמסרלפיסעיפים17)ב(או18)ב(,לפיהעניין,ואם
התקייםהאמורבסעיף19)א(-גםבהתאםלהסכמהשהגיעו

אליההספקהמורשהוהגוףהמבצעלפיאותוסעיףע

סעיף 19 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

תשתית מיזמי לקידום הליכים כי העובדה לנוכח
עשוייםלהימשךזמןרב,וכןכיייתכנושינוייםבחלונות
התשתית העתקת עבודות לביצוע האפשריים הזמנים
הספק את יעדכן מבצע גוף כי לקבוע מוצע הפסיבית,
בביצוע להתחיל ניתן היה לא שבו במקרה המורשה
שציין במועדים הפסיבית להעתקתהתשתית העבודות
הספקהמורשהבתשובתוכאמורבסעיף17לחוקהמוצע,
אובתשובהשמסרכאמורבסעיף18)ב(ושאושרהעלידי
18)ג(עבמקרהכאמוריודיע הגוףהמבצעכאמורבסעיף
לפני ימים מ–21 יאוחר לא העיכוב על המבצע הגוף
המועדשבוהיהצריךהספקהמורשהלהתחילבביצוע
העבודותבפועל,וזאתכדילמנועהיערכותמיותרתשל
הספקהמורשהלביצועהעבודותהאמורותעהגוףהמבצע
והספקהמורשהיגיעולהסכמותעלמועדמעודכןלביצוע
העבודותועללוחהזמניםהמעודכןלביצוע,ובלבדשמשך
הזמןשיימשכוהעבודותיהיהאותומשךזמןשנקבעמראש

בהודעתהתשובהשלהספקהמורשהע

לסעיף קטן )ב(

בהמשךלסעיףקטן)א(,ככלשמדוברבעיכובהעולה
אשר יחסית, משמעותי עיכוב שהוא חודשים 12 על
במהלכועשויותלהשתנותהנסיבותובעקבותזאתעשויה
להשתנותתשובתהספקהמורשה,מוצעלקבועכיהגוף
להעתקת חדשה בקשה המורשה לספק ימסור המבצע
תשתיתפסיביתכךשההליךיתחילמחדשויחולולעניין

בקשהזוההוראותבסימןמשנהזהע

סעיף 20 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלהבהירכיהספקהמורשההמבצעאתעבודות
העתקתהתשתיתבעצמוביחסלתשתיתפסיביתשלספק
אותן יבצע זה, משנה סימן להוראות בהתאם מורשה
בהתאםלהודעתהתשובהשמסרולאיחרוגמלוחהזמנים
וסדריהעבודהאשרפורטובהעכךיובטחולוחותהזמנים
ומשךהזמןלביצועוכןתינתןודאותמסוימתלגוףהמבצע
באשרלמסגרותהזמניםולעלויותביצועעבודותהעתקת

התשתיתהפסיביתעלידיהספקהמורשהע
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כל את לבצע המורשה לספק יאפשר המבצע הגוף )ב(
הפעולותהדרושותלשםביצועהעתקתהתשתיתהפסיבית

עלידוכאמורבסעיףקטן)א(ע
העתקתהתשתית

עלידיהגוף
המבצע

בהתאם21ע תשובה הודעת המורשה הספק מסר לא )א(
להוראותסעיפים17או18)ב(,עדתוםהתקופותהאמורות
באותםסעיפים,אולאהחלהספקהמורשהבביצועהעבודות
להעתקתהתשתיתהפסיביתבמועדלתחילתביצועהעבודות
שפירטבהודעתהתשובהשנתןובהתאםלאבניהדרךשפירט
בה,וזאתאףעלפישהגוףהמבצעפעלבהתאםלהוראות
התקופות בתום המורשה הספק את יראו 20)ב(, סעיף
האמורותאובחלוףאותומועד,לפיהעניין,כאילוהסכים

שהגוףהמבצעיבצעאתההעתקהכאמורבסעיף17)א()2(ע

ניתנההסכמתהספקהמורשהלכךשהגוףהמבצעיבצע )ב(
האמור התקיים או 17)א()2(, בסעיף כאמור ההעתקה, את
בסעיףקטן)א(,אולאאישרהגוףהמבצעאתלוחותהזמנים
ופרקהזמןלהשלמתהעבודותשנקבעובהודעתהתשובה
שלהספקהמורשה,לפיסעיף18)ג(,יבצעהגוףהמבצעאת
העבודותלהעתקתהתשתיתהפסיבית,בכפוףלהוראותאלה:

לביצוע מוסמך קבלן ידי על יבוצעו העבודות )1(
העבודות,שיבצעאתהעבודותבעצמואובאמצעות
עובדיו,ולאבאמצעותקבלןמשנה;לענייןזה,"קבלן
מוסמך"-מישישלוניסיוןשלחמששניםלפחות
בביצועעבודותלהעתקתתשתיתפסיביתבעבורספק

מורשה,והואאחדמאלה:

לסעיף קטן )ב(

חובה חלה המבצע הגוף על גם כי להבהיר מוצע
לאפשרלספקהמורשהלבצעאתכלהפעולותהדרושות
לשםביצועהעתקתהתשתיתהפסיביתבהתאםלהודעת
התשובהשלהספקהמורשהעבהתאםלאמור,במקרהשבו
מנעאועיכבהגוףהמבצעאתביצועהעבודותעלידי
הספקהמורשהבהתאםלהודעתהתשובה)כךלדוגמהאם
חלעיכובבביצועהעבודותעלידיהספקהמורשהבשל
כךשעבדובשטחקבלניםאחריםמטעמושלהגוףהמבצע
אשרלאאפשרואתעבודתו(לאיהיהניתןלראותאת
ביחס לעיכוב לאחריות הנושא כגורם המורשה הספק

למשךהזמןשבוהתקיימההמניעהע

סעיף 21 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

משתיקתו כתוצאה בעבודות עיכוב למנוע כדי
שלספקמורשה,מוצעלקבועכיבמקריםשבהםהספק
המורשהלאהשיבלהודעהשלגוףמבצע,אושהודעתו
לאכללהאתכלהנתוניםהדרושיםלפיסעיף17)ב(לחוק
הזמנים בלוח לעמוד ביכולתו אין כי קבע או המוצע

הגוף ידי על אושרה לא כאמור וההודעה המוצעים
המבצע,אושלאהחלאתעבודתהעתקתהתשתיתבמועד
לבצע רשאי המבצע הגוף יהיה להתחיל, התחייב שבו
בעצמואתעבודותהעתקתהתשתיתויראובגוףהמבצע
כמישקיבלאתהסכמתהספקהמורשהלביצועעבודות

העתקתהתשתיתהפסיביתע

לסעיף קטן )ב(

לא כי המורשה הספק של זכותו הבטחת לצורך
תתקייםכלפגיעהבקוהתשתיתהפסיבית,וכדישהעבודות
לביצוע תנאים לקבוע מוצע מיטבית, בצורה יבוצעו
עבודותהעתקתהתשתיתהפסיביתעלידיהגוףהמבצע

כפישיפורטלהלן:

לפסקה )1(

או מוסמך קבלן באמצעות יהיה העבודות ביצוע
באמצעותעובדיו,אךלאבאמצעותקבלןמשנהעלעניין
זהקבלןמוסמךכהגדרתובסעיףהמוצע)המפנהלתקנות
קבלנים )סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום

רשומים(,התשמ"ח-1988(ע
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לעבודות הקבלנים בפנקס הרשום קבלן )א(
הנדסהבנאיות,לפיחוקרישוםקבלניםלעבודות
הנדסהבנאיות,התשכ"ט-1881969,בקבוצתסיווג
א'בענף240-הנחתקוויתקשורתובקבוצתסיווג
ג'בענף200-ענףראשיכבישים,תשתיתופיתוח;

לגוף המורשה הספק בין שהוסכם קבלן )ב(
המבצע;

הספקהמורשהיהיהרשאילהציבמפקחמטעמו )2(
באתרביצועהעבודות;הגוףהמבצעיישאבעלויות
ההצבהשלהמפקחלפיפסקהזו,עלפיתעריףשיקבע

לענייןזההחשבהכלליבמשרדהאוצר;

מיידעםהשלמתהעבודותלהעתקתהתשתית )3(
כךלספק הודעהעל המבצע הגוף ימסור הפסיבית,
הגוף שביצע העבודות את ויראו בכתב, המורשה,
המבצעבקשרלתשתיתהפסיביתכאילובוצעועלידי
הספקהמורשה,ובלבדשאםנקבעותקנותלפיסעיף

קטן)ג(-הגוףהמבצעפעללפיהן;

השלמת על הודעה המורשה הספק קיבל )4(
העבודותלפיפסקה)3(,יתחיל,בתוך14ימיםממועד
מסירתההודעהכאמור,בביצועהסרתמיתקןהבזק

וחיבורולתשתיתהפסיביתשהועתקהע

שרהתקשורת,בהתייעצותעםשרהאוצר,רשאילקבוע )ג(
הוראותלענייןאופןביצועעבודותההעתקהשלתשתית

פסיביתבידיגוףמבצעע

לפסקה )2(

הספקהמורשהיהיהרשאילהציב,עלחשבוןהגוף
המבצע,מפקחמטעמובאתרהעבודותאשריצפהבעבודות
אינו שהוא להבטיח כדי הפסיבית התשתית העתקת
מתרשלבאופןביצועהעבודותהאמורותוכיהןמתבצעות
בהתאםלבקשהלהעתקתהתשתיתשנמסרהעלידיהגוף
המבצעאוהסכמותאחרותשאליהןהגיעוהצדדיםעעלויות
הצבתושלהמפקחישולמועלידיהגוףהמבצע,בהתאם
לתעריףשייקבעעלידיחשבהכלליבהוראותכספיםומשק
)תכ"מ(הנקבעותמכוחהסמכותבתקנותחובתהמכרזים,
התשנ"ג-1992עיובהרכיאיןבהוראותסעיףזהכדילייחס

יחסיהעסקהביןהגוףהמבצעלביןהמפקחע

לפסקה )3(

מיידעםהשלמתהעתקתהתשתיתהפסיביתימסור
את ויראו המורשה, לספק כך על הודעה המבצע הגוף
העבודותכעבודותשבוצעועלידיהספקהמורשה,גם
לענייןהאחריותביחסלקוהתשתיתהפסיביתוגםביחס

לחובותהמיפויכאמורבסעיף5לחוקהמוצעע

לפסקה )4(

קו על חל זה בסעיף המנגנון כי העובדה לנוכח
התשתיתהפסיביתבלבדוכיהגוףהמבצעאינומורשה
האמורים,מוצע והחיבור הניתוק עלפיחוקלבצעאת
מיתקן הסרת בביצוע יתחיל המורשה הספק כי לקבוע
הבזקוחיבורולתשתיתהפסיביתשהועתקהבתוך14ימים
התשתית העתקת השלמת על ההודעה קבלת ממועד

הפסיביתעלידיהגוףהמבצעע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכישרהתקשורת,בהתייעצותעםשר
ביצוע אופן לעניין הוראות לקבוע רשאי יהיה האוצר,
מבצע, גוף בידי פסיבית תשתית של ההעתקה עבודות
כדילהבטיחאתתקינותהרשתוביצוענאותשלעבודות
העתקתהתשתיתהפסיביתעלידיהגופיםהמבצעים,ובכך
לאפשרלספקיםמורשיםלאמץ,אםיבחרובכך,אתמנגנון

העתקתהתשתיתהפסיביתעלידיגופיםמבצעיםע

ס"חהתשע"ג,עמ'18ע 189
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הוראותסימןמשנהזהלאיחולולגביתשתיתפסיבית22עתחולתהוראות )א(
שהיאקותשתיתשאינוממופהכהגדרתובסעיף8ע

סלילתדרך במסגרת פסיבית לענייןהעתקתתשתית )ב(
יחולוהוראותסימןמשנהזהעלאףהוראותסעיף25לחוק

התקשורתלמעטסעיףקטן)א()1(סיפהשלהסעיףהאמורע

סימן משנה ג': עלויות העתקת קו תשתית ושדרוגו

עלויותהעתקתקו
תשתית

במסגרת23ע תשתית קו העתקת בעלויות יישא המבצע הגוף
מיזםתשתית,אלאאםכןהגוףהמבצעוגוףהתשתיתשקו

התשתיתבהחזקתו,הסכימואחרתע

ביקשגוףתשתיתכיבמסגרתהעתקתקותשתיתבקשר24עשדרוגקותשתית )א(
עםמיזםתשתית,ייערךשדרוגשלקוהתשתית,יאפשרהגוף
המבצעאתשדרוגקוהתשתית,אלאאםכןסברכיבשל
ביצועהשדרוגייגרםעיכובמשמעותיבקידוםמיזםהתשתיתע

גוףהתשתיתיישאבעלויותשדרוגקוהתשתיתכאמור )ב(
בסעיףזהע

סעיף 22 לחוק המוצע

מוצעלהבהיראתהיחסשלהוראותסימןמשנהזה
ביחסלהוראותאחרותבחוקהמוצעובחוקהתקשורתעכך,
מוצעלקבועכיהוראותסימןמשנהזהלאיחולועלקו
תשתיתפסיביתשהואקותשתיתשאינוממופהכפישפורט
לעילענוסףעלכך,יובהרכיהוראותסעיף23לחוקהמוצע
במסגרת תשתית קו העתקת בעלויות הנשיאה לעניין
המוצע לחוק 24 קידוםמיזםתשתיתוכןהוראותסעיף
בענייןשדרוגתשתיתיחולוגםעלהעתקתתשתיתפסיבית

בהתאםלהוראותסימןהמשנההמוצעע

בסימן הקבוע ההסדר כי העובדה נוכח כן, כמו
משנהזההואהסדרמקביללהסדרהקבועבסעיף25לחוק
התקשורת,מוצעלהבהירכילענייןהעתקתתשתיתפסיבית
במסגרתסלילתדרךעלידיגוףמבצעיחולוהוראותסימן
המשנהעלאףהוראותסעיף25לחוקהתקשורת,למעט
סעיףקטן)א()1(סיפהשלהסעיףהאמורהקובעכיסולל
דרךשלאנתןהודעהעלכךלספקהמורשה,יישאבכל

ההוצאותשנגרמוכתוצאהמכךלספקהמורשהע

סעיף 23 לחוק המוצע

במטרהלמנועחיכוכיםביןגוףמבצעלגוףתשתית,
העשוייםלעכבאתהשלמתביצועהעתקתקוהתשתית
ובהתאםאתקידוםהמיזםעצמו,מוצעלקבועכיעלויות
ביצועעבודותהעתקתקוהתשתיתהנדרשלצורךהקמת
מיזםתשתיתיוטלועלהגוףהמבצע,שכןאילולאהקמת
מיזםהתשתיתהאמור,לאהייתהנדרשתהעתקתושלקו

תשתיתבתחומיהתוכניתהמאושרתע

סעיף 24 לחוק המוצע

מאחרשבמקריםשוניםגוףהתשתיתאשרמחזיקאו
מפעילאתהתשתיתאשרהעתקתהנדרשתמבקשלבצע
להרחיבה, או יותר מתקדם לסוג התשתית של החלפה
במיזם, פוגע שאינו באופן תועלת להשיא עשוי והדבר
מהגוף לבקש רשאי יהיה תשתית גוף כי לקבוע מוצע

המבצעלשדרגאתקוהתשתיתע

גוף של אינטרס הוא התשתית קו ששדרוג מאחר
התשתית,יובהרכיעלאףהעובדהשהגוףהמבצעהוא
שיישאבעלויותהעתקתהתשתיתבהתאםלהוראותסעיף
23לחוקהמוצע,גוףהתשתיתהואשיישאבעלויותהשדרוג
המבוקשעלידועכמוכן,במטרהשלאלעכבאתלוחהזמנים
בפרויקט,מוצעלקבועכיהסדרזהיחולבמקומותשבהםאין
בשדרוגקוהתשתיתכדילעכבאתביצועהעבודותלהקמת

מיזםהתשתיתשבאחריותהגוףהמבצעע

התשתית גוף בין מחלוקת התגלעה שבו במקרה
לגוףהמבצעבשאלהאםישבביצועהשדרוגכדילגרום
לעיכובמשמעותי,רשאיםהצדדיםלפנותלוועדהלתיאום
תשתיות,כהגדרתהבחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-2002,
שאליהרשאיםלפנותגםגופיםפרטיים,בהסכמהובתנאים
המפורטיםבחוקהאמור,ביןהשארבענייןסכסוךהמעכב

אוהעלוללעכבעבודותמיזםתשתיתע

יצויןכיייתכנומצביםשבהםקייםבקותשתיתרכיב
ישןשאינומיוצריותרעבמקרהזה,החלפתהרכיבהאמור
לרכיב ובאיכותו במהותו הדומה מתאים, חלופי ברכיב
הישן,לאייחשבשדרוגלצורךסעיףזהועלותותחולעל

הגוףהמבצעע
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סימן ב': הסרת חסמים נוספים

הסכמתרשות
מקרקעיישראל

להקמתמיזם
תשתית

רשות25ע מאת הסכמה נדרשה דין, בכל האמור אף על )א(
מקרקעיישראל,לצורךהקמתמיזםתשתיתעלידיהמדינה
אומימטעמה,אופעילותמסחריתנלוויתלמיזםכאמור,תיתן
רשותמקרקעיישראלהסכמהכאמורבתוך45ימיםמהמועד

שבוהוגשהלההבקשהלכךע

חלפו45ימיםולאהתקבלההסכמהמאתרשותמקרקעי )ב(
)א(,יראואתהבקשהלהסכמה ישראלכאמורבסעיףקטן

כמאושרתע

התנתהרשותמקרקעיישראלאתהסכמתהבתנאים, )ג(
לאיהיהבמילויתנאיםאלהכדילעכבאתמתןההסכמהע

בסעיףזה- )ד(

"הסכמה"-לרבותהסכמהלקבלתהיתר,אואישוראחר;

של לתחזוקה או להפעלה מיזם למעט - תשתית" "מיזם
תשתיתלאומית;

"פעילותמסחריתנלווית",למיזםתשתית-שימושבעלאופי
מסחריהנלווהלשימושהעיקריבקרקעובעלזיקהאליו,
המותר הכולל מהשטח 20% על יעלה שלא בהיקף
לבנייההמיועדלמיזםהתשתית,והכולבהתאםלזכויות
הבנייההקבועותבתוכניתכמשמעותהבחוקהתכנון

והבנייהע

אישור,26עאיסורהתניה מתן בעקיפין, או במישרין יתנה, לא מוסמך גורם
הסכמה,אוביצועפעולהעלידו,שמבקשגוףמבצעלשם
קידוםמיזםתשתית,בכלתנאישאינונוגעבמישריןלמתן

האישוראוההסכמהאולביצועהפעולהכמבוקשע

סימן ב': הסרת חסמים נוספים

סעיף 25 לחוק המוצע

הזמן את ולקצר תשתיות הקמת הליכי לייעל כדי
הנדרשלהקמתמיזםתשתית,מוצעלקבועלוחזמניםקצוב
של45ימיםלענייןמתןהסכמה,לרבותהסכמהלמתןהיתר
אואישורמאתרשותמקרקעיישראל,וכןלקבועכיאםלא
התקבלאישורמעיןזהבמועדשנקצב,יראואתהבקשה
שהוקצב הזמנים לוח כי מוצע דומה באופן כמאושרתע
לרשותמקרקעיישראליחולבענייןשימושסחירנלווה
בשטחהמותרלבנייהשלמיזםהתשתיתעיובהרכיהקמת
שימושסחירנלווהזהיכולהלהתרחשגםבמהלךהפעלת

מיזםהתשתיתעצמוע

סעיף 26 לחוק המוצע

מכיווןשבמקריםרביםגופיםמבצעים,גופיתשתית
נותנים אשר חוזרים שחקנים הם מוסמכים וגורמים
שירותיםזהלזהבמספררבשלמיזמיםואתרים,מוצע
להבהירכיגורםמוסמךאינורשאילהתנותמתןאישור

לביצועפעולהשהתבקשהלצורךמיזםתשתיתמסוים,
בתנאיאובביצועפעולהמצדהגוףהמבצעאשראינם
קשוריםבמישריןלאותהבקשהשהתבקשהעלידיהגוף

המבצעאולתנאיהע

ואישורים גםלהסכמות יצויןכיסעיףזהמתייחס
שאינםעוליםכדי"אישורפעולה"כהגדרתובחוקזה,ובין
השאררלוונטייםגםלאישוריםשנדרשגוףתשתיתלתת
במסגרתהליכיתיאוםתשתיותעעםזאת,איןבאמורכדי
לגרועמסמכויותאחרותהנתונותבידיגורםמוסמךלהטיל
חובותעלגוףמבצעאולאכוףביצועפעולותשלגוףמבצע

מכוחדיןאחרע

לגרוע כדי הסעיף במטרת אין כי יובהר כן כמו
מסמכותושלגורםמוסמךלקבועתנאישנועדלהבטיחאת
התקיימותהתנאיםהדרושיםכדישיוכללפקח,להפעיל
אולתחזקאתקוויהתשתיתשבהםהואמחזיקאםיש
בבקשהשעלהפרקכדילהשפיעעליהםבאופןישירלרעה,
אובנסיבותשבהןמתקייםחששממשילפגיעהבפעילות
הגורםהמוסמך,בסמכויותיואובחובותיוכגורםמוסמך,או

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 794

מניעתדרישה
לביצועעבודות

גישושלגבימיקום
קותשתיתשנבדק

בעבר

בוצעמיפויתשתיותבידיגוףתשתיתאוגוףמבצעלפיסעיף27ע
5,לאידרושגוףתשתיתביצועעבודותגישוש,במסגרתמיזם
תשתית,לגבימיקוםקוהתשתיתשלגביובוצעהמיפוי,עדתום
חמששניםממועדביצועהמיפוי,אלאאםכןהתקיימונסיבות
חריגותשישבהןכדילגרוםלשינויפיזיבתנאיהקרקעהעשוי

להשפיע,ברמתודאותגבוהה,עלמיקומושלקוהתשתיתע

מניעתביצוע
חיתוךבדיקהאו

חפירתבדיקה
בשטחשנבדק

בעבר

לא28ע העתיקות רשות העתיקות, חוק לפי ההוראות אף על
תדרושלפיהחוקהאמורביצועחיתוךבדיקהבריבועבדיקה
שבוביצעהבעברחיתוךבדיקהאוחפירתבדיקה,ולאתדרוש
חפירתבדיקהבריבועבדיקהשבוביצעהבעברחפירתבדיקהע

פרק ג': נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית

פרסוםנוהלפנייה
לגורםמוסמך

גורםמוסמךיפרסםבאתרהאינטרנטשלונוהלפנייה29ע )א(
מסודראליומגופיםמבצעיםבקשרלמיזמיתשתית,שיכלול

אתכלאלה)בסעיףזה-נוהלהפנייה(:

כדילהכבידבאופןממשיעלניהולקוויהתשתיתשהוא
מחזיקאושעליהםהואמפקחבהתאםלסמכויותיוע

סעיף 27 לחוק המוצע

לנוכחקביעתחובותהעברתמיפויהתשתיתלמאגר
צפויה המוצע, לחוק 7 עד 5 לסעיפים בהתאם המיפוי
להשתפראיכותמיפויהתשתיתהמבוצעתהחלממועד

כניסתושלהחוקהמוצעלתוקףע

לפיכךמוצעלקבועכיגוףתשתיתלאיהיהרשאי
לדרושביצועמחודששלעבודותגישושלצורךאיתור
קוויתשתיתאשרבוצעלגביומיפוי5שניםקודםלמועד
הבקשה,ובלבדשהמיפויבוצעלאחרכניסתושלהחוק

המוצעלתוקףע

הוראותאלהנועדולמנועמצביםשבהםנדרשיםגופים
מבצעיםלבצעאולאפשראתביצועןשלעבודותגישוש
נוספותאףעלפישלוהיהמבוצעמיפויתשתיותמדויק
ותואםלהוראותהחוקהמוצע,היהניתןלחסוךעבודהכפולהע

אףשלעמדתגורמיהמקצועתשתיותאינןצפויות
לזוזבפרקזמןשל5שנים,מוצעלקבועכיבמקריםחריגים
יתאפשרביצועגישושגםאםטרםחלפו5שניםממועד
ביצועהעבודותהקודמותבשטח,וזאתאםקיימתודאות
של חריג פיזי שינוי בעקבות תשתיות לתזוזת גבוהה

הקרקע,כגוןרעידתאדמהמשמעותיתאובולעןע

סעיף 28 לחוק המוצע

לנוכחהחשיבותבקידוםמיזמיתשתית,מוצעלקבוע
כיבמקרהשבוביצעהרשותהעתיקותחיתוךבדיקהאו
חפירתבדיקה,כהגדרתמונחיםאלהלפיחוקהעתיקות,
התשל"ח-1978)להלן-חוקהעתיקות(,עלאףהוראותלפי
חוקהעתיקות,לאתהיהרשותהעתיקותרשאיתלדרוש
ביצועחיתוךבדיקהבאותוריבועבדיקהשבובוצעוחיתוך

בדיקהאוחפירתבדיקההאמוריםע

כמוכן,מוצעלקבועכילאתידרשחפירתבדיקה
נוספתבריבועבדיקהשבובוצעובעברחפירותבדיקהע
יובהרכימטרתהסעיףהיאלמנועביצועחוזרונשנהשל
חיתוכיבדיקהוחפירותבדיקהבשטחשנבדקבעברולא
נמצאכיישלהמשיךבואתהבדיקות,וזאתכדילייעל

קידוםמיזמיתשתיתולחסוךכפלעבודותע

פרק ג': פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית

סעיף 29 לחוק המוצע

במקריםרבים,איןהוראותבדיןהקובעותאתלוחות
והמענה שמתקבלות, ובקשות לפניות למענה הזמנים
לפניותולבקשותהנדרשותלטובתקידוםשלמיזמיתשתית
מתעכבבמשךפרקיזמןארוכיםעהקמהוקידוםשלמיזמי
תשתיתדורשיםאישוריםותיאומיםעםגורמיםרבים,ולכן
ההמתנההמצטברתלמענהעלולהלעכבאתהקמתםשל

מיזמיםאלהבאופןמשמעותיע

זה, נושא להסדיר נועד זה בסעיף המוצע ההסדר
לקבועלוחותזמניםסדוריםלמתןמענה,וליצורודאות
לגוףהמבצעבנוגעלאורךהתקופהלקבלתאישוריםומידע
תשתיתע מיזמי קידום במסגרת מבצעים גופים לפניית
ההסדרחלכךשמצדאחדיוכלוגורמיםמוסמכיםלתת
מענהאיכותיומעמיקבהתאםלפרקהזמןשקבעובעצמם,
ומצדשנילגופיםהמבצעיםתהיהיכולתלהיערךולצפות

אתמסגרותהזמניםהצפויותלקידוםהמיזםע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

כדילהגביראתהוודאותשלגופיםמבצעיםבתכנון
לוחותהזמניםבמסגרתהקמתמיזםתשתית,מוצעלקבוע
כיכלגורםמוסמךיפרסםבאתרהאינטרנטשלואתכלל
פרטיהמידע,המסמכיםוהאישוריםהנדרשיםלפידיןאו
הנחיותלשםהגשתבקשהלקבלתאישורפעולהאולשם
פנייהלקבלתמידעמגורםמוסמךלצורךביצועעבודות
לקידוםמיזםתשתית,שעלגוףמבצעלהגישבעתביצוע

פנייהכאמורלאותוגורםמוסמךע
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הנדרשים והאישורים המסמכים המידע, פרטי )1(
לפידיןאוהנחיותלשםפנייהלקבלתמידעמגורם

מוסמךלצורךביצועעבודותלקידוםמיזםתשתית;

הנדרשים והאישורים המסמכים המידע, פרטי )2(
לפידיןאוהנחיות,לשםהגשתבקשהלקבלתאישור
עבודות ביצוע לצורך המוסמך הגורם מאת פעולה

לקידוםמיזםתשתית;

מידע לקבלת לפנייה מענה למתן הזמן פרקי )3(
)1(אולמתןהחלטהבבקשהלקבלת כאמורבפסקה
אישורפעולהכאמורבפסקה)2(,בידיהגורםהמוסמך,
לרבותפרקהזמןלהודעתהגורםהמוסמךלפונהאו
למבקש,לפיהעניין,בדבראי–הגשתמלואפרטיהמידע,
להוראות בהתאם הנדרשים והאישורים המסמכים

פסקאות)1(או)2(;

מנגנוןההשגהאוהעררשנקבעובדיןעלהחלטות )4(
הגורםהמוסמךבבקשהלאישורפעולה,אםנקבעוע

נוהלהפנייהישקףאתהוראותהדיןוההנחיותכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,ואיןבהוראותהסעיףהקטןהאמורכדילהקנות
לגורםהמוסמךסמכותלקבועהוראותהסוטותמהןאולקבוע

הוראותנוספותע

זמןלמתן לאפרסםגורםמוסמךבנוהלהפנייהפרק )ג(
מענהלפנייהלקבלתמידעאולמתןהחלטהבבקשהלקבלת
אישורפעולה,כאמורבסעיףקטן)א()3(,ולאנקבעבדיןאו
בהנחיותפרקהזמןהאמור,ייתןהגורםהמוסמךמענהלפנייה
אוייתןהחלטתובבקשה,לפיהעניין,לגוףהמבצע,בתוך30
ימיםממועדהגשתהפנייהאוהבקשה,ואולםלענייןבקשה
לקבלתאישורפעולההנדרשלצורךביצועמדידותאוסקרים,
לרבותסקרמיםאוסקרקרקע,ונטילתדגימותמהמיםאו
מהקרקע-עלהגורםהמוסמךלתתאתהחלטתובבקשה

בתוך14ימיםממועדהגשתהע

יובהרכיאיןבפרסוםזהכדילהקנותלגורםמוסמך
וכי בדין, לו המוקנות הסמכויות על נוספות סמכויות
הקיים התהליך את ולעגן לשקף היא הפרסום מטרת
בלבדעאםנקבעומועדיםבדיןביחסלאילומןהעניינים
האמורים,יפרסםהגורםהמוסמךמועדיםאלהולאיהיה
רשאילהתנותעליהםענוסףעלכךיפרסםהגורםהמוסמך
פעולה אישור לקבלת בבקשה להחלטה הזמן פרקי את
אולמענהלפנייהלקבלתמידעעלידו,לפיהעניין,וכן
יפרסםאתפרקיהזמןלצורךמתןהודעהלגוףהמבצעעכך,
יוכלהגוףהמבצעלתכנןאתקידוםמיזםהתשתיתבאופן
מושכלוכןלדעתמתיעליולצפותלמענהעבנוסףמאפשר
המנגנוןהמוצעשהותלגורםהמוסמךלבחוןאתההצעות
שהתקבלווכןלאפשרלולהתריעבמצביםשבהםלאהגיש

בהתאם הנדרשים המידע פרטי כלל את המבצע הגוף
לפרסוםבאתרהאינטרנט,אולמקריםבהםהתעוררובעיות

לאורהמידעשהוגשע

נוהל, נקבעו שבו במקרה כי יובהר לעיל, כאמור
מועדים,אופרטימידעעלפידין,ישקףהגורםהמוסמך
אתהקבועבדיןולאיתנהעליהםעעודמוצעכיהגורם
המוסמךיפרסםגםאתמנגנוןההשגהאוהעררשנקבעו
בדיןעלהחלטותהגורםהמוסמךבבקשהלאישורפעולה,

אםנקבעוע

לסעיף קטן )ג(

לצורךהבטחתתכליותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,מוצע
אליו הפנייה שלאפרסםבנוהל מוסמך גורם לקבועכי
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כללהגורמיםהמוסמכיםיפרסמואתנוהליהפנייהאליהם )ד(
לפיסעיףזהלגביהמידעולגביאישוריהפעולהשבסמכותם
לתת,ערביוםהתחילה,לפידיןאוהנחיותכאמורבסעיףקטן
)א()1(ו–)2(,עדתום120ימיםמיוםהתחילה;הוקנתהבדין
לגורםמוסמך,אחרייוםהתחילה,סמכותלתתאישורפעולה
נוסףכאמורבסעיףקטן)א()2(,יעדכןאתנוהלהפנייהלגבי

אותואישור,בתוך14ימיםמיוםתחילתושלהדיןהאמורע

פרסוםנוהלפנייה
לגוףתשתית

המקייםתיאום
תשתיות

גוף30ע אשר תשתית גוף ,29 סעיף מהוראות לגרוע בלי )א(
מבצענדרשלבצעעימותיאוםתשתיותלצורךקידוםמיזם
תשתית,יפרסםבאתרהאינטרנטשלונוהלפנייהאליובידי
גוףמבצעבמסגרתתיאוםתשתיותהכוללאתפרקיהזמן
למתןמענהלפנייהשלגוףמבצעבמסגרתתיאוםהתשתיות
ואתפרטיהמידע,המסמכיםוהאישוריםהנדרשיםלצורךמתן

מענהכאמורע

לאפרסםגוףתשתיתנוהלפניהאליולפיסעיףקטן)א( )ב(
ייתןמענהלכלפנייהשלגוףמבצעאליובמסגרתתיאום

תשתיות,בתוך30ימיםממועדהפנייהע

גוףתשתיתיפרסםאתנוהלהפנייהאליולפיסעיףזה, )ג(
עדתום120ימיםמיוםהתחילהע

מועדים,ואיןביחסלאישוראולבקשההרלוונטיתמועדים
הקבועיםבדין,יענהלפנייהבתוך30ימיםממועדהגשת

הבקשהעלידיגוףמבצעע

כאמור,איןבהוראהזוכדילגבורעלמועדיםאחרים
לפנייה למענה או לאישור בבקשה החלטה מתן לצורך
לקבלתמידעשנקבעובדיןעואולםבמקרהשהפנייהלגורם
מוסמךהייתהבקשהלאישורפעולההנדרשלצורךביצוע
מדידותאוסקרים,לרבותסקרמיםאוסקרקרקע,ונטילת
דגימותמהמיםאומהקרקע,שהןפניותפשוטותיחסית
ויכולשייענובמועדיםקצריםיותר,מוצעלקבועכיהגורם

המוסמךיענהבתוך14ימיםממועדהפנייהאליוע

לסעיף קטן )ד(

והפניות ההסכמות, האישורים, כלל מיפוי לצורך
לאפשר וכדי מוסמך, גורם אל מופנות להיות שיכולות
לצורך סבירה היערכות תקופת המוסמכים לגורמים
הפרסוםבהתאםלהוראותהסעיף,יובהרכיכללהגורמים
המוסמכיםיפרסמואתנוהליהפנייהאליהםלפיסעיףזה
לגביאישוריהפעולהוהמידעשבסמכותםלתתלפידין
אוהנחיותבהתאםלהוראותהסעיף,אשרחליםבמועד

כניסתושלהחוקלתוקף,בתוך120ימיםממועדתחילתו
שלהחוקהמוצעעיצוין,כילאחרהשלמתפרסוםהנוהל
סמכות המוסמך לגורם הוקנתה שבו במקרה הראשוני,
חדשהבדיןלמתןאישורפעולה,יעדכןהגורםהמוסמךאת
הפרסוםבתוך14ימיםבלבד,ולאתינתןפעםנוספתתקופת

היערכותבת120ימיםע

סעיף 30 לחוק המוצע

בנוסףלהוראותסעיף28לחוקהמוצע,ומכיווןשגורם
מוסמךכוללגםגופיתשתיתהנדרשיםלתתאישורפעולה
עלפידין,מוצעלקבועהסדרמשליםביחסלגופיתשתיתע
בהסדרכאמורייקבעכיגוףתשתיתאשרגוףמבצענדרש
לבצעעימותיאוםתשתיותיפרסםבאתרהאינטרנטשלו
נוהלפנייהשאליובידיגוףמבצעבמסגרתתיאוםתשתיות,
הכוללפרטיםבדומהלפרטיםהנדרשיםבהתאםלסעיף
גוף כי לקבוע מוצע לאמור בהמשך המוצעע לחוק 28
תשתיתאשרלאפרסםנוהלכנדרש,ייתןמענהלפניית
במסגרת אליו הפניה ממועד ימים 30 בתוך מבצע גוף
תיאוםהתשתיותעכמוכןמוצעכיתינתןתקופתהיערכות
של120ימיםממועדכניסתהחוקלתוקף,בדומהלהסדר

המוצעבסעיף28לחוקהמוצעע

ר ב ס ה י  ר ב ד



797 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

חלק ג': מיזמי תשתית חיוניים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים

פרסוםרשימת
מיזמיתשתית

חיוניים

משרד31ע של האינטרנט ובאתר ברשומות יפרסם האוצר שר
האוצראתרשימתמיזמיהתשתיתהחיונייםשתכלולכלמיזם
תשתיתבתחוםתשתיתהמנויבטורא'לתוספתהראשונה,
שהואמיזםלהקמה,להפעלהאולתחזוקהשלסוגתשתית
לאומיתהמנויבטורב'לתוספתהראשונה,ואםנקבעלצדסוג
התשתית,בטורג'לתוספתהאמורה,היקףפעילותלמיזםאו
תנאיאחר-מתקייםלגביוהיקףהפעילותאוהתנאיכאמורע

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': אישורים שבשתיקה

עלאףהוראותכלדין,לאהחליטגורםמוסמךבבקשה32עאישורשבשתיקה )א(
שהגישלוגוףמבצעלקבלתאישורפעולההמופיעברשימת
האישוריםשפורסמהברשומותלפיסעיף33)בסימןזה-אישור
שבשתיקה(,בקשרעםמיזםתשתיתחיוני,בתוךפרקהזמן
שנקבעלגביאותואישורברשימההאמורה,יראואתהגוף

המבצעכאילוקיבלאתאישורהפעולהבהתאםלבקשתוע

חלק ג' לחוק המוצע: מיזמי תשתית חיוניים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים

סעיף 31 לחוק המוצע והתוספת הראשונה

בתחומי תשתית מיזמי להגדיר מוצע זה בסעיף
החשמל,המים,הגזוהדלק,התחבורהוהפסולת,שהםבעלי
השפעהניכרתעלהציבורועלתחוםהפעילותהמשקי
הרלוונטילהם,ושקייםאינטרסציבורימשמעותילקידומם,
של ומהותם חשיבותם מפאת חיונייםע תשתית כמיזמי
מיזמיםאלהמביןכללמיזמיהתשתית,מוצעלקבועכי
תינתןלהםעדיפותעלידיגורמיםמוסמכיםכאמורבסעיף
להסרת ייעודיים צעדים יינקטו כי וכן המוצע, לחוק 4
חסמיםאופיינייםלמיזמיםמסוגזה,כאמורבפרקב'לחלק

ג'לחוקהמוצעע

ובקביעת חיוניים תשתית מיזמי בתיעדוף הצורך
הסדריםייעודייםכאמורנובעמכךשהגורמיםהמעורבים
מבצעים, גופים - חיוניים תשתית מיזמי של בקידומם
גופיתשתיתוגורמיםמאסדרים-נתוניםלמגבלותשונות
ובהןמגבלותזמןוכוחאדם,ועלכןנדרשפתרוןמערכתי

כמוצעבחוקע

מוצעכימיזמיהתשתיתהחיונייםיהיואלההכלולים
בתוספתהראשונהלחוקהמוצעעכלמיזםתשתיתהנכלל
בתחוםתשתיתכמפורטבתוספתהראשונה,שהואמיזם
להקמה,להפעלהאולתחזוקהשלסוגתשתיתלאומית
המפורטבתוספתהאמורהוהמקייםאתהתנאיםהקבועים
לצדסוגהתשתית,בתוספתהאמורה,ככלשקבועיםתנאים
לייצר כדי כן, כמו חיוניע תשתית כמיזם ייחשב כאמור,
מוצע החיוניים, התשתית מיזמי לקבוצת ביחס ודאות

תפורסם החיוניים התשתית מיזמי רשימת כי לקבוע
ברשומותוכןבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרעיובהרכי
פרסוםהרשימההואפרסוםטכניאשראיןבושיקולדעת
באשרלזהותהמיזמיםאשרייכללוברשימה,וכירשימת
המיזמיםתיקבעבהתאםלתנאיהסףהקבועיםבתוספת

הראשונהלהצעתהחוקע

פרק ב': הסרת חסמים

סימן א': אישורים שבשתיקה

סעיף 32 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

ככלל,כלעודלאנקבעאחרתבחוק,ברירתהמחדל
בדיןהישראליהיאכילצורךקבלתאישורמגורםהמוסמך
לתיתועלפידין,עלהגורםהמוסמךלהפעילאתשיקולדעתו
ולקבלהחלטהבפועללתתאישורלמישביקשזאתעבמצב
זה,העדרתגובהשלגורםמוסמךכמוהכסירובלבקשהע
נכוןלהיום,כךהדברגםביחסלחלקהארישלהאישורים

הנדרשיםלצורךקידומםשלמיזמיתשתיתחיונייםע

מסוימים בהקשרים גם כמו בעולם, שונות במדינות
בדיןהישראלי,התקבלמודלשונהולפיו,בנסיבותמסוימות,
בהתקייםהתנאיםשנקבעובחוק,יראואתמישביקשאישור
מגורםמוסמךכמישקיבלאישורכאמור,אףאםהגורםהמוסמך
לאנתןאישורבפועל)להלן-אישורבשתיקה(עמשמעותהדבר
היאכיבמקריםאלה,בהתקייםהתנאיםהקבועיםבחוק,
ובחלוףתקופתזמןשהוגדרה,העדרתגובהמצידושלגורם
מוסמךשקיבלבקשהלתתאישורייחשבכמתןאישור,ויראואת
המבקש,לכלדברועניין,כאילוקיבלמןהגורםהמוסמךאישור
בפועלעאימוצםשלהסדריאישורבשתיקהנועדהלצמצםאת
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הגישגוףמבצעבקשה )ב(
לאישורפעולהשהואאישורשבשתיקה,והתקיימונסיבות
סעיף הוראות תחולת כי המוסמך הגורם נוכח שבשלהן
קטן)א(לגביאותואישורובאותןנסיבותעלולהלהביאלסכנה
ממשיתומיידיתלשלומו,לביטחונו,לבריאותואולבטיחותו
שלאדםאושלהציבור,רשאיהואלהודיעלגוףהמבצע,
בכתב,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,בתוךפרקהזמןהאמור
בסעיףקטן)א(,כיהוראותהסעיףהקטןהאמורלאיחולולגבי
מתןהאישורכאמור;הודיעהגורםהמוסמךכאמור,ימסור
אתפירוטהנימוקיםגםלשרהאוצרולשרהממונהעלביצוע

החוקשמכוחונותןהגורםהמוסמךאתאישורהפעולהע
רשימתהאישורים

שבשתיקה
גורםמוסמךיבחןאתכלאישוריהפעולהשבסמכותו33ע )א(

לתתלגופיםמבצעיםבקשרעםמיזמיתשתיתויחליטאילו
מהאישוריםכאמוריראואותםכאישוריםשבשתיקהלעניין
סעיף32,ואילומהאישוריםכאמורלאיראואותםכאישורים
שהפיכתם כך בשל האמור הסעיף לעניין שבשתיקה
לאישוריםשבשתיקהישבהכדילסכןאתשלוםהציבור,

ביטחונו,בריאותואובטיחותוע

כלגורםמוסמךיגישלשרהאוצר,בתוך180ימיםמיום )ב(
התחילהאתאלה:

הנטלהבירוקרטיהמוטלעלגורמיםמפוקחיםהנדרשיםלקבלת
אישוריםבמקריםהמתאימים,והואמאפשרצמצוםשלזמני

המתנהלקבלתאישוריםע

כחלקמההסדרהמקיףשמוצעלקבועבחוקזהלטובת
קידומםהמהירוהיעילשלמיזמיתשתיתחיוניים,מוצע
כילגביחלקמהאישוריםשנדרשגוףמבצעלקבלבקשר
למיזםתשתיתמגורםמוסמך,יאומץמנגנוןשל"אישור
בשתיקה"עלפיהמוצע,גוףמבצעהמבקשלקבלאישור
בקשרלמיזםתשתיתחיוני,יוכללקבלאישורבשתיקהאם
מדוברבסוגאישורשנקבעככזהכפישיפורטלהלן,זאת
בחלוףהמועדהרלוונטישקבעהגורםהמוסמךלפיסעיף

33לחוקהמוצעביחסלאותואישורע

הסדרזהיתגברעלההוראותהקבועותכיוםבדיןהקיים
שלפיהןעלהגוףהמבצעלקבלאישורבפועלמאתהגורם
המוסמךעלגביסוגיהאישוריםשייקבעכךלגביהם,יראואת
האישורכאילוניתןעלידיהגורםהמוסמךגםאםלאקיבל
החלטהבענייןבתוךהמועדשקבעלכךוהגוףהמבצעייראה

כמישקיבלאתהאישורבפועללפידיןלכלדברוענייןע

נדרש חיוניים תשתית מיזמי על ההסדר החלת
בשלהחשיבותהרבהלעמידהבלוחותהזמניםלהשלמת
המיזםוליצירתודאותלגוףהמבצעולציבורעיובהרכיאין
מוסמך גורם של מסמכותו לגרוע כדי הסעיף בהוראות
להחליטבבקשהבתוךפרקהזמןשקבעלכך,אולדחותאת
בקשתהגוףהמבצע,ובלבדשהסירוביהיהמוצדקומנומקע

לסעיף קטן )ב(

הסעיףהמוצעעוסקבמקריםפרטנייםשבהםביקש
גוףמבצעאישורשהוגדרכאישורשניתןלתיתובשתיקה,
אךהגורםהמוסמךסבורשמתןאישורשבשתיקהבאותו
מקרהבחלוףהזמןשהוגדרעלידולפיסעיף33)ג(לחוק
לשלומו, ומיידית ממשית לסכנה להביא עלול המוצע
לביטחונו,לבריאותואולבטיחותושלאדםאושלהציבור,

וזאתלאורנסיבותהבקשהומהותהע

להודיע רשאי המוסמך הגורם יהיה אלה במקרים
לגוףהמבצע,בכתבומנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,בתוך
פרקהזמןשבוהואנדרשלתתמענהבהתאםלפרקהזמן
אשרפורסםכאמורבסעיף33)ג(לחוקהמוצע,כילאיחול
הסדראישורשבשתיקהביחסלבקשתוהמסוימתהאמורהע
בהמשךלאמורוכדילקייםמעקבבאשרלאופןיישומהשל
הוראהזו,ימסורגורםמוסמךאתפירוטהנימוקיםכאמור
גםלשרהאוצרולשרהממונהעליישוםהחוקשמכוחו

פועלהגורםהמוסמךע

סעיף 33 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( עד )ג( 

בהם יראו אשר האישורים סוגי קביעת לצורך
כאישוריםבשתיקהלענייןסעיף32לחוקהמוצע,יובהר
הפעולה אישורי כלל את לבחון מוסמך גורם על כי
שבסמכותולתתלגופיםמבצעים,ולקבועעלאילומבין
כללהאישוריםהאמוריםיחולהסדרהאישורשבשתיקה,
כך בשל כאמור הסדר יחול לא אישורים אילו ועל
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לתת, שבסמכותו הפעולה אישורי של רשימה )1(
אותם שיראו )א( קטן סעיף לפי החליט שלגביהם
כאישוריםשבשתיקה;ברשימהכאמוריפרטהגורם
המוסמךלגביכלאישוראתפרקהזמןשלאחריויהפוך
האישורלאישורשבשתיקהלפיהוראותסעיף32;פרק
הזמןכאמורייקבעבהתאםלפרקהזמןשפורסםבנוהל
ולעניין 29)א()3(, סעיף לפי המוסמך לגורם הפנייה
אישורשלאפורסםלגביופרקזמןכאמור-בהתאם

להוראותסעיף29)ג(;

לתת, שבסמכותו הפעולה אישורי של רשימה )2(
שלגביהםהחליטלפיסעיףקטן)א(שלאיראואותם
כאישוריםשבשתיקה,ויפרטלגביכלאישורכאמור
מדועישבהפיכתולאישורשבשתיקהכדילסכןאת
שלוםהציבור,ביטחונו,בריאותואובטיחותוכאמור

באותוסעיףקטןע

שרהאוצריפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרד )ג(
האוצררשימההכוללתאתכלאישוריהפעולהשבסמכותם
שלגורמיםמוסמכיםלתתלגופיםמבצעיםבקשרעםמיזמי
תשתית,שיראואותםכאישוריםשבשתיקהלענייןסעיף32,
ואתפרקהזמןלגביכלאישורכאמורשלאחריויראואותו
כאישורשבשתיקהלפיהסעיףהאמור,והכולעלפיהרשימות

שהעבירולוהגורמיםהמוסמכיםלפיסעיףקטן)ב()1(ע

ברשימה שינוי לערוך יש כי מוסמך גורם החליט )ד(
שפורסמהברשומותלגביאישוריהפעולהשבסמכותולתת,
יעדכןאתהפרסום יודיעעלכךלשרהאוצרושרהאוצר

ברשומותובאתרהאינטרנטלפיסעיףקטן)ג(ע

שהפיכתםלאישוריםשבשתיקהעשויהלסכןאתשלום
הציבור,ביטחונו,בריאותואובטיחותוע

בהמשךלאמור,וכדילשקףאתאופןהפעלתשיקול
הרשימה, גיבוש במסגרת מוסמך גורם אותו של דעתו
מוצעלקבועכיהגורםהמוסמךיעבירלשרהאוצרבתוך
180ימיםדוחהמפרטאתכללהאישוריםשתחתסמכותו
אשרלאנקבעוכאישורשבשתיקה,ויצרףנימוקלהשארתם
כאישוריםרגילים,לרבותפירוטמדועישבהחלתהסדר
אישורשבשתיקהעלסוגיאישוריםאלהכדילסכןאת

שלוםהציבורובטיחותוע

נוסףעלכך,לצורךהבטחתהוודאותבאשרלזהות
האישוריםשייקבעוכאישורשבשתיקהמוצעלקבועכי
למשרד המוסמך הגורם יעביר לעיל, האמור לדוח פרט
האוצררשימההמפרטתאתפירוטהאישוריםשנקבעועל
ידוכאישוריםשניתןלקבלםשבשתיקה,וכןאתהמועד
לגביכלאחדמהם,אשרמעתשחלףיראובאישורכאישור
שבשתיקהלפיסעיף32המוצעעשרהאוצריפרסםרשימה
זוברשומותעיודגשכיפרסוםזההואטכניבמהותו,וכילא
יהיהבסמכותשרהאוצרלהוסיף,לגרועאולשנותאתסוגי

האישוריםאואתהמועדיםהנקוביםלמתןמענההנקובים
לצידםשלאישוריםאלהע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

מאחרשייתכנושינוייםברשימהאשרתפורסםעלידי
השר,הןבנוגעלמסגרותהזמניםוהןבנוגעלסוגיהאישורים
אשרייכללוברשימההאמורה,מוצעכיגורםמוסמךיעדכן
מזמןלזמןאתשרהאוצרלגבישינוייםאשרברצונולערוך
ברשימהשפורסמהלפיסעיף31לחוקהמוצעעשרהאוצר

יפרסםאתהעדכוןברשומותע

כמוכן,אםבחלוףלמעלהמ–180ימיםמתחילתושל
החוקהמוצע,תוקנהלגורםמוסמךסמכותחדשהבדיןליתן
אישורפעולה,יבחןהגורםהמוסמךאישורזה,יקבעאם
ניתןלסווגוכאישורשבשתיקהאולאלפיסעיף33,ויעביר
אתהחלטתובנוגעלאישורהאמורלשרהאוצרעהחלטתו
תועברבתוך14ימיםממועדהתחילהשלהדיןאשרהקנה
אתהסמכותויחולולגביהחלטהזוהוראותסעיף33)ב(
ו–)ג(לחוקהמוצע,שרהאוצריעדכןאתהרשימהבהתאם

לעדכוןשיימסרלוע
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הוקנתהבדיןלגורםמוסמךסמכותלתתאישורפעולה )ה(
האמורה התקופה תום אחרי )א(, קטן בסעיף כאמור נוסף
)ב(,יבחןהגורםהמוסמךאתהאישורבהתאם בסעיףקטן
להוראותסעיףקטן)א(ויודיעלשרהאוצר,בכתב,בתוך14
ימיםמיוםתחילתושלהדיןהאמור,אםיראואותוכאישור
שבשתיקהלענייןסעיף32ויחולוהוראותסעיףקטן)ב()1(או
שאיןלראותוכאישורשבשתיקהויחולוהוראותסעיףקטן
)ב()2(;קיבלשרהאוצרהודעהכאמור-יעדכןאתהפרסום

ברשומותובאתרהאינטרנטלפיסעיףקטן)ג(ע

קביעתאישורים
שבשתיקהבידי

ועדתהשרים
לענייניתשתיות

לאומיות

עלאףהוראותסעיף33,ועדתהשריםלענייניתשתיות34ע )א(
- זה )בסעיף )ג( קטן סעיף הוראות לפי שהוקמה חיוניות
ועדתהשרים(,בהתייעצותעםהגורםהמוסמך,רשאיתלקבוע
כיאישורפעולהשבסמכותושלגורםמוסמךלתתלגופים
ברשימה כלול שאינו תשתית, מיזמי עם בקשר מבצעים
כאישור אותו יראו ,33 סעיף לפי ברשומות שפורסמה
התועלת את ששקלה לאחר ,32 סעיף לעניין שבשתיקה
הצפויהמכךלקידוםמיזמיתשתיתחיוניים,ובלבדשמצאה
כיאיןבהפיכתהאישורלאישורשבשתיקהכדילסכןאת

שלוםהציבור,ביטחונו,בריאותואובטיחותוע

קבעהועדתהשריםלענייניתשתיותחיוניותלפיסעיף )ב(
קטן)א(כייראואישורפעולהכאישורשבשתיקה,תודיע
עלכךלגורםהמוסמך,והגורםהמוסמךיודיעעלכךלשר
האוצרכאמורבסעיף33)ד(,בתוך14ימים,לשםעדכוןהפרסום
ברשומותובאתרהאינטרנט;בהודעהכאמוריודיעהגורם
המוסמךלשרהאוצרעלפרקהזמןשלאחריויהפוךהאישור
לאישורשבשתיקהבהתאםלפרקהזמןשפורסםבנוהלהפנייה
לגורםהמוסמךלפיסעיף29)א()3(,ואםלאפורסםפרקזמן

כאמורלגביאותואישור-בהתאםלהוראותסעיף29)ג(ע

סעיף 34 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

מוצעלקבועכיועדתהשריםלענייניתשתיותחיוניות
שתוקםבהתאםלהוראותסעיף34)ג(לחוקהמוצעתהיה
רשאית,לאחרהתייעצותעםהגורםהמוסמך,לקבועכי
אישורפעולהכלשהוייראהכאישורשבשתיקה,גםאם
הגורםהמוסמךלאכללאותוברשימהשפורסמהלפיסעיף
33)ג(כיווןשסברשסיווגוכאישורשבשתיקהישבוכדי
לסכןאתשלוםהציבור,ביטחונובריאותואובטיחותועזאת
כדיליצורמנגנוןביקורתחיצוניאשריבחןאתשיקוליושל
הגורםהמוסמךבקובעואתרשימתהאישוריםשבשתיקה,
בראייהרחבהובשיםלבלאינטרסהציבוריבקידומםשל

מיזמיתשתיתחיונייםע

מוצעכיהחלטתועדתהשריםלענייניתשתיותבדבר
קביעתאישורפעולהכאישורשבשתיקהתיעשהרקלאחר

שהוועדהשקלהאתהתועלתהצפויהמכךלקידוםמיזמי
תשתיתחיונייםוכיהוועדהסברה,שעלאףעמדתהגורם
המוסמך,איןבהפיכתהאישורלאישורשבשתיקהכדילסכן

אתשלוםהציבור,ביטחונו,בריאותואובטיחותוע

מוצעלקבועבהמשךלהחלטתהוועדה,כיאםאישור
היא שבשתיקה, כאישור הוועדה ידי על ייקבע פעולה
תודיעזאתלגורםהמוסמך,אשריודיעעלכךלשרהאוצר
יהפוך שלאחריו הנדרש הזמן פרק על הודעה בצירוף
האישורלאישורשבשתיקהושרהאוצריפרסמוברשומותע

להתערב רשאית תהיה לא השריםהאמורה ועדת
בקביעתפרקיזמןשנקבעועלידיהגורםהמוסמךלצורך
מתןמענהלפניותולבקשות,וקביעתהתהיהרקביחסלסוג
האישוריםאשרייכללברשימהעלגורםהמוסמךהסמכות
הבלעדיתלקביעתפרקיהזמןלמענהבהתאםלהוראות
סימןזהאםלאנקבעועלפידין,כיווןשקיימתחשיבותרבה
לעצמאותושלהגורםהמוסמךבקביעתפרקיהזמןלמתן
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תוקםועדתשריםלענייניתשתיותחיוניות,ואלהשחבריה: )ג(

ראשהממשלה-והואיהיהיושבראשהוועדה; )1(

שרהאוצר-והואיהיהממלאמקוםיושבראש )2(
הוועדה;

שרהפנים; )3(

השרהממונהעלביצועהחוקשמכוחוהגורם )4(
המוסמךנותןאתאישורהפעולהאשרבעניינוהתכנסה

הוועדהע

מסוים, בעניין חלוקות השרים בוועדת הדעות היו )ד(
תכריעדעתושליושבראשהוועדהע

מעמדאישור
שבשתיקה

ניתןלגוףמבצעאישורשבשתיקהלפיסעיף32,יחולו35ע )א(
לענייןהאישורכאמורכלההוראותהחלותלפידיןלגביאותו
אישורפעולההניתןבפועלעלידיהגורםהמוסמך,ובכלל
ולענייןביטול באישור קביעתתנאים לעניין זהההוראות

האישור,התלייתואוהגבלתוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,ניתןלגוףמבצעאישור )ב(
שבשתיקהוהתקיימונסיבותשבשלהןנוכחהגורםהמוסמך
כיהמשךפעולתושלהגוףהמבצעלפיהאישורשבשתיקה
לביטחונו, לשלומו, ומיידית ממשית לסכנה להביא עלול
לבריאותואולבטיחותושלאדםאושלהציבור,רשאיהוא
להתלותבאופןמיידיאתהאישור,אףבלישנתןלגוףהמבצע
הזדמנותלהשמיעאתטענותיו,ובלבדשייתןלוהזדמנות

כאמורבהקדםהאפשרילאחרמכןע

מענהאשרלטעמויאפשרוטיפולראויבבקשותשעשויות
להתקבלכאישוריםשבשתיקהע

לסעיף קטן )ג(

מוצע ו–)ב( )א( קטנים סעיפים להוראות בהמשך
4 תמנה זו שוועדה מכיוון הוועדהע הרכב את לקבוע
חברים,מוצעלקבועכיבמקרהשבוהיוהדעותחלוקות
ביןחבריהוועדהולאיהיהרובלאחדהצדדים,תכריע
דעתושליושבראשהוועדהעיצויןכיועדהזותתכנסגם
ביחסלסמכויותשיוקנולהבמסגרתהתיקוניםהעקיפים
המבוצעיםבחוקהתכנוןוהבנייהבמסגרתהחוקהמוצע,
והרכבהיהיהבשינוייםהמפורטיםבהגדרהבחוקהתכנון

והבנייההמוצעתבמסגרתהתיקוניםהעקיפיםע

סעיף 35 לחוק המוצע

לסעיף קטן )א(

אישורשבשתיקההואאישורפעולהלכלדברועניין,
ואיןבכךשמדוברבאישורשבשתיקהכדילגרועמסמכויות
הגורםהמוסמךאומכלהוראההחלהלפידיןעלאותו
אישורפעולהעבהתאםלכך,אישורשבשתיקהכאמור,ככל
אישוראחרהניתןבפועל,נותרכפוףלסמכותושלהגורם

המוסמך,אשריכוללקבועבותנאים,להגבילו,להתלותו
אולבטלו,וכןמוסמךהגורםהמוסמךאוכלגורםאחר
שהוקנתהלוהסמכותלכך,לתתלגוףהמבצעהפועללפי
אישורכאמור,הוראותחירוםאוהנחיותמידיותהקבועות
לשם המבצע לגוף לתת גורמים אותם שבסמכות בדין
או לבריאותו לביטחונו, לשלומו, ממשית סכנה מניעת

לבטיחותושלאדםע

לסעיף קטן )ב(

עקבהחששכיעשויותבמקריםמסוימיםלהתעורר
נסיבותשבהןניתןאישורשבשתיקהבמקוםשבוהמשך
האישור לאור המבצע הגוף ידי על העבודות ביצוע
שבשתיקהעשוילהביאלסכנהממשיתומיידיתלשלומו,
לביטחונו,לבריאותואולבטיחותושלאדם,יהיההגורם
המוסמךרשאילהתלותבאופןמיידיאתהאישור,וזאתאף

בלאשערךשימועלגוףהמבצעבענייןההתליהכאמורע

הגוף את ישמע המוסמך הגורם כי מובהר זה, עם
המבצעבהקדםהאפשרילאחרהתלייתהאישורשבשתיקה
כאמור,ולאחרשמיעתטענותיויהיהרשאילפעולבהתאם
נוספים תנאים לקבוע זה: ובכלל דין פי על לסמכותו
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סימן ב': רישוי עסקים

בסימןזה-36עהגדרות

"גורםמוסמךארצי"-כמשמעותובפסקה)1(להגדרה"גורם
מוסמךארצי"שבסעיף7)ה(לחוקרישויעסקים,ברשות

המקומית;

"נותןאישור"-כלאחדמאלה:

נותןאישורכמשמעותובסעיף6)א(לחוקרישוי )1(
עסקים;

גורםמוסמךארציכמשמעותובפסקאות)2(עד)4( )2(
להגדרה"גורםמוסמךארצי"שבסעיף7)ה(לחוקרישוי

עסקים;

"רישיוןעסק"-רישיוןאוהיתרשניתןלפיחוקרישויעסקים;

"רשותהרישויהמקומית"-כמשמעותהבסעיף5)א()1(לחוק
רישויעסקים;

"תנאירישיוןעסק"-תנאימוקדם,תנאיהרישיוןאותנאי
נוסףברישיון,כמשמעותםבסעיף7)א()1(לחוקרישוי

עסקיםע

ברישיוןאולתקנם,לבטלאתהאישוראולתתכלהוראה
אחרתשלההואמוסמךעלפידיןע

סימן ב': רישוי עסקים

לסימן ב' כללי

רשויות בתחומי תשתית במיזמי רבים חלקים
מקומיות,אשרמספקיםצרכיםלאומייםומשקייםנרחבים,
טעוניםרישוילפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968)להלן
-חוקרישויעסקים(,ונדרשיםבקבלתרישיוןעסקשניתן
עלידירשותהרישויהמקומית,כמשמעותהבסעיף5)א(

)1(לחוקרישויעסקיםע

NIMBY–ה תופעת לצמצם וכדי האמור, רקע על
notinmybackyard((ברשויותהמקומיותחרףהחשיבות
הלאומיתבמיזמיםמסוגזה,מוצעלהקיםבסימןזהועדת
השגות,לענייןהשגותשלגוףמבצעעלהחלטותרשות
ברשות הארצי המוסמך הגורם או המקומית הרישוי
מבצע גוף שהגיש לבקשות בקשר המקומית, הרישוי
כאמורבמסגרתמיזםתשתיתחיוניעמטרתסימןזהלצמצם
אתהעיכוביםהנגרמיםלמיזמיתשתיתחיונייםכתוצאה
מסירובהשלרשותמקומיתלתתרישיוןעסקאוהחלטתה
לקבועבותנאיםבשלשיקוליםשאינםעוליםבקנהאחד
עםתכליותחוקרישויעסקיםוהוראותיועקביעתמנגנוןזה
צפויהגםלצמצםאתהצורךלפנותלערכאותמשפטיות
לקדם להלן, כמפורט ההשגות ועדת הרכב לנוכח וכן,
פתרונותמעשייםלצורךמתןרישיוןעסקבמסגרתמיזם

תשתיתחיונישישאינטרסציבורירבלקידומוע

סעיף 36 לחוק המוצע

ההשגות, ועדת הקמת שעניינו זה סימן לצורך
פעילותה,מוצעלקבועאתההגדרות סמכויותיהואופן

האלה:

להגדרה "גורם מוסמך ארצי" -מוצעלקבועכיגורםמוסמך
ארצילענייןסימןזהיהיהגורםמוסמךארציכמשמעותו
בפסקה)1(להגדרה"גורםמוסמךארצי"שבסעיף7)ה(לחוק
רישויעסקים,שבונקבעכיגורםמוסמךארצייהיהראש
רשותהרישויהמקומיתשבתחומהנמצאהעסקאועובד
בכיראחרמקרבעובדיהשראשהרשותהרישויהאמורה

הסמיךלענייןזהע

להגדרה "נותן אישור" -מאחרשתכליתהסעיףהיאהקמת
ועדתהשגותאשרתדוןבאופןהפעלתשיקולדעתהשל
לגרוע מוסמכת תהיה לא אך המקומית, הרישוי רשות
מסמכויותאולדוןבהחלטותשלגורמיםאחריםהמוסמכים
רישוי חוק לפי עסק רישיון מתן לעניין הוראות לקבוע
עסקים,מוצעלקבועכי"נותןאישור"לצורךסעיףזהיהיה
6)א(לחוקרישויעסקים, נותןאישורכמשמעותובסעיף
קריכלאחדמהשריםהאלה:השרלהגנתהסביבה,השר
לביטחוןהפנים,שרהעבודה,שרהחקלאות,שרהבריאות
והשרלביטחוןלאומיאומישכלאחדמהשריםהאמורים
רישוי לחוק 6)א( סעיף להוראות בהתאם לכך, הסמיכו
)2( עסקים;וכןגורםמוסמךארציכמשמעותובפסקאות
7)ה(לחוק )4(להגדרה"גורםמוסמךארצי"שבסעיף עד

רישויעסקיםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



803 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

הקמתועדת
השגותותפקידיה

תוקםועדהשתפקידהלהחליטבהשגותשלגוףמבצעעל37ע
החלטותרשותהרישויהמקומיתאוגורםמוסמךארצי,כמפורט

להלן,בנוגעלרישיוןעסקבקשרעםמיזםתשתיתחיוני:

סירוברשותהרישויהמקומיתלבקשתהגוףהמבצע )1(
אי–קבלת לרבות - "סירוב" זה, לעניין עסק; רישיון לקבל
החלטהבבקשהלקבלתרישיוןעסקלאחרשחלפו60ימים

ממועדהגשתהבקשהלרשותהרישויהמקומית;

התנייתתנאירישיוןעסקבלאסמכות; )2(

התנייתתנאירישיוןעסקשישבהםכדילסכלאתמתן )3(
רישיוןהעסקאושאינםקשוריםבמישריןלעיסוקשבשלו

נדרשרישיוןהעסקע

זו -מובהרכיבהתאםלהגדרה להגדרה "רישיון עסק" 
ניתןלהגישהשגהלפיסימןזהלגביכלרישיוןאוהיתר
שניתן)אושטרםניתן(לפיחוקרישויעסקים,ובכללזה

היתרזמניוהיתרמזורזע

כי לקבוע מוצע - להגדרה "רשות הרישוי המקומית" 
השגותלפיסימןזהיוגשובענייןעסקיםהנמצאיםבתחומה
שלרשותמקומיתעבהתאם,רשותהרישוילענייןסימןזה

יהיהראשהרשותהמקומיתאומישהואהסמיכולכךע

להגדרה "תנאי רישיון עסק" -מוצעלקבועכיניתןלהגיש
השגהלפיסימןזההןלגביתנאימוקדם)תנאישישלקיימו
הרישיון תנאי לגבי הן היתר(, או רישיון שיינתן לפני
תנאי לגבי והן ההיתר( או ברישיון הקבועים )התנאים
נוסףברישיון)תנאישהוסףלאחרמתןהרישיוןאוההיתר(ע

סעיף 37 לחוק המוצע

מוצעלהקיםועדתהשגותשתפקידהיהיהלהחליט
בהשגותשלגוףמבצעעלהחלטותרשותהרישויהמקומית
אוגורםמוסמךארצי)לרבותהחלטותשלגורםמוסמך
ארציבהשגהעלהחלטותרשותהרישויהמקומית(,לעניין
רישיוןעסקבקשרעםמיזםתשתיתחיוני,כמפורטבסעיףע

ההשגות ועדת הקמת שבהם מצבים למנוע כדי
תימנע מקומית רישוי שרשות )קרי לאפקטמצנן תגרום
לקבלהחלטהבבקשהלרישיוןעסקהמוגשתעלידיגוף
מבצעבקשרעםמיזםתשתיתחיוני(,מוצעלקבועכיניתן
להגישהשגהלוועדתההשגותלארקעלסירובפוזיטיבי
לתתרישיוןעסקאלאגםבמצבשבורשותהרישוילא
קיבלההחלטהבבקשהלמתןרישיוןעסקלאחרשחלפו
60ימיםממועדהגשתהבקשהלרשותהרישויהמקומיתע
רישוי חוק לפי להוראות בהתאם כי יובהר זה, בהקשר
עסקיםייתכןשהעיכובבמתןמענהעלידירשותהרישוי
המקומיתנובעמכךשלאכלנותניהאישוריםהעבירולה
אתעמדתםבבקשה,בשלהארכתמועדיםהמותרתלפי

החוקעמכיווןשמטרתהשלועדתההשגותהיאלבחוןאת
אופןהפעלתשיקולהדעתשלרשותהרישויהמקומית
מסרו שטרם האישור נותני של בנעליהם להיכנס ולא
אתעמדתם,בנסיבותאלה)שלאי–מתןהחלטהבשלאי–

הגשתעמדתנותניהאישורהנעשיתכדין(,תהיהזוהשגה
מוקדמת,שוועדתההשגותלאתהיהרשאיתלראותבה

סירובשלרשותהרישויהמקומיתע

התנתה שבהם במקרים השגה להגיש ניתן בנוסף,
רשותהרישויהמקומית)אוגורםארצימוסמך(אתרישיון
העסקבלאסמכותאושהתנותנאיםשישבהםכדילסכל
אתמתןרישיוןהעסקאושאינםקשוריםבמישריןלעיסוק

שבשלונדרשרישיוןהעסקע

כמפורטלעיל,מטרתהשלועדתההשגותהיאלדון
באופןהפעלתשיקולדעתהשלרשותהרישויהמקומיתע
יובהרכיועדתההשגותאינהאמורהלשיםאתעצמה
בנעלירשותהרישויהמקומית)אובנעליהגורםהארצי
המוסמך(בעתקבלתההחלטה,אלאעליהלבחוןאםאופן
הפעלתשיקולהדעתשלמימהםנעשהבהתאםלסמכותם

עלפיחוקרישויעסקיםותכליותהחוקהאמורע

לעיתיםייתכנומצביםשבהםרשותהרישויהמקומית
אינהמסרבתלתתרישיוןעסק,ואולםבפועלהיאמתנהבו
תנאים)אותנאיםמוקדמיםלשםמתןרישיוןהעסק(שאינם
הרישיון התבקש שבעבורו לעסק ישיר באופן קשורים
האמור,אושהיאקובעתבותנאיםשאינםסבירים,עדכדי
סיכולהשלאפשרותלפעולבהתאםלרישיוןהעסקעכדי
לצמצםתופעהזו,מוצעלהסמיךאתועדתההשגותלדון
בהשגותבענייןתנאירישיוןכאמורעבהקשרזהיובהרכי
מדוברבתנאיםשנקבעועלידירשותהרישויהמקומיתאו
גורםמוסמךארציכהגדרתובסימןזהבלבד,ואיןהכוונה
להסמיךאתועדתההשגותלהיכנסבנעליהםשלנותני
האישור,כהגדרתםבסימןהמוצע,אולגרועמהוראותיהםע
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וזההרכבהשלועדתההשגות:38עהרכבועדתההשגות )א(

עובדמשרדהאוצר,שימנהשרהאוצר,והואיהיה )1(
יושבראשהוועדה;

עובדמשרדהפנים,שימנהשרהפנים; )2(

עובדמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים,שימנה )3(
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

שר שימנה והתשתיות, האנרגיה משרד עובד )4(
האנרגיהוהתשתיות;

עובדמשרדהבריאות,שימנהשרהבריאות; )5(

השר שימנה הסביבה, להגנת המשרד עובד )6(
להגנתהסביבה;

השר שימנה לאומי, לביטחון המשרד עובד )7(
לביטחוןלאומי;

עובדמשרדהחקלאותופיתוחהכפר,שימנהשר )8(
החקלאותופיתוחהכפר;

עובדמשרדהעבודה,שימנהשרהעבודהע )9(

שרהמוסמךלמנותחברועדה,ימנהלוממלאמקום )ב(
קבועמקרבעובדימשרדוע

על39עהגשתהשגה ההשגות לוועדת השגה להגיש רשאי מבצע גוף )א(
החלטתרשותהרישויהמקומיתאוהגורםהמוסמךהארצי,
כאמורבסעיף37,בתוך60ימיםמיוםקבלתההחלטה,אלא
אםכןהחליטהועדתההשגותלהאריךאתהתקופההאמורהע

סעיף 38 לחוק המוצע

מוצעלקבועכיהרכבהוועדהיכלולתמהילמאוזן
שלנציגיהמשרדיםהשונים,אשרישבוכדילשקףאת
האינטרסיםהכרוכיםבקידוםמיזםהתשתיתהחיוני,את
אינטרסהרשותהמקומיתוכןאתהאינטרסיםהמקצועיים

הכרוכיםבמתןרישיוןעסקע

נציגים הוועדהתכלולתשעה כך,מוצעלקבועכי
ראש כיושב ישמש אשר האוצר משרד עובד כלהלן:
הוועדה,וכןעובדמשרדהפנים,עובדמשרדהתחבורה
והתשתיות, האנרגיה משרד עובד בדרכים, והבטיחות
עובדמשרדהבריאות,עובדהמשרדלהגנתהסביבה,עובד
משרדהחקלאותופיתוח לאומי,עובד לביטחון המשרד

הכפרועובדמשרדהעבודהע

האמון השר בידי ימונה הוועדה מחברי אחד כל
הבטחת לצורך הממשלתיהרלוונטיעבנוסף, המשרד על
פעילותההשוטפתשלועדתההשגות,מוצעלקבועכי
הגורםהממנהימנהגםממלאמקוםקבועמקרבעובדי

המשרדהרלוונטיע

סעיף 39 לחוק המוצע

עניינושלסעיףזהבכלליםלהגשתהשגהעלהחלטת
רשותהרישויהמקומית)אוהגורםהמוסמךהארצי(עכדי
להבטיחכיהשגותיוגשובתוךמועדסבירממועדהחלטת
הרשותהמקומיתוכןלספקודאות,הןלגוףהמבצעוהן
לרשותהרישויהמקומיתשקיבלהאתההחלטהשעליה
מוגשתההשגה,מוצעלקבועכיגוףמבצעיהיהרשאי
להגישהשגהלוועדתההשגותעד60ימיםמיוםהחלטת
רשותהרישויאוהגורםהמוסמך,אלאאםכןהחליטהועדת

ההשגותלהאריךאתהמועדע

יצויןכימנגנוןההשגההקבועבסעיףזהאינומנגנון
ההשגההיחידעלהחלטהבקשרעםרישיוןעסקעכך,סעיף
7ג5לחוקרישויעסקיםקובעכימבקשרישיון,היתרזמני
אוהיתרמזורז,הרואהאתעצמונפגעממסמךאומתנאי
אישור נותן או המקומית הרישוי רשות ממנו שדרשו
כמשמעותםבחוקהאמור,יהיהרשאילהגישהשגהעל
כךלרשותהרישויהמקומיתאולנותןהאישור,לפיהענייןע

סותרות החלטות ומניעת הוודאות הבטחת לצורך
ביןמנגנוןההשגההקבועבחוקרישויעסקיםוביןהמנגנון
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לאתוגשהשגהלפיסעיףקטן)א(עלהחלטתרשות )ב(
הרישויהמקומיתכלעודתלויהועומדתהשגהשהוגשה
באותוענייןלגורםמוסמךארצילפיסעיף7ג5לחוקרישוי

עסקיםע

הגשתהשגהכאמורבסעיףקטן)א(אינהמתלהאת )ג(
תוקפהשלההחלטה,כלעודלאהחליטהועדתההשגות

אחרתע

סמכויותועדת
ההשגות

ועדתההשגותתחליטבהשגהשהוגשהלהלאיאוחר40ע )א(
שנתנה ובלבד לה, הוגשה שבו מהמועד ימים 45 מתום
הזדמנותלרשותהרישויהמקומית,ולענייןהשגהעלהחלטת
גורםמוסמךארצי-גםלגורםהמוסמךהארצי,להגיבעל
ההשגהכפישתורה;הוועדהרשאיתלהאריךאתהתקופה

האמורה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

קיבלהועדתההשגותאתההשגה,בחלקהאובמלואה, )ב(
תורהעלתיקוןההחלטהורשאיתהיאלהורות,ביןהיתר,על

כלאחדמאלה:

מתןרישיוןעסק; )1(

ביטולתנאירישיוןעסקאושינוים; )2(

התנייתתנאירישיוןעסקע )3(

ועדתההשגותרשאיתלהתלותאתתוקפהשלהחלטה )ג(
שהוגשהלגביההשגה,עדלקבלתהחלטתהבהשגהע

המוצעבמסגרתסימןזה,מוצעלהבהירכיהגוףהמבצעלא
יהיהרשאילהגישהשגהעלהחלטתרשותרישוימקומית
בהתאםלהוראותסימןזה,במקריםשבהםקיימתהשגה
תלויהועומדתבאותוענייןשהוגשהלגורםמוסמךארצי

לפיסעיף7ג5לחוקרישויעסקיםע

יצויןכיאיןמשמעותהוראהזוכיעלהגוףהמבצע
למצותאתמנגנוןההשגהבהתאםלחוקרישויעסקיםקודם
להגשתהשגהלפניועדתההשגות,ומובהרכיגוףמבצע
יהיהרשאילהשיגבפניועדתההשגותגםאםלאפנהכלל
לרשותהמקומיתכאמורבסעיף7ג5האמורעעםזאת,יובהר
שאםהחליטהגוףהמבצעלהשיגלגורםהמוסמךלפיחוק
לקבלת עד רישויעסקים,לאישיגלפניועדתההשגות
משיכת עד לחלופין, או, המוסמך, הגורם של תשובתו

ההשגהשהגישלגורםהמוסמךע

סעיף 40 לחוק המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ג(

מוצעלקבועכיועדתההשגותתדוןותחליטבבקשה
שניתנהלהעלידיגוףמבצעלאיאוחרמתום45ימים
לצורך כן, כמו המוסמךע הגוף אליה פנה שבו מהמועד
קיוםהליךבחינהתקיןשבונשמעיםהצדדיםהרלוונטיים
למחלוקת,מוצעלקבועכיטרםמתןהחלטתהתיתןועדת
ההשגותלרשותהרישויהמקומית)ואםההשגההוגשה

עלהחלטתגורםמוסמךארצי-גםלגורםהמוסמךהארצי(
להגיבלהשגה,כפישתורההוועדהעהוועדהתוכללהאריך
אתמספרהימיםלקבלתהחלטה,כפישנקבעובסעיףקטן
זה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמועיצויןכיהשגהשלגוף
מבצעאינהמתלהאתתוקפהשלההחלטהשהתקבלה
ושעליההוגשהההשגה,אלאאםכןהחליטהעלכךועדת

ההשגותע

לסעיפים קטן )ב( ו–)ד(

לדון יהיו ההשגות ועדת של סמכויותיה כאמור,
ושל המקומית הרישוי רשות של החלטות על בהשגה
גורםמוסמךארציעועדתההשגותתהיהמוסמכתלקבל
אתההשגה,בחלקהאובמלואהעבהמשךלאמור,מוצע
לקבועכיבמקרהשבוקיבלהועדתההשגותאתההשגה,
בחלקהאובמלואה,תורהלרשותהרישויהמקומיתכיצד
כאמור החלטתה ובמסגרת להכרעתה, בהתאם לפעול
תוכללהורותלרשותהרישויהמקומיתלעשותכלפעולה
שבתחוםסמכותהלפיחוקרישויעסקים)כגוןמתןרישיון
עסק,ביטולתנאירישיוןעסקאוהתנייתתנאילרישיון
עסק(עיובהרכיההשגהשלגוףמבצעתתבצעעלאופן
הגורם של או הרישוי רשות של הדעת שיקול הפעלת
על להשיג ניתן ולא המקומית, הארציברשות המוסמך
מאחר כי מובהר לכך, בהתאם האישורע נותני החלטות
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ועדתההשגותלאתחליטלגביתנאירישיוןעסקשקבע )ד(
נותןאישוראוהחלטותנותןאישור,אףאםנכללובהחלטה

שהוגשהלגביההשגהע

פעולתרשות
הרישויהמקומית
בהתאםלהחלטת

ועדתההשגות

קיבלהועדתההשגותאתההשגהכאמורבסעיף40)ב(,תפעל41ע
רשותהרישויהמקומיתבהתאםלהחלטתועדתההשגות,

בתוך14ימיםממועדקבלתההחלטהע

סדריעבודת
הוועדה

המנייןהחוקילישיבותועדתההשגותיהיהרובחבריה42ע )א(
ובהםיושבראשהוועדהע

החלטתועדתההשגותתתקבלברובדעותהמשתתפים )ב(
הדעות היו ההחלטה; התקבלה שבה הוועדה בישיבת

שקולות,תכריעדעתושליושבראשהוועדהע

ועדתההשגותתקבעאתסדריעבודתהוסדרידיוניה, )ג(
אםלאנקבעולפיחוקזהע

תוקףהחלטות
הוועדה

קיוםועדתההשגות,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעו43ע
מחמתשהתפנהמקומושלחברהוועדה,אומחמתליקוי

במינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשיכהנובהרובחבריהע

שוועדתההשגותלאתדוןבהחלטותנותניאישור,לאתהיה
הוועדהרשאיתגםלדוןבהחלטותהמבוססותעלהחלטות
נותניאישור,ובכללזהלאתהיהרשאיתלהקלמתנאים

שנקבעוברישיוןעסקבהתאםלהוראתנותןאישורע

סעיף 41 לחוק המוצע

כדילמנועמצבשבומשתההרשותהרישויהמקומית
למלאאתהחלטתהשלועדתההשגותוכדילקדםאתמיזם
התשתיתהחיוניבהקדםהאפשרי,מוצעלקבועכירשות
הרישויהמקומיתתפעלבהתאםלהחלטתועדתההשגות

בתוך14ימיםמיוםקבלתההחלטהע

סעיף 42 לחוק המוצע

מוצעלקבועהוראותכלליותבאשרלסדריהעבודה
העקרונייםשלועדתההשגותעכך,מוצעלקבועכיהמניין
החוקילישיבותועדתההשגותיהיהרובחבריה,ובלבד
שנכחבישיבהיושבראשהוועדהעכמוכןמוצעלקבועכי

החלטותהוועדהיתקבלוברובדעותהחבריםהמשתתפים
בישיבתהוועדהשבההתקבלהההחלטה,וכןלתתזכות
הדעות היו שבו במקרה הוועדה ראש ליושב הכרעה

בוועדהשקולותבעתההצבעהעלהחלטהמסוימתע

סעיף 43 לחוק המוצע

חברים מרובת בוועדה מדובר כי העובדה לנוכח
אשרעיכוביםבהחלטותיהעשוייםלגרוםלנזקיםכלכליים
חבר של מקומו פינוי כי לקבוע מוצע רבים, וציבוריים
בוועדה,הןבנסיבותטבעיותוהןמחמתליקויבמינויואו
בהמשךכהונתו,וכןמצבשבולאמונהאחדאויותרמחברי
הוועדהעלידיהגורםהממנהמלכתחילה,לאיפגעובתוקף
החלטותהוועדה,סמכויותיהאוקיומהעהוראהזותחול
בכפוףלכךשיכהנובוועדהרובחבריה,וזאתכדילאזן
ביןהצורךלהגןעלפעילותהשלהוועדהוהמשךקיומה
כוועדהמתפקדתאלמולהצורךלשמורעלהאינטרסים

שמייצגיםרובהחבריםהנכלליםבהע
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סימן ג': הסרת חסמים נוספים

תיאוםבאמצעות
המערכתהלאומית

לתיאוםתשתיות

ייעשה44ע חיוני תשתית מיזם קידום לשם תשתיות תיאום
באמצעותהמערכתהלאומיתלתיאוםתשתיות;לענייןזה,
"המערכתהלאומיתלתיאוםתשתיות"-מערכתממוחשבת
לתיאוםתשתיותשאתפרטיהפרסםהמנהלהכללישלמשרד

התחבורהוהבטיחותבדרכיםבאתרהאינטרנטשלהמשרדע

אישורהסדרי
תנועה

פקודת45ע לפי משטרה, לקצין מקומית תימרור רשות פנתה
תנועה, הסדר בקביעת עימו התייעצות לצורך התעבורה,

במסגרתמיזםתשתיתחיוני,יחולוהוראותאלה:

קציןהמשטרהימסורלרשותהתימרורהמקומיתאת )1(
עמדתולפנייהבתוך30ימים,ואולםרשאיקציןהמשטרה,
עדתוםהתקופהכאמור,להאריכה,בהודעהבכתבלרשות
התימרורהמקומית,בתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימים;

לאמסרקציןהמשטרהאתעמדתועדתוםהתקופהכאמור )2(
בפסקה)1(,יראואותובתוםאותהתקופהכאילואישראתהסדר

התנועהכפישפירטהרשותהתימרורהמקומיתבפנייתהע

החזרתשטחלידי
רשותמקומיתעם

השלמתביצוע
העבודותלקידום

מיזםתשתיתחיוני

המצוי46ע בשטח חיוני תשתית מיזם לקידום עבודות בוצעו
ביצוע שטח - זה )בסעיף מקומית רשות של בתחומה
העבודות(,והשטחהועברלשםכךמידיהרשותהמקומית
לידיהגוףהמבצע,יחולולענייןסיוםהמיזםוהחזרתהשטח

לידיהרשותהמקומית,ההוראותכמפורטלהלן:

סימן ג': הסרת חסמים נוספים

סעיף 44 לחוק המוצע

בכמההחלטותממשלהמןהשניםהאחרונות)החלטה
מס'1074,החלטהמס'1838והחלטהמס'202(ניתנוהוראות
להשלמתהמערכתהממוחשבתלבקשתהיתריםוהרשאות
בעבורשלביהתכנוןהמפורטוכןנקבעוהוראותלעניין
הליכירישויוביצועבתהליכיתיאוםתשתיותביןחברות
כן כמו תקשורתע תשתית ובעלי תשתית בעלי תשתית,
נקבעבמסגרתההחלטותהאמורותכישרתהתחבורה,שר
האנרגיה,שרהתקשורתושרהאוצר,בתיאוםעםרשות
החברותהממשלתיותיפנואלהגופיםהאמוריםבבקשהכי
יבצעואתכלתהליכיתיאוםהתשתיותביניהםבאמצעות
כאמור שהוקמה תשתיות לתיאום הלאומית המערכת

בהחלטותאלהע

בהמשךלאמור,לאחרתחילתהפעלתהשלהמערכת,
נרשמההצלחהביכולתהשלהמערכתלייעלאתהליכי
תיאום זאת, עם השוניםע הגופים בין התשתיות תיאום
תשתיותבאמצעותהמערכתהלאומיתלתיאוםתשתיות
חובה חלה ולא בלבד, וולונטרי בסיס על כיום מתבצע
משפטיתלעשותכןעעלכן,מוצעלקבועבסעיףזהכיכלל
תיאוםהתשתיותלשםקידומםשלמיזמיתשתיתחיוניים,

ייעשהבאמצעותהמערכתהאמורהע

סעיף 45 לחוק המוצע

לטובתהקמתמיזמיתשתיתחיוניים,בייחודבמרחבים
בהסדרי רבים שינויים נדרשים וצפופים, אורבניים
התנועהאשרכולליםאתרשותהתימרורהמקומית,הגוף
המבצעוהמשטרהכמפורטבתקנה18לתקנותהתעבורה,

התשכ"א-1961ע

כדילאפשראתאישורהסדריהתנועהבלוחותזמנים
קצריםלצורךקידוםמיזםהתשתית,ובכךלמנועעיכובים
תנועה הסדרי לאישור הקיים המנגנון בשל הנגרמים
זמניים,מוצעלקבועהסדרמיוחדלענייןהתייעצותעם
קציןמשטרהלצורךקביעתהסדריתנועהבמסגרתמיזמי

תשתיתחיונייםע

קצין של שתיקתו כי לקבוע מוצע לאמור בהמשך
משטרהלמשךתקופההעולהעלהזמניםהקבועיםבסעיף
תיראהכמתןהסכמתולהסדרהתנועההמוצעעלידירשות
התימרורעעםזאת,קציןהמשטרהיהיהרשאילהאריךאת
שעשה ובלבד נוספת, קצובה בתקופה למענה התקופה
זאתבפרקהזמןשנקבעלמענהבהתאםלהוראותהסעיףע

סעיף 46 לחוק המוצע

עבודות מבצעים מבצעים, גופים כאשר כיום,
השטח על והאחריות הסמכות מקומית, רשות בתחומי
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הגוףהמבצעיודיעלרשותהמקומית,בכתב,עלהמועד )1(
המתוכנןלסיוםהמיזם,60ימיםלפחותלפניהמועדהאמור;

על בכתב, המבצע, לגוף תודיע המקומית הרשות )2(
ליקוייםשהתגלו,אםהתגלו,בעבודותשביצע,בתוך30ימים

ממועדקבלתההודעהכאמורבפסקה)1(;

כאמור ליקויים, על המקומית הרשות הודיעה לא )3(
)2(,תקבללידיהבחזרהאתשטחביצועהעבודות בפסקה

עדתוםהתקופהכאמורבפסקה)1(;

ליקויים, על המבצע לגוף המקומית הרשות הודיעה )4(
כאמורבפסקה)2(,במהלךהתקופההאמורהבאותהפסקה,
יפעלהגוףהמבצעלתיקונם;הושלמוהתיקונים,ימסורהגוף
והרשות המקומית, לרשות בכתב, כך, על הודעה המבצע
העבודות ביצוע שטח את בחזרה לידיה תקבל המקומית
עדתום7ימיםממועדקבלתההודעהכאמוראועדתום

התקופהכאמורבפסקה)1(-לפיהמאוחר;

הרשותהמקומיתלאתסרבלקבללידיהבחזרהאתשטח )5(
)4(,לפי )3(או ביצועהעבודותבמועדיםכאמורבפסקאות

העניין,ולאתתנהבתנאיםאתקבלתהשטחלידיהכאמורע

הפעלתשיקול
דעתמכוחפקודת

היערות

15ו־15אלפקודתהיערות,47ע במתןרישיוןלפיסעיפים )א(
את גם היערות פקיד ישקול חיוני, תשתית מיזם במסגרת
השיקוליםכמפורטלהלן,ורשאיהואלשקולשיקוליםאלה

בלבד:

שבומבוצעותהעבודות,עוברותלידיהגוףהמבצעלמשך
תקופתהעבודותעבהתאםלכך,פעמיםרבותמתעוררות
מחלוקותלענייןהתכולותהנדרשותבעתהחזרתהשטח
לאחריותהרשותואיכותן,והרשותהמקומיתמסרבתלקבל

לידיהחזרהאתהשטחבלאשדרוגוע

חזרה השטח קבלת תהליך את לייעל כדי לפיכך,
לידיהרשותהמקומיתבסיומןשלעבודותלביצועמיזם
תשתיתחיוני,ולצמצםהשתתעלויותבקשרלשטחלאחר
מוצע הפרויקט, תקציב על החיוני התשתית מיזם סיום
לקבועכירשותמקומיתלאתהיהרשאיתלסרבלקבלחזרה
לחזקתהאתהשטחלאחרשהסתיימוהעבודותלהקמת
מיזםהתשתיתהחיוני,אםמצבושלהשטחהושבלקדמותו

כפישהיהטרםביצועעבודותמיזםהתשתיתהחיוניע

כדילהבטיחאתהשבתושלהשטחבמצבתקיןלידי
הרשותהמקומית,מוצעלקבועמנגנוןשבוהגוףהמבצע
עבודות לסיום קודם ימים 60 המקומית לרשות יודיע
תינתן זו, להודעה בהמשך תשתית, מיזם של ההקמה
לרשותהמקומיתהזדמנותלהעבירבתוךפרקזמןשל30
ימיםאתהערותיהבנוגעלליקוייםשנותרובשטחוהשטח

יושבלידיהלאחרתיקוןהליקוייםע

לענייןזה,ההודעהבנוגעלסיוםהעבודותתתייחס
למועדסיוםהכוללאתהשלמתחובותהגוףהמבצעבאשר

הכוונה )אין המקומית לרשות השטח יושב שבו למצב
לגרועמחובותיושלגוףמבצעלהשיבאתמצבהשטח

לקדמותולפניהשבתולרשותהמקומית(ע

מובהרכימועדהודעתושלהגוףהמבצעלקראת
סיוםהעבודותלאיהיהבעיצומןשלהעבודותלביצוע
שיהיה כך סופן, לקראת אלא עצמו, התשתית מיזם
ביכולתהשלהרשותהמקומיתלבחוןאתהצורךבתיקון

ליקוייםסמוךלהשלמתהמיזםע

תכליתושלמנגנוןזההיאלייעלאתתהליךהמסירה
לגרוע כדי בו ואין המקומית הרשות לידי השטח של
מחובותהגוףהמבצעלהשיבאתהמצבלקדמותובסיום
העבודותעכמוכן,איןבהוראותסעיףזהכדילהוסיףזכויות
נוספותלרשותהמקומיתמלבדהשבתהשטחלקדמותועל

ידיהגוףהמבצעע

סעיף 47 לחוק המוצע

לפיפקודתהיערות,לצורךכריתהשלאילןמוגןאועץ
בוגרנדרשרישיוןכריתהאשריינתןעלידיפקידהיערותע
הצורךבקבלתרישיוןכאמורמתעוררלאפעםבקשרלמיזם
תשתיתחיוני,שאזנדרשהגוףהמבצע,ביןכללהאישורים
הנדרשים,לקבלרישיוןמפקידהיערותעבהתאםלפקודת
היערות,לצורךמתןרישיוןזהעלפקידהיערותלשקול
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החשיבותשישבקידוםמיזםהתשתיתהחיוניבלי )1(
לסטותמהתוכניתהמאושרת;

הנזקשייגרםבשלעיכובבלוחותהזמניםלקידומו )2(
שלמיזםהתשתיתהחיוניכתוצאהמאי–מתןהרישיון,
לעומתהתועלתהציבוריתשישבקידוםמיזםהתשתית

תוךעמידהבלוחותהזמניםשנקבעו;

העלויותהנוספותלביצועמיזםהתשתיתהחיוני )3(
כתוצאהמאי–מתןרישיוןע

לצורךשקילתהשיקוליםהמפורטיםבסעיףקטן)א(יביא )ב(
פקידהיערותבחשבוןאתעמדתהגוףהמבצעכפישתובאלפניוע

חלק ד': מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

קביעתמיזמי
תשתיתחיוניים

מועדפים

תקבע,48ע האוצר, ושר הממשלה ראש הצעת לפי הממשלה,
בהחלטתה,רשימהשלעד10מיזמיתשתיתחיונייםשיהיו
מיזמיתשתיתחיונייםמועדפים,ובלבדשמתקיימיםלגביכל

מיזםכאמורהתנאיםכמפורטלהלן:

המיזםנדרשלצורךאספקתשירותאומשאבחיוניים )1(
לציבורוישדחיפותבביצועו;

המיזםהואבעלכדאיותכלכלית,נובעתממנותועלת )2(
משקיתמשמעותית,ועיכובבמשךביצועויגרמוברמתודאות

גבוההלנזקמשמעותילמשקאולאינטרסציבורי;

שיקוליםביחסלסוגהעץ,בריאותו,גילוופרמטריםנוספים
טרםייתןרישיוןלכריתהע

כדילאזןביןהאינטרסלשמירהעלעציםלביןהצורך
בקידוםמיזםתשתיתחיוני,מוצעכיפקידהיערותישקול,
בבואולהכריעעלאודותמתןרישיוןכריתתעציםכאמור
שייגרם והנזק התשתית להקמת הנוגעים שיקולים גם

כתוצאהמאי–מתןרישיון,ובהם:

התוכנית פי על המיזם בקידום שיש החשיבות )1(
המקורית,ובלילשנותאתהתוכניתהמאושרתעלענייןזה
יצויןכיבתכנוןמיזםהתשתיתקייםתכלולשלגורמים
בנוגע התכנון למשל כך וטיובוע המיזם יעילות לצורך
לתחנותהמטרוכוללבתוכומגווןשיקוליםתכנוניים,אשר
יהפכואתהתחנותנוחותלציבורעבהתאםלכךלעיתים
קיימתחשיבותמרביתלשמירהעלתוואיהמיזםולהוצאתו

אלהפועלכפישתכונן;

הנזקשייגרםבשלעיכוביםבלוחותהזמניםלעומת )2(
התועלתהציבוריתשישבקידוםהמיזם;ע

העלויותהנוספותלביצועמיזםהתשתיתשייגרמו )3(
כתוצאהמאי–מתןהרישיוןעלידוע

יצויןכיההוראותהאמורותמעגנות,הלכהלמעשה,
אתמכלולהשיקוליםהנשקליםכברהיוםעלידיפקיד

היערותהנדרשלתתרישיוןבקשרלמיזםתשתיתחיוני,
בתוספתהתחשבותבעמדתהגוףהמבצעע

חלק ד' לחוק המוצע: מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

פרק א': קביעת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים

סעיף 48 לחוק המוצע

עשרה עד לקבוע הממשלה את להסמיך מוצע
מיזמיתשתיתחיונייםאשרחשיבותםוהתועלתהמשקית
תשתית "מיזמי שיוגדרו ביותר, הגדולה היא מקידומם
חיונייםמועדפים",ואשריחולולגביהםכלהתנאיםהאלה:
מדוברבמיזםתשתיתחיוניהנדרשלצורךאספקתשירות
אומשאבחיונייםלציבורשישדחיפותבביצועו,הואבעל
כדאיותכלכליתונובעתממנותועלתמשקיתמשמעותית,
כךשעיכובבמשךביצועויגרמוברמתודאותגבוההלנזק
משמעותילמשקאולאינטרסציבורי,וכןכימיזםהתשתית
האמוראותוצריו)למשלמיםמותפליםאוחשמל(ישמשו
אוכלוסייהבהיקףנרחבעבנוסף,לנוכחהעובדהכימוצע
ייעודיים חסמים להסרת בנוגע הוראות בחוק לקבוע
כי מוצע מועדפים, חיוניים תשתית למיזמי הנוגעים
קריטריוןלהגדרתמיזםתשתיתחיונימועדףיהיהגםכי
תשתית למיזם הנוגעות המוצע החוק הוראות תחולת
חיונימועדף,תסירחסמיםמשמעותייםאותמנעעיכובים
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המיזםאותוצריוישמשואוכלוסייהבהיקףנרחב; )3(

תחולתהוראותחוקזההנוגעותלמיזםתשתיתחיוני )4(
מועדף,לגביהמיזם,תסירחסמיםמשמעותיים,אחדאויותר,
בקידומו,אותמנעעיכוביםמשמעותיים,אוייקורעלויות

משמעותיע

פרסוםרשימת
מיזמיתשתית

חיונייםמועדפים

תפורסם49ע המועדפים החיוניים התשתית מיזמי רשימת
ברשומותע

הממשלה,לפיהצעתראשהממשלהושרהאוצר,רשאית50עעדכוןהרשימה
לעדכןאתרשימתמיזמיהתשתיתהחיונייםהמועדפים,מזמן

לזמן,בכפוףלהוראותאלה:

הממשלהאינהרשאיתלהסירמהרשימהמיזםתשתית )1(
חיונימועדףאשרטרםחלפהשנהממועדהכללתוברשימה;

מיזםתשתיתחיוניאשרהיהברשימהוהוסרממנה,לא )2(
ייכללמחדשברשימהבמהלךהשנהשחלפהמהסרתו;

הרשימהלאתכלול,בכלעת,יותרמ־10מיזמיתשתית )3(
חיונייםמועדפיםע

פרק ב': הסרת חסמים

פרסוםלוחות
זמניםלביצוע

מיזםתשתיתחיוני
מועדף

אחתלשנה,לפחות,יפרסםגוףמבצעהאחראיעלמיזם51ע )א(
תשתיתחיונימועדף,באתרהאינטרנטשלו,אתלוחותהזמנים
המשועריםלביצועמיזםתשתיתחיונימועדף,ויבהירבפרסום

כאמורכיייתכנושינוייםבלוחותהזמניםכאמורע

משמעותייםאוייקורעלויותמשמעותיבמסגרתקידומו
שלהמיזםהאמור,כלומרנדרשלהראותשהחלתההסדרים
יסייעו חסמים להסרת בנוגע שייקבעובחוק הייעודיים

לנקודותהבעייתיותבנוגעלמיזמיםאלהע

קביעתרשימתמיזמיהתשתיתהחיונייםהמועדפים
עדיפות מתן תאפשרתיעדוףשלאותםמיזמים,לרבות
בטיפולובמענהמצדגופיםציבורייםוגופיתשתית,וכן
תאפשרהסרתחסמיםרגולטורייםלצורךביצועיעילשל

מיזמיםאלהע

סעיפים 49 ו–50 לחוק המוצע

בסעיףמוצעלאפשרלממשלהלעדכןאתהרשימהלפי
סעיף48לחוקהמוצעמזמןלזמןכךשתשקףאתצורכיהמשק
המשתניםותאפשרהחלפתמיזםתשתיתשהקמתוהושלמה
באחרעואולםבסעיףקבועיםתנאיםלהחלפהכאמור,וזאת
כדילמנועתחלופהמהירהמדיישלמיזמיתשתית,כדי
לפטורחסמיםנקודתייםבהם,באופןשישבוכדילהקשות
עלהציבורעבהתאםמוצעכימיזםאשרכלולברשימהלא
יוסרממנהעדשתחלוףשנהמיוםהכללתובה,וכןמוצעכי
מיזםאשרהיהברשימהוהוסרממנהלאייכללבהבמהלך
השנהשחלפהממועדהסרתועבנוסףמוצעלקבועכילנוכח
חיוניים תשתית מיזמי על החלות הייחודיות ההוראות
מועדפים,הרשימהלאתכלול,בכלעת,יותרמעשרהמיזמי

תשתיתחיונייםמועדפיםעכמוכן,לצורךפומביותהחלטת
הממשלההקובעתאתעשרתמיזמיהתשתיתהחיוניים
המועדפים,הגברתהוודאותוכןהערךהראייתיהכרוךבכך
לנוכחהחלתהוראותהחוקבאשרלחסמיםרלוונטייםביחס
למיזמיתשתיתחיונייםמועדפים,מוצעלקבועכיהרשימה

האמורהתפורסםברשומותע

פרק ב': הסרת חסמים

סעיף 51 לחוק המוצע

לנוכחהעובדהכיבמסגרתהצעתהחוקמוצעלקבוע
התאמותאסדרתיותלמיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםאשר
עשויותלגרוםלאי–נוחותלציבור,וכדיליידעאתהציבור
בדברסטטוסהעבודותבמסגרתמיזםתשתיתחיונימועדף,
מוצעלקבועכיגוףמבצעיפרסםלציבורבאתרהאינטרנט
שלואתלוחהזמניםהמשוערלביצועמיזםתשתיתחיוני
מועדף,ויעדכןאתהפרסוםבתדירותשללפחותאחתלשנהע
יובהרכיהפרסוםהאמוריכלולהוראותהמבהירותכימדובר
בלוחותזמניםמשועריםוכיייתכנובהםשינוייםבהתאם
לקצבקידוםמיזםהתשתיתהחיוניהמועדףעבהמשךלכך
מוצעלקבועכיהמנהלהכללישלמשרדראשהממשלה
לפרסם רשאים יהיו האוצר משרד של הכללי והמנהל

הוראותנוספותבדברתוכןהפרסוםותדירותוע
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בהסכמת הממשלה ראש משרד של הכללי המנהל )ב(
המנהלהכללישלמשרדהאוצר,רשאיםלהורותעלאופן

הפרסוםלפיסעיףקטן)א(,לרבותרמתפירוטוותדירותוע

תכנוןהעתקתקו
תשתיתלצורך

קידוםמיזם
תשתיתחיוני

מועדף

גוףמבצערשאילהציעתכנוןלהעתקתקותשתיתהמוחזק52ע )א(
בידיגוףתשתיתשהואגוףציבורי)בסעיףזה-גוףתשתית
ציבורי(,לצורךקידוםמיזםתשתיתחיונימועדף,באמצעות

מתכנןמוסמך;לענייןזה,"מתכנןמוסמך"-כלאחדמאלה:

והטכנאים ההנדסאים במרשם שרשום מי )1(
המוסמכיםלפיחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים,
התשע"ג-1892012,אובפנקסהמהנדסיםוהאדריכלים
לפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-1901958,
7שניםלפחותבתחוםשלגביו והואבעלניסיוןשל

נדרשהתכנוןלפיסעיףקטןזה;

מתכנןשהוסכםביןהגוףהמבצעלגוףהתשתיתע )2(

הגוףהמבצעיעביראתהצעתולפיסעיףקטן)א(לגוף )ב(
לאשרה,לדחותה,או רשאי יהיה התשתיתהציבוריאשר

לערוךבהשינוייםע

ניתנוהיתראוהרשאהמאתרשותהרישוילפיחוק )ג(
מיזם קידום לצורך תשתית קו להעתקת והבנייה, התכנון
תשתיתחיונימועדף,ויזםגוףתשתיתציבוריהמחזיקבקו
התשתית,הגוףהמבצעאוגוףתשתיתציבוריאחר,שינויים
ההרשאהכאמור, ההיתראו קבלת בתכנוןשהוגשלצורך
מיוםמתןההיתראוההרשאה,לפי בתקופהשלשנתיים
העניין,יישאהגוףשיזםאתהשינוי,בכלהעלויותהנובעות
מהשינויכאמור,ובכללזהבעלויותשנגרמובשלעיכובמיזם

התשתיתהחיוניהמועדףע

סעיף 52 לחוק המוצע

לצורךייעולוקידוםמיזמיתשתיתחיונייםמועדפים,
תשתית העתקת לתכנן רשאי יהיה מבצע גוף כי מוצע
ציבורי גוף שהוא תשתית גוף של בבעלותו הנמצאת
אחר,באמצעותמתכנןמוסמךשהואמתכנןשהוסכםעל
ידיהגוףהמבצעוגוףהתשתיתאולחלופיןמישרשום
במרשםההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים,התשע"ג-2012,
אובפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםלפיחוקהמהנדסים
והאדריכלים,התשי"ח-1958,והואבעלניסיוןשל7שנים

לפחותבתחוםשלגביונדרשהתכנוןע

בהמשךלאמור,גוףהתשתיתיהיהרשאילאשר,לדחות
אולהציעשינוייםבתכנוןהגוףהמבצע,אךלאיוכללסרב

לבחוןאותועבנוסף,וכדילצמצםאתהבקשותלשינויים
התשתיות, תיאום הליך סיום לאחר שאושרה בתוכנית
קו להעתקת תוכנית שאושרה משעה כי לקבוע מוצע
תשתיתלאחראישורושלגוףהתשתיתבהתאםלתנאי
סעיףזה,והתעוררצורךלשנותאתהתוכניתשאושרה,
במהלךשנתייםמיוםאישורה,יישאיוזםהשינויבעלויות
הנובעותכתוצאהמשינויהתוכנית,לרבותעלויותשנגרמו
עקבעיכובמיזםהתשתיתהחיוניהמועדףעהשתתהעלויות
בין יחולו זה סעיף להוראות בהתאם השינוי, יוזם על
שאושרההתוכניתבהתבססעלתכנוןשהוצעעלידיהגוף

המבצעוביןשתוכנןמראשעלידיגוףהתשתיתע

ס"חהתשי"ח,עמ'108ע 190
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לענייןמניעתרעשבשלביצועעבודותלקידוםמיזם53עמניעתרעש )א(
תשתיתחיונימועדף,יחולוהוראותלפיחוקלמניעתמפגעים,

בשינוייםהמפורטיםבתוספתהשנייהע

השרלהגנתהסביבה,בהסכמתשרהאוצר,רשאי,בצו, )ב(
לשנותאתהתוספתהשנייהע

עלאףהאמורבחוקהתכנוןוהבנייה,לאיינתןצומינהלי54עצוויםמינהליים )א(
ולאתימסרהודעהלפיסעיף218לחוקהאמור,בענייןמיזם
תשתיתחיונימועדף,אלאבהסכמתמנהלהיחידההארצית
לאכיפהאומישהואהסמיכולכך,ואולםצומינהליאוהודעה
הנדרשיםבדחיפותבשלסכנהלשלומו,לביטחונו,לבריאותואו
לבטיחותושלאדםאושלהציבור,אינםטעוניםהסכמהלפי
סעיףקטןזה;לענייןזה,"מנהלהיחידההארציתלאכיפה"ו"צו

מינהלי"-כהגדרתםבסעיף203לחוקהתכנוןוהבנייהע

עלאףהאמורבסעיף11בלחוקלמניעתמפגעים,לאיינתן )ב(
צולסילוקמפגעאולהפסקתובענייןמיזםתשתיתחיונימועדף,
אלאבהסכמתמנהלהאגףהאחראיעלמניעתמפגעיםבמשרד
להגנתהסביבהולאחרהתייעצותעםמנהלהאגףבמשרד

הממשלתיהאחראיעלמיזםהתשתיתהחיוניהמועדףע

סעיף 53 לחוק המוצע

חיוניים תשתית מיזמי שבהקמת המורכבות בשל
הניתן ככל גבוהה רגולטורית ודאות נדרשת מועדפים
לקידומם,לרבותבתחוםמניעתהרעש,וזאת,ביןהשאר,
כדילהבטיחאתצמצוםמשךהליכיההקמהוחוסרהנוחות
לציבורהכרוכהבהםעקידומםשלמיזמיתשתיתמורכבים
השאר, מורכבותהכוללות,בין הנדסיות בעבודות כרוך
בנייהוחפירה,שעשויותלגרוםלחוסרנוחותזמני,בייחוד

כשהםמקודמיםבאזוריםאורבנייםצפופיםע

וכך שניתן ככל העבודות זמן את לצמצם במטרה
גםלמזעראתההפרעהלציבור,מוצעלקבועהסדרירעש
ההסדרים השוניםע האינטרסים בין האיזון על שישמרו
המוצעיםמנוייםבתוספתהשנייה,ויחולועלאףהאמור
בחוקלמניעתמפגעים,התשכ"א-1961)להלן-חוקלמניעת
בהתאם לחול, עשויים והם מכוחו, והתקנות מפגעים(,
להוראותהתוספתהמוצעת,עלאףהוראותחוקיהעזר

השוניםשהתקינורשויותמקומיותע

ההוראותהמיוחדותבהיבטזהנדרשותכדילאפשר
ביצועםשלמיזמיםמורכבים,אשררביםמהםמתבצעים,
מעצםטיבם,באזוריםאורבנייםמרובישימושים,והןמהוות
אמצעינוסףלקיצורמשךאי–הנוחותשלהתושביםעמובהר
התוספת הוראות הפרת של במקרה כי הספק להסרת
חוק לפי להוראות בהתאם האכיפה תתבצע השנייה,
למניעתמפגעים,תוךביצועההתאמותהנדרשותבהתאם

לשינוייםהמוצעיםבתוספתהשנייהע

קידום לטובת הנדרשים נוספים צרכים יעלו אם
מיזמיתשתיתחיונייםמועדפים,יהיהרשאיהשרלהגנת
הסביבה,בהסכמתשרהאוצר,לשנותבצואתהתוספת

השנייהעגמישותזונדרשתעקברמתהפירוטשלהתוספת
והשינוייםהטכנולוגייםשייתכןשיצריכושינויםבהמשך

הדרךע

סעיף 54 חוק המוצע

פוטנציאל בעלי הם מינהליים הפסקה צווי  כללי
ויצירת במיוחד גבוהה שלילית להשפעה  
עיכובמשמעותיבהקמתמיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםע
הקלה הרכבת קווי להקמת העבודות לקחי בעקבות
במטרופוליןדן,מוצעלקבועכיצוויםמינהלייםכמפורט
מועדפים חיוניים תשתית למיזמי ביחס יינתנו בסעיף
יחדעםגורמיםמקצועייםבדרגנוסףכמפורטלהלןעזאת,
הפסקהמינהלייםלפי הוצאתצווי כי להבטיח במטרה
חוקהתכנוןוהבנייה,חוקלמניעתמפגעים,חוקלשמירת
הניקיון,התשמ"ד-1984)להלן-חוקלשמירתהניקיון(וחוק
רישויעסקיםתיעשהרקבמקריםהנדרשיםלכך,בהתאם
להוראותהדיןולאינטרסהציבוריהכוללגםאתהצורך

בקידוםמיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםע

מינהליים צווים להוציא האפשרות תצומצם בכך
אשרעשוייםלפגועבלאהצדקהמהותיתבלוחותהזמנים
שלמיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםואףלייקראתעלותםע
מובהרכיהכלליםהאמוריםיחולוגםעלהארכתושלצו
מינהליאושינויוכמוגםעלהוצאהשלצוהפסקהחדשע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיהוצאתצומינהליבהתאםלהוראות
חוקהתכנוןוהבנייה,אומסירתהודעהלפיסעיף218לחוק
האמורלאיינתנובעניינושלמיזםתשתיתחיונימועדף,
לאכיפה הארצית היחידה מנהל נתן כן אם אלא זאת
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הניקיון, שמירת לחוק 13ב בסעיף האמור אף על )ג(
התשמ"ד-1911984,לאיינתןצולשמירתהניקיוןשישבוכדי
לעכבבאופןמשמעותיקידוםמיזםתשתיתחיונימועדףאו
כאמור,אלא מיזם בקידום משמעותית ליצורהכבדה כדי
בהסכמתמנהלהאגףהאחראיעלשמירתהניקיוןבמשרד
להגנתהסביבהולאחרהתייעצותעםמנהלהאגףבמשרד

הממשלתיהאחראיעלמיזםהתשתיתהחיוניהמועדףע

עלאףהאמורבסעיף20לחוקרישויעסקים,לאיינתן )ד(
צוהפסקהמינהליבענייןמיזםתשתיתחיונימועדףאלא
ואולם ההשגות, ועדת עם גם התייעץ הצו שנותן לאחר
לשלומו, סכנה בשל בדחיפות הנדרש מינהלי הפסקה צו
לביטחונו,לבריאותואולבטיחותושלאדםאושלהציבור,

אינוטעוןהתייעצותכאמורבסעיףקטןזהע

עלאףהאמורבסעיף32,ובהוראותלפיחוקהעתיקות,55עעתיקות )א(
ביקשגוףמבצערשותלהמשךעבודהאואישור,מאתמנהל
העתיקות לחוק 29)א( או 6 סעיפים לפי העתיקות, רשות
)בסעיףזה-רשותאואישור(,במסגרתמיזםתשתיתחיוני

מועדף,יחולוהוראותאלה:

הבדיקה חיתוכי את תבצע העתיקות רשות )1(
וחפירותהבדיקההנדרשותלשםכך,בהקדםהאפשרי
חיתוכי לביצוע המרבית התקופה מתום יאוחר ולא
בדיקהאוחפירותבדיקה,שתחילתהבמועדהזמנת

העבודה;

כהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה,אומישהואהסמיכולכך
אתהסכמתולהוצאתהצוהאמוראולמסירתהודעהלפי

סעיף218לחוקע

היחידה מנהל הסכמת כי מוצע האמור, אף על
צווים להוצאת ביחס תידרש לא לאכיפה הארצית
הנדרשיםבדחיפותבשלסכנהלשלומו,ביטחונו,בריאותו

אובטיחותושלאדםאושלהציבורע

יצויןכיבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייהניתן
להוציאצוויםמינהלייםבעילותשונות,ועלידיגורמים
שונים,ובהםיושבראשועדהמקומיתאומהנדסועדהוכן
מנהלהיחידההארציתלאכיפהעמובהרכיבמקרהשבוניתן
צומינהליעלידימנהלהיחידההארציתלאכיפה,לאיהיה

צורךבקבלתהסכמתואוהסכמתמישהואהסמיכולכךע

לסעיף קטן )ב(

מוצע להן, ובנוסף )א( קטן סעיף להוראות בדומה
ידי על הניתן להפסקתו או מפגע לסילוק צו כי לקבוע
השרלהגנתהסביבהאומישהואהסמיכולכךבהתאם
להוראותחוקלמניעתמפגעים,לאיינתןבמסגרתמיזם
תשתיתחיונימועדף,וזאתאלאאםכןנתןמנהלהאגף
האחראיעלמניעתמפגעיםבמשרדלהגנתהסביבהאת

במשרד עםמנהלהאגף לאחרשהתייעץ הסכמתולצו,
המועדף החיוני התשתית מיזם על האחראי הממשלתי

שלגביומתבקשתהוצאתהצולפיסעיףקטןזהע

לסעיף קטן )ג(

צו יינתן לא כי לקבוע גם מוצע לאמור, בהמשך
הניקיון לשמירת לחוק 13ב סעיף לפי הניקיון לשמירת
שישבוכדילעכבבאופןמשמעותיאוכדיליצורהכבדה
אלא מועדף, חיוני תשתית מיזם בקידום משמעותית
בהסכמתמנהלהאגףהאחראיעלשמירתהניקיוןבמשרד
להגנתהסביבהולאחרהתייעצותעםמנהלהאגףבמשרד

הממשלתיהאחראיעלמיזםהתשתיתהחיוניהמועדףע

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועהוראותדומותגםביחסלצוהפסקה
מינהליהניתןלפיסעיף20לחוקרישויעסקיםעלידיכל
20)ג(לחוקהאמורע אחדמהגורמיםהמפורטיםבסעיפים
בהתאםלמוצע,צולפיסעיף20לחוקלאיינתןאלאלאחר
שהגורםמוציאהצוהתייעץגםעםועדתההשגותעעם
זאת,מוצעלקבועכיצומינהליהנדרשבדחיפותבשל
סכנהלשלומואובטיחותושלאדםאושלהציבורלאיהיה
טעוןהתייעצותעםועדתההשגותכאמורבסעיףקטןזהע

ס"חהתשמ"ד,עמ'142ע 191
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)1(תעביררשות בתוםהתקופהכאמורבפסקה )2(
העתיקותלגוףהמבצעאתממצאיחיתוכיהבדיקה
האמורה הפסקה לפי שביצעה הבדיקה וחפירות

ומשמעותםבכלהנוגעלקידוםהמיזם;

בהקדם הצלה, חפירת תבצע העתיקות רשות )3(
האפשריולאיאוחרמתוםהתקופההמרביתלביצוע

חפירתהצלה,שתחילתהבמועדהזמנתהעבודהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,התקייםאחדמאלה,רשאי )ב(
מנהלרשותהעתיקותבהסכמתהמנהלהכללישלמשרד

האוצרלהאריךאתהתקופותהאמורותבאותוסעיףקטן:

התגלתהבמסגרתביצועחיתוךבדיקה,חפירת )1(
בדיקהאוחפירתהצלהכאמורבסעיףקטן)א(,עתיקה
את לבצע ניתן לא הייחודיים מאפייניה בשל אשר
תום עד האמור הקטן בסעיף האמורות הפעולות

התקופותהאמורותבו;

התקיימונסיבותחריגותאחרותשבשלהןסבר )2(
מנהלרשותהעתיקותכילאניתןלבצעאתהפעולות
האמורותבסעיףקטן)א(עדתוםהתקופותהאמורותבוע

בוצעוחיתוכיבדיקהאוחפירותבדיקהכאמורבסעיף )ג(
קטן)א()1(,ולאקיבלמנהלרשותהעתיקותעדתוםהתקופה
העניין, לפי )ב(, קטן בסעיף או קטן סעיף באותו האמורה
החלטהבבקשהלקבלתרשותאואישוראוהחלטהעלביצוע
חפירתהצלהכאמורבסעיףקטן)א()3(,יראובכךכאילונתן

אתרשותואואישורוע

)א()3(,יראו קטן בסעיף כאמור הצלה חפירת בוצעה )ד(
אותובתוםהתקופההאמורהבאותוסעיףקטןאובסעיףקטן
)ב(,לפיהעניין,כאילונתןאתרשותואואישורו,אלאאםכן

נתןרשותאואישורכאמורקודםלכןע

סעיף 55 לחוק המוצע

מוקם שבו בשטח עתיקה נמצאת כאשר כיום,
מיזםתשתיתחיונימועדף,חליםבמקריםרביםעיכובים
משמעותייםבביצועמיזםהתשתיתבשלהוראותלפיחוק
העתיקותעכדילקצראתלוחותהזמניםלטיפולבעתיקות,
מוצעלקבועכיעלאףהאמורבהוראותלפיחוקהעתיקות,
יתקייםהסדרספציפילמיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםע
חיוניים תשתית למיזמי ביחס כי לקבוע מוצע לפיכך
מועדפיםתפעלרשותהעתיקותבלוחותזמניםמקוצרים
אשריאפשרומצדאחדטיפולמיטביבעתיקות,ומצדשני

יאפשרואתהקמתהפרויקטע

בהמשךלאמורמוצעכיבמקרהשבוביקשגוףמבצע
העתיקות רשות מנהל מאת בעבודתו להמשיך אישור
בנסיבותשבהןהתגלתהעתיקהבהתאםלהוראותסעיף

6)א(לחוקהעתיקות,התשל"ח-1978,אובעתהגשתבקשה
29)א(לחוקהאמור, לביצועהפעולותהמפורטותבסעיף
וחפירות הבדיקה חיתוכי את תבצע העתיקות רשות
מתן לשם הנדרשות המוצע( בחוק )כהגדרתם הבדיקה
מענה,אםנדרשות,בתוךתקופהמוגבלתשתיקבעבהתאם
למספרריבועיהבדיקהביחסלשטחשלגביומבוקשאישורו
שלמנהלרשותהעתיקות,כךשלגביכלתאשטחאשריש
בועד30ריבועיבדיקהיהיולרשותהשלרשותהעתיקות
21ימיםולגביחפירותהצלהמוצעלקבועמכסהשל60

ימיםלכלתאשטחכאמורע

לצורך כך, במצטבר, יהיה הימים מניין כי יובהר
הדוגמה:לגבילביצועחפירותבדיקהביחסל–40ריבועי
בדיקהיעמדולרשותהשלרשותהעתיקות42ימיםלצורך
ביצועחפירותהבדיקהעמנייןהימיםבהתאםלסעיףהאמור
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רשות מנהל רשאי )ד(, קטן בסעיף האמור אף על )ה(
התקופה תום עד רשות, או אישור לתת לסרב העתיקות
)ב(,לפיהעניין,אםנוכחכי האמורהבסעיףקטן)א()3(או
עתיקה היא ההצלה, חפירת במסגרת שהתגלתה עתיקה
אשרבשלמאפייניההייחודייםוהחשיבותההיסטוריתאו
במקומה; להשאירה נדרש ממנה, הנובעת הארכיאולוגית
החלטתמנהלרשותהעתיקותכאמור,תתקבלבהתייעצותעם
המנהלהכללישלמשרדהאוצרולאחרששקלאתחשיבות
התועלת את זה ובכלל המועדף, החיוני התשתית מיזם
הציבוריתשישבקידומוואתהנזקשייגרםבשלעיכובבלוחות
הזמניםלקידוםהמיזםכתוצאהמאי–מתןהאישוראוהרשותע

בסעיףזה- )ו(

"התקופההמרביתלביצועחיתוכיבדיקהאוחפירותבדיקה"
שבהם השטח תאי למכפלת השווה ימים מספר -

נערכיםחיתוכיהבדיקהאוחפירותהבדיקה,ב־21;

ימים מספר - הצלה" חפירת לביצוע המרבית "התקופה
חפירת נערכת שבהם השטח תאי למכפלת השווה

הצלה,ב־60;

"מועדהזמנתהעבודה"-המועדשבושילםהגוףהמבצע
לרשותהעתיקותאוהתחייבלשלםבעדביצועחיתוכי

בדיקה,חפירותבדיקהאוחפירתהצלה,לפיהעניין;

"תאשטח"-שטחשלעד30ריבועיבדיקהע

יחולמהמועדשבושילםהגוףהמבצעלרשותהעתיקותאו
התחייבלשלםבעדביצועחיתוכיבדיקה,חפירותבדיקה
אוחפירתהצלה,לפיהענייןעכמוכןמוצעכיבתוםהתקופה
לביצועהבדיקותהאמורות,תעביררשותהעתיקותלגוף
הבדיקה וחפירות הבדיקה חיתוכי ממצאי את המבצע

שביצעה,ואתמשמעותםבכלהנוגעלקידוםהמיזםע

יובהרכיבמקרהשבובוצעוחיתוכיבדיקהוחפירות
בדיקהאוחפירתהצלהכאמורבסעיףהמוצע,יחולמנגנון
אישורשבשתיקהעלהחלטתושלמנהלרשותהעתיקות
ככלשלאהחליטבבקשהעדלתוםהתקופותהנתונותלוע

עםזאת,ובהינתןכיעשויהלהתגלותבמסגרתביצוע
הבדיקותהאמורותאובמסגרתחפירותהצלהעתיקהאשר
בשלמאפייניההייחודייםלאניתןלהשליםאתחיתוכי
הבדיקה,חפירותהבדיקהאוחפירותההצלה,לפיהעניין,
במועדהנקובלגביפעולההרלוונטית,וכןבמקריםשבהם

עליון, כוח מלחמות, )כגון אחרות חריגות נסיבות בשל
רשות מנהל סבר בזה( וכיוצא רצופים חגים של חודש
העתיקותכילאניתןלבצעאתהחיתוכיםאוהחפירות
מנהל רשאי יהיה זה, בסעיף הקבועה בתקופה כאמור
רשותהעתיקות,בהסכמתהמנהלהכללישלמשרדהאוצר,

להאריךאתהתקופותהאמורותע

העבודות במסגרת שבהם במקרים כי נקבע, עוד
מורכבות ויש ייחודי ממצא שמהווה עתיקה התגלתה
הזמנים בלוחות הצלה חפירות בביצוע משמעותית
האמורים,רשאיםמנהלרשותהעתיקותוהמנהלהכללי
שלמשרדהאוצרלהאריךאתלוחותהזמניםעיובהרכי
מנהלרשותהעתיקותיהיהרשאילסרבלתתאישוראו
רשותבהתאםלסעיפים6ו–29)א(לחוקהעתיקותבמקרה
שבונמצאבמהלךחפירותהצלהממצאשסבורהואכי
ישלהשאירובמקוםשבוהואנמצא,וזאתבשלייחודיותו
לאחר וזאת הארכיאולוגית, או ההיסטורית וחשיבותו
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סירובלתתרישיון
כריתהלפיפקודת

היערות

בלילגרועמהוראותסעיף47,סירובפקידהיערותלתת56ע )א(
רישיוןכריתהלאילןמוגןאולעץבוגרלפיסעיפים15ו־15א
לפקודתהיערות,לבקשתגוףמבצע,במסגרתמיזםתשתית
חיונימועדף,יינתןרקלאחרששקל,נוסףעלהשיקוליםלפי
סעיף47,גםאתעמדתרשותהרישויהאמורהבסעיף6ב)ב(

)1(לחוקהתכנוןוהבנייה)בסעיףזה-רשותהרישוי(ואת
עמדתםשלהמנהלהכללישלמשרדהאוצרוהמנהלהכללי
לשם התשתית; מיזם על האחראי הממשלתי המשרד של
קבלתעמדותרשותהרישויוהמנהליםהכללייםכאמוריפנה

אליהםפקידהיערותבקשהלקבלתעמדותיהםבכתבע

שהתייעץעםהמנהלהכללישלמשרדהאוצרושקלאת
התועלתהציבוריתשישבקידוםמיזםהתשתיתהמועדף

ואתהנזקשייגרםמאי–מתןאישורוכאמורע

סעיף 56 לחוק המוצע

בהמשךלמוצעבסעיף47לחוקהמוצעבדברקביעת
שיקוליםשעניינםקידוםמיזםתשתיתחיוניעלידיפקיד
היערות,מוצעכיביחסלמיזםתשתיתחיונימועדף,פקיד

היערותיסרבלתתרישיוןכריתהרקלאחרששקלגםאת
והמנהל האוצר משרד של הכללי המנהל של עמדתם
הכללישלהמשרדהממשלתיהאחראיעלקידוםמיזם
התשתיתוכןאתעמדתהשלרשותהרישוישלהוועדה

לתשתיותלאומיותשיובאולפניוע

לתשתיות הוועדה של הרישוי רשות של עמדתה
היא כי העובדה נוכח ביותר משמעותית לאומיות
הגורםהמעורבבתכנוןהמפורט,מהשמצדאחדמקנה
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החליטפקידהיערותלסרבלתתרישיוןכאמורבסעיף )ב(
)א(,עלאףעמדתהשלרשותהרישוישהובאהלפניו קטן
לפיאותוסעיףקטן,ימסורלגוףהמבצעולמנהלהכללישל
ויפרט כך על התשתיתהודעה מיזם על האחראי המשרד

בהודעתואתהנימוקיםלהחלטתוע

להמעורבותאינהרנטיתבהליךבאופןשמקנהלהיתרון
בבחינתכללהשיקוליםוהאינטרסיםמנקודתמבטרחבה
ומצדשני,ומאידךמאפשרלהאתהכליםלבחוןאםקיימות
חלופותהנדסיותאחרותהיכולותלמנועאתכריתתהאילן

אוהעץהבוגרע

בשלמעמדהשלרשותהרישוישלהוועדהלתשתיות
לאומיותכגורםמתכלל,יובהרכיבמקרהשבוסבורפקיד

היערותכיישמקוםלסרבלתתרישיוןלכריתתאילןאועץ
בוגר,וזאתעלאףעמדהחולקתשלרשותהרישויהסבורה
כיישמקוםבנסיבותהענייןלתתרישיוןכאמור,יודיעעל
כךתחילהלגוףהמבצע,וכןלמנהלהכללישלהמשרד
ויפרט התשתית, מיזם קידום על האחראי הממשלתי
בהודעתואתהנימוקיםלסטייהמעמדתרשותהרישוישל

הוועדהלתשתיותלאומיותע
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הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
חלק ה': הוראות שונות ותיקונים עקיפים

להתקין57עביצועותקנות רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר
תקנותלביצועוע

תיקוןפקודת
הקרקעות)רכישה

לצורכיציבור(

בפקודתהקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,1921943,בסעיף58-22ע

בסעיףקטן)2ב(- )1(

אחרי"לאיחולועל"יבוא"הרשאהכמפורטלהלן, )א(
לפיהעניין";

שר שנתן "הרשאה במילים החל הסיפה )ב(
"שנתן" אחרי ובה, ,)1( כפסקה תסומן התחבורה"
יבוא"שרהאוצראו"ובמקום"לחברתחוצהישראל
בע"מ"יבוא"לחברתחוצהישראלבע"מ,לחברתנתיבי

תחבורהעירונייםבע"מ";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

הרשאהשנתןשרהאוצרלמקורותחברת )2("
מיםבע"מ,לצורךציבורישהואמיתקןתשתית
למיםאוצורךשנובעממנואוכרוךבו,לרבות

קרקעהמיועדתלמיתקןהתפלהע";

אחריסעיףקטן)3(יבוא: )2(

)2ב(, עד )1( קטנים סעיפים הוראות אף על ")3א(
כמי מועדף חיוני תשתית מיזם של מבצע גוף יראו
)2(לרכישתקרקע שניתנהלוהרשאהלפיסעיףקטן
שחלהעליהתכניתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבניה
למיזםהתשתיתהחיוניהמועדף,ואולםהגוףהמבצע
רכישת בעניין 5ו־7 לאיפרסםהודעהלפיסעיפים
הקרקע,אלאאםכןהמליצהעלכךהוועדההמייעצת
כמשמעותהבסעיף2א;עלאףהאמור,לאיהיונתונות
לגוףהמבצעלענייןרכישתהקרקעכאמורבסעיףקטן
זההסמכויותלפיסעיפים14עד14ד;לענייןזה,"גוף
מבצע","מיזםתשתיתחיונימועדף"-כהגדרתםבסעיף

2לחוקלקידוםתשתיותלאומיות,התשפ"ג-2023ע"

חלק ה': הוראות שונות ותיקונים עקיפים

סעיף 58 לחוק המוצע

חיונייםמועדפים, תשתית חשיבותםשלמיזמי בשל
מוצעלהרשותלגוףמבצעלהשתמשבסמכויותהנתונותלשר
האוצרבפקודתהקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,1943)להלן
-פקודתהקרקעות(,לשםרכישתקרקעשחלהעליהתוכנית
למיזםתשתיתחיונימועדףעזאתלמעטהסמכויותלפיסעיפים
הקרקע מרכישת חזרה אפשרות שעניינם ו–25 14ד עד 14
בסמכות ישתמש לא מבצע גוף זאת, עם תקנותע והתקנת

לרכישת הקרקעות לפקודת ו–7 5 סעיפים לפי לו שניתנה
אלא מועדף, חיוני תשתית מיזם לצורך הנדרשת הקרקע
בכפוףלהסכמתההחיוביתשלהוועדההמייעצתכמשמעותה
בפקודתהקרקעותעסמכויותאלהיאפשרוקידוםביצועשל
מיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםבלוחותזמניםקצריםיותר
ויגבירואתהוודאותאצלגוףמבצעהדרושהלתכנוןופיתוח

השטחיםהמתוכנניםבמיזםכאמורע

22)2ב( כמוכן,מוצעלתקןאתההסדרהקבועבסעיף
שר ידי על הרשאות מתן שעניינו הקרקעות, לפקודת
להשתמש שונים לגופים בדרכים והבטיחות התחבורה

ע"ר1943,תוס'1,עמ')ע(32,)א(44;ס"חהתשפ"ב,עמ'121ע 192
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בחוקהמיםהתשי"ט-1931959,אחריסעיף108יבוא:59עתיקוןחוקהמים

"סימן ז': סמכויות רשות המים הארצית 
הקשורות למקרקעין

סמכויות
הקשורות
למקרקעין

הסמכויותהנתונותלחברהלמתןשירותימים108אע
וביובבהתאםלהוראותסימןד'בפרקג'לחוק
יהיו התשס"א-1942001, וביוב, מים תאגידי
ביצוע לצורך הארצית, המים לרשות נתונות
תפקידיה,ויחולולענייןזהכלהוראותהסימן

האמור,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לפי לממונה הנתונות הסמכויות )1(
הסימןהאמוריהיונתונותלמנהלהרשות

הממשלתית;

לענייןסעיף44שבסימןהאמור-הסכמת )2(
בעלמקרקעיןאוהודעהמראשלבעלהמקרקעין,
לאתידרשרקלענייןכניסהלמקרקעיןלצורך

קריאתמונה,תחזוקתואוהחלפתוע"

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות60-195ע

אחריסעיף252יבוא: )1(

"פטור
מהיטל

תיעולאו
סלילהבשל
מיתקןפוטו־

וולטאי

עלאףהאמורבכלדין,לאתטילעירייה252אע
בשלמיתקןפוטו־וולטאיכהגדרתובחוק
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,שהוקם
במהלךהתקופהשמיוםי"בבסיווןהתשפ"ג
)1ביוני2023(עדיוםה'בטבתהתשצ"א
מערכת בשל היטל ,)2030 בדצמבר 31(
תיעולאובשלסלילתכבישים,מדרכות
אורחובות,ובלבדשהמיתקןמשמשלקירוי
קומתגגבמבנההמיועדלחניהאולקירוי

מגרשהמיועדלחניהפתוחהע";

בלי הקרקעות בפקודת האוצר לשר הנתונות בסמכויות
מוצע הרשאהע לתת כוונה על הודעה ברשומות לפרסם
שלהן נוספות ממשלתיות תשתית חברות להסדר להוסיף
ניסיוןקודםבסמכויותאלה-חברתנתיביתחבורהעירוניים
להפקעה הסמכות כי ולוודא בע"מ, מים חברת ומקורות
שניתנתלהןהיאבקשרישירעםעיסוקיהחברהעעודמוצע
שר שנתן הרשאות על גם חל האמור ההסדר כי להבהיר

האוצרלאותםגופיםע

סעיף 59 לחוק המוצע

תשתיות הקמת על אחראית הארצית המים רשות
מים קווי התקנת זה ובכלל מים, של ולאספקה להובלה
חוק לפי מים של ולאספקה להפקה המיועדים ומיתקנים

המים,התשי"ט-1959,לפיכךהיאנדרשתמזמןלזמןלהיכנס
למקרקעיןציבורייםאופרטייםלשםביצועעבודתהע

בהתאםלאמור,מוצעלתתלרשותהמיםהארציתאת
הסמכויותהנתונותכיוםלתאגידימיםוביובלפיחוקתאגידי
מים תאגידי חוק - זה )בפרק התשס"א-2001 וביוב, מים
לשם פרטיים או ציבוריים למקרקעין כניסה לצורך וביוב(,
ביצועעבודתהעכמוכןמוצעלהקנותלמנהלרשותהמים
הממשלתיתאתהסמכויותהמוקנותלממונהעלהתאגידים

בחוקתאגידימיםוביובע

סעיף 60)2( לחוק המוצע

לסעיף בהתאם מארנונה פטורים תשתית קווי כיום
כך הפקודה את לתקן מוצע העיריותע לפקודת 274ב)ג(

ס"חהתשי"ט,עמ'169;התשע"ז,עמ'394ע 193

ס"חהתשס"א,עמ'454ע 194

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשפ"ב,עמ'1098ע 195
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בסעיף274ב)ג()3(,בהגדרה"קוויתשתית",אחרי"מוצרי )2(
נפטאוגז,"יבוא"וכןמנהרהעיליתאותת־קרקעיתשבהאו

שמעליההםעוברים"ע

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

24א,אחרי"251ד"61ע בפקודתהמועצותהמקומיות196,בסעיף
יבוא"252א"ע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-62-1965ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"ועדהמקומיתעצמאיתמיוחדת" )א(
יבוא:

- חיוניות" תשתיות לענייני השרים ""ועדת
לחוק 34)ג( בסעיף כאמור השרים ועדת
לקידוםתשתיותלאומיות;ואולםלעניין
חוקזהיהיהחברהוועדהלפיפסקה)4(
שלהסעיףהאמור,השרהממונהעלמיזם
התשתיתהחיוניאוהמיזםהחלוץ,לפי

העניין,אשרבעניינוהתכנסההוועדה;";

אחריההגדרה"חוקחופשהמידע"יבוא: )ב(

""חוקלקידוםתשתיותלאומיות"-חוקלקידום
תשתיותלאומיות,התשפ"ג-2023;";

אחריההגדרה"מבנהדרך"יבוא: )ג(

תשתית במנהרת מונחים התשתית קווי אם שגם שיובהר
המשלבתכמהתשתיות,הםיהיופטוריםמארנונהעזאתכדי
למנועתמריץלפריסתתשתיתמחוץלמנהרתתשתית)כדי
לריכוז במאמצים שיפגע דבר ארנונה(, מתשלום להימנע
אופן את לייעל שמטרתם אחת, תשתית למנהרת תשתיות
הקמתהתשתיותבישראלואתאופןהשימושבקרקע,לסייע
את ולהפחית לתשתיות הנדרשת הקרקע היקף לצמצום
הקמה מפעולות הנובעת ולתנועה לציבור ההפרעה היקף

ותפעולשלתשתיתע

סעיפים 60)1( ו־61 לחוק המוצע

מוצעלתקןאתפקודתהעיריותואתפקודתהמועצות
בגין סלילה והיטל תיעול היטל יוטלו שלא כך המקומיות
מיתקןפוטו־וולטאיהמשמשלקירויחניון)ביןשמדוברבקירוי
קומתגגבמבנהשמיועדלחניהוביןשמדוברבקירוימגרש
ליום עד הוקם המיתקן אם וזאת פתוחה(, לחניה המיועד
ה'בטבתהתשצ"א)31בדצמבר2030(עהמועדהמוצענקבע
בשיםלבליעדיייצורהחשמלבאמצעותאנרגיותמתחדשות
שנקבעובהחלטתממשלהמס'465מיוםז'בחשווןהתשפ"א
שנקבעו הפליטות הפחתת ויעדי ,)2020 באוקטובר 25(
171מיוםט"זבאבהתשפ"א)25ביולי2021(ע בהחלטהמס'
כאמור היאלתמרץהקמתמיתקנים מטרתהתיקוןהמוצע

ייצור היקף את להגדיל בקרקע, השימוש את לייעל ובכך
החשמלבאנרגיותמתחדשותולסייעבמיתוןקצבהפיתוח
שלרשתהחשמלמכיווןשחניוניםכאמורמצוייםבדרךכלל

בסמיכותלאזוריצריכתחשמלע

סעיף 62 לחוק המוצע

לפסקה )1(

מוצעלתקןאתסעיףההגדרותשבחוקהתכנוןוהבנייה
בתיקונים שימוש בהם שנעשה למונחים התאמתו לצורך

המוצעיםע

ועדת את להגדיר מוצע ו–)ב( )א( משנה בפסקאות
החוק במסגרת להקים שמוצע חיוניות לתשתיות השרים
המוצע,חוקזהיוגדרגםהואעהיותשבחוקהמוצעמופיעה
הגדרהשלתשתיותלאומיות,מובהרלמעןהסרספק,שאין
שבחוק לאומיות" "תשתיות ההגדרה את לשנות כוונה

התכנוןוהבנייהולהתאימהלזושבחוקהמוצעע

)ד(ו–)ה(מוצעלתקןאתההגדרות בפסקאותמשנה
"תכניתדרך"ו"תשתיותלאומיות"ולהוסיףלהןמתחםלשינוע
מטענירכבת,כךשיהיהניתןלאשרבמסגרתתוכניתדרך
מטענים לשינוע מתחם גם לאומית, לתשתית תוכנית או
כאמור,שהואמתחםהנדרשלפעילותהרכבת,וכךלייעל

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256;ס"חהתשפ"ב,עמ'1111ע 196
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""מבנהנלווהלקותשתיתתת–קרקעי"-מבנה
הנדסיאומבנהלניהולמינגר,שהקמתו
נדרשתבמישריןלצורךהקמתקותשתית
תת–קרקעיאומיתקןנלווהלואולצורך
כל וכן כאמור, במיתקן או בקו שימוש
בנייןאחרהדרושבמישריןלצורךהקמת
קוכאמוראומיתקןנלווהלואולצורך
לעניין הפנים; שר שקבע בהם, שימוש
הגדרהזו,"מבנההנדסי"-מבנההכולל
מכשורוציודהנדסי,חשמליואלקטרוני
לצורךייצור,השנאתאואגירתאנרגיה

לתפעולקותשתיתתת־קרקעי;";

בהגדרה"תכניתדרך",בסופהיבוא"וכןמתחם )ד(
לשינועמטענירכבת";

בהגדרה"תשתיותלאומיות"בסופהיבוא"לעניין )ה(
הנדרש תפעולי מתחם לרבות - "דרך" זו, הגדרה
לטיפולבמסילתברזלובציודהנדרשלהפעלתהשל

רכבתוכןמתחםלשינועמטענירכבת";

בסעיף5,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

נציגהשרלהגנתהסביבהבמועצההארצית, ")א1(
כאמור הארצית המועצה חברי בין נכלל לא ואם
המנהל - הסביבה להגנת השר נציג 2)ב()2( בסעיף
למנות רשאי הסביבה, להגנת המשרד של הכללי
למועצההארציתיועץסביבתי,שאינועובדהמדינה,

לענייןתוכניתמסוימתע";

בסעיף6ב- )3(

אתהליכיהתכנוןלתוואימסילותברזלשיכללובמסגרתםגם
מתחמיםכאמורענוסףעלכךמוצעבפסקתמשנה)ה(להוסיף
להגדרת"תשתיותלאומיות"הגדרהשלדרך)לענייןתשתיות
לאומיות(,כךשזותכלולגםמתחםתפעוליהנדרשלטיפול
במסילתברזלובציודהנדרשלהפעלתהשלרכבתעיוערכי
מתחםתפעולוציודנדרשכאמורכלוליםכברכיוםבמונח
"דרך"הכלולבהגדרת"תכניתדרך",כךשלמעשהפסקאות
)ד(ו–)ה(המוצעותיביאולהתאמהבמונחיםעתיקון משנה
זההואתיקוןמבהירוזאתבהמשךלפסקהדיןשניתןבבג"ץ
2535/18עירייתרמלהנ'הוועדההארציתלתכנוןובנייהשל
)2019ע05ע21(( התשע"ט באייר ט"ז )מיום לאומיות תשתיות

)פורסםבנבו(ע

לפסקאות )2(, )5(, )6(, )8(, )15( ו–)20(

לפסקה )2( ופסקה )6(

היועץ המחוזיות ובוועדות הארצית במועצה כיום
הסביבתיהואנציגהשרלהגנתהסביבהעהדברנובעמתקנה1

הסביבה(, על השפעה )תסקירי והבנייה התכנון לתקנות
התשס"ג-2003)להלן-תקנותהתסקירים(,הקובעתכייועץ
התכנון, במוסד הסביבה לאיכות השר נציג הוא סביבתי
גם נובע המחוזית לוועדה המוגשת דרך תוכנית ולעניין
6ה סעיף זאת לעומת והבנייהע התכנון לחוק 119ג מסעיף
לחוקהתכנוןוהבנייהקובע,ביןהשאר,כיליועץהסביבתי
שלהוועדהלתשתיותלאומיות)להלן-הות"ל(ימונה,על
בות"ל, הסביבה להגנת השר ונציג הות"ל ראש יושב ידי
מישאינועובדהמדינהעכךגםסעיף7)א()4(לחוקלקידום
הבנייהבמתחמיםמועדפים)הוראתשעה(,התשע"ד-2014,
קובעכיליועץהסביבתילוועדהלמתחמיםמועדפים)להלן
שאינו מי הוועדה, ראש יושב ידי על ימונה, הותמ"ל( -

עובדהמדינהע

ובותמ"ל, בות"ל הקבוע ההסדר של יעילותו בשל
בשלב מוצע מיטבית, בצורה פרויקטים הקמת המאפשר
המוצע, 264א)ד( סעיף לפי צו ייקבע לא עוד וכל ראשון
ליועץ למנות יוכל הסביבה להגנת השר נציג כי לקבוע
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בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"אועלפיתכניתמועדפת )1(
לדיור"יבוא"עלפיתוכניתמועדפתלדיוראועל
פיתוכניתמפורטתלתשתיותלאומיותשאושרה
לענייןמתןהרשאה או עלידיועדהמחוזית,

כאמורבסעיף145)ו()1א(";

תוכניתמועדפת )1(,במקום"או בפסקה )2(
לדיור מועדפת תוכנית פי "על יבוא לדיור"
אועלפיתוכניתמפורטתלתשתיותלאומיות
מחוזית"ובסופהיבוא שאושרהעלידיועדה
"לענייןפסקהזו,"היתר"-למעטהרשאהכאמור

בסעיף145)ו()1א(";

בהגדרה"תכניתמיתארארציתמפורטת )3(
לתשתיותלאומיות",המילים"ומצורףלהתשריט

שלהשטחשעליוהיאחלה"-יימחקו;

לדיור" מועדפת "תכנית ההגדרה אחרי )4(
יבוא:

לאומיות לתשתיות מפורטת ""תכנית
שאושרהעלידיועדהמחוזית"-
לאומית, תשתית להקמת תכנית
המאפשרות הוראות הכוללת
בלא לאומית לתשתית היתר מתן
טרם נוספת תכנית באישור צורך
העבודה, ביצוע או ההיתר מתן

שאושרהעלידיועדהמחוזיתע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

לעניין )ב(, קטן בסעיף האמור אף על ")ב1(
מתןהיתרלפיתוכניתמיתארארציתמפורטת
לתשתיותלאומיותשלאמצורףלהתשריטשל
השטחשעליוהיאחלה,ולענייןמתןהיתרלפי
תוכניתמפורטתלתשתיותלאומיותשאושרהעל
ידיועדהמחוזית,יחולוהוראותהסעיףהקטן

האמור,רקאםמתקייםלפחותאחדמאלה:

חיוני תשתית למיזם הוא ההיתר )1(
כהגדרתובסעיף2לחוקלקידוםתשתיות

לאומיות;

שלפיה הוראה בתוכנית נקבעה )2(
יחולולגביההוראותסעיףקטן)ב(;



823 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

לאנקבעהבתוכניתהוראהכאמור )3(
הוועדה החלטת והתקבלה ,)2( בפסקה
עמדת את ששמעה לאחר המחוזית,
הוועדההמקומיתהנוגעתבדברשלפיה
חלקה, או כולה התוכנית, לגבי יחולו

הוראותסעיףקטן)ב(ע";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"סעיף261)ה("יבוא"או)ה1("; )ג(

בסעיףקטן)ד(,ברישה,אחרי"בסעיף261)ה("יבוא )ד(
"ו–)ה1(";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

סעיף זה ובכלל דין, בכל האמור אף על ")ה(
145)א3(,)ג2(ו–)ג3(,ראתהרשותהרישויכאמור
השיב לא מאשר גורם כי )ב()1(, קטן בסעיף
לפנייהלענייןבקשהלהיתרבתוךהמועדשבו
לפנייה שהשיב או דין לפי להשיב עליו היה
כאמורוכללבתשובתוהגבלותאותנאיםשיש
בהםכדילסכלאתמתןההיתראולהקשותעליו
באופןבלתיסביר,רשאיתרשותהרישוילתת
היתראףבלאשהשיבהגורםהמאשרלפנייהאו
שלאבהתאםלתנאיםאולהגבלותשכללהגורם
המאשרבעמדתו,לפיהעניין,ובלבדשמתקיימים
התנאיםשלהלןובכפוףלהוראותסעיףקטן)ו(:

התוכניתשעלפיהמבוקשההיתר )1(
היאתוכניתלתשתיתלאומיתולאנקבע
בהכיאישורושלגורםמאשרהואתנאי

למתןהיתר;

רשותהרישוינתנהלגורםהמאשר )2(
לפניה, טענותיו את להשמיע הזדמנות

לפנישקיבלהאתהחלטתהע

רשותהרישוילאתיתןהיתרלפיסעיףקטן)ה(אם )ו(
סברהכיישבמתןהיתרכאמורכדילגרוםסיכוןממשי
סביבתי למפגע לגרום כדי או לבריאותו או לציבור

חמורע

לעניין יחולו )ה(ו–)ו( קטנים סעיפים הוראות )ז(
ובשינוי המחויבים בשינויים להיתר, בקשה קליטת
זה:בכלמקום,במקום"רשותהרישוי"יקראו"מתכנן

הוועדהלתשתיות"ע
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נוסף גוף לרבות - מאשר" "גורם זה, בסעיף )ח(
כתנאי  דין לפי נדרשים התייחסותו או שאישורו

לקליטתבקשהלהיתראולמתןהיתרע";

אחריסעיף6דיבוא: )4(

"ועדתמשנה
שלהוועדה

לתשתיות
לעניין

שמיעת
טענות

מקרב6ד1ע תבחר, לתשתיות הוועדה )א(
חברים, שבעה בת משנה ועדת חבריה,
לשמיעתטענותלענייןבקשהלהרשאה
כאמור ארצית מיתאר תוכנית פי על
ועדת - זה )בסעיף 145)ח()3( בסעיף

המשנהלשמיעתטענות(,וזההרכבה:

יושבראשהוועדהלתשתיות, )1(
והואיהיהיושבראשועדתהמשנה

לשמיעתטענות;

מתכנןהוועדה; )2(

נציגשרהאנרגיה )3(
והתשתיות;

נציגהשרלהגנתהסביבה; )4(

נציגשרהאוצר; )5(

נציגהשלטוןהמקומי; )6(

הוועדה חברי מקרב חבר )7(
,)9( בפסקאות המנויים לתשתיות

)13(או)14(שבסעיף6אע

דיןהחלטתועדתהמשנהלשמיעת )ב(
לתשתיות, טענותכדיןהחלטתהוועדה
על יחולו לא 6ג)ב( סעיף והוראות

ההחלטהע";

בסעיף6ה)א(,המילים"מתוךרשימהשיקבעשרהפנים )5(
בהסכמתהשרלאיכותהסביבה"-יימחקו;

בסעיף8,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )6(

נציגהשרלהגנתהסביבהבוועדההמחוזית ")א1(
עובד שאינו סביבתי, יועץ לוועדה למנות רשאי

המדינה,לענייןתוכניתמסוימתע";

סביבתיבמועצההארצית,יועץסביבתיחיצוני,שאינועובד
המדינה,לענייןתוכניתמסוימתעבאופןזה,יוכלנציגהשר
חיצוניים סביבתיים ביועצים גם להיעזר הסביבה להגנת
הנחיות קביעת זה ובכלל לבצע, שעליו הפעולות לצורך
תסקירים של בחינה הסביבה, על השפעה תסקיר להכנת
כאמורהמוגשיםומתןחוותדעתלגביהםעהיעזרותביועצים
סביבתייםחיצונייםייתכןשתוכללצמצםאתלוחותהזמנים
הקבועים במועדים עמידה תוך וזאת תוכניות, להכנת
בתקנותהתסקיריםובמועדיםשמוצעלקבועבסעיף48ז)ב(

המבוססיםעלהמועדיםשלפיהםפועלהיועץהסביבתישל
הות"ל)כמפורטבסעיף76גלחוקהתכנוןוהבנייה(עיודגשכי
סעיף48ז)ב(המוצעגוברעלהמועדיםשלענייןתוכניתדרך
48ז)ב()1( 119גלחוקהתכנוןוהבנייה,ועלכןבסעיף בסעיף
סעיף לעניין דרך לתשריט מפורשת התייחסות יש המוצע
119געיובהרגםכיאיןבהסדרזהכדילגרועמכךשנציגהשר
להגנתהסביבהבמועצההארציתובוועדההמחוזיתשהוא
עובדהמשרדלהגנתהסביבה,יהיההיועץהסביבתילגבי

תוכנית,כלעודלאהוצאצולפיסעיף264א)ד(ע
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אחריסעיף11א4יבוא: )7(

"ועדתמשנה
שלהוועדה

המחוזית
לעניין

שמיעת
טענות

תוקם,מקרבחבריהוועדההמחוזית,11א5ע )א(
ועדתמשנהלשמיעתטענותלענייןבקשה
ארצית מיתאר תוכנית פי על להרשאה
כאמורבסעיף145)ח()3()בסעיףזה-ועדת

משנהלשמיעתטענות(,וזההרכבה:

המחוזית, הוועדה ראש יושב )1(
והואיהיההיושבראש;

מתכנןהמחוז; )2(

נציגשרהאנרגיהוהתשתיות; )3(

נציגהשרלהגנתהסביבה; )4(

חברשתבחרהוועדההמחוזית )5(
המנויים הוועדה חברי מקרב

בסעיף7)א()12(ע

לשמיעת משנה ועדת החלטת דין )ב(
מחוזית, ועדה החלטת כדין טענות
והוראותסעיפים11דו־11הלאיחולועל

ההחלטהע";

אחריסעיף48ויבוא: )8(

"לוחות
זמנים

לפעולות
שבאחריות

יועץסביבתי,
לענייןתסקיר

השפעהעל
הסביבה

במיזם
תשתיתחיוני

בסעיףזה-48זע )א(

"יועץסביבתי"-כלאחדמאלה:

הסביבה להגנת השר נציג )1(
במועצההארציתאויועץסביבתי
לפי הארצית למועצה שמונה

סעיף5)א1(;

הסביבה להגנת השר נציג )2(
בוועדההמחוזיתאויועץסביבתי
לפי המחוזית לוועדה שמונה

סעיף8)א1(;

להגנת השר שנציג פי על ואף הטוב הסדר למען
שנציגי מאחר הארצית, במועצה בפועל חבר הסביבה
התכנון בחוק מצוינים אינם במועצה החברים הממשלה
והבנייהבמפורשבחלוקהלמשרדיהממשלההשונים)ראו
סעיף2)ב()2(לחוקהתכנוןוהבנייה(,מוצעלהתייחסבסעיף
5)א1(המוצעגםלמצבשבולאמכהןבמועצההארציתנציג
השרלהגנתהסביבה,שאזמוצעלקבועשהיועץהסביבתי
למועצההארציתלענייןתוכניתמסוימתימונהעלידימנכ"ל
המשרדלהגנתהסביבה,וזאתכלעודלאהוצאצולפיסעיף
264א)ד(עמאחרשהחבריםבוועדההמחוזיתמנוייםבמפורש
בחלוקהלמשרדיהממשלההשונים)ראוסעיף7)א()2(לחוק
התכנוןוהבנייה(,איןצורךלהציעהסדרזהלענייןמנכ"ל

המשרדלהגנתהסביבהבסעיף8)א1(המוצעע

לפסקה )15(

את לתקן יש 8)א1(, בסעיף המוצע לתיקון בהמשך
סעיף119ג)א(לחוקהתכנוןוהבנייההמתייחסלתוכניתדרך
המוגשתלוועדהמחוזיתומזכיראתהיועץהסביבתילוועדה
המחוזית,ולהבהירשהיועץהסביבתייוכללהיותגםיועץ
8)א1( לסעיף בהתאם שמונה המדינה עובד שאינו חיצוני

המוצעע

לפסקה )8(

כיוםלוחותהזמניםלענייןתסקיריהשפעהעלהסביבה
לגביתוכניותהמוגשותלמועצההארציתולוועדהמחוזית,
התכנון לחוק 119ג ובסעיף התסקירים בתקנות קבועים
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"מיזםתשתיתחיוני"-כהגדרתובסעיף2
לחוקלקידוםתשתיותלאומיות;

- סביבתי" יועץ שבאחריות "הפעולות
הפעולותשעליועץסביבתילבצע

לפיחוקזה,לענייןתסקיר;

"תסקיר"-תסקירהשפעהעלהסביבהע

עלאףההוראותשנקבעולפיחוקזה )ב(
לגביהפעולותשבאחריותיועץסביבתי,
יועץ יפעל חיוני תשתית מיזם לעניין
סביבתיבהתאםללוחותהזמניםכמפורט

להלן:

היועץהסביבתייגישלמוסד )1(
לעריכת הנחיות הצעת התכנון
מיום ימים שבעה בתוך תסקיר,
להכין לו הורה התכנון שמוסד
לו והומצאה הנחיות הצעת
דרך תוכנית ולעניין התוכנית,
מיום - 119ג בסעיף כמשמעותה
תשריט הסביבתי ליועץ שהוגש

דרך;

והבנייהלענייןתוכניתדרךהמוגשתלוועדההמחוזיתעמוצע
חשיבות ומתוקף חיוניים, תשתית מיזמי לעניין כי לקבוע
הזמנים לוחות הישראלי, למשק אלה מיזמים של קידומם
לענייןתסקיריהשפעהעלהסביבהיהיוקצריםיותר,וזאת
בדומהללוחותהזמניםהקבועיםלענייןתסקיריהשפעהעל
)ראו הסביבהלתוכניותלתשתיתלאומיתהנידונותבות"ל
סעיף76גלחוקהתכנוןוהבנייה(עכך,מוצעלקבועכילעניין
מיזמיתשתיותחיונייםהיועץהסביבתייגישהצעתהנחיות
מיום ימים 7 בתוך הסביבה על השפעה תסקיר לעריכת
שהורהלומוסדהתכנוןלהכיןהצעהלהנחיותוהומצאולו
המסמכיםהנדרשיםלשםכךלגביהתוכנית-קריהגבולות
המוצעיםלתוכניתעעודיובהרכיהוראהזותחולגםלעניין
והבנייה, התכנון לחוק 119ג לסעיף בהתאם דרך תוכניות
תשריט הסביבתי ליועץ מוגש הקיים הסעיף פי על שם
דרך,ישירותעלידימגישתוכניתהדרך,ובלאצורךבפנייה
לעניין הזמנים לוח כי לקבוע מוצע עוד התכנוןע ממוסד
אינו התסקיר כי התכנון ולמוסד התוכנית למגיש הודעה
בתיקונים צורך יש כי או הנדרשות ההנחיות בכלל עומד
והשלמותלתסקיראוכיישלהגישתסקירחדשאםהתסקיר
שהוגשלקויבאופןהמחייבזאת,יעמודגםהואעל7ימיםע
יובהרכיאםלאנתןהיועץהסביבתיהודעהכאמור,יראו
בהגשתו או לתסקיר והשלמות בתיקונים צורך אין כאילו
מחדש,וכיהתסקירעומדבהנחיותשניתנולהכנתועלעניין
התסקיר קבלת מיום ימים 14 בתוך כי מוצע הדעת, חוות

העומדבכללההנחיות)אושלאניתנהלגביוהודעהכאמור
בפסקה)2(המוצעת(,יגישהיועץהסביבתיאתחוותדעתו

למוסדהתכנוןע

לפסקה )20(

הארצית למועצה הסביבתיים שהיועצים לוודא כדי
או הסביבה להגנת השר נציגי שהם המחוזיות ולוועדות
שמתמניםעלידינציגהשרלהגנתהסביבהבהתאםלמוצע
בתשתיות העוסקות תוכניות לעניין ו–)6(, )2( בפסקאות
לאומיותאובמיזמיתשתיתחיוניים,ובכללזהתוכניותשהן
תוכניותדרך,יעמדובמועדיםהקבועיםבתקנותהתסקירים
שר כי מוצע העניין, לפי ,)8( בפסקה המוצע 48ז ובסעיף
הפניםושרהאוצר)בפסקהזו-השרים(יבחנואתעמידתם
שלהיועציםהסביבתייםכאמורבמועדיםכאמורעזאתלמעט
בענייןהבחינהשלתוצאותתקופתהמדידההראשונהאשר
ייבחנורקעלידישרהפנים,כאמורבסעיףקטן)ח(לסעיף
השרים ידי על המשותפת הבחינה כי מובן המוצעע 264א
)ד( קטן סעיף לפי צו הוציא לא הפנים שר אם רק תהיה
המדידה תוצאות את שבחן לאחר המוצע, 264א בסעיף
הראשונהעבחינתעמידתםשלהיועציםהסביבתייםתהיה
תסקיר לגבי התסקירים שבתקנות במועדים עמידה לעניין
השפעהעלהסביבהלגביתוכניותשנדונותבמועצההארצית
ובוועדותמחוזיותואשרעוסקותבתשתיותלאומיותכהגדרת
קרי - דרך בתוכנית וכן והבנייה התכנון בחוק זה מונח
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היועץהסביבתייודיעלמגיש )2(
התוכניתולמוסדהתכנון,אםהדבר
מיום ימים שבעה בתוך נדרש,
שהוגשלותסקיר,כיהתסקיראינו
עומדבכלההנחיותאושישצורך
בתיקוניםוהשלמות,אושהתסקיר
שהוגשלקויבאופןהמחייבהכנת
היועץ שלח לא חדש; תסקיר
בתוך כאמור הודעה הסביבתי
התסקיר את יראו ימים, שבעה

כעומדבכלההנחיות;

חוות יגיש הסביבתי היועץ )3(
דעתלמוסדהתכנוןבתוך14ימים
ממועדקבלתהתסקירהעומדבכל

ההנחיותע";

בסעיף49,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )9(

עלאףהאמורבסעיף156)ב(,לאתחולהתוספת ")ב(
השנייהעלתוכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיות

לאומיותע";

תוכניתמיתארארציתלתשתיותלאומיות,תוכניתלתשתית
לאומיותשנדונהבוועדההמחוזיותוכןתוכניתדרך,ולעניין
מיזמיתשתיתחיוניים,בהתאםלמועדיםהמפורטיםבסעיף
שבסעיף מההגדרה כעולה תיעשה, המדידה המוצעע 48ז
קטן)א(המוצע,עלידיחישובהממוצעשלפרקהזמןשבו
בוצעהפעולהשעלהיועץהסביבתילבצע,לענייןכלאחת
חל להתבצע עליה שבו שהמועד האמורות מהפעולות
מפרק נמוך להיות הממוצע על המדידהע תקופת במהלך
הזמןהקבועבתקנותהתסקיריםאושווהלועלענייןפעולות
לגבימיזמיתשתיתחיוניים,עלהממוצעשלפרקהזמןשבו
אחת כל לעניין לבצע, סביבתי יועץ שעל פעולה בוצעה
מהפעולותשהמועדשבועליהלהתבצעחלבמהלךתקופת
המדידה,להיותשווהאונמוךל־120%מפרקהזמןהקבוע
בפסקההרלוונטיתבסעיף48ז)ב(המוצעעכאמורבסעיףקטן
)ב(המוצע,כלתקופתמדידההיאתקופהשל24חודשיםע
מוצעלקבועבסעיףקטן)ו(שלצורךבחינהכאמורבסעיפים
שביחסלכלתקופתמדידה,לא המוצעים, ו–)ב( )א( קטנים
יאוחרמתום3חודשיםמתוםתקופתהמדידה,יגישהמנהל
הכללישלהמשרדלהגנתהסביבהלשרהפנים,שרהאוצר
והשרלהגנתהסביבהחוותדעתעלעמידתםשלהיועצים
הנסיבות פירוט לרבות האמורים, הזמן בפרקי הסביבתיים
בשליטתם אינם המנכ"ל, של לעמדתו הם, אם לאיחורים
שלהמשרדלהגנתהסביבהוהיועציםהסביבתייםעיובהרכי
חוותהדעתתוגשגםלשרלהגנתהסביבה,מכיווןשהשרים
מתייעציםעימו,כמוצעבסעיףקטן)ד(עבסעיףקטן)ג(מוצע
הסביבתיים היועצים של אי־עמידה תהיה אם כי לקבוע
בפרקיהזמןהאמורים,השריםיבחנואתהסיבהלאי־עמידה

זו,ביןהשארעלבסיסחוותדעתשיגישלהםהמנהלהכללי
3 שלהמשרדלהגנתהסביבה,אםיגיש,אשרתוגשבתוך
חודשיםמתוםתקופתהמדידהעחוותהדעתתכלולפירוט
אםאי־העמידהנבעהמנסיבותאוגורמיםשאינםבשליטתם
נבעו שהאיחורים השרים סברו הסביבתייםע היועצים של
מנסיבותשבהןלאהיהבידיהמשרדלהגנתהסביבהככלל
והיועציםהסביבתייםבפרטלמנועאתהעיכובבזמנים,לא

יראובכךכחריגהמהמועדיםהאמוריםע

בסעיףקטן)ז(מוצעלקבועכיתקופתהמדידההראשונה
המוצע החוק של תחילתו ממועד חודשים 18 בתום תחל
וזאתכדילאפשרלמשרדלהגנתהסביבהלהיערךלעמידה

במועדיםהנדרשיםע

הפנים, שר נוכח אם כי לקבוע מוצע )ד( קטן בסעיף
אוהשריםלגביבחינהשלתקופתמדידהשאינההתקופה
במועדים עמדו לא הסביבתיים היועצים כי הראשונה,
בלוחות "עמידה בהגדרה למפורט בהתאם הנדרשים
הזמניםלביצועהפעולותשבאחריותיועץסביבתי,בתקופת
מתום ימים 180 בתוך בצו, לקבוע רשאי הוא המדידה",
תקופתהמדידה,ולאחרהתייעצותעםהשרלהגנתהסביבה
)ואםהשרלהגנתהסביבהלאהשיבלהתייעצותעימובתוך
כי עימו(, ההתייעצות חובת קוימה כאילו יראו ימים, 21
המחוזית ובוועדה הארצית במועצה הסביבתיים היועצים
ימונו אשר המדינה עובדי שאינם חיצוניים יועצים יהיו
עלידייושבראשמוסדהתכנוןונציגהשרלהגנתהסביבה
במוסדהתכנוןהרלוונטי)ולענייןהיועץהסביבתילמועצה
השר נציג שהוא חבר הארצית במועצה אין אם הארצית,
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אחריסעיף53יבוא: )10(

"אישור
תוכנית
מיתאר
ארצית

מפורטת
לתשתיות

לאומיות

53,החליטה53אע בסעיף עלאףהאמור )א(
לאישור להגיש הארצית המועצה
הממשלהתוכניתמיתארארציתמפורטת
בסעיף כהגדרתה לאומיות לתשתיות
הארצית המועצה מזכיר ישלח 6ב)ב(,
בתוך הממשלה למזכיר התוכנית את
את לידיו שקיבל מיום ימים חמישה
התוכנית,ויראואתהתוכניתכמאושרת
מהמועד ימים 14 בתום הממשלה בידי
שבונשלחההתוכניתלמזכירהממשלה,
אלאאםכןביקשחברהממשלה,במהלך
התוכנית את להביא האמורה, התקופה

לדיוןבממשלהע

ביקשחברהממשלהלהביאתוכנית )ב(
לדיוןבממשלהלפיהוראותסעיףקטן)א(,
יתקייםהדיוןבתוך14ימיםמהיוםשבו
ביקשחברהממשלהכאמור,והממשלה
את לאשר אם כאמור בדיון תכריע
התוכניתבלאשינויאו,לאחרדיוןחוזר

במועצה,לאשרהבשינויאולדחותהע

ומנכ"ל הארצית המועצה ראש יושב אזי הסביבה להגנת
וזאת הסביבתי(, היועץ את ימנו הסביבה להגנת המשרד
באופןרוחביביחסלכלהתוכניותהמוגשותלמוסדותהתכנון
האמורים,לארקתוכניותלתשתיותלאומיות,תוכניותדרך
ותוכניותלמיזמיתשתיתחיוניים,וזאתבדומהלהסדרהקבוע
כיוםבות"לעבהתאםמוצעלקבועכייקראואתסעיפים5)א1(
ו־8)א1(המוצעיםבאופןהאמור,וכילענייןסעיף119גלחוק
על שמונה היועץ הסביבתי היועץ יהיה והבנייה התכנון
ידייושבראשהוועדההמחוזיתונציגהשרלהגנתהסביבה

בוועדההמחוזיתע

הנוגעות מעבר הוראות לקבוע מוצע )ט( קטן בסעיף
למצבשבונקבעצוכאמורבסעיףקטן)ד(המוצע,כךשעד
למינוייועץסביבתיעלידייושבראשמוסדהתכנוןונציג
כזה, נציג אין )ואם התכנון במוסד הסביבה להגנת השר
להגנת המשרד ומנכ"ל התכנון מוסד ראש יושב ידי על
נציג שהוא בין הסביבתי, היועץ לכהן ימשיך הסביבה(,
השרלהגנתהסביבהוביןשהואיועץחיצונישמונהעלידי
נציגהשרלהגנתהסביבהלתוכניתמסוימת,ומוצעלתחום
זאתבתקופהשלאתעלהעלעשרהחודשיםכדישהתלות
המחליף את למנות הסביבה להגנת השר נציג בהסכמת
לעיכובבמינוי תביא לא לוועדה, הסביבתי הייעוץ לעניין
יועץסביבתילפיההסדרהחדשובכךתפגעבקידוםתוכניותע
מובהרכיאיןבהסדרהמוצעכדילשנותאתהעובדהשחבר
מוסדהתכנוןהואנציגהשרלהגנתהסביבה,והשינויהוא

אךבנוגעלתפקידיהיועץהסביבתיע

לפסקה )5(

והבנייה התכנון לחוק 6ה)א( סעיף את לתקן מוצע
אשרכיוםקובעכי"יושבראשהועדהלתשתיותונציגהשר
מתוך לוועדה, ימנו לתשתיות בוועדה הסביבה לאיכות
רשימהשיקבעשרהפניםבהסכמתהשרלאיכותהסביבה,
יועץסביבתי,אחדאויותר,שאינועובדהמדינה",כךשיימחק
החלקהנוגעלבחירתהיועץדווקאמתוךרשימההמאושרת
עלידיהשריםעהדברמוצעבשיםלבלכךשממילאמדובר
במעורבות צורך ואין המכרזים לדיני כפוף אשר בהליך

השריםע

לפסקה )3(

לפסקאות משנה )א( ו–)ג(

בסמכויות עוסק והבנייה התכנון לחוק 6ב)ב( סעיף
על היתר מתן לעניין כי נקבע בסעיף הות"לע של הרישוי
פיתוכניתלתשתיתלאומית,כהגדרתהשם,רשותהרישוי
ולות"ל הות"ל, ומתכנן הות"ל ראש מיושב מורכבת תהיה
124 מס' תיקון במסגרת המקומיתע הוועדה סמכויות יוקנו
הורחבו ,)124 מס' תיקון - )להלן והבנייה התכנון לחוק
סמכויותהרישוישלהות"ל,גםלענייןתוכניתמיתארארצית
מפורטתלתשתיותלאומיותאותוכניתמועדפתלדיור,לצד
רשות להרכב ייווסף אלה, תוכניות לפי בהיתר כי קביעה
הרישויגםמהנדסהוועדההמקומיתשבתחומהנמצאהשטח
124 תיקון במסגרת להיתרע הבקשה בתחום ביותר הגדול
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)ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
חיוני תשתית מיזם התוכנית כללה
2לחוקלקידום מועדףכהגדרתובסעיף
14 תקופת ובמהלך לאומיות, תשתיות
הימיםכאמורבסעיףקטן)א(ביקשחבר
בממשלה, לדיון תובא היא כי ממשלה
לענייני השרים בוועדת הדיון יתקיים
מהיום ימים 14 בתוך חיוניות תשתיות
שבוביקשחברהממשלהכאמור,ויראו
אתהחלטתהוועדהכהחלטתהממשלה;
הוועדהתכריעבדיוןכאמוראםלאשר
דיון לאחר או, שינוי בלא התוכנית את
חוזרבמועצה,לאשרהבשינויאולדחותהע

לענייןסעיףקטן)ג(,יהיהחברועדת )ד(
לפי חיוניות תשתיות לענייני השרים
לקידום לחוק 34 סעיף של )3( פסקה
נוסף מקום ממלא לאומיות, תשתיות

ליושבראשהוועדהע";

לתשתיות מפורטת ארצית מיתאר לתוכנית הגדרה נוספה
הוראות הכוללת בתוכנית מדובר כי נקבע שם לאומיות,
המאפשרותמתןהיתרלתשתיתלאומיתבלאצורךבאישור
תוכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה,ומצורף

להתשריטשלהשטחשעליוהיאחלהע

תוכנית הגדרת את לתקן מוצע )א()3( משנה בפסקת
מיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיות,כךשלאתהיה
חובהלצרףלהתשריטשלהשטחשעליוהיאחלהכאמור
)תוכניתשכזויכולהלהיותלמשלתוכניתמכוחסעיף145)ח(
לחוקהתכנוןוהבנייה(,וזאתכדישרשותהרישוישלהות"ל
היתרים להוציא תוסמך העניין( לפי עצמה, הות"ל )או
את שכולל המורחב בהרכבה וזאת כאמור, תוכנית מכוח
הגדול השטח נמצא שבתחומה המקומית הוועדה מהנדס
שגם מכיוון מוצע תיקוןזה להיתרע הבקשה בתחום ביותר
מסדירות תשריט להן צורף שלא ארציות מיתאר תוכניות
אתהאפשרותלהקמתןשלתשתיותלאומיותחשובותואין
הות"ל של הרישוי לרשות לפנות ניתן יהיה שלא הצדקה

לצורךהוצאתהיתרמכוחןע

בפסקאותמשנה)א()1(ו–)2(מוצעלהרחיבאתסמכות
מהנדס את גם הכולל בהרכב הות"ל, של הרישוי רשות
לאומית תשתית לגבי גם שתחול כך המקומית, הוועדה
שנכללתבתוכניתשאושרהעלידיועדהמחוזיתעתיקוןזה
תשתיות של וההקמה הרישוי הליכי האצת לצורך נדרש
מאושרת קרובות שלעיתים העובדה רקע ועל לאומיות
ולא המחוזית בוועדה תוכנית במסגרת לאומית, תשתית
מיתאר תוכנית או לאומית לתשתית תוכנית באמצעות

ארציתע

נוסףעלכךמוצעלצייןגםשרשותהרישוישלהות"ל,
ומתכנן לתשתיות הוועדה ראש יושב את הכולל בהרכבה
הוועדהבלבד,מוסמכתגםלתתהרשאהלפיסעיף145ו)1א(
וכי )16()א(, בפסקה המוצע בנוסחו והבנייה התכנון לחוק
הסמכהזוהיאלמתןהרשאהמכוחכלתוכנית,לארקתוכנית
לתשתיתלאומית)כלומרתוכניתשנידונהבות"ל(אלאאף
תוכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיות,תוכנית
לתשתיותלאומיותשאושרהעלידיועדהמחוזיתותוכנית
מועדפתלדיורעבשלכךבפסקה)א()1(מוצעלתקןאתסעיף
רשות לסמכויות ולהוסיף והבנייה, התכנון לחוק 6ב)ב(
145)ו()1א(לחוק הרישוישלהות"למתןהרשאהלפיסעיף
המונח כי להבהיר מוצע )א()2( ובפסקה והבנייה, התכנון
"היתר"הואלמעטהרשאהכאמורבסעיף145)ו()1א(ומובןכי
לענייןהרשאהכאמורהרכברשותהרישויהואיושבראש

הוועדהומתכננהבלבדע

לעניין )3( עד )א()1( משנה בפסקאות למוצע בהמשך
הרחבתסמכותרשותהרישוישלהות"ל,מוצעבפסקתמשנה
אחד לפחות של בהתקיימותו אלה הרחבות להתנות )ב(
משלושהתנאים:האחדכיההיתרהואלמיזםתשתיתחיוני
לחוק 1 לסעיף בהתאם כי ויובהר המוצע, בחוק כהגדרתו
)כאשר הרשאה גם כוללת "היתר" הגדרת ובנייה התכנון
החריגשנקבעלכךבסעיף6ב)ג(לחוקהתכנוןוהבנייה,נקבע
)ג(האמורולאביחסלשארהסעיפים רקביחסלסעיףקטן
הקטניםשבסעיף6ב(עעלכןיהיהניתןלפנותלרשותהרישוי
גםלצורךקבלתהרשאה,בהתקייםתנאיהמסמיךאתרשות
מבוקש שמכוחה התוכנית כי הוא השני התנאי הרישוי;
ההיתר)אוההרשאהכמוסברלעיל(כוללתהוראהשיחולו
לגביהתוכניתהוראותסעיףקטן)ב(שבסעיף6בלחוקהתכנון
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בסעיף62א)א(,אחריפסקה)24(יבוא: )11(

הוספתשימושיםלטעינתאוטובוסיםחשמליים, )25("
למבניהתרעננותלנהגים,לשירותיםבסיסייםלרווחת
לצורך במישרין הנדרש שימוש כל או הנוסעים
לחניון המיועד במגרש ציבורית, תחבורה הפעלת
לעידודהשימושבתחבורהציבוריתאוהמיועדלמסוף
לצורך לבנייה מותר שטח הוספת וכן אוטובוסים,
השימושיםהאמורים,ובלבדשתוספתהשטחכאמור
לאתעלהעל100מ"ראועל10%משטחהמגרש,לפי

הנמוךמביניהםע";

בסעיף76ג- )12(

אחריפסקה)10(יבוא: )א(

הגשתתוכניתלממשלהלפיפסקאות)9()ב( ")10א(
או)10(והכרעתהממשלהאוועדתהשריםלענייני
תשתיותחיוניות,לפיהעניין,לגביהתוכנית,יהיו
בהתאםלהוראותסעיף53א,ולענייןזהיקראו
אתהסעיףהאמורכךשבמקום"מזכירהמועצה
הארצית"יקראו"מזכירהוועדהלתשתיות"ובמקום

"במועצה"יקראו"בוועדהלתשתיות";

בפסקה)11(,במקום"בסעיף156)א("יבוא"בסעיף )ב(
"התוספת 156",במקום"תחול"יבוא"יחולו"ואחרי

הראשונה"יבוא"והתוספתהשנייה";

והבנייהעיצויןכיסעיף6ב)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהמתייחס
להרשאהמכוחתוכניתלפיסעיףקטן)ב(,כךשאףאםהוראות
רשות 6ב, שבסעיף )ב( קטן לסעיף הפניה יכללו התוכנית
הרישוישלהות"לתהיהמוסמכתלאשרהרשאהגםמכוח
נקבעה לא אם אף כי הוא השלישי והתנאי )ד(; קטן סעיף
להקנות ניתן יהיה השני, בתנאי כאמור הוראה בתוכנית
באמצעות הות"ל של הרישוי לרשות הרישוי סמכות את
קבלתהחלטהבוועדההמחוזית,לאחרששמעהאתעמדת
סעיף הוראות יחולו כי בדבר, הנוגעת המקומית הוועדה
קטן)ב(שבסעיף6ב)וכמוסברלעיל,ממילאהדברמאפשרגם

הענקתהרשאהלפיסעיףקטן)ד(שבסעיף6ב(ע

לפסקאות משנה )ג( ו–)ד(

והבנייה, התכנון לחוק 261 סעיף של תיקון בשל
נלווה מבנה להקים ניתן שיהיה כך ,)19( בפסקה המוצע
משנה בפסקאות מוצע בהרשאה, תת־קרקעי תשתית לקו
)ג(ו–)ד(לתקןאתסעיף6בלחוקהתכנוןוהבנייהכךשרשות
הרישוישלהות"לתוסמךלאשרבקשהלהרשאהלגבימבנה
נלווהכאמור,וזאתבהמשךלכךשרשותהרישוישלהות"ל
מוסמכתכיוםלאשרבקשהלהרשאהלגבימבנהדרךשסעיף

261מאפשרכיוםלהקיםבהרשאהע

לפסקת משנה )ה(

בפסקתמשנה)ה(מוצעלהוסיףלסעיף6בלחוקהתכנון
של הרישוי לרשות המאפשרים קטנים סעיפים והבנייה
הות"ל,עלאףהאמורבכלדין,לתתהיתרגםבניגודלעמדתו
שלגורםמאשר,כהגדרתובסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייה,או
בניגודלעמדתושלגורםאחרשאישורואוהתייחסותונדרשו
כתנאילקליטתבקשהלהיתר)ראולמשללענייןזהתקנות
40)4(ו־44)א()3( 33)א()14(, ,32 20)א()11(, ,19 16)ב(, 16)א()2(,

לתקנותהתכנוןוהבנייה)רישויבנייה(,התשע"ו-2016)להלן
כי האחד תנאים: כמה בהתקיים וזאת הרישוי((, תקנות -
העמדהשלגורםכאמורכללההוראותאותנאיםשישבהם
כדילסכלאולהקשותבאופןבלתיסביראתמתןהיתר)או
קטן שלסעיף הרישה )ראו ניתנה כלללא כאמור שעמדה
)ה(המוצע((;השניכירשותהרישויאפשרהלגורםהאמור
קטן סעיף )ראו החלטתה את שנתנה טרם לפניה להישמע
שמכוחה בתוכנית נקבעה לא כי השלישי המוצע(; )ה()2(
מבוקשההיתרהוראהשלפיהאישורגורםכאמורהואתנאי
למתןהיתרמכוחה)ראוסעיףקטן)ה()1(המוצע(;והרביעי,
כיאיןמדוברבמקרהשבורשותהרישויסבורהכיישבמתן
ההיתרכדילגרוםסיכוןממשילציבוראולבריאותואוכדי
לגרוםלמפגעסביבתיחמור)ראוסעיףקטן)ו(המוצע(עעוד
מוצעכיהאמורלעיליחולגםעלקליטתהבקשהלהיתר,
הבקשה בקליטת האמורים הגורמים תפקיד לנוכח וזאת
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אחריסעיף76גיבוא: )13(

"הוראות
מיוחדות

לענייןשינוי
תוכנית
תשתית
לאומית

בסעיףזה-76ג1ע )א(

לתשתית תוכנית - מאושרת" "תוכנית
לאומיתשאושרהעלידיהממשלה;

של לשינוי תוכנית - השינוי" "תוכנית
תוכניתמאושרתע

לדון רשאית לתשתיות הוועדה )ב(
הגשתה בדבר ולהחליט שינוי בתוכנית
76ג)10א(, סעיף לפי הממשלה לאישור
היה לו אשר בעניין הוא השינוי אם
המאושרת התוכנית העברת לאחר נדון
להערותלפיסעיף76ג)6(וטרםאישורה,
בסעיף כאמור בהליך לאשרו ניתן היה

106)ב(,ומתקיימיםכלאלה:

כעולהמתקנותהרישוי)ראוסעיףקטן)ז(המוצע(עיצויןכי
מתכנןהות"להואהמאשראתקליטתההיתר,ורשותהרישוי

היאהמוסמכתלהעניקהיתרע

עתה לעת מוצעים המוצעים התיקונים כי מובהר
לתוכניות ביחס ולא לאומית, לתשתית לתוכנית ביחס רק
האחרותשמכוחןרשותהרישוישלהות"למוסמכתלהעניק
לתשתיות מפורטת ארצית מיתאר תוכנית הכוללות היתר,
לאומיות,ביןשצורףלהתשריטוביןשלאוכמוצעבפסקת
משנה)א()3(,תוכניתמועדפתלדיורותוכניתשאושרהעלידי
ועדהמחוזיתשנכללהבהתשתיתלאומיתכמוצעבפסקאות
ו–)2(עזאתבשיםלבלזהירותהנדרשתלעניין )א()1( משנה
החלטהבניגודלעמדתגורמיםכאמורוכדילבחוןאםנכון
להרחיבאתההסדרהמפורטלעילגםלגביתוכניותנוספותע

לפסקאות )4(, )7( ו–)16()ב()2(

במסגרתבג"ץ6646/08חברתהחשמללישראלבע"מנ'
המועצההארציתלתכנוןולבנייה)כ"דבאיירהתשע"ב)16
במאי2012(()פורסםבנבו(נידוןעניינםשלקוויחשמלבמתח
עליון)להלן-קווי161(שהוקמושלאלפיתוכניתמאושרת
לפיחוקהתכנוןוהבנייהעבמסגרתהדיוןבעתירהטענהחברת
החשמלכיהליךמכוחסעיף145)ו(לחוקהתכנוןוהבנייה
תוכנית בלא כאמור קווים הקמת שמאפשר הסדר מהווה
מאושרתוכימדוברבהסדרשליליכךשלאניתןלחייבכי
קוויםכאמוריתוכננובתוכניתעבסופושלדברהושגהבעתירה
פשרה,המכונה"מסמךבינת",הקובעתכיקיימתכיוםאפשרות
לביצועשינוייםמסוימיםבקווי161קיימים,ולענייןקווי161

חדשיםתוגשתוכניתלאישורמוסדהתכנוןהרלוונטיע

סעיף145)ח(לחוקהתכנוןוהבנייהמאפשרכיוםמתן
מיתאר תוכנית מכוח בו, המנויות התשתיות לעניין היתר
בסעיף המנויות הדרישות בה מתקיימות שלא אף ארצית
145)ז(לחוקהתכנוןוהבנייהעבשיםלבלפשרת"מסמךבינת"
האמורה,מוצעבפסקה)16()ב()2(לתקןאתסעיף145)ח(,כך

שיהיהניתןלאשרתוכניתמיתארכאמורגםלגביקווי161
ומכוחהתוכניתלבצעבהםשינויים,כגוןשינוימתוואיקו
קייםאומתוכניתמאושרתבאמצעותהסטתהקו,העמודים
אושינויגבהיםבו,וכןלהקיםמיתקניםומבניםהנדרשים
לב בשים תת־קרקעיים, שהם 161 קווי לעניין הקוע לצורך
להיקףהשלכותיהםעקבהיותםתת־קרקעיים,מוצעלקבוע
כאמורתאפשרגםאתהקמתם, כיתוכניתמיתארארצית
וכןאתהקמתםשלמיתקניםומבניםנלוויםהנדרשיםלהם,
אףשהיאאינהכוללתתשריטשלהשטחשעליוהיאחלהע
הנדרשת הפיתוח תוכנית במימוש יסייע המוצע התיקון
למשקהחשמל,הצפויהלכלול,ביןהשאר,שינוייםבקווי161

קיימיםוקווי161תת־קרקעייםע

ארצית מיתאר בתוכנית מדובר 145)ח( בסעיף כאמור
145)ז(לחוק שלאמתקיימותבההדרישותהמנויותבסעיף
התכנוןוהבנייה,ועלכןקובעסעיף145)ח()2()ג(לחוקהתכנון
והבנייהכיבתוכניתייקבעוהוראות"בדברפרסוםהבקשות
הוועדה לפני בעניין הטענות השמעת ולהליך להיתרים
החשמל, רשת לפיתוח 161 קווי חשיבות בשל המקומית"ע
כי מוצע הישראלי, למשק מכך הנובעת התועלת כלל על
לענייןהתוכניתהמוצעתבסעיף145)ח()3(המתייחסתלקווי
161ומבניםומיתקניםהנלוויםלהם,הליךהשמעתהטענות
משנה ועדת לפני אלא המקומית הוועדה לפני יהיה לא
שלהוועדההמחוזית,אושלהוועדהלתשתיותלאומיותע
הקביעהאיזוועדתמשנהתשמעאתהטענותנגזרתמרשות
הרישוישאליהתוגשהבקשהלהרשאהעאםהבקשהתוגש
לרשותהרישוישלהות"ל,ועדתהמשנהשלהות"לתשמע
הרלוונטי לגורם תוגש להרשאה הבקשה אם הטענותע את
התכנון לחוק 145)ו( סעיף מכוח שהותקנו התקנות לפי
והבנייה,ועדתהמשנהשלהוועדההמחוזיתהיאשתשמע
145)ח()3(היא אתהטענותעיובהרכיהתוכניתשלפיסעיף
שתקבעלאיזורשותרישויניתןלהגישאתהבקשהלהרשאהע
החוק במסגרת המוצעים לתיקונים בהמשך לעיל, כאמור
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בתוכנית הכלול השינוי )1(
הוועדה ידי על נדון לא השינוי
לתשתיותבדיוןלהעברתהתוכנית
סעיף לפי להערות המאושרת
76ג)6(אובדיוןלהחלטהעלהגשה
לאישור המאושרת התוכנית של
הממשלה,אושהשינוינדוןכאמור
והוועדהלתשתיותסברהכיעקב
שינוינסיבותאוגילוימידעחדש

ישלדוןבשינוי;

תוכניתהשינויהוגשהעלידי )2(
מישהגישאתהתוכניתהמאושרת

אומימטעמוע

סברההוועדהלתשתיותכיתוכנית )ג(
אם אשר באדם לפגוע עלולה השינוי
הייתהתוכניתהשינוימועברתלהערות
76ג)6(,היהרשאילהגיש כאמורבסעיף
76ג)8(, בסעיף לאמור בהתאם השגה
תוכניתהשינוי לאתחליטבדברהגשת
לאותו שנתנה לפני הממשלה לאישור
אדם,במהלךתקופהשל60ימים,הזדמנות

להשמיעאתטענותיוע

אפשרות, קיימת והבנייה, התכנון לחוק 6ב לסעיף המוצע
בקשה להגיש המוצע, 6ב)ג1( קטן בסעיף לתנאים בכפוף
להרשאהגםלרשותהרישוישלהות"למכוחתוכניתמיתאר
ארציתמפורטתלתשתיותלאומיותשלאצורףלהתשריטע
נוסףעלכך,מכיווןשלפיסעיף145)ו(לחוקהתכנוןוהבנייה
מוצע, בהרשאה, מוקמים כאמור ומבנים מיתקנים קווים,
לשםהאחידות,לקבועכיהקמתםעלפיהתוכניתשלפיסעיף
145)ח()3(תהיהגםהיאבהרשאה,והליךהשמעתהטענות

יהיהביחסלמתןהרשאה,ולאביחסלמתןהיתרע

הות"ל של משנה ועדת להקים מוצע )4( בפסקה
תוכנית מכוח להרשאות בקשות בעניין טענות לשמיעת
המוצע התיקון לפי לאשר ניתן שיהיה הארצית, המיתאר
ראש היושב זהות את לקבוע מוצע וכן )16()ב()2(, בפסקה
וחבריהענוסףעלכךמוצעלקבועכיהחלטותועדתהמשנה
יהיוסופיות,ולאיהיהניתןלדרושמכוחסעיף6ג)ב(לחוק
כי יתקייםדיוןבמליאתהות"לעיובהר התכנוןוהבנייהכי
לנוכחהפורוםשמקבלאתההחלטה,הליךלפיסעיף152)א1(
לחוקהתכנוןוהבנייהשעניינועררלפניהוועדהלתשתיות
עלהחלטתרשותהרישוי,אינורלוונטי,ועלכןממילאאין
לא כי המוצע בנוסחו 6ד1)ב( בסעיף במפורש לציין צורך

יחולוהוראותסעיף152האמורע

בפסקה)7(מוצעלהקיםועדתמשנהשלועדהמחוזית
תוכנית מכוח להרשאות בקשות בעניין טענות לשמיעת
המוצע התיקון לפי לאשר ניתן שיהיה הארצית המיתאר

ראש היושב זהות את לקבוע מוצע וכן )16()ב()2(, בפסקה
וחבריהענוסףעלכךמוצעלקבועכיהחלטותועדתהמשנה
יהיוסופיות,ולאיהיהניתןלדרושמכוחסעיפים11דו־11ה
הוועדה במליאת דיון יתקיים כי והבנייה התכנון לחוק
ההחלטה, את שמקבל הפורום לנוכח כי יצוין המחוזיתע
צורך אין ממילא מחוזית, ועדה של משנה ועדת שהוא
לאמור והבנייהבדומה לחוקהתכנון 152 להתייחסלסעיף

בדבריההסברלפסקה)4(לעילע

לפסקאות )9( ו–)12()ב(

התכנון לחוק השנייה התוספת הוראות כי מוצע
והבנייה,העוסקותבקבלתאישורהוועדהלשמירתהסביבה
החופית)להלן-הולחו"ף(לתוכניותבתחוםהסביבההחופית,
לתשתיות מפורטת ארצית מיתאר תוכנית על יחולו לא
המועצה שמאשרת החופית הסביבה בתחום לאומיות
הארצית,וזאתבמטרהלצמצםאתמשךזמניהליכיהתכנון
תכנון מוסד בה שעוסק בתוכנית שמדובר לכך לב ובשים
תוכנית לעניין )12()ב( בפסקה מוצעת דומה הוראה ארציע
לתשתיתלאומיתבתחוםהסביבההחופית,שמאשרתהות"ל,

שכןגםכאןמדוברבתוכניתשעוסקבהמוסדתכנוןארציע

בהתאםמוצעבפסקה)23(לתקןאתהוראותהתוספת
היתר לגבי הולחו"ף באישור צורך יהיה שלא כך השנייה
שניתןעלידירשותהרישוישלהות"למכוחתוכניתמיתאר
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הוגשוטענותכאמורבסעיףקטן)ג(, )ד(
תוכנית את להגיש אם הוועדה תחליט
השינוילאישורהממשלהבתוךעשרים
ואחתימיםמתוםהתקופהשבאותוסעיף
קטן;הודעהעלהכרעהבדברהטענותועל
נימוקיהתינתןבכתבלאדםשהשמיעאת

טענותיוע

בסעיף כאמור טענות הוגשו לא )ה(
לאישור השינוי תוכנית תוגש )ב(, קטן
הממשלהבהתאםלסעיף76ג)10א(בתום
14ימיםמתוםהתקופההאמורהבסעיף
החליטה הוועדה כן אם אלא )ב(, קטן

אחרתבמהלךאותם14ימים;

הוראותפסקאות)2(עד)5(ו–)11(של )ו(
סעיף76גיחולועלתוכניתהשינויע";

בסעיף110,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )14(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלהחלטתועדה ")א1(
מחוזיתבדבראישורתוכניתמיתארמקומיתלתשתיות
לאומיותאותוכניתמפורטתלתשתיותלאומיות,או
כל הארצית המועצה לפני לערור רשאים דחייתה,

אחדמאלה:

בזכות-ועדהמקומיתאורשותמקומית, )1(
ובלבדשהגישהאתהתוכנית;

ברשותיושבראשהוועדההמחוזית- )2(

ארציתמפורטתלתשתיותלאומיותאומכוחתוכניתלתשתית
לאומית,כפישיפורטבהמשךדבריההסברע

לפסקאות )10( ו–)12()א(

לתשתיות מפורטות ארציות מיתאר תוכניות כיום,
תשתית ותוכניות הארצית במועצה הנידונות לאומיות
בהתאם מפורטות הן גם אשר בות"ל, הנידונות לאומית
לאמורבסעיף76ב)א(לחוקהתכנוןוהבנייה,טעונותאישור
בידיהממשלהלאחרהשלמתההליךבמועצההארציתאו
בוועדהלתשתיתלאומיות,לפיהענייןעהצורךבאישורזה,
במקריםרבים,מעכבאתאישורהתוכניתוכניסתהלתוקף
ומעכבאתהקמתהתשתיותעלפיכך,בשיםלבלכךשמדובר
מוצע תשתיות, בקידום הצורך ובשל מפורטות בתוכניות
ישלחו, הות"ל ומזכיר הארצית המועצה מזכיר כי לקבוע
כלאחד,אתהתוכניותכאמורשאושרובמוסדהתכנוןשבו
הםמכהניםכמזכיריםישירותלמזכירהממשלה,בלאצורך
למזכיר התוכנית את ישלח אשר כלשהו לשר בהעברה
הממשלהעעודמוצעכייראותוכניותאלהכמאושרותבידי
הממשלהבתוך14ימיםמהמועדשבותוכניתכאמורנשלחה
למזכירהממשלה,זאתאלאאםכןבמהלךתקופהזוביקששר
להביאאתהתוכניתלדיוןבממשלה,ואזישלקייםאתהדיון

השר ביקש שבו מהיום ימים 14 בתוך ולהכריע בממשלה
כאמורענוסףעלכךמוצעלקבועכיאםהתוכניתשלגביה
תשתית במיזם העוסקת תוכנית היא  השר בקשת הוגשה
לתשתיות השרים בוועדת יתקיים הדיון אזי מועדף, חיוני
14ימיםמיוםשהוגשהבקשתהשרכאמור, חיוניותבתוך
יהיה ולא הממשלה, כהחלטת הוועדה החלטת את ויראו
ניתןלהגישעררעלהחלטתועדתהשריםהאמורהולבקש

כיהנושאיידוןבמליאתהממשלהע

לעניין האמור ההסדר את לקבוע מוצע )10( בפסקה
תוכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיותבאמצעות
מוצע )12()א( ובפסקה המוצעע בנוסחו 53א סעיף הוספת
לקבועאתההסדרהאמורלענייןתוכניתלתשתיתלאומית
באמצעותתיקוןסעיף76ג,שעניינוהוראותמיוחדותלתוכנית
לתשתיתלאומית,כךשייווסףבוסעיףקטן)10א(אשריפנה
לסעיף53אהמוצעעזאתמכיווןשכיוםסעיף76גרישהקובע
לפי ינהגו לאומית לתשתית תוכנית לאישור בהליכים כי
הוראותחוקהתכנוןוהבנייהשעניינןתוכניתמיתארארצית,
למעטלענייןהשינוייםהמפורטיםבסעיף76ג,כךשישצורך
לאומית לתשתית תוכנית הגשת שלעניין במפורש לקבוע
לממשלהישלפעולבתאםלסעיף53אהמוצע,ולאבהתאם
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המחוזית הוועדה חברי שלושה )א(
כאחד;

מקומית רשות או מקומית ועדה )ב(
הנוגעתבדברושלאהגישהאתהתוכנית;

מגישהתוכניתשאינוועדהמקומית )ג(
אורשותמקומית;

מישהתנגדותולתוכניתנדחתה; )ד(

סעיף לפי טענות שהשמיע מי )ה(
106)ב(ע";

לסעיף53בחוקהתכנוןוהבנייהאשרימשיךויהיהרלוונטי
לגביתוכניותמיתארארציותשאינןתוכניתמיתארארצית

מפורטתלתשתיותלאומיותע

יצויןכיבסעיף65לחוקהמוצע,מוצעלקבועהוראת
מעברשלפיהתוכניותמיתארארציותמפורטותלתשתיות
במועצה שאושרו לאומית תשתית ותוכניות לאומיות
הארציתובות"ל,בהתאמה,שהוגשולממשלהלפניכניסתו
שלהחוקהמוצעלתוקףואשרהממשלהטרםקיבלהלגביהן
הממשלה למזכיר יוגשו דחייתן, או אישורן בדבר החלטה
עלידימזכירהמועצההארציתומזכירהות"ל,לפיהעניין,
בתוךעשרהימיםמיוםשהמזכירקיבללידיואתהתוכניתע
)10( בפסקאות המוצעות ההוראות יחולו זו הגשה על
להחזיר הממשלה החליטה בעבר אם כי יובהר ו–)12()א(ע
תוכניתכלשהילמועצההארציתאולות"ללצורךקיוםדיון
חוזרבמוסדהתכנון,מדוברבתוכניתשלאהתקבלהלגביה
החלטהבדבראישורהאודחייתה,ועלכןגםלגביתוכנית
במוסד חוזר דיון קיום ולאחר המעבר, הוראת חלה שכזו
התכנוןהיאתועברלאישורהממשלהבהתאםלמתכונתשל

מזכירהמעבירלמזכירע

לפסקה )11(

כדילטייבאתהתשתיותהנדרשותלהפעלתתחבורה
ועדה להסמיך מוצע אוטובוסים, מסופי דוגמת ציבורית,
שימושים הוספת שמאפשרת תוכנית לאשר מקומית
לנהגים, התרעננות מבני חשמליים, אוטובוסים לטעינת
שירותיםבסיסייםלרווחתהנוסעיםוכןכלשימושהנדרש
במישריןלצורךהפעלתתחבורהציבורית,וכןהוספתשטח
הנדרשים המיתקנים בניית את לאפשר כדי לבנייה מותר
תחבורה תשתיות הקמת יאפשר הדבר כאמורע לשימושים
מיטביותלשיפורהשירותלנוסעיםולנהגיםוכןיביאלניצול

השימושבתשתיתהתחבורהבאופןמיטביע

לפסקה )13(

כי מקובל התכנון עולם של הרגיל הדברים במהלך
להפקיד ואישר בתוכנית לעומק שדן לאחר תכנון, מוסד
ולאחר הצורך במידת רשאי, התנגדויות, לשמיעת אותה
שמיעתהתנגדויותוטענותשלמישעלוללהיפגעמקבלת

להגישהתנגדותבעצמו(לפי היהרשאי )אם ההתנגדויות
בתוכנית שינוי לערוך והבנייה, התכנון לחוק 106)ב( סעיף
ולאשראותהכשהיאכוללתאתהשינוי,וזאתבלישיהיה
צורךלהפקידאתהתוכניתבשניתעיוערכינוסףעלסמכותזו,
למוסדתכנוןסמכותטבועהלאשרשינוייםבתוכניתבמהלך
הדיוניםבהבלאפרסום,אםאיןמדוברבשינוישעלוללפגוע

באדםע

בשיםלבלכךובשיםלבלצורךבהקמהשלתשתיות
ובמטרה עיכובים, בלא הניתן ככל מהיר בהליך לאומיות
המימוש את שיאפשר באופן תכנונית גמישות לאפשר
מתן תוך התוכנית, אושרה שלשמה התכלית של המיטבי
מענהלצרכיםהמתברריםלאחראישורהתוכניתעקבגילוי
מידעחדשאושינוינסיבות,מוצעלקבועכיהות"לרשאית
לשנותתוכניתלתשתיתלאומיתמאושרת)כהגדרתהבסעיף
לאשר ניתן אשר השינויים בסוג מדובר אם המוצע(, 76ג1

בהתאםלסעיף106)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהע

האלה: בתנאים כאמור הסמכות את להתנות מוצע
הבקשהלעריכתשינויהתוכניתתוגשרקעלידימישהגיש
מטעמו, מי או לשנות, כעת מבוקש שאותה התוכנית את
והשינויהמבוקשלאנדוןבעברעלידיהות"ל,ואםכןהיה
סבורה שבשלו חדש מידע התגלה או נסיבות שינוי מאז
מטרתם אלה תנאים המבוקשע בשינוי לדון שיש הות"ל
למנועמההליךהמוצעלהפוךלמעיןשלבערראושלבדיון
מחדששבושובתדוןהות"לבנושאיםוהתנגדויותשנדונו
בעברוהוכרעועתאושרההתוכניתעהיותשמגישהתוכנית
הואגורםאשר,ישלהניח,מבקשלממשבאופןמיטביאת
התוכנית,והואהבקיאביותרבדרושלמימושהתוכניתכך
נסיבות שונו או חדש מידע נתגלה אם לדעת שביכולתו
המצריכותאתשינויהתוכנית,וזאתאףאםמדוברבנושא
שנידוןבעברבוועדה,אזימוצדקלאפשרלות"ללקייםדיון

בבקשהלשינויע

המבוקש השינוי אם כי לקבוע מוצע כך על נוסף
השגה להגיש רשאי היה אדם ואותו באדם, לפגוע עלול
חדשה כתוכנית מוגש היה המבוקש השינוי אם לתוכנית
שמופקדתלשמיעתהתנגדויות,תאפשרלוהות"ללהשמיע
באופן המוצע השינוי את לפרסם בלי וזאת טענותיו, את
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הסביבה לאיכות השר "לנציג אחרי 119ג)א(, בסעיף )15(
הוועדה של הסביבתי ליועץ "או יבוא המחוזית" בוועדה

המחוזיתשמונהלפיסעיף8)א1(";

בסעיף145- )16(

בסעיףקטן)ו(- )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

עלאףהאמורבתקנותלפיפסקה)1(, ")1א(
ניתןלהגישבקשהלהרשאהלביצועוהקמה
שלעבודותומיתקניםהדרושיםלהולכה
שלחשמל,לרשותהרישויבהרכבהכאמור
בסעיף6ב)ב()1(רישה,אםיושבראשרשות
החשמלשמונהלפיסעיף22)ב()1(לחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-1971996,אישרכי
הוגשה שלגביהם והמיתקנים העבודות
הבקשהלהרשאהנדרשיםלשםעמידה
לחוק 19 בסעיף כאמור פיתוח בתוכנית
האמור,ואולםלאיוגשולרשותהרישוי
כאמורבמהלךשנהקלנדריתיותרמעשר

בקשותלהרשאהכאמורע

שבומתפרסמתתוכניתחדשהעוזאתבדומהלמנגנוןהקבוע
כיוםבסעיף106)ב(סיפה,ובהתאםלכךשממילאכיוםמוסד
תכנוןרשאי,בבואולאשרתוכנית,לערוךבהשינוייםלאחר
את בשנית לפרסם בלי התנגדויות, לשמיעת הופקדה שזו
המוצע בהסדר שאין כך להתנגדויות, העדכנית התוכנית
חריגהמהנהוגלענייןהיקףהשינויעבדומהלתקופההקבועה
התכנון לחוק 76ג)8( בסעיף השגות הגשת לעניין כיום
והבנייה,התקופההמוצעתלשמיעתטענותכאמורתהיה60
ימיםעאםהוגשוטענות,תחליטהות"לבבקשהלשינויבתוך
לתקופה בדומה טענות לשמיעת התקופה מתום ימים, 21
הקבועהכיוםבסעיף76ג)9()א(לחוקהתכנוןוהבנייהעאםלא
הוגשוטענות,תתקבלהחלטהבתוך14ימים,מתוםהתקופה
76ג)10( סעיף לפי שכיום פי על אף וזאת טענות, לשמיעת
לחוקהתכנוןוהבנייהרואיםתוכניתשכזוכמאושרתבתוך
לות"ל זומוצעתכדילאפשר ימיםעהארכתזמנים שלושה
שמדובר לכך לב בשים החלטתה, את לבחון נוספת שהות
בהליךהמאפשרהשמעתטענותבהתאםלאופןשבומתבצע
סברה מלכתחילה אם סיפהע 106)ב( סעיף לפי כזה הליך
התוכנית תוגש באדם, לפגוע עלול אינו שהשינוי הות"ל
התכנון לחוק 76ג)10א( לסעיף בהתאם הממשלה לאישור
והבנייהבנוסחוהמוצעבפסקה)12()א(,כלומרבתוך5ימים

מיוםשהחליטההות"ללאשראתהשינויע

עודמוצעלהבהירמההןהוראותסעיף76גהרלוונטיות
לעניינה,וזאתאףעלפישתוכניתהשינויהיאתוכניתלכל
הזמן לעיליאפשרלצמצםאת ההסדרהמוצע וענייןע דבר

הדרושלאישורשינוייםשהםיחסיתמינורייםע

לפסקה )14(

סעיף110)א(לחוקהתכנוןוהבנייהעוסקבזכאותלערור
לפניהמועצההארציתעלהחלטותהוועדההמחוזיתבדבר
הוועדה מחברי שלושה כיום דחייתהע או תוכנית אישור
המחוזיתכאחדוכןרשותמקומיתאוועדהמקומית,אםהן
נוגעותבדבר,רשאיםלערורבזכותעלנוכחחשיבותהתשתיות
הנכללותבהגדרתתשתיותלאומיות,מוצעלקבועכיהגשת
דחיית או אישור בדבר מחוזית ועדה של החלטה על ערר
שלושהמחברי לאומיותשמוגשעלידי לתשתיות תוכנית
הוועדהכאחד,תהיהרקברשותיושבראשהוועדההמחוזית,
מקומית רשות ידי על הערר הגשת את להגביל מוצע וכן
אוועדהמקומית,שנוגעותבדבר,כךשהגשתהעררעלידי
המקומית הרשות אם רק בזכות תהיה המקומית הרשות
היאזושהגישהאתהתוכניתלתשתיותלאומיות,וכןהגשת
עררעלידיהוועדההמקומיתתהיהבזכותרקאםהוועדה
המקומיתהיאזושהגישהאתהתוכניתלתשתיותלאומיותע
לאומיותאך לתשתיות הגישואתהתוכנית אםהןלא כך,
הןנוגעותבדבר,הגשתהעררעלידןתהיהרקברשותיושב

ראשהוועדההמחוזיתע

לפסקה )16()א(

תקנותהתכנוןוהבנייה)הסדרתהולכה,חלוקהוהספקה
145)ו( סעיף  מכוח שהותקנו התשנ"ח-1998(, חשמל(, של
הרשאה קבלת אופן את מסדירות והבנייה, התכנון לחוק
לביצועעבודותוהקמתמיתקניםהדרושיםלהולכה,לחלוקה
אולהספקהשלחשמלעבשלחשיבותרשתהולכתהחשמל

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 197
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עלאףהאמורבפסקה)1א(,בקשה )1ב(
להרשאהשהוגשהלרשותהרישויכאמור
בפסקה)1א(עלפיתוכניתשאושרהלפי
סעיף145)ח()3(,לאתיספרבמנייןהבקשות

לפיאותהפסקהע";

בפסקה)2(,במקום"עלפיהתקנות"יבוא )2(
"עלפיחוקזה";

בפסקה)3(,במקום"עלפיהרשאהכאמור )3(
פי על )1( בפסקה "כאמור יבוא ")1( בפסקה

הרשאהלפיחוקזה";

בסעיףקטן)ח(- )ב(

)2(,אחרי"אלחוטי"יבוא"קואו בפסקה )1(
מיתקןביוב";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

הפנים שר שקבע המוסמך הגורם )3("
הרישוי רשות או )ו()1( קטן סעיף לפי
רשאים 1א( )ו() קטן בסעיף כאמור
בנוגע לשינוי הרשאה מתן על להחליט
זו )בפסקה עליון במתח חשמל לקווי
למבנים בנוגע וכן קיימים, )161 קווי -
ומיתקניםהנלוויםלקוויםכאמורלרבות
מתן על להחליט וכן הקמתם, לעניין

ובפרט בכללותו המשק בצורכי לגידול מענה מתן לצורך
לצורךשלשינועחשמל,ובכללזהחשמלבאנרגיהמתחדשת,
מאזורלאזורבארץ,מוצעלתקןאתסעיף145)ו(ולהוסיףאת
פסקה)1א(הקובעתכינוסףעלאופןקבלתההרשאהבהתאם
לאמורבתקנות,יהיהניתןלפנותלרשותהרישוישלהות"ל,
המורכבתמיושבראשהות"לוממתכנןהות"ל,לצורךקבלת
הרשאהלענייןעבודותומיתקניםהדרושיםלהולכה)להבדיל
מאלההדרושיםלחלוקהאוהספקה(עאפשרותזוהיאאףאם
ההרשאההיאמכוחתוכניתשאינהתוכניתתשתיתלאומית
את המתקנת )3( לפסקה ההסבר בדברי בהרחבה כמוסבר

סעיף6ב)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהע

כדילאלהעמיסעלרשותהרישוישלהות"למצדאחד
מצדשני, החשמל פיתוחתשתיות וכדילאפשרלקדםאת
בשנה בקשות לעשר כאמור בקשות הגשת להגביל מוצע
רשות ראש שיושב בכך הגשתן את ולהתנות קלנדרית,
הוגשה שלגביהם והמיתקנים העבודות כי אישר החשמל
הבקשהנדרשיםלצורךעמידהבתוכניתפיתוחכמשמעותה
משק חוק - )להלן התשנ"ו-1996 החשמל, משק בחוק
החשמל(עעודמוצעלהוסיףלסעיף145)ו(אתפסקה)1ב(ובה
להבהיר,למעןהסרספק,כיבמנייןעשרהבקשותהאמורות,
המוגשותלרשותהרישוישלהות"ל)המורכבתכאמורמיו"ר
מכוח שיוגשו בקשות יימנו לא הות"ל( וממתכנן הות"ל
תוכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיותלפיסעיף

145)ח()3(כנוסחוהמוצע,לרשותהרישוישלהות"לבהרכבה
הכוללאתמהנדסהוועדההמקומית)בהתאםלסעיף6ב)ב(
הרישוי רשות בסמכות )3()א()3(, בפסקה המוצע בנוסחו
שלהות"ל,בהרכבההכוללאתמהנדסהוועדההמקומית,
להעניקהרשאהמכוחתוכניתמיתארארציתשלאצורףלה
תשריט,אםהתקיימוהתנאיםבסעיף6ב)ג1(בנוסחוהמוצע
בפסקה)3()ג(,כגוןשהדברנקבעבתוכניתהמיתארהארצית
שלאצורףלהתשריט(עהבהרהזוהיאלמעןהסרספק,שכן
אףעלפיששניההרכביםמהוויםרשותרישוישלהות"ל,

למעשההרכבםשונהע

עודמובהרכיאיןכוונהלשנותאתאופןההקמהשל
קותשתיתתת–קרקעי,המתבצעתבפטורמהיתרלפיסעיף
סעיף לפי מכיווןשהתוכנית והבנייהע התכנון לחוק 261)ד(
לקווי גם שתתייחס יכול תשריט לה יצורף שלא 145)ח()3(
כאמור תוכנית מכוח קווים רק אזי תת־קרקעיים, תשתית
שלאצורףלהתשריטיוקמובהרשאה,ואיןהדברבאלגרוע
המאפשרכאמור 261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה מכוחסעיף

הקמהבפטורמהיתרע

בשלהוספתפסקאותלסעיף145)ו(כמוצע)וכןהזכרת
פסקה)1א(המוצעתבסעיף6בלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחו
בחוקהמוצע(,ישלתקןאתהפסקאותהקיימותבסעיף145)ו(
לעניין הרשאה לקבלת האפשרויות לכלל שיתייחסו כך
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תת–קרקעיים 161 קווי להקמת הרשאה
הנלווים והמיתקנים המבנים ולהקמת
להם,עלפיתוכניתמיתארארצית,וזאת
אףאםהתוכניתלאכללהאתההוראות
)ז(, קטן סעיף של )4( עד )1( שבפסקאות
את תואמת כאמור שהרשאה ובלבד
השטח את זה ובכלל התוכנית הוראות
הכוללהמותרלבנייהעלפיה,ומתקיים
משנה בפסקאות האמור התוכנית לגבי
בשינוי )ח()2(, קטן סעיף של )ד( עד )א(
"הוועדה במקום )ג(, משנה בפסקת זה:
המקומית"יקראו"ועדתהמשנהלשמיעת
אם  6ד, סעיף לפי שהוקמה טענות
הבקשהלהרשאההוגשהלרשותהרישוי
שלהוועדהלתשתיותלאומיות,אוועדת
לפי שהוקמה טענות לשמיעת המשנה
הוגשה להיתר הבקשה אם 11א5, סעיף
לפי הפנים שר שקבע המוסמך לגורם

סעיףקטן)ו()1(ע";

בסעיף151,לפניסעיףקטן)ג(יבוא: )17(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מוסדתכנוןרשאי ")ב4(
לתתהקלהמתוכניתלתשתיתלאומיתאומתוכנית
מיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיותלתוספת
לחשמל השנאה מיתקן לצורך לבנייה, מותר שטח
שנדרשלמיתקןפוטו־וולטאישהוקםלפיתוכנית,או
תת– תשתית לקו נלווה מבנה או דרך מבנה לצורך
קרקעישאושרובתוכנית,בהיקףשלאיעלהעל30%
מהשטחהכוללהמותרלבנייההמאושרבמגרשלמיתקן
תשתית לקו נלווה למבנה או דרך למבנה השנאה,
כאמור,לפיהעניין,אועל50מ"ר,לפיהגבוהמביניהם,
והכולאםסברמוסדהתכנוןכיבלאהתוספתכאמור

לאניתןלממשאתהתכניתע";

או לחלוקה להולכה, הדרושים מיתקנים והקמת עבודות
להספקהשלחשמל,וההפניהלפסקה)1(בסעיףקטן)ו(תהיה

לענייןסוגיהעבודותוהמיתקניםע

לפסקה )16()ב()1(

סעיף145)ח(לחוקהתכנוןוהבנייהמאפשרכיוםלתת
מיתאר תוכנית מכוח בו, המנויות התשתיות לעניין היתר
המנויות הדרישות בה מתקיימות שלא פי על אף ארצית
בסעיף145)ז(לחוקהתכנוןוהבנייהעמוצעלתקןאתהסעיף

ולהוסיףלרשימתהתשתיותגםקואומיתקןביובע

לפסקה )17(

היתר מתן על אוסר והבנייה התכנון לחוק 151 סעיף
לשימושחורגאוהקלה)ובכללזההקלהשלהוספתשטחי
המפורטים בחריגים אלא מתוכנית ניכרת בסטייה בנייה(
בסעיףעמוצעלתקןאתסעיף151האמורולהסמיךמוסדתכנון
לאשרהקלותהכוללותהוספתשטחיבנייה,כמפורטבסעיף
במקרים שתוכל גמישות, לאפשר במטרה וזאת המוצע,
התוכנית במסגרת המאושר התכנון את לטייב הנדרשים
התוכנית תכלית את שיגשים באופן וזאת הסטטוטורית,

בצורההמיטביתע
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בסעיף157ב)ד(,אחרי"לפיסעיף261)ה("יבוא"אולמבנה )18(
נלווהלקותשתיתתת־קרקעיאשרניתנהלגביוהרשאהלפי

סעיף261)ה1(";

בסעיף261,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )19(

,145 ובסעיף )ד( קטן בסעיף האמור אף על ")ה1(
הקמתמבנהנלווהלקותשתיתתת־קרקעיבידיאחד
הגופיםהאמוריםבסעיףקטן)ד(,תהיהטעונההרשאה,
)ה(יחולולענייןהרשאהכאמור והוראותסעיףקטן

בשינוייםהמחויביםע";

אחריסעיף264יבוא: )20(

"בחינתעמידה
בלוחותהזמנים

לפעולות
שבאחריותיועץ

סביבתילעניין
תסקירהשפעהעל

הסביבה

בסעיףזה-264אע )א(

יועץ שבאחריות "הפעולות סביבתי", "יועץ
סביבתי","תסקיר"-כהגדרתםבסעיף48ז;

"מיזםתשתיתחיוני"-כהגדרתובחוקלקידום
תשתיותלאומיות;

הפעולות לביצוע הזמנים בלוחות "עמידה
בתקופת סביבתי", יועץ שבאחריות
המדידה-אםפרקהזמןהממוצעלביצוע
בתקופת כאמור, מהפעולות פעולה
המדידה,זההלפרקהזמןהקבועלביצוע
ממנו, קצר או החוק, לפי פעולה אותה
ולענייןפעולותכאמורלגבימיזםתשתית
חיוני,יראואתפרקהזמןהקבועלביצוע
הפעולהלפיהחוקכפרקהזמןהקבועלפי

סעיף48זבתוספתשלעשריםאחוזים;

"השרים"-שרהפניםושרהאוצר;

"תקופתהמדידה"-כמשמעותהבסעיףקטן)ב(;

לפסקאות )1()ג(, )18( ו–)19(

בפסקה1)ג(המתקנתאתסעיףההגדרותבחוקהתכנון
והבנייהמוצעלהגדירמבנהנלווהלקותשתיתתת־קרקעי,
הגדרהזורלוונטיתלתיקוניםהמוצעיםבפסקאות)18(ו–)19(,
בהרשאה, יוקם כאמור נלווה מבנה כי מוצע שבמסגרתם
לגביווכן עבודות באישורלתחילתביצוע צורך יהיה ולא
ההגדרהרלוונטיתלפסקה)17(שבהמוצעכייהיהניתןלאשר

הקלהמתוכניתלגבי,ביןהשאר,מבנהכאמורע

התכנון לחוק 261 סעיף את לתקן מוצע )19( בפסקה
והבנייהכךשיהיהניתןלהקיםמבנהנלווהכאמורבהרשאה

261)ד(, אםהואמוקםבידיאחדמהגופיםהמנוייםבסעיף
וזאתבדומהלאפשרותהקבועהבסעיף261)ה(להקמתמבנה
דרךבידיאחדמהגורמיםהמנוייםבסעיף261)ד(,בהרשאהע
יצויןכימוצעבפסקאות)3()ב(ו–)3()ד(להסדיראתהסמכות
לתשתיות הוועדה של הרישוי לרשות זו הרשאה להעניק
לחוק 6ב)ד( בסעיף הקבוע להסדר בדומה וזאת לאומיות,
כי מוצע )18( בפסקה דרךע מבנה לעניין והבנייה התכנון
באישור צורך אין דרך מבנה הקמת שלעניין לכך בדומה
לתחילתביצועעבודות,כךלאיהיהצורךבאישורלתחילת

ביצועעבודותלענייןהקמתמבנהנלווהע
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היועצים של עמידתם את יבחנו השרים )ב(
הפעולות לביצוע הזמנים בלוחות הסביבתיים
שבאחריותיועץסביבתי,לענייןתוכניתמיתארארצית
לתשתיותלאומיותותוכניתלתשתיותלאומיותשנדונה
בוועדהמחוזית,ובכללזהתוכניתדרךותוכניותלמיזם
תשתיתחיוני)בסעיףזה-התוכניות(;בחינהכאמור
תיעשהלגביתקופהשלשנתיים,בכלפעם)בסעיףזה

-תקופתמדידה(ע

בבואםלבחוןאתהאמורבסעיףקטן)ב(,יביאו )ג(
השריםבחשבוןאתחוותהדעתשלהמנהלהכללישל
המשרדלהגנתהסביבהכפישהוגשהלהםבהתאם
התקיימה לא כי מצאו ואם )ו(, קטן סעיף להוראות
עמידהבלוחותהזמניםלביצועהפעולותשבאחריות
יועץסביבתי,בתקופתהמדידה-גםאתהנסיבותלאי–
העמידהבלוחותהזמנים,באופןשאי–עמידהבלוחות
הזמניםהנובעתמנסיבותאומגורמיםשאינםבשליטתם
שלהיועציםהסביבתייםלאתיחשבלאי–עמידהבלוחות

הזמניםבתקופתהמדידהלענייןסעיףזהע

מצאוהשרים,ביןהשארעליסודחוותהדעת )ד(
לא הסביבתיים היועצים כי )ו(, קטן בסעיף כאמור
הפעולותשבאחריות לביצוע עמדובלוחותהזמנים
יועץסביבתיבתקופתהמדידה,רשאיםהםבתוך180
ימיםמתוםתקופההמדידה,לאחרהתייעצותעםהשר
להגנתהסביבה,לקבועבצומועדאשרהחלממנו,על

אףהוראותסעיפים5)א1(,8)א1(ו־119ג)א(-

במועצה הסביבתיים היועצים ימונו )1(
לסעיפים בהתאם מחוזית, ובוועדה הארצית

האמוריםכנוסחםלהלן,לפיהעניין:

לענייןמינוייועץסביבתיבמועצה )א(
הארצית,יקראואתסעיף5)א1(כך:

המועצה ראש יושב )1 ")א
הארציתונציגהשרלהגנתהסביבה
נכלל לא ואם הארצית, במועצה
ביןחבריהמועצההארציתכאמור
להגנת השר נציג 2)ב()2( בסעיף
של הכללי המנהל - הסביבה
ימנו הסביבה, להגנת המשרד
סביבתי, יועץ הארצית למועצה
אחדאויותר,שאינועובדהמדינהע";
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בוועדה סביבתי יועץ מינוי לעניין )ב(
מחוזית,יקראואתסעיף8)א1(כך:

יושבראשהוועדההמחוזית ")א1(
ונציגהשרלהגנתהסביבהבוועדה
המחוזיתימנולוועדהיועץסביבתי,
אחדאויותר,שאינועובדהמדינהע";

119ג,יהיה סעיף לעניין הסביבתי היועץ )2(
היועץהסביבתישמונהלפיסעיף8)א1(כנוסחו

בפסקה)1()ב(ע

לאהשיבהשרלהגנתהסביבהלפנייהלהתייעצות )ה(
)ד(,בתוך21ימיםמיוםהפנייה, עימולפיסעיףקטן
יראובתוםהתקופההאמורהכאילוקוימהעימוחובת

ההתייעצותע

המנהלהכללישלהמשרדלהגנתהסביבהיגיש )ו(
בתוך שנתיים, מדי הסביבה, להגנת ולשר לשרים
שלושהחודשיםמתוםכלאחתמתקופותהמדידה,
חוותדעתלענייןעמידתםשלהיועציםהסביבתיים
יועץ שבאחריות הפעולות לביצוע הזמנים בלוחות
סביבתיבתקופתהמדידה;סברהמנהלהכלליכילא
עמדוהיועציםהסביבתייםבלוחותהזמניםהאמורים
בשלנסיבותאוגורמיםשאינםבשליטתם,יכלולבחוות

דעתופירוטלענייןזהע

תקופתהמדידההראשונהלענייןסעיףזהתחל )ז(
לקידום חוק של תחילתו מיום חודשים 18 בתום

תשתיותלאומיותע

לגבי ו–)ד(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ח(
תקופתהמדידההראשונהיהיוהסמכויותלפיאותם

סעיפיםקטניםנתונותלשרהפניםבלבדע

נקבעצוכאמורבסעיףקטן)ד(,יחולוהוראותאלה: )ט(

עדלמינוייועץסביבתילמועצההארצית )1(
לפיסעיףקטן)ד()1()א(אועדתוםעשרהחודשים
מהמועדשנקבעבצו,לפיהמוקדם,ימשיךנציג
השרלהגנתהסביבהבמועצההארציתאוהיועץ
5)א1(,לפיהעניין, הסביבתישמונהלפיסעיף

לשמשכיועץהסביבתילמועצההארצית;
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עדלמינוייועץסביבתילוועדההמחוזית )2(
עשרה תום עד או )ד()1(ב( קטן בסעיף כאמור
המוקדם, לפי בצו, שנקבע מהמועד חודשים
בוועדה הסביבה להגנת השר נציג ימשיך
המחוזיתאוהיועץהסביבתישמונהלפיסעיף
הסביבתי כיועץ לשמש העניין, לפי 8)א1(,

לוועדההמחוזיתע";

אחריסעיף266היבוא: )21(

בסעיףזה-266וע"פטורלמיזםחלוץ )א(

"המדעןהראשי"-המדעןהראשיבמשרדושל
השרהאחראי,ואםלאמונהמדעןראשי
המדען - האחראי השר של במשרדו
מחקר, לעידוד בחוק כהגדרתו הראשי
בתעשייה, טכנולוגית וחדשנות פיתוח

התשמ"ד-1981984;

"מיזםחלוץ"-מיזםשהמדעןהראשיאישרכי
הואמיזםחדשנישלטכנולוגיהאושיטה
אשראינהנפוצהבישראלוכיישחשיבות
להקימובהקדםבמטרהלקדםאתהמחקר
והפיתוחבתחוםשבועוסקהמיזם,והכול

לשםכלאחדמאלה:

ת ע מ ט ה ל  ות ר ש פ א  ת ינ ח ב )1(
הטכנולוגיהאוהשיטהבישראל;

לפסקה )21(

התשתית מאתגרי משמעותי חלק עם ההתמודדות
ויישום הטמעה דורשת הישראלי במשק ובפרט בעולם
בשימושכיום אינן אשר ושיטות חדשניות טכנולוגיות של
ביעדים עמידה למשל כך כללע קיימות שאינן או בישראל
שהממשלה פליטות להפחתת והסקטוריאליים הכלליים
מיום 171 מס' ממשלה החלטת במסגרת לעצמה הציבה
ט"זבאבהתשפ"א)25ביולי2021(,מהווהאתגרמשמעותי
שכן והפסולת, התעשייה האנרגיה, התחבורה, למשקי
טכנולוגיות של הטמעה בלא אלה יעדים להשיג ניתן לא

חדשניותבמשקהחשמלע

אינה התשתיות בתחום בישראל הקיימת הרגולציה
מותאמתלצורךלפתחולהטמיעטכנולוגיותשאינןמוכרות
בתהליךפיתוחמהיר,וקצבהתאמתהרגולציההקיימתהוא
חדשנית טכנולוגיה הטמעת מונע שלעיתים באופן ארוך,
במועדהנדרשעכךלדוגמהבמקרהשלאגירתאנרגיהובמקרה
שלמיתקניםאגרו־וולטאיים,שבשלמשךהתכנוןהממושך
פיילוט( )מיתקני אלה בתחומים החלוצים המיתקנים של
ולצדצורכיהשוקויעדיהממשלה,הממשלהנדרשהלקבוע

רגולציהבטרםהסתייםהליךהתכנוןשלמיתקניםאלהע

כי בצו לקבוע הפנים שר את להסמיך מוצע לפיכך,
הקמתושלמיזםחלוץ)פיילוט(מסויםעלידיהמדינהאומי
שהוסמךלכךעלידיועדתהשריםלענייניתשתיותחיוניות,
זושלהשרתהיהרק אוהיתרעסמכות תוכנית לאתדרוש
הולחו"ף עם תתייעץ אשר הארצית המועצה בהסכמת
בתחום נמצא החלוץ שהמיזם האחראי השר ולבקשת
אחריותמשרדו,לאחרשהואצירףחוותדעתהסוקרתאת
ההשפעותהסביבתיותשלהבקשהעלענייןזה,מוצעלהגדיר
מיזםחלוץכמיזםשהמדעןהראשי,כהגדרתוהמוצעת,אישר
כיהואמיזםחדשנישלטכנולוגיהאושיטהשאינהנפוצה
להקימובהקדםבמטרהלקדםאת חשיבות בישראלושיש
לשם והכול המיזם, עוסק שבו בתחום והפיתוח המחקר
בחינתאפשרותלהטמעתהטכנולוגיהאוהשיטהבישראל
אובחינתהאסדרההנדרשתלענייןהטכנולוגיהאוהשיטה

בישראלע

עודמוצעלקבועכיבצוהאמורייקבעו-משךהזמן
הנדרש המינימלי יהיה המיזם שטח כי למיזם; המאושר
לקדמותו השטח להשבת הוראות המיזם; בחינת לצורך
בתוםתקופתהמיזםהחלוץ;הוראותלשמירהעלהסביבה
ועלשלוםהציבוראםעלהצורךבכךעכמוכןמוצעלקבוע
הוראותבשיםלבלהוראותסעיף266ה)ג(עד)ה(לחוקהתכנון

ס"חהתשמ"ד,עמ'100ע 198
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לעניין הנדרשת האסדרה בחינת )2(
הטכנולוגיהאוהשיטהבישראל;

"השרהאחראי"-השרשהמיזםהחלוץנמצא
בתחוםאחריותמשרדוע




נוכחשרהפנים,עלפיבקשהשלהשרהאחראי, )ב(
כילשםהקמתמיזםחלוץנדרשיםעבודותאושימושים
שאםביצועםיותנהבאישורהשלתוכניתאובקיומו
שלהיתר,לפיהעניין,לאיהיהניתןלהקיםאתהמיזם
בהקדםובכךתיגרםפגיעהמשמעותיתבקידוםהמחקר
האפשרות בבחינת לפגיעה שיביא באופן והפיתוח
)1( להטמעהאובבחינתהאסדרהכאמורבפסקאות
או)2(להגדרה"מיזםחלוץ")בסעיףזה-מטרותהמיזם
החלוץ(,רשאיהואבהסכמתהמועצההארצית,לקבוע
בצו,פטורמהיתרלפיפרקה'אומתוכניתלעבודותאו
לשימושיםהנדרשיםלביצועמיזםחלוץ)בסעיףזה-

הצו(,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

העבודותוהשימושיםיהיוזמנייםלתקופה )1(
למימוש או החלוץ המיזם להקמת הנדרשת
על תעלה שלא ובלבד החלוץ, המיזם מטרות

התקופהכאמורבסעיףקטן)ג(;

שטחהמיזםהחלוץלאיעלהעלהשטח )2(
למימוש או החלוץ המיזם להקמת הנדרש

מטרותיו;

העבודותוהשימושיםייעשובידיהמדינה )3(
ועדת החלטת לפי לכך שהוסמך גוף בידי או

השריםלענייניתשתיותחיוניות;

הצויכלולהוראותלענייןהחזרתהמצב )4(
לקדמותו,ואםהעבודותוהשימושיםייעשובידי
גוףשהוסמךלכךכאמורבפסקה)3(,רשאישר
הפניםלקבועבצובהסכמתהשרהאחראי,חובת
המצב החזרת הבטחת לצורך ערובה הפקדת

לקדמותו;

על שמירה לעניין הוראות יכלול הצו )5(
הסביבהועלשלוםהציבורובטיחותו,אםהדבר

נדרשע

התקופהלביצועעבודותושימושיםלפיהצולא )ג(
תעלהעלשלוששנים;ואולם-
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המועצה עם בהתייעצות השר, רשאי )1(
לביצוע התקופה את בצו, להאריך, הארצית,
או אחת נוספת, בתקופה ושימושים עבודות
לצורך נדרשת ההארכה כי שוכנע אם יותר,
הקמתהמיזםהחלוץאומימושמטרותיו,ובלבד
שהתקופההכוללתלביצועעבודותושימושים

לפיסעיףזהלאתעלהעלחמששנים;

השר,בהסכמתהמועצההארצית, רשאי )2(
עבודות לביצוע התקופה כי בצו, לקבוע,
ושימושיםתעלהעלשלוששניםובלבדשלא
תעלהעלחמששנים,וזאתאםתקופהשלשלוש
שניםאינהמספיקהלצורךהקמתהמיזםומימוש

מטרותיו,ומטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

כאמור הארצית המועצה הסכמת תינתן לא )ד(
שמבוקש חלוץ מיזם לעניין רישה )ב( קטן בסעיף
להקימובסביבהחופית,אלאלאחרהתייעצותעם

הוועדהלשמירתהסביבההחופיתע

בסעיף כאמור האחראי השר שמגיש לבקשה )ה(
)ב(תצורףחוותדעתמטעםיוזםהמיזםהחלוץ קטן
המפרטתאתההשפעותהצפויותעלהסביבהכתוצאה
מהעבודותהנדרשותלהקמתהמיזםהחלוץוהשימוש

בווכןחלופותשנבחנולענייןמיקוםהמיזםהחלוץע

לדיוןבמועצההארציתלפיסעיףקטן)ב(יוזמן )ו(
ראשהרשותהמקומיתשבתחומהאמורותלהתבצע
העבודותכאמורבאותוסעיףקטן,ותינתןלוהזדמנות

להשמיעאתעמדתובענייןע

האינטרנט באתר יפורסם זה סעיף לפי צו )ז(
תחילת לפני לפחות ימים 15 הפנים משרד של
מתן על הודעה השימושים; או העבודות ביצוע
לביצוע אישורו חוק לפי שנדרש למי תישלח הצו
העבודותאוהשימושיםהאמורים,לגורמיםהמנויים
בדבר, הנוגעת המקומית ולרשות 119ב)9()א(, בסעיף

15ימיםלפניתחילתביצועהעבודותאוהשימושיםע

ביצועהעבודותאוהשימושיםלפיסעיףזהיהיה )ח(
כפוףלהוראותלפיחוקשעניינןתכןהבנייהע

ניתןצולפיסעיףזה,יראואותוכתוכניתלעניין )ט(
סעיף197ולענייןהתוספתהשלישיתע

לאיינתןפטורלפיסעיףקטן)ב(ליותרמארבעה )י(
מיזמיחלוץ,מדישנהקלנדריתע";
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בתוספתהראשונה- )22(

בסעיף7,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

לענייןסעיףזה,מיתקןאגרו־וולטאילא ")ד(
שבתוכנית ובלבד חקלאית, לא מטרה ייחשב
שמכוחהמוקםהמיתקןקיימותהוראותלשמירת

הקרקעהחקלאיתע";

אחריסעיף7יבוא: )ב(

"היתרעלפי
תוכניתשהוראות

התוספתהראשונה
לאחלותעליה

מוסדתכנוןרשאילתתהיתרעלפיתוכניתשהוראות7אע
אישור בקבלת צורך בלא עליה חלות לא זו תוספת
הוועדה,והוראותסעיף7לאיחולולגביהיתרכאמורע";

בתוספתהשנייה,אחריסעיף5יבוא: )23(

"היתרעלפי
תוכניתשהוראות
התוספתהשנייה

לאחלותעליה

מוסדתכנוןרשאילתתהיתרעלפיתוכניתשהוראות5אע
אישור בקבלת צורך בלא עליה חלות לא זו תוספת
הוועדה,והוראותסעיפים4ו–5לאיחולולגביהיתר

כאמורע"

197 סעיף הוראות הצו לעניין יחולו כי ולקבוע והבנייה
התכנוןוהבנייהשעניינםהיטל והתוספתהשלישיתלחוק
כי לקבוע מוצע ועוד, זאת תוכניתע בגין ופיצוי השבחה
בסמכותהשרלהתקיןעדארבעהצוויםלמיזמיחלוץבשנה
המתאימים למקרים יישמר זה ייחודי בצו שהשימוש כדי

ביותרויופעלבמשורההנדרשתע

לפסקה )22(

לפסקה )א(

והבנייה התכנון לחוק הראשונה לתוספת 7)א( סעיף
קובעכילאיינתןעלידימוסדתכנוןהיתרלבנייהאולשימוש
בקרקעחקלאיתלמטרהלאחקלאית,אלאבהתאםלתוכנית
שהתמלאובההדרישותשלסעיף6לאותהתוספתאואם
הסכימהלכךהוועדהלשמירהעלקרקעחקלאיתושטחים
לא "מטרה מגדיר הראשונה לתוספת 7)ב( סעיף פתוחיםע
חקלאית"כבנייהאושימושבקרקעשאינםדרושיםבמישרין
לייצורחקלאי,לעיבודחקלאישלהאדמהאולגידולבעלי
לגיבוש הבין־משרדי הצוות דוח להמלצות בהתאם חייםע
המלצותלצעדיםהנדרשיםלהקמתמיתקניםאגרו־וולטאיים,
מוצעלקבועכימיתקןאגרו־וולטאי,כהגדרתובחוקהתכנון
שבתוכנית ובלבד חקלאית, לא מטרה ייחשב לא והבנייה,
הקרקע לשמירת הוראות קיימות המיתקן מוקם שמכוחה

החקלאיתע

לפסקה )ב(

התוספת לעניין )23( בפסקה המוצע לתיקון בדומה
לאישור כפופה אינה תוכנית אם כי המבהיר השנייה,
הולחו"ף,גםהיתרמכוחהלאכפוףלאישורהולחו"ף,כאמור
להוסיף מוצע לעיל, ו–)12()ב( )9( לפסקאות ההסבר בדברי

לתוספתהראשונהאתסעיף7אולקבועכיניתןלתתהיתר,
בקבלת צורך בלא חורג, לשימוש והיתר הקלה זה ובכלל
אישורהולחו"ף,אםהדברנעשהעלפיתוכניתשהוראות
התוספתהראשונהלאחלותעליהעיודגשכימדוברבתיקון

מבהירע

לפסקה )23(

בהמשךלכךשבפסקאות)9(ו–)12()ב(מוצעכיהוראות
התוספתהשנייה,העוסקותבקבלתאישורהולחו"ףלתוכניות
בתחוםהסביבההחופית,לאיחולועלתוכניתמיתארארצית
מפורטתלתשתיותלאומיותועלתוכניתלתשתיתלאומית,
מוצעלתקןאתהוראותהתוספתהשנייהולהוסיףאתסעיף
5אשקובעכימוסדתכנוןרשאילתתהיתר,ובכללזההקלה
והיתרלשימושחורג,עלפיתוכניתשהוראותתוספתזולא
חלותעליה,בלאצורךבקבלתאישורהולחו"ף,וסעיפים4

ו־5לתוספתהשנייהלאיחולוע

יודגשכימדוברבתיקוןמבהירבלבד,המבהירבמפורש
מכוח שניתנים להיתרים הולחו"ף באישור צורך שאין
לתוספת 5 בסעיף התוספתע מהוראות שפטורות תוכניות
השנייהנקבעכי"מוסדתכנוןלאייתןהיתרלבנייה,לשימוש
תחום לגבי זה חוק לפי היתר הטעונה אחרת לפעולה או
הסביבההחופית,אלאבהתאםלתכניתאולהיתרשהתמלאו
4)א(לתוספתהשנייהקובע וסעיף 4עעע" בהםדרישותסעיף
הסביבה בתחום תכניתהחלה תאושר ולא "לאתופקד כי
הוועדה, אישור קבלת לאחר אלא ממנה, חלק או החופית
אואםהיאתכניתמפורטתהמקיימתאתכלההוראותשל
תכניתמיתארמקומיתשאושרהבידיהוועדה"עכאמורלעיל
חוקהתכנוןוהבנייהתוקןבמסגרתתיקוןעקיףלחוקהמוצע
כךשתוכניתלתשתיתלאומיתותוכניתמפורטתלתשתיות
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תיקוןחוקאוויר
נקי

בחוקאווירנקי,התשס"ח-1992008)בפרקזה-חוקאווירנקי(-63ע

אחריסעיף25יבוא: )1(

"דרישהלהפעלה
חריגהבמצבסיכון

בסעיףזה-25אע )א(

"החלטהעלמצבסיכון"-החלטהשלמנהל
המערכת,עלפיהמידעהמצויבידיו,כי
לפגיעה חשש להתקיים עתיד או קיים

שבשלועלולהלהידרשהפעלהחריגה;

"הפעלהחריגה"-הפעלתיחידתייצורמוגבלת
לפיסעיףקטן)ב()1(אוהפעלתתחנתכוח

בעתתקלהלפיסעיףקטן)ב()2(;

החשמל, משק חוק - החשמל" משק "חוק
התשנ"ו-1996;

"יחידתייצור","רישיוןייצור","תחנתכוח"-
כהגדרתםבחוקמשקהחשמל;

"יחידתייצורמוגבלת"-מקורפליטה,שהוא
יחידתייצורהמופעלתמכוחרישיוןייצור,
אשרנקבעותנאיםהמגביליםאתמשך
תקופה במהלך להפעלתה המותר הזמן
מסוימת,בהיתרהפליטהשניתןלתחנת

הכוחשבההיאמצויה;

"מנהלהמערכת"-בעלרישיוןלניהולהמערכת
כהגדרתובחוקמשקהחשמל;

יוכל לא ולמעשה הולחו"ף, לאישור יוכפפו לא לאומיות
להתקייםלגביהןהתנאישבסעיף4לתוספתהשנייה,ועלכן
ממילאכלהיתרשיינתןמכוחהתוכניותהאמורותלאיוכל

לעמודבתנאישבסעיף5לתוספתהשנייהע

סעיף 63 לחוק המוצע

עלפיחוקמשקהחשמלבעלרישיוןלניהולמערכת
החשמל)אשרבתיקוןהמוצעלחוקאווירנקי,התשס"ח-2008,
מוצעלהגדירוכמנהלהמערכת(אמוןעלשרידותהמערכת
ואמינותאספקתחשמלמכוחרישיונולפיחוקמשקהחשמל,
ובמסגרתזומורהעלהפעלתתחנותהכוחעלצדאסדרהזו,
כלחברההמפעילהתחנתכוחלייצורחשמלנדרשתלהיתר
פליטהלפיחוקאווירנקי,התשס"ח-2008)להלן-חוקאוויר

נקי(ע

קושי מייצרת נקי, אוויר בחוק הנוכחית האסדרה
החשמל באספקת רציפות להבטיח ביכולת משמעותי
ובשמירהעלשרידותמערכתהחשמל,שכןייתכנומצבים
מסוימיםשבהםקייםחששכיבלאהפעלתתחנתכוחמסוימת
תהיהפגיעהבאספקתהחשמלאובשרידותהמערכת,עקב
מגבלותעלבעלתחנתהכוחבהתאםלחובותיולפיהיתר

יש כזו לתוצאה נקיע אוויר חוק מכוח לו שניתן הפליטה
השלכותמשקיותמשמעותיות,שכןהעלותשלאי־אספקת
ואף כלכלית לפגיעה ומביאה מאוד, גבוהה היא חשמל
להשלכותחברתיותלנוכחהזיקהשביןאספקתחשמללזכות
הקיוםהמינימליבכבוד,כפישנכתבבפסקדיןבבג"ץ4988/19
רוזנצוייג-מויסהנ'הרשותלשירותיםציבורייםחשמל)י"ח

בשבטהתשפ"ב)20בינואר2022(()פורסםבנבו(ע

ייצור ביחידות לשימוש בעיקר נוגע האמור הקושי
חשמלאשרבהיתרהפליטהשלהןנקבעההגבלהעלמשך
ההפעלהשלהיחידהעמגבלותאלהנקבעותבהיתריםשל
יחידותייצוראשראינןעומדותבדרישותהטכניקההמיטבית
הזמינה,כנדרשלפיחוקאווירנקי,אושהמגבלההאמורה
היאחלקמהדרישותבמסמכיהייחוסהמקצועייםהקבועים
לדוגמה כמו טכניקה, אותה לגבי האירופית באסדרה
ככלל, חדשותע הן אם גם פתוח, במחזור ייצור ביחידות
טכנו־כלכלי אופטימום בסיס על נעשה ביחידות השימוש
עדלמגבלותההיתרוהמערכתמתוכננתונבניתבהתבסס,
ביןהשאר,עלדרישותההיתריםהידועיםבאותהעתעעם
זאת,עלאףהמגבלהבהיתרים,קיימיםמצביםשבהםבשל
או ייצור יכולת העדר לדוגמה כמו תפעוליים, אילוצים

ס"חהתשס"ח,עמ'752;התשע"ב,עמ'450ע 199
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"מצבסיכון"-מצבשלגביוהתקבלההחלטה
עלמצבסיכון;

"הנוהל"-הנוהלשנקבעלפיסעיףקטן)ט(;

לצרכנים פגיעהבאספקתהחשמל "פגיעה"-
ההולכה או הייצור ביכולת חוסר עקב
מערכת בשרידות פגיעה או חשמל של

החשמלע

מנהלהמערכתרשאי,לשםמניעתפגיעה- )ב(

לדרושמבעליחידתייצורמוגבלתלהפעיל )1(
המותר הזמן למשך מעבר הייצור יחידת את
- זה )בסעיף הפליטה היתר לפי להפעלתה
להפעלתיחידתייצורמוגבלות(;דרש דרישה
מנהלהמערכתכאמור,לאיראובהפעלתיחידת
כהפרת לדרישה בהתאם המוגבלת הייצור
התנאיבהיתרהפליטהלענייןמשךהזמןהמותר

להפעלתה;

תחנת להפעיל כוח תחנת מבעל לדרוש )2(
כוחשישבהתקלהבאמצעיטיפולאוביחידת
ייצורהמצויהבה,אשרעלולהלגרוםלחריגה
- זה )בסעיף בהיתר שנקבעו הפליטה מערכי
תקלה(; בה שיש כוח תחנת להפעלת דרישה
לעניין גם שתינתן יכול זו פסקה לפי דרישה
יחידתייצורמוגבלתשניתנהלגביהדרישהלפי
פסקה)1(;דרשמנהלהמערכתכאמורבפסקהזו,
לאיראובהפעלתתחנתהכוחשישבהתקלה,

בהתאםלדרישה,כהפרתתנאיהיתרהפליטהע

הולכהשלחשמל,סבורמנהלהמערכתכיאיןמנוסמשימוש
בהן,בשלהחשששהדבריביאלפגיעהבאספקתחשמלאו

בשרידותהמערכתע

אוויר חוק לפי לממונה מאפשרת המוצעת האסדרה
נדרש )שאינו המערכת מנהל על ובקרה פיקוח יכולת נקי
הנחיות גיבוש כך על נוסף פליטה(ע היתר לקבלת בעצמו
סדורותהמוסכמותהןעלהממונהוהןעלמנהלהמערכת
הפגיעהבאספקתהחשמללצרכנים יביאלצמצום כמוצע,
ולצמצוםההשפעההסביבתיתבאמצעותאופטימיזציהבין
למנוע כדי בו ויש השונות, והחלופות השונות התחנות
צרכנים השלת בהסדרי רב שימוש בשל בזיהום עלייה
המבוססיםעלגנרטורים,אושימושביחידותמזהמותיותר
בשלהעדרהנחיותמוסכמותכאמורענוסףעלכך,יצירתערוץ
ישירביןמנהלהמערכתלממונהבנוגעלמצביסיכוןתסייע
בין מידע להעברת הנוגע ומסחרי תחרותי קושי במניעת

מנהלהמערכתלבעליתחנותכוח,ותשפראתבסיסהנתונים
שעלבסיסומקבלהממונההחלטותע

מנהל של הייחודי מעמדו את להסדיר מוצע לפיכך,
המערכתבחוקאווירנקי,ולקבועכילאחרשנוכח,בהתאם
למידעהמצויבידיו,שקייםאועתידלהתקייםחששלפגיעה
באספקתהחשמללצרכניםבעקבותחוסרביכולתהייצוראו
ההולכהשלחשמלאובשלפגיעהבשרידותמערכתהחשמל
)להלן-מצבסיכון(,הוארשאילדרושמבעלהיתרפליטה
לפרק מעבר כוח בתחנת המצויות ייצור יחידות להפעיל
את המגבילים הפליטה בהיתר התנאים לפי המותר הזמן
משךההפעלהשלהתחנה)להלן-תחנהמוגבלת(עהפעלה
כאמורתהיהלתקופהשל21ימיםבהתאםלהחלטתמנהל
21ימים,באישורשרהאנרגיהאשריהיה המערכתואחרי
רשאילאשרהארכותנוספותבהתאםלנסיבותשבגינןנדרשת
הפעלתהתחנה:אםתחנתהכוחנדרשתלהפעלהלתקופה
את לאשר רשאי השר חודשים, שישה מעל של ממושכת
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לאתינתןדרישהלפיסעיףקטן)ב(אלאאםכן )ג(
קיבלמנהלהמערכתהחלטהעלמצבסיכון;בקבלת
החלטהעלמצבסיכוןיפעלמנהלהמערכתבהתאם
למסמךשמסרלממונה,המפרטאתהמצביםשבהם
קייםחששלפגיעהשעלוללהצריךדרישהלהפעלת
יחידותייצורמוגבלות)בסעיףזה-מסמךמצביסיכון(;
מנהלהמערכתיתעדברישומיואתהחלטתועלמצב
סיכוןומשכוהצפויעלפיההחלטה,ואתהנימוקים
להחלטהאשריתייחסולמצבהסיכוןהמסויםמתוך

מסמךמצביהסיכוןשבשלוהתקבלהההחלטהע

בטרםמתןדרישהלהפעלתיחידתייצורמוגבלת )ד(
יבדוקמנהלהמערכת,עלבסיסהמידעהמצויבידיו,
אתהחלופותלמתןדרישהכאמור,בהתחשבבפרקהזמן
האפשרות הפחותישקולאת ולכל לרשותו, העומד
להפעלתיחידתייצורשאינהמוגבלת;מנהלהמערכת
יתעדברישומיואתבדיקתהחלופותשערךלפיסעיף

קטןזהע

מנהל בידי המוגבלת הייצור יחידת בחירת )ה(
יש אשר המוגבלות הייצור יחידות מבין המערכת,
ביכולתןלתתמענהלמצבהסיכון,תיעשהעלפיסדר
המוגבלות הייצור יחידות הפעלת לעניין העדיפות
מעברלמשךהזמןהמותרלהפעלתןלפיהיתרהפליטה,

כפישנקבעבנוהלע

בפרק כאשר חודשים, לשישה עד המערכת מנהל דרישת
זמןזהבעלהיתרהפליטהשלהתחנהנדרשלפנותלממונה
הפעלת את לאפשר כדי ההיתר תנאי את לשנות בבקשה
תחנתהכוחבאופןקבועעבמקרהזה,אםבעלההיתרהגיש
בקשהכאמור,מנהלהמערכתרשאי,באישורהשר,לדרוש
בעניין הממונה להחלטת עד התחנה הפעלת המשך את
הבקשה;אםהתחנהנדרשתלצורךזמניאשרצפוישיהיה
קצרמשישהחודשיםואיןמדוברבצורךקבוע,אישורשר
ומנהל חודשים, שלושה עד של לתקופה יהיה האנרגיה
המערכתיהיהרשאילהאריכה,באישורשרהאנרגיה,בשתי

תקופותנוספותשלשלושהחודשיםע

עודמוצעכימנהלהמערכתיהיהרשאיגםלדרוש
הפעלהשלתחנותכוחבמצבשלתקלהאשרעלולהלגרום
לחריגהמערכיהפליטהשנקבעולהןבהיתרהפליטה,וזאת
זאת דרישה החשמלע באספקת לפגיעה חשש מניעת לשם
תהיהלתקופהשלעד24שעותאועדקבלתעמדתהממונה

שלאחריהיפעלובהתאםלהוראותיו,לפיהמוקדםע

עקבההפעלהבחריגהמתנאיההיתר,מוצעלקבועכי
להפעיל כוח תחנת של מבעלים המערכת מנהל דרש אם
יחידה,בעלהתחנהלאייחשבכמישמפראתתנאיהיתר

הפליטהעעלפיסעיף25אהמוצע,חלותעלמנהלהמערכת
בני ההשפעהעל למזעראת נועדו אשר תהליכיות חובות
שנלוווית האוויר באיכות מפגיעה הנובעת והסביבה אדם
להפעלתתחנותכאמורעעםזאת,יצויןשאיןבאי־קיוםחובות
אלהכדילהשפיעעלתוקףהדרישהשניתנהלבעלהתחנהע
החובותהתהליכיותהחלותעלמנהלהמערכתהןכיעליו
להחליטעלמצבסיכוןרקאםמדוברבמצבהמופיעבמסמך
שהכיןושיימסרלממונהמוקדםככלהאפשרלאחרכניסת
והוא האפשריים, הסיכון מצבי את המפרט לתוקף, החוק
ינמקאתהחלטתוברישומיוויתעדאתההימשכותהצפויהע
התלויים מצבים הם האפשריים הסיכון מצבי כי יוער
בתמונתהמצבשרואהמנהלהמערכתבעתקבלתההחלטה
ובהתאםלאמותהמידההמקצועיותשלו,וכימסמךכאמור
יכלולמצביםשוניםאשרבתוכםישמקוםלשיקולדעתשכן
הםכולליםמשתניםרביםותלויים,ביןהשאר,בציפיותמנהל
ואין במערכת, צפויים שינויים לגבי עת באותה המערכת
מדוברברשימהסגירהשלמדדיםאמפירייםעהמסמךיהיה
מסמךכללי,ולאיקבעמצבסיכוןפרטני,אשרלגביוצריכה
להתקבלהחלטהפרטניתשלמנהלהמערכתעמנהלהמערכת
רשאילערוךשינוייםבמסמךמצביהסיכוןועליולהעביראת
המסמךהמעודכןלממונה,שכןהמסמךהמחייבהואהמסמך
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יחידת להפעלת דרישה ייתן המערכת מנהל )ו(
ייצורמוגבלתלפרקהזמןהקצרביותרהדרושלדעתו
לשםמניעתחששלפגיעה,עלפיהמידעהמצויבידיו;
דרישהכאמורלאתעמודבתוקפהלפרקזמןהעולהעל

21ימים,אלאאםכןהתקייםאחדמאלה:

הסיכון מצב כי החליט המערכת מנהל )1(
הדורשהפעלתיחידתייצורמוגבלת,אחתאו
יותר,המצויהבאותהתחנתכוח,צפוילהימשך
והתקיים עלשישהחודשים, לתקופההעולה

המפורטלהלן:

האנרגיה שר מאת אישור ניתן )א(
מתחילת ימים 21 בתוך והתשתיות,
הפעלתיחידתהייצורהמוגבלת,להמשך

הפעלתהמעברל־21הימיםכאמור;

מנהלהמערכתהודיעלבעליחידת )ב(
הייצורכימצבהסיכוןדורשהפעלהשל
יחידתהייצורלתקופההעולהעלשישה

חודשים;

שמסרלממונהעדרישהלהפעלתיחידתייצורמוגבלתתיעשה
רקלאחרבחינתחלופות,בהתחשבבזמןהעומדלרשותמנהל
המערכת,ועלפיסדרעדיפותלבחירתיחידותהייצורמבין
למצב מענה לתת שיכולות המוגבלות הייצור יחידות כל
הסיכון,אשרייקבעבהתאםלשיקוליםסביבתיים,קריאם
מוגבלות, ייצור יחידות הפעלת על המערכת מנהל יחליט

הדבריבואבהתאםלשיקולדעתולמניעתהפגיעהע

מנהל יפעל המוצע 25א סעיף לפי סמכותו בהפעלת
אוויר חוק לפי הממונה שיקבע לנוהל בהתאם המערכת
נקיבהסכמתמנהלהמערכת,שמטרתולהסדיראתתהליך
העבודהשלמנהלהמערכתבעתמצבסיכוןעבמסגרתהנוהל
האמור,ייקבעסדרהעדיפויותהאמורלהפעלתיחידותייצור
באיכות הפגיעה את לצמצם הנועד סיכון במצב מוגבלות
האווירעכמוכן,הנוהליכלולהוראותבדבררישוםותיעוד
ביצועהפעולותהאמורותובדברשמירתמסמכים,ויכולהוא
על המערכת מנהל לפעולת בנוגע נוספות הוראות לכלול
פיחוקאווירנקיעכמוכן,מוצעלקבועבחוקאווירנקיאת
השיקוליםאשריביאולקביעתהנוהל,ובפרטמוצעלקבוע
והחובות העבודה תהליכי על וההוראות עצמו הנוהל כי
הכלולותבוייקבעוכךשלאיהיהבעצםהעמידהבדרישות
הנוהלכדילהביאלפגיעהבאספקתהחשמל,כמולדוגמה

בשלצורךבזמןתגובהקצרע

עודמוצעלקבועחובותדיווחשלמנהלהמערכתלממונה,
ובכללזהדיווחשנתיבדברהצפילהפעלתתחנותכוחבהתאם

לסעיף25אהמוצעעכמוכן,מנהלהמערכתנדרשלהודיעלבעל
יחידתייצורמוגבלת,בהקדםהאפשריולכלהמאוחרבתוך24
שעות,עלביטולהדרישהלהפעלתתחנתהכוחכאמוראועל
פקיעתהדרישהכאשרמצבהסיכוןחדללהתקייםאוכאשרפג
החששלפגיעהכאמור,אואםחלפההתקופהשנקבעהלמצב
הסיכוןעזאתכדילצמצםהפעלהעודפתשליחידותהייצור
המזהמותלמינימום,ולהגביראתיכולותהפיקוחוהאכיפהשל

הממונהעלפעילותמנהלהמערכתע

53בחוקאווירנקיולקבוע עודמוצעלתקןאתסעיף
הסדריאכיפהאשריאפשרוהטלתעיצומיםכספייםעלמנהל
המוצע: ההסדר של שונות הוראות הפרת עקב המערכת
דרישהלהפעלהבלישהתקבלההחלטהעלמצבסיכוןאו
קבלת אי־תיעוד לעיל; כאמור העדיפות סדר פי על שלא
ההחלטהעלמצבסיכוןאוקשירתהלמצבסיכוןמסויםמתוך
מסמךמצביהסיכוןאואי־הכללהשלפרטמהותיאותיעוד
לאנכוןשלפרטמהותיכאמור;אי־תיעודבדיקתהחלופות
כאמורלעיל;אואי־מסירתהודעהעלביטולדרישתההפעלה
אועלפקיעתה;וכןביחסלאי־מסירתמידעאודיווחלממונה
בדברהפעולותשביצעכאמורלעילובנוגעלדיווחעלמצב
סיכון,ובכללזהאי־קשירתהדרישהלמצבסיכוןמסויםמתוך
מסמךמצביהסיכון,אי־הכללהשלפרטמהותיאודיווחלא
נכוןשלפרטמהותיבאותוהדיווחעיוערכיהפרותהנוגעות
לדרישהשנעשיתעלידימנהלהמערכת,מתייחסותלהפרה
הנדרשת, התחנה הפעלת במשך תלויות ואינן חד־פעמית

זאתלמעטבמקרהשלאי־הודעהעלהפסקתמצבסיכוןע
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הסיכון מצב כי החליט המערכת מנהל )2(
ייצורמוגבלת, יחידת שבשלונדרשתהפעלת
כוח, תחנת באותה המצויה יותר, או אחת
לתקופה להימשך צפוי לא הוא וכי זמני הוא
העולהעלשישהחודשים,וניתןאישורמאת
שרהאנרגיהוהתשתיות,בתוך21ימיםמתחילת
להמשך המוגבלת, הייצור יחידת הפעלת
הפעלת כאמור; הימים ל־21 מעבר הפעלתה
תהיה כאמור לאישור בהתאם הייצור יחידת
חודשים, שלושה על עולה שאינה לתקופה
ואולםרשאימנהלהמערכתלהאריך,באישור
שרהאנרגיהוהתשתיות,אתתקופתהדרישה
להפעלתיחידתהייצורהמוגבלת,לשםמניעת
פגיעה,בשתיתקופותנוספותשלעדשלושה
חודשיםכלאחת,אםנוכחכינמשךמצבהסיכוןע

התקייםהאמורבסעיףקטן)ו()1(,יגישבעליחידת )ז(
הייצורבקשהלשינויהיתרהפליטהבהתאםלהוראות
סעיפים26או27,לפיהעניין,בהקדםהאפשריולכל
המאוחרבתוךשישהחודשיםממועדמתןההודעה
)ו(, )ו()1()ב(;עלאףהאמורבסעיףקטן לפיסעיףקטן
תפקעהדרישהלהפעלתיחידתהייצורהמוגבלתבתום
שישהחודשיםממועדתחילתהפעלתהאםלאהוגשה
תחילת ממועד חודשים שישה בתוך כאמור בקשה
הפעלתיחידתהייצורהמוגבלת;ואולםאםהוגשה
המערכת מנהל רשאי זה, קטן בסעיף כאמור בקשה
להאריך,באישורשרהאנרגיהוהתשתיות,אתתקופת
הדרישהלהפעלתיחידתהייצורהמוגבלתלשםמניעת
פגיעה,מעברלתקופתששתהחודשיםכאמור,אםנוכח
הממונה החלטת לקבלת עד הסיכון, מצב נמשך כי

בבקשהע

מנהלהמערכתייתןדרישהלהפעלתתחנתכוח )ח(
שעות 24 על תעלה שלא לתקופה תקלה בה שיש
מתחילתהתקלהאועדלקבלתהחלטתהממונהלגבי
המשךהפעלתה,לפיהמוקדםמביניהן,אישרהממונה
המשךהפעלהשלתחנתהכוחכאמור,יהיההמשך
הממונה עליהם שהורה לתנאים בהתאם הפעלתה

ויראואותםכתנאיםבהיתרהפליטהע
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מנהלהמערכת בהסכמת יורהבנוהל הממונה )ט(
בדברהפעולותשמנהלהמערכתנדרשלבצעבקשר
את לצמצם במטרה חריגה, להפעלה דרישה למתן
זיהוםהאווירוההשפעהעלאיכותהאווירהנובעת
של ותיעוד רישום בדבר וכן החריגה, מההפעלה
ביצועהפעולות,פרטיםמהותייםשעלמנהלהמערכת
לכלולבדיווחלפיסעיףזה,ושמירתמסמכים;הנוהל
ייקבעבשיםלבלשמירהעלאמינותאספקתהחשמל,
למגבלותשרידותמערכתהחשמל,למידתההשפעה
שלהיחידותהמוגבלותעלאיכותהאווירוהאמצעים
למניעתזיהוםאווירהמותקניםבהן,ובאופןשלאיהיה

בפעולהעלפיהוראותיוכדילגרוםפגיעהע

המערכת מנהל יפעל זה סעיף לפי בפעולתו )י(
בהתאםלנוהלע

מנהלהמערכתיודיעלבעליחידתייצור)יא( )1(
מוגבלתשניתנהלגביהדרישהלהפעלהחריגה,
פקיעתה,בהתקיים על או ביטולהדרישה על

אחדמאלה:

מצב כי החליט המערכת מנהל )א(
חשש אין כי או להתקיים, חדל הסיכון
ניתנה שבשלו הפגיעה של לקיומה

הדרישה;

להוראות בהתאם פקעה הדרישה )ב(
לפי הזמן פרק שחלף או )ז( קטן סעיף
סעיףקטן)ו(רישה,ולאניתןאישורהשר
להמשךהפעלתיחידתהייצורהמוגבלת
או )2( או )ו()1()א( קטנים סעיפים לפי
שמנהלהמערכתלאהאריךאתתקופת

הדרישהלהפעלהלפיסעיףקטן)ו()2(ע

הודעהעלביטולהדרישהאועלפקיעתה, )2(
כאמורבפסקה)1(,תימסרבהקדםהאפשריולכל
או החלטה ממועד שעות 24 בתוך המאוחר

ממועדהפקיעה,לפיהענייןע

מנהלהמערכתידווחלממונה,אחתלשנהעדיום )יב(
31במרס,עלאלה:
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הערכתולענייןהיקףההפעלהשליחידות )1(
המותר הזמן למשך מעבר מוגבלות ייצור
בשנה הצפוי הפליטה, היתר לפי להפעלתן
לשם לנקוט שבכוונתו והאמצעים העוקבת,
צמצוםהצורךבהפעלהכאמור,לרבותפעולות

שבחןלצורךנקיטתאמצעיםכאמור;

)ב(שנתן סךכלהדרישותלפיסעיףקטן )2(
של ההפעלה היקף לרבות הקודמת, בשנה
יחידותהייצורהמוגבלותאושלתחנותהכוח
שנעשו החשמל ייצור והיקף תקלה בהן שיש
להערכה ביחס כאמור, לדרישות בהתאם
השנתיתכאמורבפסקה)1(וביחסלהחלטותעל

מצביסיכוןלפיסעיףקטן)יג(ע

מנהלהמערכתידווחלממונהעלהחלטהעל )יג(
מצבסיכון,מוקדםככלהאפשרולאיאוחרמ־48שעות
ממועדהחלטה,וכןידווחמנהלהמערכתלממונהעל
מתןדרישהלהפעלתיחידתייצורמוגבלת,מוקדםככל
האפשרולאיאוחרמ־24שעותממועדמתןהדרישה,
ועלמתןדרישהלהפעלתתחנתכוחשישבהתקלה
מוקדםככלהאפשרולאיאוחרמ־12שעותממועדמתן

הדרישהע

כאמור חריגה, להפעלה דרישה עלמתן דיווח )יד(
)יג(,יכלולאתפירוטהנסיבותשהצדיקו בסעיףקטן
אתמתןהדרישה,ובכללזההנימוקיםלהחלטהעל
מצבהסיכוןשבשלוניתנההדרישהומשכוהצפויעל
ההחלטה,תוךהתייחסותלמצבהסיכוןהמסוים פי
שבשלוהתקבלהההחלטהמתוךמסמךמצביהסיכון,
שבשלו לפגיעה החשש את המבססות עובדות וכן
נדרשההפעלהחריגה,עלפיהמידעהמצויבידימנהל
המערכת;דיווחעלמתןדרישהלהפעלתיחידתייצור
מוגבלתיכלולגםאתהחלופותשבדקמנהלהמערכת,
ואםלאצפהאתמצבהסיכון48שעותמראש-את
פירוטהנסיבותשיצרואתמצבהסיכוןבמועדשבו

התרחשוהסברמדועלאצפהאותומראשע

מנהלהמערכתיעבירלממונה,עלפידרישתו, )טו(
מידעאומסמכיםהנמצאיםברשותוהנוגעיםלמצב
סיכון,אשרדרושיםלממונהלשםבחינתעמידתמנהל

המערכתבהוראותסעיףזהע

האנרגיה שר בהסכמת הסביבה, להגנת השר )טז(
והתשתיות,רשאילהתקיןתקנותלענייןסעיףזהע";



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 852

בסעיף53- )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

סכוםהעיצוםהכספייהיה492,800שקלים ")ד(
חדשים,בשלהפרתהוראהמהוראותאלה,בידי

מנהלהמערכת:

מתןדרישהלהפעלתיחידתייצור )1(
מוגבלתאודרישהלהפעלתתחנתכוח
בלא 25א)ב(, סעיף לפי תקלה בה שיש
בניגוד סיכון, מצב על החלטה שקיבל

להוראותסעיף25א)ג(;

מתןדרישהלהפעלתיחידתייצור )2(
הייצור יחידות מבין שנבחרה מוגבלת
המוגבלותאשרישביכולתןלתתמענה
העדיפות סדר לפי שלא הסיכון, למצב
בניגוד 25א)ט(, סעיף לפי בנוהל שנקבע

להוראתסעיף22א)ה(;

אי–מסירתהודעהלבעליחידתייצור )3(
מוגבלתשניתנהלגביהדרישה,עלביטול
הדרישהאועלפקיעתה,בתוך24שעות
חדל הסיכון מצב כי ההחלטה ממועד
להתקייםאוממועדהפקיעה,לפיהעניין,

בניגודלהוראותסעיף25א)יא()2(;

סכוםהעיצוםהכספייהיה246,400שקלים )ה(
חדשים,בשלהפרתהוראהמהוראותאלהבידי

מנהלהמערכת:

החלטתו של ברישומיו אי–תיעוד )1(
של או הצפוי, ומשכו סיכון מצב על
הנימוקיםלהחלטההכולליםהתייחסות
למצבהסיכוןהמסויםמתוךמסמךמצבי
הסיכוןשבשלוהתקבלהההחלטה,בניגוד

להוראותסעיף25א)ג(;

בדיקת של ברישומיו אי–תיעוד )2(
החלופותלהפעלתיחידתייצורמוגבלת
מתןדרישהכאמורבניגוד שערךבטרם

להוראותסעיף25א)ד(;

לממונה, שנתי דיווח מסירת אי )3(
בניגודלהוראותסעיפים25א)יב(;
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אי–מסירתדיווחלממונה,עלהחלטה )4(
ממועד שעות 48 בתוך סיכון, מצב על

ההחלטה,בניגודלהוראותסעיף25א)יג(;

מתן על לממונה, דיווח אי–מסירת )5(
מוגבלת ייצור יחידת להפעלת דרישה
בתוך24שעותממועדמתןהדרישה,או
עלמתןדרישהלהפעלתתחנתכוחשיש
מתן ממועד שעות 12 בתוך תקלה, בה
25א)יג( הדרישה,בניגודלהוראותסעיף
אואי–הכללתפרטמהותימתוךהמידע
בסעיף כמפורט כאמור בדיווח הנדרש

25א)יד(;

מסירתמידעלאנכון,בנוגעלפרט )6(
מהותיבדיווחלממונהלגבימתןדרישה
להפעלתיחידתייצורמוגבלתאובנוגע
מתן לגבי לממונה בדיווח מהותי לפרט
בה שיש כוח תחנת להפעלת דרישה

תקלה,בניגודלהוראותסעיף25א)יד(;

מסמך של לממונה אי–העברה )7(
בחינת לשם המערכת ממנהל שדרש
עמידתובהוראותסעיף25א,אשרבהתאם
לנוהלשנקבעלפיסעיף25א)ט(עלמנהל
המערכתלשמוראותו,בניגודלהוראות

סעיף25א)טו(;

לענייןסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(- )ו(

"דרישהלהפעלתיחידתייצורמוגבלת",
"החלטהעלמצבסיכון","הפעלה
הסיכון", מצבי "מסמך חריגה",
בסעיף כהגדרתם - סיכון" "מצב

25א;

"פרטמהותי"-כלאחדמאלה:

מצבהסיכוןהמסויםשבשלו )1(
סיכון, מצב על החלטה התקבלה
מתוךמסמךמצביהסיכון,ועובדות
לפגיעה החשש את המבססות
חריגה, הפעלה נדרשה שבשלו
מנהל בידי המצוי המידע פי על

המערכת;
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משכוהצפוישלמצבהסיכון )2(
עלפיההחלטהעלמצבסיכון;

דרישה למתן החלופות )3(
להפעלתיחידתייצורמוגבלת,שבדק

מנהלהמערכתלפיסעיף25א)ד(;

אםלאצפהמנהלהמערכת )4(
מראש שעות 48 הסיכון מצב את
-פירוטהנסיבותשיצרואתמצב
הסיכוןבמועדשבוהתרחש,והסבר

מדועלאצפהאותומראש;

שנקבע אחר מהותי פרט )5(
בנוהללפיסעיף25א)ט(ע";

63)ב()6(,בסופויבוא"למעטחובהכאמורלפי בסעיף )3(
סעיף25א"ע

תחילתושלחוקזהביוםי"בבסיווןהתשפ"ג)1ביוני2023(64עתחילה
)להלן-יוםהתחילה(ע

חוקהתכנון
והבנייה-הוראות

מעבר

מזכירהמועצההארציתיעבירלמזכירהממשלהכל65ע )א(
תוכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיות,שלפני
יוםהתחילההחליטההמועצההארציתלהגישהלאישור
הממשלהאךהממשלהטרםהחליטהלאשרהאולדחותה,
בתוךעשרהימיםמיוםשקיבללידיואתהתוכניתאומיום
התחילה,לפיהמאוחרמביניהם,והוראותסעיף53אלחוק
על יחולו זה לחוק )10(62 בסעיף כנוסחו והבנייה התכנון

תוכניתשהועברהכאמורע

הממשלה למזכיר יעביר לתשתיות הוועדה מזכיר )ב(
כלתוכניתלתשתיתלאומיתשלפנייוםהתחילההחליטה
הוועדהלתשתיותלהגישהלאישורהממשלהאךהממשלה
טרםהחליטהלאשרהאולדחותה,בתוךעשרהימיםמיום
שקיבללידיואתהתוכניתאומיוםהתחילה,לפיהמאוחר
מביניהם,והוראותסעיף76ג)10א(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחו

בסעיף62)12(לחוקזהיחולועלתוכניתשהועברהכאמורע

בסעיףזה- )ג(

סעיף 65 לחוק המוצע

65)א(ו–)ב(לחוקהמוצע,מוצעלקבועהוראת בסעיף
מעברשלפיהתוכניותמיתארארציותמפורטותלתשתיות
לאומיותותוכניותתשתיתלאומיתשאושרובמועצההארצית
המוצע, החוק של לתוקף כניסתו לפני בהתאמה, ובות"ל,
ואשרהממשלהטרםקיבלהלגביהןהחלטהבדבראישורןאו

דחייתן,יועברולאישורהממשלהבהתאםלמתכונתבסעיפים
53או־76ג)10א(המוצעיםשלמזכירהמעבירלמזכירעהוראת
זותחולגםבמקרהשבוהחליטההממשלהלהחזיר מעבר
תוכניתכאמורלמועצההארציתאולות"ללצורךקיוםדיון
חוזרבמוסדהתכנון,ולאחרהדיוןהחוזרהוחלטעלהגשת
לאישור לאו, ובין בה שינויים ביצוע לאחר בין התוכנית,

ר ב ס ה י  ר ב ד
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"הוועדהלתשתיות","המועצההארצית","תוכניתלתשתית
לאומית"-כמשמעותןבחוקהתכנוןוהבנייה;

- לאומיות" לתשתיות מפורטת ארצית מיתאר "תוכנית
כמשמעותהבסעיף6ב)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחו

בסעיף62)3()א()3(לחוקזהע

חוקאווירנקי-
הוראותמעבר

66ע


25א)ה(לחוקאווירנקיכנוסחו עלאףהוראותסעיף )א(
בסעיף63)1(לחוקזה,עדקביעתושלנוהללפיסעיף25א)ט(
לחוקהאמור,בחירתמנהלהמערכתביחידתייצורמוגבלת
לענייןמתןדרישהלפיסעיף25א)ב()1(,מביןיחידותהייצור
הסיכון, למצב מענה לתת ביכולתן יש אשר המוגבלות
תיעשהעלפיסדרהעדיפותכפישיורהעליוהממונהלאחר
התייעצותעםיושבראשרשותהחשמלועםמנהלהמערכת

)בסעיףזה-הוראותהממונה(;לענייןזה-

"הממונה"-כהגדרתובחוקאווירנקי;

"מנהלהמערכת"-כהגדרתובסעיף25א)א(לחוקאווירנקי
כנוסחובסעיף63)1(לחוקזהע

הוראותהממונהייקבעובתוך14ימיםמיוםהתחילהע )ב(

מנהלהמערכתיקבעאתמסמךמצביהסיכוןכאמור )ג(
בסעיף25א)ג(לחוקאווירנקיכנוסחובסעיף63)1(,בתוך14

ימיםמיוםהתחילהע

המוצע החוק של לתוקף כניסתו לפני זאת וכל הממשלה,
)ואםהדיוןהחוזריתקייםלאחרכניסתהחוקהמוצעלתוקף
ישירות(ע ו־76ג)10א( 53א סעיפים הוראות יחולו ממילא
התקבלה שלא בתוכנית מדובר זה במקרה שגם כיוון זאת
המועצה מזכיר דחייתהע או אישורה בדבר החלטה לגביה
התוכנית את יעבירו העניין, לפי הות"ל, ומזכיר הארצית
למזכירהממשלהבתוךעשרהימיםמיוםשקיבלואותהאו
המוצע, החוק של לתוקף כניסתו מיום ימים עשרה בתוך
לפיהמאוחרשבהם,ויחולוההוראותהמוצעותבפסקאות

)10(ו–)12()א(לסעיף62לחוקהמוצעע

סעיף 66 לחוק המוצע

עודמוצעלקבועכהוראתמעברכיעדלקביעתנוהל
כאמורבדבריההסברלסעיף63לחוקהמוצע,סדרהעדיפות
להוראות בהתאם יהיה מוגבלת ייצור יחידת לבחירת
הממונהלפיחוקאווירנקי,אשרייקבעולאחרהתייעצות

עםמנהלהמערכתורשותהחשמלע
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תוספת ראשונה
)סעיף31(

טורא'
תחוםתשתית

טורב'
סוגתשתיתלאומית

טורג'
היקףפעילותאותנאיםאחרים

-מנהרתקוויתשתיתכללתחומיהתשתית1ע

מיתקןמיתוגלחשמלוקוויתשתיתמשקהחשמל2ע
לחשמלהמחובריםאליובמישרין

-

מיתקןהשנאהלחשמלוקווי
תשתיתלחשמלהמחובריםאליו

במישרין

המיתקןהואאחדמ–10מיתקני
ההשנאהאשרהוגדרוחיוניים

בתוכניתהפיתוחשאושרה
בהתאםלחוקמשקהחשמל

כושרייצורחשמלבהספקשלתחנתכוח
100מגה־וואט,לפחות

מיתקןלהתפלתמייםומערכותמשקהמים3ע
הולכהראשיותהמשמשותאותו

כושרייצורשל100מיליונימ"ק
בשנה,לפחות

מיתקןלטיהורשפכיםומערכות
הולכההמשמשותאותו

היקףספיקהיומישל50אלף
מ"ק,לפחות

מיועדלטיפולב–500מיליונימיתקןלטיפולבמיםמזוהמים
מ"קבשנה,לפחות

בעלייכולתאגירהשל4מאגרמים
מיליונימ"ק,לפחות

משקהנפט,הדלק,הגז4ע
הפחמימניהמעובהוהגז

הטבעי

מזיןתחנתכוחשהיאמיזםצינורהולכהשלסולר
תשתיתחיוני

מיתקןלזיקוקנפט,לאחסוןתזקיקים
אולניפוקםוצינורותהולכהשל

מוצרידלקונפטגולמיהמחוברים
אליובמישרין

בהיקףשל200,000טונות
לפחות

מיתקןלאחסוןגזפחמימנימעובה
אולניפוקו,וכןמיתקניםנלוויםלו
וצינורותההולכההמחובריםאליו

בהיקףשל8,000טונותומעלה

מערכתהולכהכהגדרתהבחוק
משקהגזהטבעי,התשס"ב-2002002

)bar(בלחץהעולהעל16בר

ס"חהתשס"ב,עמ'55ע 200
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טורא'
תחוםתשתית

טורב'
סוגתשתיתלאומית

טורג'
היקףפעילותאותנאיםאחרים

שדהתעופהשייקבעלפיסעיף30תחבורה5ע
לחוקהטיס,התשע"א-2012011

-

נמליםשיוכרזבהתאםלסעיף2
לפקודתהנמלים]נוסחחדש[,

התשל"א-2021971

-

מסילתברזלכמשמעותהבסעיף2
לפקודתמסילותהברזל]נוסח

חדש[,התשל"ב-1972

-

מערכתמתע"ןכהגדרתהבתקנות
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,שאינה

)"BRT"(מסילתית

-

מיתקןתחבורתיכהגדרתובפקודת
התעבורה,לרבותחניהתפעולית,

וחניוןיוםאוחניוןלילהלקושירות

ששטחועולהעל50דונם

נתיבתחבורהציבוריתבדרךמהירהכבישים6ע
כהגדרתהבתקנותלפיפקודת

התעבורהוכבישאגרה

-

מיתקןלמיוןפסולתמעורבת;לענייןפסולת7ע
זה-

"מיון",שלפסולת-מיוןפסולת
לסוגיהלצורכימיחזור,השבה

לאנרגיהאוהכנהלסילוק;

"פסולתמעורבת"-פסולתמכל
מקורשהוא,שלאנאספהבנפרד

במכלייעודילאגירתפסולתמסוג
מסויםלמיחזור;

היקףמיוןשל150,000טונות
לשנה,לפחות

מיתקןלטיפולבפסולתאורגנית;
לענייןזה,"טיפולבפסולתאורגנית"

-פעולותבפסולתאורגניתשמטרתן
פירוקהמרכיביםהפריקיםביולוגית

לצורךמיחזור,השבהלאנרגיהאו
כהכנהלסילוק;

"פסולתאורגנית"-פסולתמכל
מקורשהוא,הניתנתלפירוקעלידי

אורגניזמיםחיים

היקףטיפולשל60,000טונות
לשנה,לפחות

מיתקןלהשבתאנרגיהמפסולת;
לענייןזה,"השבתאנרגיה

מפסולת"-שימושבפסולתלצורך
הפקתאנרגיה,אועיבודשלפסולת

לדלקאולחומרהמשמשלהפקת
אנרגיה,שתואםאתערכיהיעילות

האנרגטיתהקבועיםבדירקטיבה
EC/2008/98שלהאיחודהאירופי

בדברפסולת,עלתיקוניה

היקףשימוששל150,000טונות
לשנה,לפחות

ס"חהתשע"א,עמ'830ע 201
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תוספת שנייה
)סעיף53(

בתוספתזו-1עהגדרות

"דיורחלופי"-מקוםהולםלשהייהאולדיורלפרקהזמן
הוראות לפי המרבי הרעש ממפלס חריגה יש שבו

סעיף2)ג()2(לתוספתזו;

"יום"-כהגדרתובתקנותלפיחוקלמניעתמפגעים;

"מבנה"-למעטכלחלקבמבנהשנבנהשלאכדין;

"מפלסהרעשהמרבי"-מפלסהרעשהגבוהמביןאלה:

חוק לפי המרבי הרעש מפלס - היום בשעות )1(
;20dbלמניעתמפגעים,בתוספת

בכלשעותהיממה-מפלסהרעשהמרבילפי )2(
חוקלמניעתמפגעים,ולענייןמיגוןאקוסטיבמבנה-
בתוספתשיעורהיעילותשלמיגוןאקוסטי,ובלבדשאם
הותקןהמיגוןהאקוסטיבידיהגוףהמבצע,ההתקנה
המשרד זה לעניין שנתן להוראות בהתאם נעשתה

להגנתהסביבהלגוףהמבצע;

מפלסרעששווהערךכהגדרתובתקנותלפיחוק )3(
למניעתמפגעים,בהתחשבבתרומתרעשהרקעכאמור
באותןתקנות,בתוספת5db;לענייןזה,תרומתרעש
2)ד( מדידותכאמורבסעיף הרקעתיקבעבאמצעות

לתוספתזועלבסיסממוצעלרבעשעה;

למעטלענייןסעיף2)ג(לתוספתזו,מפלסהרעש )4(
המרביכפישנקבעבחוקעזרלפיסעיף6לחוקלמניעת

מפגעים;

התוספת השנייה

לקבוע מוצע המוצע, כנוסחו 53 לסעיף בהתאם
בתוספתהשנייההוראותאשרמתגברותעלהוראותחוק

למניעתמפגעיםכמפורטלהלןע

לסעיף 1 לתוספת

מוצעלקבועהגדרותאשרישמשולצורךתוספתזו
כמפורטלהלן:

השנייה לתוספת 2)ג()2( סעיף - להגדרה "דיור חלופי" 
המוצעתקובעתנאיםשבהםלאיראוברעשהנגרםבמקום
שהגוף הוא הנדרשים התנאים אחד סבירע בלתי כרעש
שבו במקום שמתגורר לאדם חלופי דיור הציע המבצע
צפויהחריגהממפלסהרעשהמרביעבהתאם,מוצעלקבוע
כי"דיורחלופי",הואמקוםהולםלשהייהאולדיורלפרק
הזמןשבוישחריגהממפלסהרעשהמרבילפיהוראות

הסעיףהאמורע

להגדרה "מבנה" -מוצעלהבהירכימבנהלענייןהתוספת
השנייה,אשרביחסאליויחולוההגבלותהקבועותבתוספת

האמורה,יהיהמבנהאשרנבנהכדיןע

להגדרה "מפלס הרעש המרבי" -הוראותסעיף53והוראות
הכללים את קובעות המוצע כנוסחה השנייה התוספת
הנדרשות בהתאמות סביר, שאינו רעש ייבחן שלפיהם
ובתנאים מועדפים, חיוניים תשתית מיזמי קיום לצורך
המפורטיםבתוספתעמוצעלקבועבתוספתלחוקאתמפלס
הרעשהמרבי,שיהיהסףרעשהמותרלפעולותההקמה
שלמיזמיתשתיתחיונייםמועדפים,וכןאתכללההוראות
הנלוותלכךעמוצעכיקביעתהמפלסהמרבילרעשוכךגם
מפלסרעששווהערךיתבססועלתקנותלמניעתמפגעים
)רעשבלתיסביר(,התש"ן-1990)להלן-תקנותרעשבלתי
תשתית למיזמי ייחודיים שיהיו שינויים בכמה סביר(,
חיונייםמועדפיםובהתבססעלהנחיותהמשרדלהגנת
"מפלס כי לקבוע מוצע לאמור, בהתאם בעברע הסביבה

הרעשהמרבי"יהיהמפלסהרעשהגבוהמביןאלה:
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"מיגוןאקוסטיבמבנה"-כלאמצעימיגוןהמותקןעלגבי
מבנהאומשולבברכיביוומטרתולהפחיתאתרמת

הרעשהנשמעתבתוךהמבנה;

"שיעורהיעילותשלמיגוןאקוסטי"-שיעורהפחתתמפלס
הרעשבאמצעותמיגוןאקוסטיבמבנה,הנמדדעלידי
גוףמבצעבהתאםלהוראותשנתןלוהמשרדלהגנת

הסביבהע

רעשחזקאובלתי
סביר

עלאףההוראותלפיחוקלמניעתמפגעים,יראורעש2ע )א(
שמקורובפעולהשלגוףמבצעלהקמתמיזםתשתיתחיוני
מועדףכרעשחזקאובלתיסבירלענייןסעיף2לחוקלמניעת

מפגעים,אםמתקיימיםלגביושניאלה:

הואמפריעאועשוילהפריעלאדםהמצויבקרבת )1(
מקוםאולעובריםושבים;

מפלסהרעשעולהעלמפלסהרעשהמרביע )2(

מדידתמפלסהרעשלענייןסעיףקטן)א(תיעשהבמרחק )ב(
שלמטרמחוץלמבנהע

ביחסלשעותהיום,מפלסהרעשהמרבילפיתקנות )א(
רעשבלתיסבירבתוספתשל20דציבלים;

ביחסלכלשעותהיממה,מפלסהרעשהמרבילפי )ב(
ולעניין מוגדרות, לשעות ביחס סביר בלתי רעש תקנות
מיגוןאקוסטיבמבנה,בתוספתשיעורהיעילותשלהמיגון
שאם ובלבד בתוספת, אלה מונחים כהגדרת האקוסטי
הותקןהמיגוןהאקוסטיבידיהגוףהמבצעההתקנהנעשתה
בהתאםלהוראותשנתןלענייןזההמשרדלהגנתהסביבה
יכול הסביבה, להגנת המשרד כי יובהר המבצעע לגוף
ומיזוגבמבנים מערכותאוורור שייתןהוראותלהתקנת

הרלוונטיים,הנדרשותבמשךכלשעותהיממה;

מפלסרעששווהערךכהגדרתובתקנותרעשבלתי )ג(
סביר,בשקלולרעשיהרקעשתרומתםתיקבעבאמצעות
מדידותבהתאםלהוראותהתוספת,עלבסיסממוצעלרבע

שעה,בתוספת5דציבלים;

מפלסהרעשהמרביכפישנקבעבחוקעזרשלהרשות )ד(
המקומיתעבהתאםלחוקלמניעתמפגעים,רשותמקומית
רשאיתלקבועבחוקעזרהוראותהסוטותמהתקנותשנקבעו
לפיחוקלמניעתמפגעים,בהתחשבבתנאיםהמיוחדיםשל
המקוםותושביועמוצעלקבועכיגוףמבצעיהיהרשאי
לפעולבהתאםלסיפיהרעששייקבעובהתאםלחוקיהעזר
כיגוף לאורההנחה זאת, מקומיתמסוימתעעם ברשות
מבצעיבחרלפעולבהתאםלהוראותחוקיהעזררקאםהם
מקיליםומתיריםסיפירעשגבוהיםיותרמהאמורבתקנות
לפיחוקלמניעתמפגעים,הואלאיהיהרשאילהשתמש
בחלופהזולענייןהוראותסעיף2)ג(לתוספת,המאפשרות
חריגותנוספותממפלסהרעשהמרביעכלומר,אםבהתאם

לחוקיהעזרשלרשותמקומיתסיפיהרעשגבוהיםמסיפי
הרעשהקבועיםבתקנותרעשבלתיסביר,לאניתןלהחיל
עליהםחריגהנוספתשל10דציבלים,כפישמתירסעיף2)ג(
לתוספת,כךשלאיהיהניתןלקבלהקלהכפולהבחלופהזוע
מובהרכיאיןבכךכדילגרועמאפשרותושלהגוףהמבצע
לפעולבהתאםלחלופותהאחרותשבהגדרה"מפלסהרעש
המרבי"ולהחילעליהןאתההקלותהמותרותלפסעיף

2)ג(לתוספתע

-המונחיםהמוגדרים להגדרה "מיגון אקוסטי במבנה" 
בתוספתמשמשיםלטובתקביעתאופןהמדידהבמסגרת
לעילע כמפורט המרבי הרעש למפלס המוצעת ההגדרה
מאחרשבחלקמהמקריםתשוקללמידתהפחתתהרעש
אקוסטי מיגון כי להגדיר מוצע אקוסטי, מיגון שמקנה
במבנההואאמצעישנועדלהפחתתרעשבתוךהמבנה,

והואיכוללהיותמותקןעלגביואומשולבברכיביוע

להגדרה "שיעור היעילות של מיגון אקוסטי" -מוצעלהגדיר
אתהשיעורשבוהמיגוןהאקוסטיבמבנהיעיללהפחתת
רעשולקבועכיהואיימדדעלידיהגוףהמבצעבהתאם

להוראותשייתןלוהמשרדלהגנתהסביבהלענייןזהע

לסעיף 2 לתוספת

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

המותר, המרבי הרעש מפלס להתאמת בהמשך
כמפורטבהגדרה"מפלסהרעשהמרבי",וכדילאפשראת
קידומםהיעילשלמיזמיתשתיתחיונייםמועדפיםלצורך
קיצורמשךחוסרהנוחותלתושביםהמתגורריםבסביבת
עבודותהקמתושלמיזםכאמור,מוצעלקבועכיסףהרעש
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לאיראוכלאחדמאלה )ג(
כרעשחזקאובלתיסבירשמקורובפעולהשלגוףמבצע

להקמתמיזםתשתיתחיונימועדף:

שלגביו במבנה המרבי הרעש ממפלס החריגה )1(
ובלבד ,db10 על עולה אינה המדידה, מתבצעת
שהחריגהמתבצעתבשעותהיום,וכןאינהעולהעל
30שעותבמצטברבחודש;ידעהגוףהמבצעעלחריגה
זו,יפרסםזאת צפויהממפלסהרעשכאמורבפסקה
ברביםבאזורשבוצפוישתהיהחריגה,מראשומוקדם

ככלהניתןבנסיבותהעניין;

עד5פעמיםבשנה,אםהתקיימוכלאלה: )2(

הרעש ממפלס חריגה אישרה הממשלה )א(
המרביבהתאםלפסקהזו;

לאדם חליפי דיור הציע המבצע הגוף )ב(
חריגה שתהיה צפוי שבו במקום שמתגורר

ממפלסהרעשהמרבי;

איןתושביםשבביתםצפויהלהיותחריגה )ג(
ממפלסהרעשהמרביאשרנבצרמהםלעבור

לדיורחלופיעקבמגבלהבריאותיתאופיזית;

החריגהממפלסהרעשהמרביבאותומבנה )ד(
לתקופה אחתבשנה תותרפעם זו פסקה לפי

שלאתעלהעל30ימיםע

המרבישיותרביחסלרעששמקורובפעולהשלגוףמבצע
להקמתמיזםתשתיתחיונימועדף,יהיהרעשהמפריעאו
העשוילהפריעלאדםהמצויבקרבתמקום,שעולהעל

מפלסהרעשהמרביכהגדרתובתוספתע

כדילהבטיחאתאופןמדידתהרעשהנגרםהנדרשת
כדילוודאאתהעמידהבסףהרעשהמרבי,מוצעלעגןאת
אופןמדידתהרעש,כךשתיעשהבמרחקשלמטרמחוץ

למבנהע

לסעיף קטן )ג(

מורכבות פעולות לבצע מבצע לגוף לאפשר כדי
וייחודיותבאופןיעילוממוקדשימזעראתמשכושלמטרד
הרעש,מוצעלקבועהוראותמיוחדותשבמסגרתןיהיהניתן
לחרוגממפלסהרעשהמרביבמסגרתפעולותלהקמתושל

מיזםתשתיתחיונימועדףע

כך,מוצעלאפשרלגוףמבצעלחרוגב–10דציבלים
30שעות של המרבי,עדלמספרמצטבר ממפלסהרעש
חודשיות,במהלךשעותהיוםבלבדעמאחרשחריגהכאמור
עשויהלהגביראתחוסרהנוחותלציבורבמקומותשבהם
מתבצעותעבודותהקמהשלמיזםתשתיתחיונימועדף,
מוצעלקבועכיגוףמבצעיפרסםאתדברהחריגהברבים

באזורשבוצפוישתהיהחריגה,מראשומוקדםככלהניתן,
אםידעעלהחריגההצפויהע

לגוף תתאפשר בודדים, במקרים כי מוצע בנוסף,
המבצעלחרוגחריגהנוספתממפלסהרעשהמרבי,וזאתעד
5פעמיםבשנהובכפוףלתנאיםהקבועיםבסעיףעכך,מוצע
לקבועכיחריגהבהתאםלהוראותסעיףזהתהיהכפופה
לכךשהממשלהאישרהביחסלמיזםהמסויםכיניתןיהיה
במקרים רק ותתבצע המרבי הרעש ממפלס לחרוג ניתן
שבהםהציעהגוףהמבצעלאדםהמתגוררבמקוםשבו
צפוישתהיהחריגהממפלסהרעשהמרבידיורחלופיעכמו
כן,מוצעלהתנותאתהחריגהממפלסהרעשהמרביבכך
שהחריגהלאתתבצעביחסלאזורשבומתגורריםתושבים
שנבצרמהםלפנותאתהמבנהשבוהםמתגורריםולעבור
לדיורחלופי,וזאתעקבמגבלהבריאותיתאומגבלהפיזית,
וכיחריגהממפלסהרעשביחסלמבנהתותרפעםאחת
בשנהבלבדולתקופהשלאתעלהעל30ימיםעיובהרלעניין
זה,כיחריגותשיבוצעובמסגרתסעיףזה,לאיימנובמסגרת

30השעותהחודשיותהמותרותלפיסעיףקטן)א(ע

לסעיף קטן )ד(

לצורךהבטחתהעמידהשלהגוףהמבצעבתנאים
הקבועיםבתוספת,מוצעלחייבאתהגוףהמבצעלמדוד
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הגוףהמבצעימדודויתעדבאופןרציףאתמפלסהרעש )ד(
לפיהוראותתוספתזובהתאםלהוראותשנתןלוהמשרד

להגנתהסביבהולהוראותכלדיןע

ביצוע3עהפעלתמכונות לשם מפגעים, למניעת חוק לפי ההוראות אף על
עבודותלהקמתמיזםתשתיתחיונימועדף,גוףמבצערשאי
להפעילמכונהכמשמעותהלפיהחוקהאמוראולבצעכל
עבודהלצורכיחפירה,בנייה,הריסהאוכיוצאבהן,באזור
מגוריםבכלשעהמשעותהיממה,ובלבדשהפעלתהמכונה
אוביצועהעבודהאינםכרוכיםבגרימתרעשחזקאובלתי

סבירכאמורבסעיף2לתוספתזוע

פריקה,טעינה
וטלטולשלמכלים

וסחורות

עלאףההוראותלפיחוקלמניעתמפגעים,לשםהקמתמיזם4ע
תשתיתחיונימועדף,גוףמבצערשאילבצעפעולותפריקה
וטעינהאוטלטולמכליםבאזורמגוריםבכלשעהמשעות
היממה,ובלבדשביצועפעולותכאמוראינוכרוךבגרימת
רעשחזקאובלתיסבירכאמורבסעיף2לתוספתזו;לעניין
זה,"מכלים"-לרבותמכליאשפה,חביות,מכליגזמיטלטלים,

סחורותוכיוצאבאלהע

הוראותלעניין
דיורחלופי

לקבוע5ע הסביבה, להגנת השר בהסכמת רשאי, האוצר שר
הוראותלענייןדיורחלופיע

ולתעדאתמפלסהרעשלפיהוראותהתוספת,כאשראופן
מדידתהרעשיהיהבהתאםלהוראותשייתןלוהמשרד

להגנתהסביבהולהוראותכלדיןע

לסעיפים 3 ו–4 לתוספת

למניעת בתקנות האמור אף על כי לקבוע מוצע
בלתיסבירמציודבניה(,התשל"ט-1979, )רעש מפגעים
רעש(,התשנ"ג-1992, )מניעת מפגעים למניעת ובתקנות
יהיהניתןלהפעילמכונה,כהגדרתהבתקנותהאמורות,
לצרכיםהמפורטיםבסעיפיםהמוצעים,וכןלבצעפעולות
פריקה,טעינהוכיוצאבאלהלצורךקידומושלמיזםתשתית
חיונימועדףגםבשעותהלילה,זאתכלעודאיןחריגה
מהמפלסהמרבילרעשעמתןהאפשרותלביצועפעולות

בשעותהלילהבכפוףלמגבלותהרעש,צפויהלאפשראת
זירוזעבודותהתשתיתומניעתמטרדיםציבורייםרחבים

יותרבשעותהיוםע

לסעיף 5 לתוספת

בהמשךלהוראותסעיף2לתוספתהשנייהשעניינן
חריגהממפלסהרעשהמרביבכפוףלמציאתדיורחלופי,
מוצע כנדרש, כללים וקביעת התאמות לאפשר וכדי
להסמיךאתשרהאוצרבהסכמתהשרלהגנתהסביבה,
לקבועהוראותלענייןהדיורהחליפישיוצעעמובהרכי
הוראותאלהיכולשיכללו,ביןהשאר,הוראהלענייןמיקומו
ורמתושלהדיורהחלופיוכןהוראהלענייןאופןהפנייה

לציבורבעתהצעתדיורחלופיע
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פרק כ"ה: שונות
בחוקהמים,התשי"ט-2031959,בסעיף156)ג(-95עתיקוןחוקהמים

אחרי"אדם"יבוא"שהפיקאוסיפקמיםאוהתפילמי־יםבלישקיבלרישיוןלפי )1(
סעיף23)א(,או";

במקום"הסעיפים35,23"יבוא"סעיף35"ע )2(

תיקוןחוק
רישוישירותים

ומקצועותבענף
הרכב

בחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-2042016)להלן-חוקרישוי96ע
שירותים(-

בסעיף31)א(,במקוםפסקה)4(יבוא: )1(

החשבהכלליבמשרדהאוצראועובדשהואמינהלכך,ובלבדשהרכב )4("
מיועדלשימושבמשרדממשלתיאוביחידותסמךשלו;אםהרכבמתוצרשאינו

מיובאעלידייבואןישיר-גםלפיתנאיםשקבעהשר;

ברישיון הוראות הפרת המים חוק לפי כיום,  סעיף 95
שניתןלפיהחוק,היאגםעבירהפליליתוגם 
אף על כספי, עיצום הפרתה על להטיל שניתן הפרה
אלהע הוראות של פלילית אכיפה נעשית לא שבפועל
בדיוניםמשפטייםשהתקיימובנושאבשניםקודמותהובהר
כיהמצבהרצויהואכיהפרתהוראותהרישיון,לאתהיה
הפרהשסנקצייהעונשיתבצידה,ואולםהדברדורשתיקון

הוראותחוקהמים,התשי"ט-1959)להלן-חוקהמים(ע

במצבדבריםזה,למרותשכאמורההוראההעונשית
אינהנדרשת,אםהמועצהמבקשתלקבועכלליםשהם
בהוראות מדובר פועל־תחיקתי, בת תקנה של במעמד
של ועדה באישור ושחייבות פלילית עבירה שיוצרות
הכנסתעהדברמוביללכךשקייםקושישלממשלהתקין
לאמות כללים לקבוע הקושי השניםע במהלך כללים
מידהותנאיםלהקמתמיתקניםלטיהורשפכים)להלן-
מט"שים(,לפיהםנעשיתההכרהההוניתונקבעתהעלות
לגבי בקביעתנורמות ממשי קושי מטילה הנורמטיבית,

למשקהמיםע

עלכן,בשיםלבלהיעדרצורךבקביעתעבירהפלילית
מידהותנאים הכללים,ולצורךקביעתאמות עלהפרת
ברישיוןשלמט"שים,הדורשיםתיקוןשלהכלליםכאמור,
מוצעלקבועכיהפרתהוראותברישיוןשניתןלפיחוק

המיםאינהמהווהעבירהפליליתע

לפסקה )1( סעיף 96 

הכללי החשב באגף הממשלתי הרכב מינהל 
לרכבי המרכזי והניהול הרכש גוף הוא האוצר במשרד
הציהממשלתי,שכוללבחובואתרכבימשטרתישראל,
רשותבתיהסוהר,רשותהכבאותורכבימשרדיהממשלה
השוניםעציהרכבהממשלתימונהכ־15,000כלירכב,רובם
המכריענרכשיםכיוםבאמצעותהתקשרויותעםיבואני

רכבמסחרייםע

סעיף31)א(לחוקהרישויקובעאתהגורמיםהרשאים
ותנאים רכב, לייבוא רישיון התחבורה ממשרד לקבל
כאמורע גורמים באמצעות רכב יבוא על החלים נוספים
אחתהפסקאותהעוסקתבמינהלהרכשהממשלתיקובעת:
")4(מינהלהרכשהממשלתי,ובלבדשהרכבמיועדלשימוש
במשרדממשלתיאוביחידותסמךשלוונועדלענותעל
צורךמיוחד,שדגםהרכבאינומיובאעלידייבואןמסחרי

ושהמנהלאישראתהייבוא"ע

31לחוקהרישוימצמצםאתיכולת למעשהסעיף
הממשלה,באמצעותמינהלהרכשהממשלתי,לספקמענה
נדרשלשימושבציהרכב,ומגבילאתרכישתכליהרכב
באופןעצמאיאםקיימיםיבואנירכבמסחרייםהפועלים
בישראלעואכן,במהלךהשנתייםהאחרונותלפחות,כלל
לאנעשהשימושבסמכותמינהלהרכשהממשלתילייבא
כלירכב,ביןהשארבשלמגבלותאלה,ובשיםלבלכך
שהגורםהמוסמךלניהולציהרכבהממשלתיהואמינהל

הרכבהממשלתיע

לפיכך,במקריםשבהםהתנאיםהנדרשיםבחוקאינם
רכבמיבואני כלי מתקיימים,הממשלהמחויבתלרכוש
הרכב,שהםגופיםמסחרייםהפועליםלמטרותרווח,והיא
נדרשתלשלםבעדשירותיהייבואוהרווחשלהיבואניםע
בעצמו יכול הממשלתי הרכב שמינהל אף על זאת, כל
להתקשרעםיצרניהרכבהעולמייםבאופןישירולייבא
אתכליהרכבהדרושיםלפעילויותהשונותשלהממשלה
בעצמו,תוךחיסכוןכספיניכרלתקציבהמדינהותוךביטול

התלותשלהמדינהביבואנירכבע

לאורהאמורלעיל,מוצעלתקןאתחוקהרישויכך
שהחשבהכללי,אועובדאגףהחשבהכללישמינהלכך,
יצטרףלרשימתהגורמיםהמנוייםבסעיף31הרשאיםלייבא
כלירכבלצורךשימושבהםבמוסדותהמדינהובממשלה
עלזרועותיה,במקוםמינהלהרכשהממשלתי,וזאתובלא
המגבלותהקיימותכיוםעליבואכלירכבעלידימינהל

ס"חהתשי"ט,עמ'169ע 203

ס"חהתשע"ו,עמ'970ע 204
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אחריסעיף79יבוא: )2(

"פרסוםמדד
התחזוקה

עלות79אע להערכת כלי - התחזוקה" "מדד זה, בסעיף )א(
התחזוקההשוטפתשלכלירכבהמבוססעלמידעשנמסר
למנהללפיסעיף16בדברנתוניםשלעלויותמוצריתעבורה
שהותקנוברכבושירותיתחזוקהלרכבשבוצעובפועל;המנהל
יחליטבאישורהממונהעלהתחרותוהממונהעלשוקההון
ביטוחוחיסכוןמהםהנתוניםהנדרשיםלצורךמדדהתחזוקהע
בכללזההוארשאילשקוללגביאילוסוגירכב,לגביאילו

תוצרירכב,מההיקףהנתוניםהמזעריהנדרשוכיוצאבאלהע

הרכשהממשלתילמעטהמגבלהכיהרכבמיועדלשימוש
במשרדממשלתיאוביחידתסמךשלועכך,יבוטלוהמגבלות
לפיהןהרכבהמיובאנועדלענותעלצורךמיוחד,שדגם
המנהל ושסגן מסחרי, יבואן ידי על מיובא אינו הרכב
הכללישלמשרדהתחבורהלתנועהאישראתהייבואע
ההסמכהלחשבהכללימוצעתבהיותוהגורםהממשלתי
האחראיעלרכשמרוכזלממשלה,והואיהיהרשאילמנות

לענייןזהאתהעובדהנוגעלענייןכפישיהיהמזמןלזמןע

לשימושה הממשלה בידי רכב כלי יבוא כי יצוין,
הואפרקטיקהמקובלתבמינהלירכבמקביליםבמדינות

היבואן מן לרכישה עצמם מגבילים שאינם ,OECD–ה
בלבדע

איןבאמורבתיקוןהמוצעכדילגרועמסמכותהמדינה
למכוראתכליהרכבלאחרשיצאומשימוש,וזאתבהתאם
לכלדיןהחלעלמכירתנכסימדינהולשיקולדעתהגורמים
המוסמכיםלכךעיצויןכיגםכיוםהמדינהמוכרתאתכלי

הרכבשרכשהלאחרשיצאומשימושע

יודגשכיאיןבמתןאפשרותיבואכמוצעכדילעורר
חששלגביאחריותאולגביתחזוקתכליהרכבעגםלפינוסח
חוקהרישויכיום,חובתושליבואןישירהיאלספקשירותי
תחזוקה,לממשאתאחריותיצרןהרכבולטפלבתקלות
בטיחותסדרתיותלגביכלרכבנוסעים)מסוגM(אורכב
מסחרי)מסוגN(מתוצרשהואמייבא,אףאםהואלאייבא
אתכליהרכבבעצמועבמיליםאחרות,כלירכבמהסוגים
כאמור,המיובאעלידיגורםשאינוהיבואןהישיר,זכאי
לקבלשירותיאחריותותחזוקהמהיבואןהישירשמייבא
אתאותותוצר,אףלדגםאחרשלאותותוצרשיובאעלידי
גורםאחרעאיןבשינויהמוצעשלחוקהרישוי,כדילשנות
מהחובההאמורהשחלהעליבואןישיר,כךשגםכלירכב
מענה יקבלו לכך שהסמיך מי או הכללי החשב שייבא

כאמור,כמוכליבואןשאינוהיבואןהישירע

להשלמתהתמונהיצויןכילפיהדיןהקיים,החובה
וטיפול יצרן אחריות מימוש תחזוקה, שירותי לאספקת
בתקלותבטיחותסדרתיותאינהחלהעליבואןישיר,לגבי
רכביםשיובאולישראלמתוצרשהואאינומייבאעהמדובר
בכלירכבמיצרניםשלאמיובאיםבאופןסדירלישראלע

שמיובאים לרכבים תחזוקתית מעטפת לספק במטרה
הסדר נקבע מייבא, אינו ישיר שיבואן מתוצר לישראל
פרטניבתקנותרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב)ייבוא
רכבושיווקו,תיווךבייבואאישיואגרות(,התשע"ז-2016
בתקנה5לגביייבואעלידייבואןזעירו־6לגבייבואאישי
המוסמכת לרשות להמציא המייבא על ולפיו רכב, של
אחריות, תחזוקה, שירותי בדבר הרכב יצרן התחייבות
תיקוןתקלותסדרתיות,הפעלתמוסך,אולחילופיןאישור
היצרןלספקשירותיםאלהבמדינתחוץעעלאףהסבירות
הנמוכהבייבואכלירכבכאלהלממשלה,נקבעבהחלטת
התחבורה שרת על כי זה פרק תזכיר בעניין הממשלה
כך האמורות, התקנות את לתקן בדרכים והבטיחות
שהוראותהאחריותוהתחזוקהלגבירכבמתוצרשיבואן
ישיראינומייבאיחולוגםלגביכלירכבשייבאהחשב
הכלליעזאת,כדישלאלהותירסמכותייבואבלישיובטח

מענהלצורכיאחריותותחזוקהשלכליהרכבהמיובאע

לפסקה )2(

בשניםהאחרונותנערכוכמהבדיקותבענףהתחבורה
שהצביעועלכשלישוקבתחוםתחזוקתהרכבים,הכוללים
ייבואואספקתחלפים,פעילותהמוסכיםושירותיהשמאיםע
מחקרשערכהרשותהתחרותהצביעעלכךשלפניצרכן
הרוכשחלקיחילוףלרכבשבבעלותועומדהיצעמצומצם
שלחלפיםועלכןהואנאלץלרובלרכושאתחלקיהחילוף
שמשווקיבואןהרכבעצמואולרכושחלקיחילוףשמשווק
גורםאחרבמחיריםגבוהיםעממצאיםדומיםבדברכשלים
בתחוםתחזוקתהרכביםהוזכרואףלאחרונהבדוחמבקר
המדינהבנושאהתחרותיותבענףהרכבשפורסםבחודש

מרס2022ע

כיום,הצרכניםאינםמודעיםלעלותהתחזוקהוחלקי
החילוףשלהרכביםהשוניםבשעתקנייתהרכבולכןהם
מתקשיםלכלולשיקוליםאלהבהליךהבחירהעפערימידע
אלהיוצריםכשלשוקהמאפשרמחיריחלקיחילוףגבוהים
-שכןכאמורבעתהצורךבתיקוןהרכבהיצעהאפשרויות
מוגבל,ובעתקנייתהרכבעלויותאלהאינןידועותלצרכןע

צמצוםפעריהמידעוהגברתמודעותהצרכןבנושא
נתונים בסיס ועל מושכלת החלטה לקבל לו תאפשר
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המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדאתמדד )ב(
התחזוקה;הפרסוםייעשהבאופןבולטלעין,במיקוםשייועד
לכךובאופןשיאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודםלאורךזמןע

משווקרכביכלולבפרסומתכהגדרתהבסעיף79,לרכב )ג(
שהואמשווק,הפניהלפרסוםמדדהתחזוקהכאמורבסעיף
קטן)ב(באופןבולטלעין,ויחולועלהפרסוםההוראותשקבע

השרלפיסעיף79לענייןהצגתמידעהנכללבפרסומתע

מדדהתחזוקהיתעדכןלכלהמאוחרב־1בינוארבכל )ד(
שנהע"

חוקרישוי
שירותים-תחילה

תחילתושלסעיף79אלחוקרישוישירותיםכנוסחובסעיף96לחוקזה,ביוםכ'בטבת97ע
התשפ"ד)1בינואר2024(ע

פרק כ"ו: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםי"בבסיווןהתשפ"ג)1ביוני2023(,אלאאםכןנקבעבואחרתע98עתחילה

את ישקלל שהוא כך הרכב, קניית בעת יותר מלאים
עלויותהתחזוקהיחדעםעלותרכישתהרכבעתהליכים
אלהצפוייםלהגביראתהתחרותביןיבואניהרכביםגם

בשווקיההמשך-שיווקומכירתחלפיםומתןשירותיםע

מדד של ופרסום לגיבוש תביא המוצעת האסדרה
שאותם אמת, נתוני על המבוסס רכבים תחזוקת עלות
ידרושמשרדהתחבורה)באמצעותהמנהל,כהגדרתובחוק
שירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-2016)להלןבפרק
זה-חוקהרישוי(,מבעלירישיוןלפיחוקהרישויבהתאם

לסמכויותיולפידיןע

כדישמדדזהיהיהאפקטיביואכןיהווהשיקולשל
צרכניהרכביםכברבמעמדרכישתהרכב,עלהמדדלהתפרסם
באופןקבועבאתרמשרדהתחבורה,וכןישלהבטיחכי
הפנייהאליותיעשהבכלפרסומתלרכבשליבואניהרכבע
פרסוםהמדדוהנגשתולציבורהרחביסייעולהגברתהתחרות

בתחוםבכללולהפחתתמחיריהחלפיםבפרטע

הרישוי, לחוק 79א סעיף את להוסיף מוצע לפיכך,
המנהל של סמכותו לגבי הממשלה החלטת את שיעגן

ההון שוק על והממונה התחרות על הממונה באישור
ביטוחוחיסכון,לגבשמהםהנתוניםהנדרשיםכדילייצר
מדדתחזוקהשינגישלציבוראתהמידעהנוגעלשירותי
תחזוקהשלרכבעלצורךחישובהמדדהמנהליכוללשקול
שיקוליםשוניםלגביהנתוניםהנדרשיםוביניהם:תפוצת
מסוימים תוצרים תפוצת בשוק, מסוים מסוג הרכבים
בשוק,מההיקףהנתוניםהמזעריהנדרשוכיוצאבאלה
כלשיקולאחרהנוגעלענייןעהחוקהמוצעמטילחובהעל
המנהללפרסםאתמדדהתחזוקהבאתרהאינטרנטשל
משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםעכמוכןמוצעלהוסיף
לכלולבכלפרסומתלשיווק חובתושלמשווקרכב את
רכבשהואמשווק,הפניהלפרסוםמדדהתחזוקהבאתר

האינטרנטשלמשרדהתחבורהכאמורע

כדילאפשרלמנהללהיערךלביצועחובתולפי  סעיף 97
לסעיף עתידית תחילה לקבוע מוצע החוק 

79אהמוצעע
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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2023 ו–2024(, התשפ"ג-2023

הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק א': מטרת החוק

חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1עמטרה
אחראית,לעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,ולהגדילאתהכנסות
העדיפויות סדרי שינוי במשק, הצמיחה חיזוק תוך וזאת תקבוליה, ואת המדינה
הלאומייםוצמצוםהפערים,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2023ו־2024ע

פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל - היטל מימון פיתוח
תיקוןחוקקרן

קיימתלישראל
)תחולתדיניהמס

והוראתשעה(

בחוקקרןקיימתלישראל)תחולתדיניהמסוהוראתשעה(,התשע"ח-12018,אחרי2ע
סעיף3יבוא:

"היטלמימון
פיתוחעלמקרקעי
קרןקיימתלישראל

תחויב3אע לישראל קיימת קרן דין, בכל האמור נוסףעל )א(
30% של בשיעור למדינה פיתוח מימון היטל בתשלום
מההכנסותשקיבלההרשותבעדשיווקמקרקעיקרןקיימת
לישראלאומימטעמה,בכלשנה,לפניניכוי)להלן-סכום

ההיטל(ע

פרק ב'
בעלות קק"ל( - )להלן לישראל קיימת לקרן  כללי

עלשטחיקרקעשלכ–3ע2מיליוןדונםבתחומי 
מדינתישראלהמהוויםכ־11%מהקרקעותבמדינהעבניכוי
מחוזהדרום,שמהווה60%משטחהמדינה,שיעורהבעלות
שלקק"לבשטחהמדינהעומדעלכ–22%)9ע1מיליוןדונם(ע
באמנהשנחתמהבשנת1961ביןהממשלהלקק"ל,נקבע
כיניהולמקרקעיקק"ליהיהבידימינהלמקרקעיישראל
)כיוםרשותמקרקעיישראל(,כנאמןלקק"לעכמוכן,בחוק
יסוד:מקרקעיישראל,הוגדרומקרקעיקרןקיימתלישראל

כמקרקעיישראלע

רשות מעבירה המשותף הקרקעות ניהול במסגרת
מקרקעיישראללקק"למדישנהאתהכספיםשהתקבלו
הועברו האחרונות בשנים קק"לע קרקעות שיווקי בעד
לישראל קיימת הקרן לקופת חדשים שקלים מיליארדי
כהכנסותממקרקעיקרןקיימתלישראל,כמפורטבטבלה

להלן:

שנה
העברותלקק"ל

)מיליארדישקליםחדשים(

6ע20181

5ע20191

0ע20202

4ע20215

4ע20226

עדלשנת2018הייתהקרןקיימתלישראלפטורהמכל
מסממשלתימכוחחוקמעמדןשלההסתדרותהציונית
התשי"ג-1952, לארץ־ישראל, היהודית הסוכנות ושל
2018 בשנת הציוניתע להסתדרות המדינה בין והאמנה
התקבלחוקקרןקיימתלישראל)תחולתדיניהמסוהוראת
שעה(,התשע"ח-2018,שביטלאתהפטורממיסויממשלתי

שחלעלקרןקיימתלישראלע

בסעיף21לתוספתהשלישיתבחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965,נקבעכיעלמקרקעיישראללאתחולחובת
תשלוםהיטלהשבחההקבועהבחוקהתכנוןוהבנייהאלא
הוראותההסכםשביןהמדינהלרשויותהמקומיותעבשנת
2012נחתםהסכםביןהרשויותהמקומיותלמדינתישראל
שתיקןהסכםקודםבענייןזה,ובמסגרתונקבעכיבמקרקעי
ישראליחול,חלףהיטלהשבחה,תשלוםבשיעורשל12%
מתקבולהמדינהלשיווקמקרקעיישראל)להלן-הסכם

החלף(ע

הרציונלבקביעתמנגנוןייחודילגבימקרקעיישראל
הואבכךשאיןהצדקהשהמדינהתחובבהיטלהשבחה
שבתחומי במקרקעין פרטיים בעלים שמחויב כפי מלא
הרשותהמקומית,מאחרשהמדינהמשקיעהמתקציבה
חדשים שקלים מיליארדי המקומיות הרשויות בתחומי
מדישנהבפרויקטיםמתחומיםשונים,ובכללזהתחבורה

והסעתהמוניםותשתיותע

מאחרשקרקעותיהשלקרןקיימתלישראלמוגדרות
כמקרקעיישראללפיסעיף1לחוק־יסוד:מקרקעיישראל,
עלאף עלקרקעותיה, גם חל השבחה היטל חלף הסדר

שהרציונלהאמורלעילאינומתקייםלגביקק"לע

ס"חהתשע"ח,עמ'107ע 1
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רשותמקרקעיישראלתעבירלמדינה,בשםקרןקיימת )ב(
- היתרה את ההיטל; סכום את שנה, כל בתום לישראל,

תעבירלקרןקיימתלישראלאולמימטעמהע

הסכוםשתעביררשותמקרקעיישראללמדינהכאמור )ג(
)ב(יהיההוצאהמותניתבהכנסהכמשמעותה בסעיףקטן
בחוקתקציבשנתי,והואישמשלפרויקטיתשתיותתומכי

דיורשנקבעובחוקהתקציבהשנתיע"

לסעיף 3א המוצע סעיף 2 

קרן השתתפות הסדרת ולשם האמור, נוכח 
קיימתלישראלבמימוןפרויקטידיורותחבורהובלילגרוע
מהסכםחלףהיטלההשבחה,מוצעלקבועהיטלמימון
פיתוחשישולםלמדינהושיחולעלקרןקיימתלישראל
ויעמודעל30%מההכנסותממקרקעיקרןקיימתלישראל
המתקבלותבעדשיווקקרקעותקק"לוזאתלפניניכויים,
ובכללזהחלףהיטלהשבחהותקורהוכיוצאבאלהעכספי
ההיטלישמשולמימוןתשתיותתומכידיורשנקבעובחוק

התקציבהשנתיע

במשרד המקצוע גורמי לעמדת בהתאם כי יובהר
האוצר,גםלאחרהטלתהיטלמימוןהפיתוחעדייןתיהנה

מקרקעין מול אל מקרקעיה לגבי מיטיב מהסדר קק"ל
פרטייםשעליהםחלהחובתתשלוםהיטלהשבחהע

עודיובהרכיאיןבמנגנוןהמיסויהמוצעכדילשנות
לרשויות זכות יוצר הוא אין זה ובכלל החלף מהסכם
למה מעבר כלשהם נוספים כספים לקבלת המקומיות

שנקבעבהסכםהחלףע

עודמוצעלקבועכיאתיתרתהתשלומיםשהיהעל
רשותמקרקעיישראללשלםלקרןקיימתלישראלאולמי
מטעמה,לאחרניכויתקורות,חלףהיטלהשבחהותשלום
מקרקעי רשות תעביר - הנדרש לפי דין, כל לפי מסים

ישראללקרןקיימתלישראלאולמימטעמהע
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פרק ג': גבייה ממשלתית
תיקוןחוקהמרכז

לגבייתקנסות,
אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-3-21995ע

בסעיף1,בהגדרה"חוב"- )1(

בפסקה)7(,בסופהיבוא: )א(

חוקהמנויבתוספתהרביעית;"; ")ז(

אחריפסקה)16א(יבוא: )ב(

קנסאוהוצאותשהטילוועדתמשמעתאוביתדיןמכוחחוק ")16ב(
המנויבתוספתהחמישית;";

בסעיף2)ב1(,בסופויבוא: )2(

הסמכותלהורותעלביצועתחליףהמצאהלפיסעיף5)ג(ע"; )6("

לפסקאות )1(, )6( ו–)7( סעיף 3 

במסגרתהחלטתממשלהמס'4813מיוםט"ובטבת
התש"ף)12בינואר2020(,שעניינהתוכניתלשיפורמערך
האגרותהממשלתיותוביטולהחלטתממשלה,הסמיכה
הממשלהאתהחשבהכללילבחוןאתשיפורהליכיגביית
האגרותבכלמשרדיהממשלהעביןסוגיהאגרותהשונות
שנבחנוהיוגםאגרותהמקצוע-אגרותרישוילעיסוק
723 במקצועות,רישוםוהנפקתרישיונותעכיום,קיימות

אגרותמקצועע

קיימת לא כי נמצא שנערכו, הדיונים במסגרת
מתודולוגיהסדורהבכלהקשורלטיפולבאגרותהמקצוע
במשרדיהממשלהעכתוצאהמכך,נוצרוחוסרתיאוםואי–
אחידותביןפעילותהמשרדים,כךשכיוםאגרותהמקצוע
במצב כללע נגבות אינן ולעיתים שונות בדרכים נגבות
הקיים,כדישהמרכזלגבייתקנסותיהיהרשאילגבותאגרה
כלשהי,ישצורךבהסמכהלפיפסקה)13(או)14(להגדרת
"חוב"שבסעיף1לחוקהמרכזלגבייתקנסותעאםבדיןשבו
נקבעהסכוםשישלשלמולמדינה,נקבעשהואייגבהעל
פיפקודתהמסים)גבייה(,הרישנדרשאישורמשותףשל
שרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר,אשרמסמיךאתהמרכז
לגבייתקנסותלגבותאתהחובעאםלאנקבעבדיןשניתן
לגבותאתהאגרהלפיפקודתהמסים)גבייה(,הריששר
המשפטים,בהסכמתהשרהנוגעבדברלענייןאותהאגרה,
צריכיםלקבועבצושיאושרעלידיועדתחוקהחוקומשפט
שלהכנסת,כיהמרכזלגבייתקנסותמוסמךלגבותאת
אותההאגרהעתהליךזהשלהוצאתאישורהגבייהאו
קביעתהצו,לפיהעניין,הוא,אםכן,תהליךארוךומורכבע

האגרותהממשלתיות, גביית מערך את לשפר כדי
ולהקלאתהנטלהרגולטוריוהבירוקרטיהמוטלעלאזרחים
ועסקיםבכלהקשורבכך,מוצעלהסמיךאתהמרכזלגביית
הכוללות ממשלתיות, בשלאגרות חובות לגבות קנסות
אגרותרישוילעיסוקבמקצועות,רישוםוהנפקתרישיונות,
וכןחובותבשלקנסותוהוצאותהמוטליםעלידיועדות
מקצועות לכמה המדינה, לטובת דין, בתי או משמעת
מוסדריםעזאת,מכוחרשימתהחוקיםהמפורטיםבתוספות

הרביעיתוהחמישיתהמוצעותע

לגביית המרכז חוק את לתקן מוצע האמור לאור
חוק - )להלן התשנ"ה-1995 והוצאות, אגרות קנסות,
המרכזלגבייתקנסות(,ולהוסיףלהגדרה"חוב"שבסעיף1
לחוקהאמורהפניהלתוספתהרביעיתולתוספתהחמישית,
שבהןמפורטיםהחוקיםאשרהמרכזלגבייתקנסותיהיה
מוסמךלגבותחובותבשלהאגרות,הקנסותוההוצאות

הקבועותבהםע

המשפטים, שר את להסמיך מוצע לכך בהמשך
את לתקן הכנסת, של ומשפט חוק חוקה ועדת באישור
זו סמכות החמישיתע התוספת ואת הרביעית התוספת
לרשימת ביחס עתידית גמישות על לשמור מאפשרת
את לגבות הצורך ועל המוצעות שבתוספות החוקים
החובותבשלהאגרות,הקנסותוההוצאותהקבועותבהםע
מסמכותו לגרוע כדי זו בסמכות אין כי להבהיר מוצע
שלשרהמשפטיםלפיפסקה)13(או)14(להגדרה"חוב"

שבסעיף1לחוקע

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשפ"ב,עמ'1010ע 2
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בסעיף5- )3(

בסעיףקטן)א(,אחרי"תישלחלחייב"יבוא"בהמצאהלפיפרקי"טלתקנות )א(
סדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-32018)להלן-המצאה(",אחרי"לשלםאתהחוב"
יבוא")להלן-הדרישהלתשלוםהחוב("והסיפההחלבמילים"לאשילםהחייב

אתהחוב"-תימחק;

בסעיףקטן)ב(,המילים"אואתדרישתהתשלוםהנוספת"-יימחקו,ובמקום )ב(
"דרישתהתשלוםהנוספתלענייןאותוחוב"יבוא"הדרישהלתשלוםהחוב";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

מצאמנהלהמרכזאוסגנושלאניתןלבצעהמצאהשלדרישת ")ג(
התשלוםלחייבכאמורבסעיףקטן)א(בכלאחתמןהכתובותשלהחייב
אשרישבאפשרותמנהלהמרכזלקבללפיסעיף6לחוקזה,רשאיהוא
להורותעלביצועתחליףהמצאהשלדרישתתשלוםהחובכאמורבסעיף
164לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018;מנהלהמרכזאוסגנויורה
עלדרךביצועתחליףההמצאהבדרךהנראיתלומתאימהביותרלהבאת
דרישתהתשלוםלידיעתהחייב,לאחרשבחןאתמאפייניהחייבואת

הסיבותלמניעתההמצאה,וינמקאתהחלטתוע";

בסעיףקטן)ד()1(,במקום"דרישתתשלוםאודרישתתשלוםנוספת"יבוא )ד(
"דרישהלתשלוםהחוב";

בסעיף6,בסעיףקטן)ב2()4(,במקום"אודרישתתשלוםנוספת"יבוא"החוב"; )4(

בסעיף7א)א()2(,במקום"בהמצאהמלאהדרישהנוספתלתשלום,לפיהוראות )5(
סעיף5"יבוא"בהמצאהמלאה,דרישהלתשלוםהחובלפיהוראותסעיף5";

לפסקאות )3()א( ו–)ב(, )4( ו–)5(

קיימתכפילותביןגבייתהחובותבמשרדיהממשלה
וביןגבייתהחובותעלידיהמרכזלגבייתקנסותעככלל,
עלמשרדיהממשלהלשלוחדרישותתשלוםלחייבאשר
מיידעותאותועלקיוםהחוב,ואםהחובלאישולם,הוא
יועברלגבייהבמרכזלגבייתקנסותעבמצבהקייםהיום,
בטרםנקיטתהליכיםלגבייתחובעלידיהמרכזלגביית
דרישותלתשלום שתי לחייב לשלוח עלהמרכז קנסות,
חוב,האחתבדואררגילוהשנייהבהמצאהלפיפרקי"ט
לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018)להלן-תקנות
סדרהדיןהאזרחי(עכפילותזוגורמתלהארכתפרקהזמן
שחולףמיוםהיווצרותהחובועדלנקיטהבהליכיגביית

חובעלידיהמרכזלגבייתקנסותע

במטרהלמנועאתהכפילותהאמורה,וכדילקצראת
משךהזמןשחולףעדלנקיטהבהליכיגבייתחובות,מוצע
לתקןאתסעיפים6,5ו־7לחוקהמרכזלגבייתקנסותולבטל
אתהחובהלשלוחדרישהלתשלוםחובבדואררגיל,כך
שכדילנקוטבהליכיגבייה,המרכזיידרשלשלוחדרישה
אחתבלבדלתשלוםהחוב,בהמצאהלפיפרקי"טלתקנות
סדרהדיןהאזרחיעבהותרתהחובהלהמצאהשלהדרישה
לתשלוםהחובעלפיהוראותפרקי"טלתקנותסדרהדין
האזרחי,מבטיחהתיקוןהמוצעכיהחייביקבלאתההתראה

עלקיוםהחובבטרםנקיטתהליכיגבייתהחובע

לפסקאות )2( ו–)3()ג(

כיוםחוקהמרכזלגבייתקנסותמאפשרלמנהלהמרכז
לגבייתקנסותלפנותאלהרשםלענייניהמרכזבבקשה
להורותעלביצועתחליףהמצאהעזאתבמקרהשבומצא
כילאניתןלבצעהמצאהשלדרישתתשלוםהחובלחייבע
נוכחמספרהמקריםשבהםלאניתןלבצעמסירהלחייב
)כ־17,000מקריםבממוצעמדישנה(,הצורךבפנייהלרשם
המצאה תחליף ביצוע על הוראה לשם המרכז לענייני
במקריםהאמורים,גורםלעומסניכרבעבודתרשמיהמרכז

ולהארכתמשךהזמןשלהליכיגבייתהחובותע

במטרהלהפחיתאתעומסהעבודההמוטלעלרשמי
המרכזולייעלאתהליכיהגבייה,מוצעלתקןאתסעיף5)ג(
לחוקהמרכזלגבייתקנסותולהסמיךאתמנהלהמרכזאו
סגנולהורותעלביצועתחליףהמצאה,כאמורבסעיף164
לתקנותסדרהדיןהאזרחי,בלילפנותלרשםהמרכזלשם
כךעמוצעלקבועכימנהלהמרכזאוסגנויוכלולהורות
עלתחליףהמצאהכאמור,במקרהשבויימצאכילאניתן
החובלחייב,כאמור שלדרישתתשלום לבצעהמצאה
5)א(,בכלאחתמןהכתובותשלהחייבאשריש בסעיף
המרכז 6לחוק סעיף באפשרותמנהלהמרכזלקבללפי
לגבייתקנסותעמנהלהמרכזאוסגנויורהעלדרךביצוע
תחליףההמצאהבדרךהנראיתלומתאימהביותרלהבאת

ק"תהתשע"ט,עמ'422ע 3
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בסעיף13,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )6(

בלילגרועמהאמורבפסקאות)13(ו–)14(להגדרה"חוב"שבסעיף1,שר ")ב(
המשפטיםרשאי,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לשנותבצואת

התוספותהרביעיתוהחמישיתע";

אחריהתוספתהשלישיתתבוא: )7(

"תוספת רביעית

)פסקה)7()ז(להגדרה"חוב"בסעיף1(

פקודתהמדידות4; )א(

פקודתהמיילדות5; )ב(

פקודתהמכס]נוסחחדש[6; )ג(

פקודתהמכרות7; )ד(

פקודתבריאותהעם,81940; )ה(

חוקכליהירייה,התש"ט-91949; )ו(

חוקהנפט,התשי"ב-101952; )ז(

חוקהחשמל,התשי"ד-111954; )ח(

חוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-121955; )ט(

חוקרואיחשבון,התשט"ו-131955; )י(

חוקהפיקוחעלמצרכיםושירותים,התשי"ח-141957; )יא(

חוקרישוםציודהנדסי,התשי"ז-151957; )יב(

חוקהבלועלהדלק,התשי"ח-161958; )יג(

חוקהמים,התשי"ט-171959; )יד(

דרישתהתשלוםלידיעתהחייב,לאחרשבחןאתמאפייני
החייבואתהסיבותלמניעתההמצאה,וינמקאתהחלטתוע

לגורם סמכות בהעברת מדובר כי העובדה לנוכח
את ולהחריג לחוק 2)ב1( סעיף את לתקן מוצע מינהלי,
הסמכותהאמורהמרשימתהסמכויותאשררשאימנהל

המרכזלאצוללעובדהמרכז,שאינוסגנוע

חוקיא"י,כרךב',עמ'1368ע 4

חוקיא"י,כרךב',עמ'903ע 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39ע 6

חוקיא"י,כרךב',עמ'910ע 7

ע"ר1940,תוס'1,עמ'191ע 8

ס"חהתש"ט,עמ'143ע 9

ס"חהתשי"ב,עמ'322ע 10

ס"חהתשי"ד,עמ'190ע 11

ס"חהתשט"ו,עמ'84ע 12

ס"חהתשט"ו,עמ'26ע 13

ס״חהתשי״ח,עמ'24ע 14

ס"חהתשי"ז,עמ'145ע 15

ס"חהתשי"ח,עמ'160ע 16

ס"חהתשי"ט,עמ'169ע 17
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חוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-181960; )טו(

חוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-191963; )טז(

חוקהפטנטים,התשכ"ז-201967; )יז(

חוקרישויעסקים,התשכ"ח-211968; )יח(

חוקרישוםקבלניםלעבודותהנדסהבנאיות,התשכ"ט-221969; )יט(

פקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-231971; )כ(

חוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל"ב-241972; )כא(

פקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-251972; )כב(

חוקהספנות)ימאים(,התשל"ג-261973; )כג(

חוקהנוטריונים,התשל"ו-271976; )כד(

חוקשירותיתיירות,התשל"ו-281976; )כה(

פקודתהרופאים]נוסחחדש[,התשל"ז-291976; )כו(

חוקהפסיכולוגים,התשל"ז-301977; )כז(

פקודתרופאיהשיניים]נוסחחדש[,התשל"ט-311979; )כח(

פקודתהיבואוהיצוא,]נוסחחדש[,התשל"ט-321979; )כט(

פקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-331981; )ל(

פקודתהתעבורה]נוסחחדש[,התשמ"א-341981; )לא(

חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-351981; )לב(

חוקהשימושבהיפנוזה,התשמ"ד-361984; )לג(

פקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-371985; )לד(

ס"חהתש"ך,עמ'70ע 18

ס"חהתשכ"ג,עמ'104ע 19

ס"חהתשכ"ז,עמ'148ע 20

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 21

ס"חהתשכ"ט,עמ'218ע 22

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443ע 23

ס"חהתשל"ב,עמ'90ע 24

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505ע 25

ס"חהתשל"ג,עמ'329ע 26

ס"חהתשל"ו,עמ'196ע 27

ס"חהתשל"ו,עמ'228ע 28

דינימדינתישראל,נוסחחדש30,עמ'594ע 29

ס"חהתשל"ז,עמ'158ע 30

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'614ע 31

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ע 32

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694ע 33

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ע 34

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 35

ס"חהתשמ"ד,עמ'170ע 36

ס"חהתשמ"ה,עמ'84ע 37
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חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-381989; )לה(

חוקהעיסוקבאופטומטריה,התשנ"א-391991; )לו(

חוקהרופאיםהווטרינרים,התשנ"א-401991; )לז(

חוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-411993; )לח(

חוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו-421996; )לט(

חוקהעובדיםהסוציאליים,התשנ"ו-431996; )מ(

חוקשירותיהובלה,התשנ"ז-441997; )מא(

חוקשמאימקרקעין,התשס"א-452001; )מב(

חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-462005; )מג(

חוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-472006; )מד(

חוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-482015; )מה(

חוקהפיקוחעלשירותים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-492016; )מו(

חוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו-502016ע )מז(

תוספת חמישית

)פסקה)16ב(להגדרה"חוב"בסעיף1(

חוקרואיחשבון,התשט"ו-511955; )א(

חוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל"ב-521972; )ב(

חוקהנוטריונים,התשל"ו-531976; )ג(

חוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו-541996; )ד(

חוקשמאימקרקעין,התשס"א-552001ע" )ה(
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תיקוןחוקפנייה
לגופיםציבוריים

באמצעיקשר
דיגיטליים

בחוקפנייהלגופיםציבורייםבאמצעיקשרדיגיטליים)תיקוןמס'2והוראתשעה(,4ע
התשפ"ב-562022,בסעיף17-

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"התשע"ט-2018"יבוא"אובדרךשמתקיימיםלגביה )1("
התנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוקתקשורתדיגיטליתעםגופיםציבוריים,

התשע"ח-572018";

פסקה)2(-תימחקע )2(

ביוםכ"חבסיווןהתשפ"ב)27ביוני2022(פורסם  סעיף 4
קשר באמצעי ציבוריים לגופים פנייה חוק 
דיגיטליים)תיקוןמס'2והוראתשעה(,התשפ"ב-2022)ס"ח
התשפ"ב,עמ'870(עהחוקהאמורתיקן,בתיקוןעקיף,את
סעיף5לחוקהמרכזלגבייתקנסותכךשדרךההמצאהשל
דרישתתשלוםהחובלחייבתהיהבדרךהקבועהבתקנות
סדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018אובדרךשמתקיימים
לגביההתנאיםהקבועיםבסעיפים3ואו3זלחוקתקשורת
דיגיטליתעםגופיםציבוריים,התשע"ח-2018עכמוכןתוקן
לתקנות שיפנה כך המרכז, לחוק 5 לסעיף )ג( קטן סעיף
סדרהדיןהאזרחיהמעודכנותעתחילתושלתיקוןעקיףזה

נקבעהלשבעהחודשיםמיוםהפרסוםותקופהזוהוארכה
בצועדיוםח'בתמוזהתשפ"ג)27ביוני2023(ע

היותשהתיקוןהמוצעכברקובעתיקוןלסעיף5לחוק
המרכזלגבייתקנסות)לענייןדרךההמצאהשלדרישת
האזרחי הדין סדר לתקנות הפנייה תוך החוב תשלום
המעודכנות(,והיותשתחילתושלהתיקוןהמוצעקודמת
את לתקן מוצע העקיף, התיקון של הנדחית לתחילתו
התיקוןהעקיףהאמורכךשיקבערקאתהשינוייםהנוספים
5לחוקהמרכזלגבייתקנסותשאינםבאיםלידי בסעיף

ביטויבתיקוןזהע
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  פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
סימן א': מיסוי מקרקעין

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-581963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-5ע

בסעיף9- )1(

בסעיףקטן)ג(,בהגדרה"דירתמגורים"- )א(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"והכוללמעטדירההמנויהבפסקה)3("; )1(

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

דירתמעטפתהמיועדתלשמשלמגורים,לרבותדירהשבניית )3("
קירותיההחיצונייםטרםהסתיימה,אםישעימההתחייבותמצד
המוכרלסייםאתבנייתהכדירתמעטפת;לענייןזה,"דירתמעטפת"
-דירה,בבנייןהמיועדלשמשלמגורים,שבנייתהטרםהסתיימה,
ובלבד הבנייה, את לסיים המוכר מצד התחייבות עימה שאין

שהסתיימהבנייתםשלהקירותהחיצונייםשלהדירהע";

"ב־12 יבוא החודשים" "ב־24 במקום )2()ב(, בפסקה )ג1ג(, קטן בסעיף )ב(
החודשים";

סימן א': מיסוי מקרקעין

לפסקה )1( לפסקת משנה )א( סעיף 5 

9לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(, סעיף 
קובע מקרקעין(, מיסוי חוק - זה )בפרק התשכ"ג-1963
שבמכירתזכותבמקרקעיןיהיההרוכשחייבבמסרכישהע
בסעיפיםקטנים)ג1ג(ו–)ג1ו(נקבעיםשיעוריהמסהחלים
ברכישתדירתמגורים,השוניםמשיעוריהמסהמשולמים
ברכישתזכותבמקרקעיןשאינהדירתמגוריםעכיוםיש
נמכרות יוקרה, דירות כלל בדרך דירות, שבהם מקרים
בידיהקבלןבלאשנעשהבהןשיפוץהפניםעדירותאלה
נקראותבעגההמקצועיתדירותמעטפתעבשלנוסחהסעיף
כיום,ישמחלוקתבשאלהאםדירותמעטפתמהוותדירות
מגוריםלצורכימיסוימקרקעין,ובמקריםשלרכישתדירת
מעטפתלשםהשקעה-אםרוכשהדירהחייבבשיעורי
מסהרכישההגבוהים,המוטליםברכישתדירתמגורים
להשקעהעההבדליםביןדירותמעטפתלדירותשהושלמה
בנייתןמינוריים,ואינםרלוונטייםלתכליתהסעיףעעלכן,
דירות של שרוכשים לכך הצדקה אין עניינית, מבחינה
מעטפתייהנומיתרוןהמיסויויתחמקומתשלוםשיעור
מסהרכישההמוטלעלדירותמגוריםעבאותוהאופן,אין
הצדקהלכךשאלהשרוכשיםדירתמעטפתשהיאדירתם
הראשונה,לאייהנומשיעורימסהרכישההנמוכיםיותר,
המוטליםעלמישרוכשדירהראשונהעעלכן,מוצעלהוסיף
להגדרה"דירתמגורים"שבסעיף9)ג(לחוקמיסוימקרקעין
אתפסקה)3(,ולקבועבאופןמפורשכידירתמעטפתתהיה
חייבתבמסרכישהכדירתמגוריםעבהתאם,מוצעלתקןאת
פסקה)1(להגדרה"דירתמגורים"שבסעיף9)ג(לחוקמיסוי

מקרקעין,ולהבהירכיאינהכוללתדירתמעטפת,היות
שדירתמעטפתנכללתבפסקה)3(ע

במועד אם גם המוצע, הסעיף נוסח לפי כי יובהר
הרכישהטרםנבנתהדירתהמעטפת,אךבמסגרתהסכם
הרכישההתחייבהמוכרלספקלרוכשדירתמעטפת)דירת
מעטפתמקבלן(,הזכותלקבלתדירתמעטפתתיחשבלדירת
מגוריםלענייןסעיף9לחוקמיסוימקרקעיןעכללמוצעזה
דומהלכללהקבועהיוםבפסקה)1(האמורה,לגבירכישת
דירתמגוריםמושלמתמקבלן,שנחשבתלדירתמגוריםאף

אםבמועדהרכישהטרםהושלמהבנייתהע

לפסקת משנה )ב(

את קובע מקרקעין מיסוי לחוק 9)ג1ג()2()ב( סעיף
התקופהשבמהלכהמשפרידיוריכוליםלהחזיקבמקביל
בשתידירותולהיחשבלבעלידירהיחידה)לפנישמכרואת
דירתםהישנה(לצורךשיעורמסהרכישהשהםחביםבוע
בסעיףזה,בנוסחוכיום,עומדתהתקופההאמורהעל24
חודשיםעביוםי"טבאדרב'התשע"ו)29במרס2016(התקבל
בכנסתחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה()תיקוןמס'85
והוראתשעה(,התשע"ו-2016)ס"חהתשע"ו,עמ'694(,אשר
קבע,בהוראתשעה,קיצורשלמשךהתקופההאמורהל־18
חודשיםעהוראתהשעהפקעהביוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6
ביולי2021(,לאחרשתוקפההוארךמכוחסעיף38לחוק־
האמורה התקופה משך שב פקיעתה, עם הכנסתע יסוד:

לעמודעלתקופהשל24חודשיםכלשוןהחוקע

מתןהאפשרותליהנותמהטבותהמיסוילדירהיחידה
בזמןהחזקהבשתיהדירותלתקופהממושכת,מתמרצת

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשפ"ב,עמ'460ע 58
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בסעיף48א- )2(

בסעיףקטן)ב1(,אחרי"דירתמגוריםמזכה"יבוא"שחלותלגבימכירתה )א(
הוראותסעיפיםקטנים)ב2(ו–)ב3(";

אחריסעיףקטן)ב3(יבוא: )ב(

")ב4(עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב2(ו–)ב3(,במכירתדירתמגוריםמזכה
בידייחידתושבישראלשיוםרכישתההיהלפנייוםהמעבר,ומתקיימים
לגביהשניאלה,יחולוהוראותסעיףקטן)ב1(ולאיחולוהוראותסעיפים

קטנים)ב2(ו–)ב3(:

במועדרכישתהזכותבמקרקעיןשעליהבנויהדירתהמגורים )1(
המזכה,לאהייתהבנויהעלהמקרקעיןדירתמגורים;

אתמשפריהדיורלהמתיןלעלייתמחיריהדיורלפנישהם
מוכריםאתדירתםהישנהעדברזהמביאלמלאיגדולשל
"דירותבהמתנה",מקטיןאתהיצעהדירותהזמינותבשוק
משפרי ככלל, זאת, לצד הדירותע מחירי לעליית ומביא
בהכנסה מאופיינים בהמתנה" ב"דירה המחזיקים דיור
גבוההמאודלמשקבית,שמגיעהבממוצעלפישנייםלערך

מההכנסהשלמשקביתממוצעבישראלע

מכאןשהתקופההארוכההקבועהכיוםבחוקמיסוי
מקרקעין,המאפשרתגםלבעלידירותהמחזיקיםבשתי
דירותלמשךשנתייםליהנותמהטבותהמיסויהמיועדות
לבעלידירהיחידה,מיטיבהעםמשקיביתבעליהכנסות
גבוהותופוגעתבזוגותצעיריםהמעונייניםלרכושדירה,
עקבההשפעההשליליתשל"דירותבהמתנה"עלמחירי

הדירותע

עלכן,ובמטרהלעודדרוכשידירותחלופיותלהקדים
ולמכוראתדירותיהםהראשונות,מוצעלתקןאתסעיף
9)ג1ג()2()ב(לחוקמיסוימקרקעיןולקצראתמשךהתקופה
שבהיכוליםרוכשיםכאמורליהנותמשיעוריםמופחתים
שלמסרכישהעכך,משפרדיורהמוכרדירתוהראשונה
בתוך12חודשים,ולא24חודשיםכפישסעיףזהמאפשר
היום,ייהנהמהשיעוריםהמופחתיםשלמסרכישההחלים

עלרוכשדירהיחידה,בשלרכישתהדירההחלופיתע

לצדהתיקוןהמוצע,מוצעלערוךתיקוןדומהלעניין
החבותבמסשבח,כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף1)3(

להצעתחוקזוע

לפסקה )2(

ביוםכ"טבאבהתשע"ג)5באוגוסט2013(,פורסםחוק
לשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנים2013ו־2014(,התשע"ג-2013)ס"חהתשע"ג,
עמ'154,116(עבסעיף43לחוקהאמורתוקןהחוק)בסימן
זה-תיקוןמס'76(עבמסגרתאותותיקוןבוטלההוראת
הפטורממסשבחלמשקיעיםשהייתהקבועהבסעיף49ב)1(
לחוקמיסוימקרקעין,וחלהעלמוכרדירהשבבעלותויותר
תנאים בכמה עמדה המכירה אם אחת מגורים מדירת
שהיוקבועיםבחוקעמנגד,נקבעבאותותיקון,לגבידירת

מגוריםשנרכשהלפניכניסתתיקוןמס'76לתוקף,שלאלה
שבבעלותםיותרמדירתמגוריםאחתיחושבמסהשבח
במכירתדירהכאמורלפיהחישובהליניאריהמוטב,כך
ששבחשייוחסלתקופהשעדיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1
בינואר2014(יהיהפטורממסשבח,ואילושבחשייוחס
לתקופהשמהמועדהאמורואילךיחויבבמסשבחבשיעור

שנקבעבחוקמיסוימקרקעיןע

אףעלפישמטרתושלהתיקוןהנזכרלעילהייתה
כניסתו במועד מגורים דירות בעלי שהיו מי עם להקל
לפני שנצבר השבח על ממס פטורים שיהיו כך לתוקף,
אותומועד,ובדומהלמצבהחוקישחללפניתיקוןמס'76,
התיקוןלאהגבילאתהחישובהליניאריהמוטבכךשיחול
רקעלזכותבמקרקעיןשהייתהדירתמגוריםבמועדכניסת
התיקוןלתוקףעעלכן,כיום,גםמישבמועדהאמורהיה
בעליםשלזכותבמקרקעיןשהיאקרקע,שלאהיהיכול
לקבלפטורבמכירתהלפניכניסתולתוקףשלהתיקון,יכול
ליהנותבמכירתהזכותמהחישובהליניאריהמוטב,ובלבד
שבנהעלהקרקעדירתמגוריםלפניהמכירהעלפיכך,מוצע
לתקןאתסעיף48אלחוקמיסוימקרקעיןכךשייקבעכי
מוכרזכותבמקרקעיןשהיאדירתמגורים,והזכותנרכשה
לפניכניסתתיקוןמס'76לתוקף,לאיוכלליהנותמהחישוב
הליניאריהמוטב,אםבמועדהרכישהלאהייתהבנויהעל
המקרקעיןדירתמגוריםעעםזאת,מוצעלהקלעלמישבנו
דירהעלהקרקעלפניתחילתושלהתיקוןהמוצע,שהייתה
להםציפייהממשיתליהנותמהחישובהליניאריהמוטב,
ולאפשרלהםלממשאתציפייתםזו,בכךשיוכלולמכור

אתהדירהולקבלאתהחישובהליניאריהמוטבע

נוסףעלהאמור,ובשלהרצוןלעודדבנייתדירותעל
קרקעפנויה,מוצעלתתפרקזמןלמישבבעלותוקרקע
כאמורלסייםבנייתדירתמגוריםעלהקרקע,ואםיעשה
כן,יקבלבמכירתהאתהמסלולהליניאריהמוטבעעלכן,
מוצעלקבועשאםהושלמהבנייתדירתהמגוריםהמזכה
לפנייוםכ"הבסיווןהתשפ"ז)30ביוני2027(,ייהנההמוכר
מהחישובהליניאריהמוטבבמכירתהדירה)ראוסעיףקטן

)ב4(כנוסחוהמוצע(ע
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בנייתדירתהמגוריםהמזכההושלמהלאחריוםכ"הבסיוון )2(
התשפ"ז)30ביוני2027(ע";

בסעיף49ג)1(,במקום"ב־24החודשיםשקדמולמכירה"יבוא"ב־12החודשים )3(
שקדמולמכירה";

בסעיף76א- )4(

בכותרתהשוליים,במקום"הגשתהצהרה"יבוא"הגשה"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהקטעהחלבמילים"הצהרותלפיסעיפים73עד76" )ב(
עדהמילים"כאמורבסעיף96"יבוא"הצהרות,מסמכיםאוטפסיםשישלהגיש

למנהללפיחוקזה"ע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין-תחולה

זכות6ע על יחול זה, לחוק 5)1()ב( בסעיף כנוסחו מקרקעין, מיסוי לחוק 9 סעיף )א(
במקרקעיןשהיאדירתמגוריםשנרכשהביוםתחילתושלחוקזה)בפרקזה-יום

התחילה(אולאחריוע

סעיף49ג)1(לחוקמיסוימקרקעין,כנוסחובסעיף5)3(לחוקזה,יחולעלדירת )ב(
מגוריםשנרכשהביוםהתחילהאולאחריו,כתחליףלדירההנמכרתשלגביהחלה

החזקהכאמורבאותוסעיףע

לפסקה )3(

למי מעניק מקרקעין מיסוי לחוק 49ג)1( סעיף
חלופית, דירה הרוכש יחידה, מגורים דירת שבבעלותו
פרקזמןשבמהלכוהואיכוללהיחשבלבעליםשלדירה
יחידהלצורךקבלתהפטורממסשבחהניתןלבעלידירה
יחידה)לפיסעיף49ב)2(לאותוחוק(,הגםשבפועלבבעלותו

שתידירותעפרקהזמןהאמורעומדכיוםעל24חודשיםע

במטרהלהאיץאתמכירתהדירההראשונהולהביא
סעיף את לתקן מוצע למגורים, הדירות היצע להגדלת
49ג)1(לחוקמיסוימקרקעיןכךשהפטורלפיסעיף49ב)2(
לחוקיינתןרקלמישמכראתהדירההראשונהבתוך12
חודשיםמיוםרכישתהדירההחלופית,במקום24חודשיםע
תיקוןדומהמוצעבפסקה)1(בסעיף1להצעתהחוקלעניין

פטורממסרכישהע

יובהרכילנוכחההגדרה"דירתמגורים"בסעיף1לחוק
מיסוימקרקעין,ברכישתדירהחלופיתמקבלןשבנייתה
טרםהסתיימה,תימנההתקופהשבמהלכהאפשרלמכור
אתהדירההראשונהבפטוררקמהמועדשבוהסתיימה

בנייתהשלהדירההחלופיתע

לפסקה )4(

סעיף76אלחוקמיסוימקרקעיןכנוסחוהיוםקובעכי
שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבוע
76לחוק,כולןאוחלקן, 73עד כיהצהרותלפיסעיפים
השגה הודעת לחוק, 85 סעיף לפי שומה לתיקון בקשה
לפיסעיף87לחוקומסמכיםכאמורבסעיף96לחוק,יוגשו
באופןמקווןעישהצהרותוטפסיםנוספיםשישלהגישלפי
סעיפיםאחריםבחוקמיסוימקרקעין,אבלכיום,איןחובה

להגישםבאופןמקווןע

יתרעלכן,לפינוסחסעיף76אהאמור,שרהאוצר,
באישורועדתהכספים,אינומוסמךלקבועחובהכללית
להוראות בניגוד זאת מקווןע באופן מסמכים להגשת
המקבילותבשארחוקיהמס)כדוגמתפקודתמסהכנסה
רשאי שלפיהן התשל"ו-1976(, מוסף, ערך מס וחוק
אחד שכל לקבוע הכספים, ועדת באישור האוצר, שר
מההצהרותוהטפסיםשישלהגישלפיהחוקיםהאמורים
יוגשבאופןמקווןעעלכן,מוצעלתקןאתסעיף76אלחוק
מיסוימקרקעין,בהתאםלשארחקיקתהמס,ולקבועששר
האוצר,באישורועדתהכספים,יהיהרשאילקבועאילו
שבחוקע הטפסים כלל מתוך מקוון באופן יוגשו טפסים
מסוים טופס כי הקובעות תקנות התקנת שבעת יובהר
יוגשבאמצעיםמקוונים,הקביעהתיבחןלפיאמותהמידה
דיגטליים" הסדרים לגיבוש מנחים ב"כללים הקבועות

הנחייתהיועץהמשפטילממשלה2500ע1)התש"ף(ע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיהתיקוןהמוצע  סעיף 6 
)1(5 בסעיף מקרקעין, מיסוי לחוק 9 סעיף של 
להצעתהחוק,יחולרקעלדירתמגוריםשנרכשהביום
התחילהאולאחריועכך,לבעליהשלדירתמגוריםיחידה
שרכשדירהנוספת)חלופית(לפנייוםהתחילה,יהיו24
יוכל שבמהלכם הנוספת הדירה רכישת מיום חודשים
למועד עד היחידה דירתו שהייתה הדירה את למכור
רכישתהדירההנוספת,וליהנותברכישתהדירההנוספת

משיעורימסהרכישההניתניםלרוכשדירהיחידהע

כמוכןמוצע,בסעיףקטן)ב(,לקבועכיסעיף49ג)1(
לחוקמיסוימקרקעין,כתיקונוהמוצעבסעיף5)3(להצעת
החוק,יחולרקעלדירהשנרכשהביוםהתחילהאולאחריו,
כתחליףלדירההנמכרתשבשלההופעלההחזקהכאמור
בסעיף49ג)1(האמורעכך,מישרכשדירהחלופיתכאמור
הראשונה דירתו את למכור יוכל התחילה, יום לפני
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חוקמיסוי
מקרקעין-הוראת

שעה

48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעיןכנוסחו7ע )1()א(שלסעיף עלאףהאמורבפסקה )א(
בסעיף5)2()א(לחוקזה,במכירתזכותבמקרקעיןשתוכניתהבנייהשחלהלגביהמתירה
בנייהעלהקרקעשל15דירותלפחותהמיועדותלשמשלמגורים,בידייחידשהקרקע
כולההייתהבבעלותו,בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"הבסיווןהתשפ"ז)30ביוני
2027()בסעיףזה-התקופההקובעת(,יהיההיחידחייבבמסעלהחלקהמוטבשל
השבחהריאליעדיוםהתחילה,בשיעורהקבועבסעיף48א)ב()1(לחוקהאמור;לעניין

זה,"החלקהמוטבשלהשבחהריאליעדיוםהתחילה"-

אםהסתיימהבנייתןעלהקרקעשלכלהדירותהמיועדותלשמשלמגורים, )1(
המותרותלבנייהלפיתוכניתהבנייהשחלהלגביהזכותבמקרקעיןבמועדסיום
הבנייה,עדתום48חודשיםמיוםהמכירה-100%מהשבחהריאליעדיוםהתחילה;

אםהסתיימהבנייתןעלהקרקעשלכלהדירותהמיועדותלשמשלמגורים, )2(
המותרותלבנייהלפיתוכניתהבנייהשחלהלגביהזכותבמקרקעיןבמועדסיום
הבנייה,בתקופהשמתוםהתקופההאמורהבפסקה)1(ועדתום60חודשיםמיום

המכירה-80%מהשבחהריאליעדיוםהתחילה;

אםהסתיימהבנייתןעלהקרקעשלכלהדירותהמיועדותלשמשלמגורים, )3(
המותרותלבנייהלפיתוכניתהבנייהשחלהלגביהזכותבמקרקעיןבמועדסיום
הבנייה,בתקופהשמתוםהתקופההאמורהבפסקה)2(ועדתום72חודשיםמיום

המכירה-70%מהשבחהריאליעדיוםהתחילה;

)שהייתהדירתוהיחידהלפנירכישתהדירההחלופית(
24 בתוך יחידה, דירה לבעל הניתן שבח ממס בפטור

חודשיםממועדרכישתהדירההחלופיתע

יובהרכיאףעלפישתחילתושלסעיף48א)ב4(לחוק
מיסוימקרקעיןכנוסחוהמוצעבסעיף5)2()ב(להצעתהחוק,
היאביוםהפרסוםשלהחוק,הרימבחינהאופרטיביתתהיה
לכךמשמעותרקלגבידירותשנמכרותהחלמחודשיולי
2027עזאתכיווןשכלדירהשתימכרלפניהמועדהאמור,
לאיחוללגביההאמורבסעיף48א)ב4()2(המוצע,ולכןיחול

במכירתההחישובהליניאריהמוטבע

לסעיף קטן )א( סעיף 7 

סעיף48א)ב1()1(לחוקמיסוימקרקעיןקובעכי 
סכוםמסהשבחלגבימקרקעיןשנרכשועדיוםכ'בחשוון
התשס"ב)6בנובמבר2001(,מחושבבאופןליניארי,כךשעל
השבחהריאליעדיוםכ'בחשווןהתשס"ב)6בנובמבר2001(
מוטלמסבשיעורמסההכנסהשחלעלהיחידלפיסעיף
121לפקודתמסהכנסה)בסימןזה-הפקודה()ראופסקת
משנה)א(שלסעיף48א)ב1()1(לחוקמיסוימקרקעין(,ועל
השבחהריאלישמיוםכ"אבחשווןהתשס"ב)7בנובמבר
2001(עדיוםהמכירהמוטלמסהעומד,נכוןלהיום,על
שיעורשלעד25%ליחיד)ראופסקאותמשנה)ב(ו–)ג(של

סעיף48א)ב1()1(לחוקמיסוימקרקעין(ע

סעיף48א)ד()1(לחוקמיסוימקרקעיןמסייגאתהאמור
וקובעששיעורמסהשבחלגבימקרקעיןשנרכשובתקופה
שעדיוםט"ובניסןהתשכ"א)1באפריל1961(לאיעלהעל
12%אםיוםהרכישההיהעדסוףשנתהמס1948,ואםיום
הרכישההיהבשנותהמס1949עד1960,לאיעלהשיעור

המסעל12%מהשבחועוד1%לכלשנהמשנתהמס1949
ועדשנתהרכישהע

מהאמורעולה,כיבמכירתמקרקעיןשנרכשובתקופה
כ' יום עד )1961 באפריל 1( התשכ"א בניסן ט"ו שמיום
בחשווןהתשס"ב)6בנובמבר2001(,מוטלעלהשבחהריאלי
שנצמחעדיוםכ'בחשווןהתשס"ב)6בנובמבר2001(,מס
בשיעורמסההכנסהשחלעלהיחידלפיסעיף121לפקודהע
סעיףזהקובעעלהכנסותיושלהיחידשיעורמסשולי
כפולמשיעור כמעט הוא זה שיעור 47%ע מקסימלישל
המסהמוטלעלמוכרזכותבמקרקעיןשנרכשולאחריום
יוצר זה שיעור 2001(ע בנובמבר 6( התשס"ב בחשוון כ'
תמריץשלילילמכוראתהמקרקעין,ומעכבמכירתקרקעות
לגורמיםאשריכוליםלפתחאתהקרקעוכךלהגדילאת

היצעהדירותע

יום לפני נרכשו אשר קרקעות מכירת לעודד כדי
)7בנובמבר2001(,כלומרקרקעות כ"אבחשווןהתשס"ב
שנמצאותבמשךשניםרבותבידיבעליהןונצמחעליהן
שבחגבוה,מוצעלקבוע,כהוראתשעה,שבמכירתזכות
במקרקעיןהמיועדיםלבנייהלמגורים,בידייחיד,בתקופה
ביוני 30( התשפ"ז בסיוון כ"ה יום עד התחילה שמיום
2027(-יחולשיעורמופחתשלמסשבח,עלחלקמהשבח
הריאלישנצברעדיוםכ"אבחשווןהתשס"ב)7בנובמבר
2001(,שיהיהבשיעורהמסהקבועבסעיף48א)ב()1(לחוק
מיסוימקרקעין,העומדהיוםעל25%עכאמור,זהושיעור
המסהמשולםעלהשבחהריאלישנצמחכיום,והואנמוך
במידהניכרתמשיעורהמסהמוטלעלהשבחשנצברלפני
היה 2001(ואשר )7בנובמבר יוםכ"אבחשווןהתשס"ב
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אםהסתיימהבנייתןעלהקרקעשלכלהדירותהמיועדותלשמשלמגורים, )4(
המותרותלבנייהלפיתוכניתהבנייהשחלהלגביהזכותבמקרקעיןבמועדסיום
הבנייה,בתקופהשמתוםהתקופההאמורהבפסקה)3(ועדתום84חודשיםמיום

המכירה-60%מהשבחהריאליעדיוםהתחילה;

אםהסתיימהבנייתןעלהקרקעשלכלהדירותהמיועדותלשמשלמגורים, )5(
המותרותלבנייהלפיתוכניתהבנייהשחלהלגביהזכותבמקרקעיןבמועדסיום
הבנייה,בתקופהשמתוםהתקופההאמורהבפסקה)4(ועדתום96חודשיםמיום

המכירה-50%מהשבחהריאליעדיוםהתחילה;

אםלאהתקייםהאמורבפסקאות)1(עד)5(-0%מהשבחהריאליעדיום )6(
התחילהע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלמכירהשנעשתהבלאתמורהאוביןקרובים, )ב(
עלמכירהשחללגביהפטורמהמס,כולואוחלקו,אושיעורמסמופחת,לפיחוקמיסוי
מקרקעיןאולפיפקודתמסהכנסה59,אועלמכירהשחלותלגביההוראותסעיף5)ב(

לחוקמיסוימקרקעיןע

)6(להגדרה"החלקהמוטבשלהשבחהריאליעדיום )1(עד לענייןפסקאות )ג(
התחילה"שבסעיףקטן)א(,יראובקבלתאישורלהספקתחשמל,מיםאוחיבורשל

טלפוןלבניין,לפיסעיף157אלחוקהתכנוןוהבנייה,כסיוםהבנייהע

נגבהבמכירתהמקרקעיןלולאההוראההמוצעתעכאמור,
ההפחתההמוצעתנועדהלשמשתמריץלמכירתהקרקעות

וכךלהביאלהגדלתהיצעהדירותלמגוריםע

שיעורהמסהמופחתכאמוריינתןעלפיהמוצערק
אםהמכירההיאשלזכותבמקרקעיןשהיאקרקעשקיימת
לגביהתוכניתבנייה)המוגדרתעלפיהמוצעבסעיףקטן
)ז(כתוכניתמפורטתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה
התשכ"ה-1965,אותוכניתכמשמעותהבאותוחוקשתנאי
להוצאתהיתרמכוחההואאישורתוכניתלאיחודוחלוקה
כמשמעותהבסימןז'בפרקג'לחוקהאמור()בסימןזה-
15דירות תוכניתבנייה(,המתירהבנייהעלהקרקעשל
ההוראה מטרת את מגשים זה תנאי לפחותע מגורים
שיתמרץ בכך הדירות, היצע הגדלת כלומר המוצעת,

מכירהשלקרקעותשפוטנציאלהבנייהעליהןגבוהע

המס לשיעור לזכאות לקבוע שמוצע נוסף תנאי
בנייתן הסתיימה קצובה תקופה שבתוך הוא המופחת
למגורים לשמש המיועדות הדירות כל של הקרקע על
המותרותלבנייהלפיתוכניתהבנייהשחלהלגביהזכות
במקרקעיןבמועדסיוםהבנייהעתנאיזהנועדלתמרץאת
רוכשהקרקעלהוציאלפועלאתבנייתהדירותבמהירות,
ניתנת שההקלה )מאחר הדירות היצע את להגדיל וכך
המכר, חוזה באמצעות יופעל לרוכש התמריץ למוכר,
שיתייחסלתוצאותאי־עמידתובתנאיסיוםהבנייה(עמוצע
שלענייןתנאיזה,יראוכמועדסיוםהבנייהאתהמועד
של חיבור או להספקתחשמל,מים שבוהתקבלאישור
טלפוןלבניין,לפיסעיף157אלחוקהתכנוןוהבנייה)ראו

סעיףקטן)ג((ע

המגורים דירות בניית את יסיים שהרוכש ככל
בתקופהקצרה,יהיהזכאיהמוכרלשיעורהמסהמופחת
עלחלקגדוליותרמהשבחהריאליעדיוםהתחילהעכך,
מוצעלקבועכיאםהרוכשישליםאתבנייתהדירותבתוך
4שניםמיוםהמכירה,המוכריהיהזכאילשיעורמסשל
מהשנה התחילהע יום עד הריאלי השבח כלל על 25%
יום עד הריאלי השבח חלק השמינית, ועד החמישית
התחילהשיהיהזכאילשיעורהמסשל25%,יפחתבצורה
הדרגתיתכמפורטבסעיףעאםהרוכשלאיבנהאתדירות
המגוריםעדתום8שניםמיוםהמכירה,המוכרלאיהיה
יום עד הריאלי השבח על המופחת המס לשיעור זכאי

התחילה)ראופסקאות)1(עד)6((ע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיההקלהבמסשבחשמוצעלקבוע
כהוראתשעהבסעיףקטן)א(,לאתחולעלמכירתקרקע
שמקבלתפטורממס,מלאאוחלקי,אושחללגביהשיעור
מסמופחת,זאתכדישלאיינתןכפלהטבהעעםזאת,יצוין
כינישוםהמעונייןשיחולועליוהוראותהסעיףהמוצע,
במקוםההקלותהאחרותשלהןהואזכאי,רשאילבחורבכךע

נוסףעלכך,כדילמנועשימושלרעהבהקלה,מוצע
לקבוע,כיהוראותהסעיףהמוצעלאיחולובמכירתדירה
בלאתמורה,בהעברתהמקרקעיןלמלאיעסקישנחשבת
למכירהלפיהוראותסעיף5)ב(לחוקמיסוימקרקעין,או

במכירהשנעשתהביןקרוביםע
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במכירתזכותבמקרקעיןשתוכניתהבנייהשחלהלגביהמתירהבנייהעלהקרקע )ד(
של15דירותלפחותהמיועדותלשמשלמגורים,בידייחיד,בתקופההקובעת,שאינה

מכירהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהמוכרלבחורבאחדמאלה:

תשלוםמסהשבחלפיהוראותסעיף48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין,ואם )1(
)5(להגדרה"החלקהמוטבשל )4(או ,)3( ,)2( ,)1( התקייםהאמורבפסקאות
השבחהריאליעדיוםהתחילה"שבסעיףקטן)א(-יהיהזכאיהמוכרלהחזר

המסששילםביתר,ויחולולענייןזההוראותסעיף103אלחוקמיסוימקרקעין;

תשלוםמסהשבחלפיהוראותסעיףקטן)א(ומתןערובהלהנחתדעתושל )2(
המנהלבגובהיתרתמסהשבחשהיהעליולשלםלפיהוראותסעיף48א)ב1(

לחוקמיסוימקרקעיןע

במכירתזכותבמקרקעיןשחלותלגביההוראותסעיףזה,יקראואתסעיף48ב)ב()1( )ה(
לחוקמיסוימקרקעיןכךשבסופויבוא"ובלבדששיעורהמסעלהחלקהמוטבשלהשבח
הריאליעדיוםהתחילה,כהגדרתובסעיף7לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה
להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2023ו־2024(,התשפ"ג-2023,לאיעלהעלשיעור

המסהקבועבסעיף48א)ב()1("ע

לכלמונחבסעיףזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקמיסוימקרקעין,אלאאם )ו(
כןנקבעבמפורשאחרתע

בסעיףזה- )ז(

"היתרבנייה"-כמשמעותובחוקהתכנוןוהבנייה;

"חוקהתכנוןוהבנייה-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-601965;

לסעיף קטן )ד(

שחלה הבנייה שתוכנית במקרקעין זכות במכירת
לפחות דירות 15 של הקרקע על בנייה מתירה לגביה
המיועדותלשמשלמגורים,בידייחיד,בתקופההקובעת,
לאניתןלדעת,במועדהמכירה,אםיתקייםהתנאיהדורש
בנייהלמגוריםבתוךתקופהמסוימתמיוםהמכירה)בסעיף
זה-התקופהלבנייה(,אלארקבדיעבדעעלכןמוצעלאפשר
למוכרזכותבמקרקעיןכאמור,לבחוראםלשלםאתהמס
לפי )כלומר השעה הוראת לולא עליו מוטל שהיה כפי
הוראותסעיף48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין(ולקבלהחזר
בגובהההפרששביןהמסשבוחויבלביןהמסשבוהוא
חייבלפיהוראותסעיףזהאםוכאשרתעמודהמכירהגם
בתנאישלסיוםהבנייהבתוךהתקופהלבנייה;אולשלם
אתהמסבשיעורהמופחתבהתאםלסעיףזהולהמציא
שתפקע המס, יתרת תשלום להבטחת מתאימה ערובה
אםוכאשרתעמודהמכירהבתנאישלסיוםהבנייהבתוך
התקופהכאמורעבמועדתוםהבנייה,ייעשהחישובשל
איזהחלקמהשבחהריאלילפנייוםהתחילהזכאילשיעור
המסהמופחתואיזהחלקאינוזכאילשיעורהמסהמופחת,

ותשולםיתרתהמסאויבוצעהחזרמס,לפיהענייןע

לסעיף קטן )ה(

לפיהוראותסעיף48בלחוקמיסוימקרקעין,במכירת
זכותבמקרקעיןשנרכשהלפנייוםכ"אבחשווןהתשס"ב)7
בנובמבר2001(,יראואתהשבחכחלקמההכנסההחייבת
במסהכנסהבשנתהמסשבהנעשתההמכירה,ועלהשבח
126 או 121 סעיפים הוראות השאר, בין יחולו, הריאלי

לפקודה,לפיהענייןע

שחלות במקרקעין זכות במכירת כי לקבוע מוצע
לפי המס שיעור החוק, להצעת 7 סעיף הוראות לגביה
יום עד הריאלי השבח של המוטב החלק על הפקודה
התחילה,לאיעלהעלשיעורהמסהקבועבסעיף48א)ב()1(
לחוקמיסוימקרקעין,כךשההטבהבשיעורהמסתיזקף

לזכותהמוכרגםלענייןהוראותהפקודהע

לסעיפים קטנים )ו( ו–)ז(

החוק להצעת 7 בסעיף שהמונחים לקבוע מוצע
יפורשו,אםלאהוגדרובאופןפרטני,כפימשמעותםבחוק
מיסוימקרקעין,למעטהמונח"יחיד"אשריכלוללעניין
הוראותהסעיףגםחברהמשפחתיתכמשמעותהבסעיף
64אלפקודהושותפותשחללגביהסעיף63לפקודהעכאמור
בדבריההסברלסעיףקטן)א(,מוצעלהגדירמהיתוכנית

בנייהלצורךאותוסעיףקטןע
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"יחיד"-לרבותחברהמשפחתיתכמשמעותהבסעיף64אלפקודתמסהכנסה,ולרבות
שותפותשחללגביהסעיף63לפקודההאמורה;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף1לחוקמיסוימקרקעין,ואולםהמונח"שליטה"בהגדרה
האמורהיפורשכאמורבסעיף19)4()ב()3(לחוקהאמור;

"השבחהריאליעדיוםהתחילה"-כהגדרתובסעיף47לחוקמיסוימקרקעין;

"תוכניתבנייה"-תוכניתמפורטתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה,אותוכנית
כמשמעותהבאותוחוק,שתנאילהוצאתהיתרמכוחההואאישורתוכניתאיחוד

וחלוקהכמשמעותהבסימןז'לפרקג'בחוקהאמורע

סימן ב': התחדשות עירונית

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

בחוקמיסוימקרקעין-8ע

בסעיף49יט)ב(,אחריפסקה)3(יבוא: )1(

49כ,יראוזכות החלמיוםההסכםלמכירתזכויותליזםכאמורבסעיף )4("
שנרכשהבידייזםבמכירהכאמורכזכותבמקרקעין,ויחולועליהלענייןזה

הוראותחוקזההחלותעלזכותבמקרקעיןע";

בסעיף49כב- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ובמקום יימחקו, - אחרת" כספית "ותמורה המילים ,)1( בפסקה )1(
"והתמורההכספיתהנוספתלאעלו"יבוא"לאעלה";

סימן ב': התחדשות עירונית

לפרויקטיםשלהתחדשותעירוניתמסוגפינוי  כללי
אדמה רעידות מפני מבנים חיזוק או ובינוי 
חיזוק ערים, מרכזי שיפור של ציבורית חשיבות נודעת
שטחים וניצול מוזנחים אזורים שיקום קיימים, מבנים
זו,הגדלתהיצעהדיורעפרק מבוניםלצורךבנייהובדרך
חמישי4)פינויובינוי(ופרקחמישי5)פטורבמכירתזכות
במקרקעיןשתמורתהמושפעתמזכויותבנייהלפיתמ"א
38(לחוקמיסוימקרקעין,בשילובעםסעיפים31או־31ב
לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975)להלן-חוקמסערך
ולבעלי ליזמים משמעותיות מס הטבות נותנים מוסף(,
התחדשות של בפרויקטים ביניהם המתקשרים דירות

עירוניתע

בשניםהאחרונותהתעוררוכמהסוגיותבקשרליישומן
שלהטבותהמסהניתנותלפרויקטיםשלהתחדשותעירונית
שהצעתהחוקבאהלתתלהןמענה,ובכללזהעסקאות
שנעשותעםדיירשהואקשיש,עסקאותשבהןניתנתלדייר
תמורהכספיתנוספת,עסקאותעלידיבעלידירותמרובות
בבנייןומכירתזכויותליזםממשיךביןיוםהסכםהמכירה

ליוםהמכירהכהגדרתובחוקמיסוימקרקעיןע

סוגיהנוספתשמוצעלהסדירבהצעהזוהיאהטבות
המסאשריינתנולהסדראשרנועדלהחליףאתתוכנית
רעידות מפני קיימים מבנים לחיזוק הארצית המיתאר
לחוקהתכנון 70א בסעיף קבוע אשר ,)38 אדמה)תמ"א

החדש המתווה - זה )בסימן התשכ"ח-1965 והבנייה,
לחיזוקמבנים(עאםלאיתוקןחוקמיסוימקרקעין,מבנים
לא מבנים לחיזוק החדש למתווה בהתאם יחוזקו אשר
באזורים המס, הטבות בלא המסע להטבות זכאים יהיו
רביםההיתכנותהכלכליתשלהפרויקטיםלפיהמתווה
החדשמוטלתבספק,ובהצעהזומוצעלקבועהטבותמס

גםלמתווהזהע

לסעיף 8)1(, )6( ו–)8(

כלל בדרך הן עירונית התחדשות של עסקאות
עסקאותשאורכותזמןרב,וטומנותבחובןסיכוניםרבים
על החתימה משלב החל לפועל להוצאתן עד וקשיים
ההסכםמולהדיירים,הליךתכנוניארוךומורכבהוצאות
כספיותגבוהות)בייחודבפרויקטיםשלפינויובינוי(ועודע
במצבו עלוליםלהביאלשינוי והעלויות הזמן משך כך,
הפיננסישלהיזם,והואעלוללהיקלעלקשייםכלכליים
עודטרםהתחלתהפרויקטעלנוכחהעובדהכיקייםרכיב
שלחוסרודאותבפרויקטיםאלהההתקשרותההתחלתית
הכולל בחוזה רבים, במקרים נעשית, אלו, בפרויקטים

תנאיםמתליםשישתכללרקאםתנאיםאלהיתקיימוע

מקרקעין, שבח מס מנהל נ' שרון 489/89 ע"א לפי
פ"דמו)3(366)1992(,הסכםעםתנאימתלה,תקףלעניין
מיסוימקרקעיןהחלממועדכריתתו,ויוםהמכירה חוק
לצורכימס,יהיהיוםהחתימהעלההסכםולאהיוםשבו
בעלי של החתמתם הרי זאת, לאור התנאיםע התמלאו
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בפסקה)2(- )2(

למוכר שניתנה "או יבוא השווי" תקרת "על אחרי ברישה, )א(
תמורהכספיתנוספת";

בפסקתמשנה)א(,במקום"כתקרתהשווי"יבוא"כשווייחידת )ב(
המגוריםהחלופיתאוכתקרתהשווי,לפיהנמוךמביניהם";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"כתקרתהשווי"יבוא"כשווייחידת )ג(
המגוריםהחלופיתאוכתקרתהשווי,לפיהנמוךמביניהם"ואחרי

"כהפרשהשווי"יבוא"בהפחתתהתמורההכספיתהנוספת";

אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )ב(

בסעיףקטןזה,"מוכרמוטב"-קשישאומישיחידתהמגורים ")א3()1(
במתחםהיאדירתוהיחידהכמשמעותהלענייןפטורממסלפיסעיף

49ב)2(ע

הזכויותבפרויקטעלהסכםעםתנאימתלה,מקימה"יום
מכירה",כמשמעותמונחזהבסעיף19לחוקמיסוימקרקעיןע
כתוצאהמכך,כללהליכיהשומהאמוריםלחולכברבשלב
של בעסקאות עקא, דא במסע החיוב מועד לרבות זה,
התחדשותעירונית,המועדשבוהעסקהתצאלפועלבאופן
מעשייהיהמאוחרבהרבה,וישסיכוישהתנאיהמתלהלא
יתממשכללעלנוכחהאמור,קבעהמחוקקבפרקיםהדנים
בהתחדשותעירוניתבחוקמיסוימקרקעין,שיוםהמכירה
בעסקאותאלהיידחהלמועדמאוחריותרשבומתקיים
התנאיהמתלהאוהחלההבנייה,לפיהמוקדם)להלן-
על להקל הייתה ההוראה מטרת הנדחה(ע המכירה יום
הצדדיםלעסקה,כדילהקלעלהתממשותפרויקטיםשל

התחדשותעירוניתע

יום דחיית שנצרכיםלנוכח תיקונים כמה מוצעים
המכירהבהקשרזהעסעיפיםאלהקובעיםאתההתייחסות
המיסוייתלעסקאותשבהן,במהלךתקופתהבינייםשבין
ההתקשרותההתחלתיתועדליוםהמכירההנדחה)להלן
-תקופתהביניים(,יזםבעסקהלהתחדשותעירוניתמעביר
אתהזכויותאשררכשמהדייריםליזםאחרלצורךהשלמת
התחדשות של המכירהבעסקאות יום הפרויקטעדחיית
עירוניתהיאדחייהלצורךחישובהשבחוהמס,אבליש
חוסרודאותבנוגעלאופןשבוחוקמיסוימקרקעיןמתייחס

לאותןזכויותבתקופתהבינייםע

לפיעמדתרשותהמסים,כברמרגעההתקשרותמול
הדיירהראשוןבבניין,היזםמחזיקבזכויותבבניין,שהן
זכותבמקרקעיןכהגדרתםבחוקמיסוימקרקעין,וזאתאף
אםיוםהמכירהשלהםנדחהלמועדמאוחריותרבהתאם
לחוקע 49לב או 49כ בסעיף הקבועות הדחייה להוראות
משמעותהדברכימכירהשלזכויותהבנייהמיזםא'ליזם
ב'מהווהעסקהבמקרקעין,כאשרסיווגהזכויותהנמכרות
המקורית ההתקשרות בטיב תלוי ב' ליזם א' יזם בין
)הסכםעםתנאימתלהיסווגכמכרוהסכםאופציהיסווג

כאופציה(ע

כך,ניתןלקחתדוגמהשבהיזםא'החתיםבעליזכויות
במתחםעלהסכמיםמתליםשבהםהתחייבלבנותלהם
יחידותחדשותבמתחםבתמורהלזכויותהבנייהמכוח
התוכנית)להלן-העסקההמקורית(עבשלבמסוים,טרם
הגיע"יוםהמכירה",מכריזםא'אתההסכמיםהאמורים
ליזםב'בתמורהלסכוםכלשהואבמזומןע"שוויהמכירה"
הישירה התמורה את הן כולל היזמים שבין בעסקה
שמשלםיזםב'ליזםא'והןאתכללההתחייבויותלדיירים
שלוקחעלעצמויזםב',וזאתבהתאםלעיקרון"צירוףכלל

התמורות"אשראומץבפסיקהע

השווי כלל בגין רכישה במס ימוסה ב' יזם לפיכך,
)הישירליזםא'וכןשוויההתחייבויותלבעליהזכויות(ע
לאחרזמן,כאשרמתממשיםהתנאיםהמתליםומגיעיום
המכירהשלהעסקההמקוריתלפיהחוקהעיקרי,גםיזםא'
יחויבבמסרכישהבגיןשוויההתחייבויותלבעליהזכויות
במתחם-זאתנוסףעליזםב'שכברהתחייבבמסרכישה
בגיןתמורותאלהבשומתמסהרכישהבעסקהשבהרכש
אתהזכויותמיזםא'ע)להסברמפורטראו:אביגורמןושי
אהרונוביץ'מיסוימקרקעין-פרשנות,הלכהומעשה)2017((ע

עמדהזואותגרהבוועדתעררמיסוימקרקעיןמרכז־
לוד,בענייןאיווגהבע"מנ'מנהלמיסוימקרקעין-אזור
של סיווגה בדבר שומה על בערר ,)60313-05-17( מרכז
חברהכאיגודמקרקעיןבתקופתהבינייםעבפסקהדיןאשר
ניתןב־2019,נקבע,בניגודלעמדתרשותהמסים,ובהתייחס
לעובדותהספציפיותאשרנידונובאותומקרה,שהזכות
זכות אינה הביניים בתקופת היזמית החברה שהחזיקה
במקרקעין,ושעלכןאיןלסווגאתהחברהכאיגודמקרקעיןע
בהיקשמעמדהזו,ישהסובריםשהיזםאינונדרשלשלם
מסרכישהכללבהעברתהזכויותאשררכשמהדיירים
לעמדת בניגוד )וזאת המותלית המכר עסקת במסגרת
רשותהמסיםשלפיהישלשלםמסרכישהעלמלואשווי

הזכויות(ע
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היהמוכרכאמורבסעיףקטן)א()1(מוכרמוטב,אשרתמורת )2(
יחידתהמגוריםניתנהלוגםתמורהכספיתנוספתיקראולגביואת

סעיףקטן)א(בשינוייםאלה:

בפסקה)1(,ברישה,אחרי"ביחידתמגוריםחלופיתאחת" )א(
יבוא"ותמורהכספיתנוספת"במקום"ששוויהזכותביחידת
המגוריםהחלופיתלאעלה"יקראו"ששוויהזכותביחידת

המגוריםהחלופיתוהתמורההכספיתהנוספתלאעלו";

בפסקה)2(- )ב(

ברישהבמקום"עלהשוויהשלהזכותביחידההמגורים )1(
החלופיתעלתקרתהשוויאושניתנהלמוכרתמורהכספית
המגורים ביחידת הזכות של שוויין "עלה יקראו נוספת"

החלופיתוהתמורההכספיתהנוספתעלתקרתהשווי";

המגורים יחידת "כשווי במקום )א(, משנה בפסקת )2(
החלופיתאותקרתהשווי,לפיהנמוךמביניהם"יבוא"כתקרת

השווי"ע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לאיפחתמשיעור"יבוא"שווהלשיעור"; )ג(

כדילהגביראתהוודאותלגביהשלכותהמסהחלות
החוק את לתקן מוצע יזמים, בין זכויות העברת בעת
העיקריולהתייחסבחקיקהלמקריםאלהבאופןמפורשע
לפיהמתווההמוצע,בעסקאותשלהתחדשותעירונית,
מסרכישהעלשוויזכויותהבנייהייגבהרקפעםאחת,
מהיזםשזכויותהבנייהיהיובבעלותוכשיגיעיוםהמכירה
בדוגמה התיקון, פי על המקוריתע העסקה של הנדחה
שלעיל,יזםא'לאיצטרךלשלםמסרכישהכלל,ואילויזם
ב'ישלםמסרכישהעלשוויהעסקהאשרעשהעםיזםא'
)שוויזכויותהבנייהבתוספתהתמורההישירהששולמה
ליזםא'בהתאםלעיקרוןצירוףכללהתמורות(עאםיזםב'
ימכוראתהזכויותליזםג'לפנישהגיעיוםהמכירה,יזם
ב'יצטרךלשלםמסרכישהרקעלשוויהתמורההישירה
ששילםליזםא',ואילויזםג'יצטרךלשלםמסרכישהעל
שוויהעסקההמלאשעשהעםיזםב')שוויזכויותהבנייה
בהתאם ב' ליזם ששולמה הישירה התמורה בתוספת
לעיקרוןצירוףכללהתמורות(עוכךהלאהאםיהיומכירות

נוספותע

העמדה את שולל המוצע ההסדר אחד, מצד כך,
זכות מהוות אינן הביניים בתקופת הזכויות שלפיה
במקרקעין,ומבהירשמכיווןששוויהזכויותשבידיהיזם
נובעבאופןאינהרנטימערכיהקרקע,מכירהשלהזכויות
בתקופתהבינייםהיאמסוגהמכירותשישלשלםבעבורן
מסרכישהעמצדשני,ההסדרקובעששוויהזכותבתקופת
הבינייםיופחת,כךשייגבהמסרכישהרקעלרכיבהמזומן
על המידה על יתר להכביד שלא כדי בפועל, המשולם
עסקאותהתחדשותעירוניתעבכךגםיושווההחיובבמס
מתלה תנאי באמצעות הנעשות עסקאות של רכישה
לחיובהמוטלבעסקאותשנעשותעלידימכירתאופציה
ליזםלרכושאתהזכויותעהפחתהזורלוונטיתגםבמקרים

שבהםיזםנדרשלשלםמסרכישהבשלכניסתובנעלייזם
אחרבמהלךתקופתהביניים,וכןלמקרהשאדםחייבבמס
רכישהבשלרכישתזכותבאיגודמקרקעיןכשהאיגודהוא

ששימשכיזםבעסקתהתחדשותעירוניתע

בסעיףמובהרכיתחולתהסעיףהיארקבעסקאות
שביןיזםאחדליזםאחרהנכנסלנעליו)לרבותאםאדם
רוכשאיגודמקרקעיןשהואהיזם(,ולאבעסקאותשבהן
אל בעסקה המוכר היזם בנעלי נכנס לא הרוכש היזם
מולהדייריםעכמוכן,מובהרכיהסעיףלאיחולבמכירה
הסופיתשלדירותהיזםלרוכשהדירההבנויהעבמקרים
אלה,הרוכשחייבבתשלוםמסרכישהבהתאםלחוקמיסוי
מקרקעין,בלילהפחיתאתשוויהתחייבותהיזםלדיירים

ובלאתלותבמועדהרכישהע

לסעיף 8)2()א( ו–)ב(

מוצעלבטלאתהאפשרותשלמוכרדירהבמסגרת
פרויקטשלפינויובינוילקבלפטורממסשבחעלתמורה
ובינויע הפינוי עסקת במסגרת מקבל הוא אשר כספית
49כבהקיים,דיירהמוכרליזםדירהבמסגרת לפיסעיף
פרויקטשלפינויובינוי,המקבלתמורתדירתודירהחלופית
בפרויקטבפטורממס,רשאילקבלמהיזם,במסגרתהעסקה,
גםתמורהכספיתנוספת,אשרתהיהפטורהגםהיאממסע
הפטורהאמור,אשרניתןבקבלתתמורהכספיתהואחריג
מאודבמערכתהמס,וזאתבניגודלעסקאותחליפיןמסוגים

מסוימים,שניתןלגביהןלעיתיםפטורממסע

קביעתהפטורעלהתמורההכספיתהנוספתנקבעה
סדרי לשינוי )חוק מקרקעין מיסוי לחוק 76 תיקון לפני
עדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
התשע"ג-2013)ס"חהתשע"ג,עמ' 2013ו–2014(, לשנים
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בסעיף49כב1)ב(,אחריפסקה)4(יבוא: )3(

154,116()להלן-תיקון76(עלפניהתיקוןהאמור,היהניתן,
במקריםרבים,לקבלפטורממסשבחבמכירתדירתמגורים,
גםאםבבעלותושלמוכרהדירהיותרמדירתמגוריםאחתע
עלכן,וכחלקמהתפיסההכלליתשלפיהדירותמגורים
היופטורותממסדהפקטו,ובשלהחשששהדייריםלא
ייכנסולעסקאותפינויובינויכיבכךיאבדואתהפטור
ממסהצפוי,המחוקקבחרלתתפטורגםעלתמורהכספית

נוספתהניתנתבמסגרתעסקתפינויובינויע

בתיקון76השתנתההתפיסהבמיסוימקרקעין,ובוטלה
49ב)1( בסעיף קבועה שהייתה האמורה הפטור הוראת
לחוקמיסוימקרקעיןעכיום,עלשבחשנוצרממכירתדירות
מגוריםמוטלמסשבח,אלאאםכןהדירההנמכרתהיא
דירתוהיחידהשלהמוכרעבמצבדבריםזהאיןכלהצדקה
לתתפטורממסלבעלדירההמוכרחלקמהזכויותבדירת
ההצדקות מזומןע לסכומי בתמורה שבבעלותו המגורים
למתןהפטורבעסקתחליפין,ובראשןהקושיהתזרימילשלם
אתהמסבלאשבעלהדירהמקבלתמורהבמזומןבמכירת
הדירה,אינןחלותלגביחלקהתמורהשמשולםבמזומןעעל
כן,מוצעלצמצםאתהפטורכךשישולםמסבשלהתמורה

הכספיתהמשולמתלבעלהדירהע

עלאףהאמור,יששנימקריםשבהםההצדקהגדולה
יותרלהמשיךולפטוראתסכוםהתמורההכספיתהנוספת
המתקבלתבמסגרתעסקתפינויובינויעהמקרההראשוןהוא
אםהמוכרהואמישהדירהבמתחםהיאדירתוהיחידהע
אומנם,לפיהדיןהיוםהואיוכללבחורולנצלאתהפטור
לחוק 49ב)2( בסעיף הקבוע יחידה דירה למוכר שקיים
מיסוימקרקעיןאםהמכירהליזםעומדתבתנאיחוקזה
לקבלתהפטור,אךאםהמכירהאינהעומדתבתנאיםלמתן
הפטורבאותומועד,ייתכןשהדבריהיהבעבורותמריץ
לעיכובהעסקהעדהמועדשבוהואיהיהזכאילפטורעכמו
כן,ייתכןשבשלתוכניתהפינויובינוי,יחולועלמכירת
הדירהליזםהוראותסעיף49זלחוקמיסוימקרקעין,הקובע
מושפעת היחידה הדירה של מהמכירה התמורה שאם
יותר גדול שטח לבניית צפויות או קיימות מאפשרויות

מהשטחהנמכר,חלקמהתמורהלאתהיהפטורהע

פטור למתן יותר רבה הצדקה יש שבו נוסף מקרה
עלתמורהכספיתנוספתהואכאשרהמוכרהואקשישע
בכניסה יותר רבים אובייקטיביים קשיים יש לקשיש
לפרויקטשלהתחדשותעירונית,ולכןבפרקחמישי4לחוק
מיסוימקרקעיןישהוראותאשרמקנותלותמריץנוסףע
באופןספציפי,במקריםרבים,אדםקשישאינוזקוקלדירה
דירה לו מציע היזם ולכן הישנה, מדירתו יותר גדולה
כספית תמורה בתוספת הגודל, באותו בפרויקט חדשה
שוותערךלהפרששביןשוויהדירהשמקבליםהדיירים
האחריםלפרויקטלביןשוויהדירההקטנהיותרשניתנת
לקשישעישחשש,שהקשישלאיסכיםלהיכנסלפרויקט

כאמוראםידעשיוטלמסעלחלקהמזומןבעסקהע

בשני לפרוייקט לכניסה התמריץ את להגדיל כדי
המקריםהאמורים,מוצעלקבועבסעיף49כב)א3(המוצע,
הוא המוכר אם או המוכר של היחידה דירתו זו שאם
קשיש,המוכריהיהפטורממסגםבקבלתתמורהנוספת
במזומןעבמקביל,בדומהלקבועבשארהוראותהפרק,לא
יינתןשווירכישהחדש)stepup(בקבלתהדירההחלופית,
הרווח חישוב לצורך ההון לרווח ייווסף המזומן והכסף

במכירתהדירההחלופיתע

במזומן, תמורה קבלת בעניין נוסף תיקון וראו
המגדילהאתההטבה,לענייןעסקאותלפיפרקחמישי5
לחוקמיסוימקרקעין,בסעיף49לג1)ג1(המוצעבסעיף8)9(

לחוקהמוצעע

לסעיף 8)2()ג(

הפטוראשרניתןלפרויקטיםשלפינויובינויבמסגרת
פרקחמישי4לחוקמיסוימקרקעיןנועדלאפשרלבעלדירה
מקבלדירה להתקשרבעסקתחליפיןפשוטהשבההוא
חדשהבמתחםבתמורהלדירתוהישנהעהפטורלאנועד
לאפשרלבעלדירהבמתחםלממשבאופןחלקיאתהנכס
שבידיובפטורממסעעלכן,בסעיף49כב)ב(,נקבעשהפטור
יינתןרקאםשיעורזכותושלהמוכרביחידתהמגורים
המגורים ביחידת זכותו משיעור יפחת לא החלופית
הנמכרתעכךלדוגמה,מישבידיו100%מהזכויותביחידת
שמתבצע העובדה את לנצל יכול לא במתחם מגורים
פרויקטפינויובינויכדילמכורמחציתמהדירהשלובפטור
הפרויקט(ע לאחר דירה חצי רק בידיו )כךשיישאר ממס
באופןדומה,בסעיף49כב)א(לחוקמיסוימקרקעיןמובהר
שגםלאניתןלהגדילאתמכסתהנכסיםשבידיהמוכר,
והפטוריינתןרקאםתמורתהדירההישנהניתנהיחידת

מגוריםחלופיתאחתבלבדע

אבלבניגודלרציונלשלהפרקובשלנוסחהסעיף,
לפיהמצבהמשפטיהקיים,מישישבבעלותולפניתחילת
הפרויקטזכויותרקבחלקמיחידתמגוריםיכוללהגדילאת
שיעורהזכויותשלובדירתהתמורה,והכולבפטורממסע
כךלדוגמה,אםשנייםמחזיקיםיחדיוביחידתמגורים,לפי
נוסחהסעיף,כלאחדמהבעליםהמשותפיםיכוללקבל
דירהשלמהמהיזם,וליהנותמהפטוריםהניתניםבפרקעכך
למעשה,תמורתיחידהאחתמקבליםבעלידירתהמגורים
זכותם את לממש מהאפשרות נהנים והם יחידות, שתי
בדירהבלאתשלוםהמסעזאת,כאמור,בניגודלמקרהשבו
הבעלותהמלאהביחידההנמכרתבידיאדםאחד,שאינו
יכוללקבלתמורתהיחידהשתידירותמגוריםעיתרעל
כן,הפרצהמהווהפתחלתכנונימסאשרנעשיםלצורך
ניצולהעעלכן,מוצעלתקןאתהסעיףולקבועכיהפטור
המגורים בדירת המוכר של זכותו שיעור אם רק יינתן
החלופיתשווהלשיעורזכותושלהמוכרבדירתהמגורים

הנמכרתע
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המכירהנעשתהעדשישהחודשיםלאחרמועדהפינוישליחידתהמגורים )5("
הנמכרתע";

בסעיף49כב2,במקום"בסמוךלרכישתאותהיחידתמגוריםמהיזם"יבוא"עד )4(
שנקלטהבמוסדהתכנוןהמוסמךלפיחוקהתכנוןוהבנייהבקשהלהיתרבנייהמכוח

תוכניתלפינויובינוי,לגביהביתהמשותףשבונמצאתהיחידההנמכרת";

בסעיף49כג- )5(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"ואםתמורתיחידתהמגוריםהנמכרתניתנהזכות )א(
ביחידתמגוריםחלופיתותמורהכספיתנוספת-כשהואמוכפלביחסשביןהפרש
השווילביןהתוצאההמתקבלתמחיבורשווייחידתהמגוריםהחלופיתוהתמורה

הכספיתהנוספת";

בפסקה)7(- )ב(

אחרי"ותמורהכספיתנוספת"יבוא"אשר,כולהאוחלקה,הייתה )1(
פטורהממסלפיהוראותפרקזה";

לסעיף 8)3( ו–)4(

בתיקוןמס'94לחוקמיסוימקרקעין,בסעיף10לחוק
פינויובינוי)פיצויים()תיקוןמס'6(,התשע"ח-2018)להלן
-תיקון94(,נוסףלחוקמיסוימקרקעיןסעיף49כב1,אשר
על לחתום רוצה שאינו קשיש, לדייר פתרון לתת נועד
פרויקטשלהתחדשותעירוניתבשלהקושיבפינוידירתו
לתקופהזמניתשבהיידרשלגורבשכירות,לפנימעברחזרה
לדירתוהחדשהבפרויקטעהסעיףקובעכייינתןפטורממס
לדיירקשישהמוכרלצדשלישיאתזכותולדירהחדשה
לרכוש כדי התמורה בכספי משתמש הוא אם במתחם,
דירתמגוריםבמקוםאחרעכך,נוצרלדיירהקשישאינטרס
לחתוםעלעסקהעםהיזםבפרויקטפינויובינוי,כיאם
הפרויקטיוצאלפועל,הדייריכולליהנותמעלייתהערך
במתחם הבנייה זכויות הוספת עקב שנוצרו דירתו של
)בשלהמחירשיקבלבשוקהחופשיתמורתדירתהתמורה(ע
אומנםהואלאיוכללהמשיךלגורבדירתוהישנה,אבל
הדירהשהואעובראליהתהיהבבעלותו,והואלאיידרש
לגורבשכירותזמניתולעבורדירהפעמיים)פעםלדירת

השכירות,ופעםחזרהלדירתהתמורה(ע

המחוקקביקשלאפשרלדיירקשישליהנותמההטבה
יצא שהפרויקט מסוימת ודאות יש כאשר רק האמורה
לפועל,ועלכןבסעיףנקבעוכמהתנאיםלענייןהמועד
שבוהדיירהקשישיכוללמכוראתהיחידההחלופיתכדי
לקבלאתהטבתהמסעבמסגרתהתיקוןנקבעבפירושמהו
למכור יכול הדיירהקשיש המועדהמוקדםביותרשבו
אתהדירה,אךלאנקבעבובפירושהמועדהאחרוןשבו
הדיירהקשישיכוללבצעאתהמכירהולקבלאתהטבת
המסעמוצעלקבועאתהמועדהאחרוןבפירוש,ולהוסיףאת
פסקה)5(המוצעתובהייקבעשהמועדהאחרוןשבוהדייר
יוכללמכוראתדירתוהחלופיתהואעדשישהחודשים

לאחרמועדהפינויבפרויקטע

נוסףעלכך,מוצעלתקןאתסעיף49כב2לחוקמיסוי
מקרקעיןהקובעפטורנוסףלקשישכאמורהמוכראתדירתו
ליזם)ולאלצדשלישי(עביןהשארנקבעבסעיף49כב2האמור,
שההקלההקבועהבותינתןרקאםהמכירהנעשתה"בסמוך"
לקבלתהדירהמהיזםעלצורךהקלהנוספתעלפרויקטים
אלהמוצעלהגדילאתהתקופהולקבועשהמכירהליזם
יכולהלהיעשותעדלמועדשבונקלטהבמוסדהתכנון
המוסמךבקשהלהיתרבנייהמכוחהתוכניתלפינויובינוי,

לגביהביתהמשותףשבונמצאתהיחידההנמכרתע

לסעיף 8)5(

לעניין הוראות נקבעו העיקרי לחוק 49כג בסעיף
חישובמסהשבחהחלבמכירתהזכותהחלופיתשהתקבלה

במסגרתעסקתפינויובינויע

בפסקה)2(שבסעיףהאמור,נקבעוהוראותלגביאופן
חישובשוויהרכישהשלהזכותהנמכרתהחייבתעהחישוב
הקבועבפסקהזוחלכאשרישחיובבמסעלחלקמהתמורה
מהיזםבמסגרתעסקתפינויובינוי,משוםשהתמורהגבוהה
מהתקרההקבועהבסעיף49כ)א(לחוקמיסוימקרקעיןאו
מכיווןשהמוכרקיבלתמורהבמזומןעהפסקהנועדהלייחס
חלקמשוויהרכישהשלהזכותהנכרתבאופןיחסיבין
חלקהמכירהשפטורהממסלפיהוראותהפרק,לביןהחלק
שחייבבמסעאופןהחישוביוצאמדויקכאשרניתנתיחידה
חלופיתששווייהגבוהמהתקרה,אבללאמדויקכאשר
ישתמורהבמזומןעעלכן,מוצעלקבועשאםהמוכרקיבל
יחידהחלופיתותמורהכספיתנוספת,שוויהרכישהשל
הזכותהנמכרתהחייבתיהיהשוויהרכישהשהיהנקבע
ליחידתהמגוריםהנמכרת,מוכפלביחסשביןהפרשהשווי
שווייחידתהמגורים מחיבור התוצאההמתקבלת לבין
החלופיתוהתמורההכספיתהנוספת)שזולמעשההתמורה

הכוללתשהתקבלהתמורתיחידתהמגוריםהנמכרת(ע
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בהגדרה"סכוםהתמורהשמתחתלתקרתהשווי"אחרי"התמורה )2(
הכספיתהנוספת"יבוא"שהייתהפטורהממס";

בכלמקום,במקום"סכוםהתמורהשמתחתלתקרתהשווי"יבוא )3(
"סכוםהתמורההפטורהשמתחתלתקרתהשווי";

אחריסעיף49כהיבוא: )6(

"שוויהרכישה
שליזםממשיך

במכירה
שהתקיימה

בתקופהשמיום
הסכםהמכירהעד

ערביוםהמכירה

בסעיףזה-49כה1ע)א(

כמשמעותו - המקורית העסקה של המכירה" "יום
בסעיף49כ;

"יזםממשיך"-אחדמאלה:

אחר, מיזם במקרקעין זכות הרוכש יזם, )1(
היזמים בין המכירה הסכם שבמסגרת ובלבד
הומחאוליזםהרוכשהתחייבויותהיזםהאחר

כלפיהמוכרלפיהעסקההמקורית;

- יזם שהוא מקרקעין באיגוד בפעולה )2(
רוכשהזכותבאיגוד;

"עסקהמקורית"-מכירתזכותבמקרקעיןליזםכאמור
בסעיף49כ,המותניתבתנאימתלהע

עלאףהוראותסעיף49כה,לצורךחישובמסהרכישה )ב(
שלזכותבמקרעיןשרכשיזםממשיךמהיזםהאחר,בתקופה
שמיוםהסכםהמכירהשלהעסקההמקוריתועדערביום
המכירהשלהעסקההמקורית-ינוכהמשוויהמכירהשל
אותההזכות,שוויהתמורותשהתחייבבהןהיזםהאחרכלפי
המוכרלפיהעסקההמקוריתואשרהומחאוליזםהממשיך

לפיהסכםהמכירהביןהיזמיםע

יראואתהיזםהממשיךשביוםהמכירהשלהעסקה )ג(
המקוריתחבבהתחייבויותהיזםכלפיהמוכרלפיהעסקה
המקורית,כאילורכשאתהזכותבמקרקעיןמהמוכרבעסקה

המקוריתע";

בפסקה)7(שבסעיףהאמורנקבעוהוראותספציפיות
למקרהשבונוסףעלהזכותהחלופית,קיבלהמוכרבמסגרת
העסקהגםתמורהכספיתבפטורממסעבעקבותהתיקון
המוצעבסעיף3לתיקוןסעיף49כב,ולפיותמורהכספית
הניתנתבמסגרתעסקתפינויובינויתמוסהבמועדהעסקה,
ישמקריםשבהםתמורהכספיתנוספתתמוסהאףעלפי
שהיאמתחתלתקרהעעלכן,מוצעלתקןאתפסקה49כג)7(,

כךשיובהרשהפטורחלרקעלעסקאותשנעשולפניהתיקון
המוצעשבהןניתןפטורעלהתמורההכספיתלפינוסח
החוקלפניתיקונואועלעסקאותשבהןהמוכרהואקשיש
אובעלדירהיחידהשבהןיינתןפטורגםלאחרהתיקוןלפי

ההקלההמוצעתע

לסעיף 8)6(

ראואתדבריההסברלסעיף1)1(ע
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בסעיף49לב- )7(

במקוםההגדרה"אזורמוטב"יבוא: )א(

""אזורמוטב"-אזורהנמצאבנגב,כהגדרתובחוקהרשותלפיתוחהנגב,
התשנ"ב-1991,אובגליל,כהגדרתובחוקהרשותלפיתוחהגליל,

התשנ"ג-1993;

"דירתמגורים"-דירהאוחלקמדירההמשמשתלמגורים,לרבותלמגורי
של תקופה במשך כאמור למגורים שימשה ואשר בה המחזיק
מכירה הסכם נחתם שבו המועד לפני לפחות, רצופות שנתיים

ראשוןבבנייןשבונמצאתהדירה;

"הסכםמכירהראשון"-עסקהראשונהלפיתוכניתהחיזוקכהגדרתה
בסעיף5)ב1(לחוקהחיזוק;

רעידות מפני משותפים בתים )חיזוק המקרקעין חוק - החיזוק" "חוק
אדמה(,התשס"ח-612008;";

אחריההגדרה"מסמכירה"יבוא: )ב(

""קשיש"-כהגדרתובסעיף49יט,בשינוייםהמחויבים;";

בהגדרה"שירותיבניהלפיתוכניתהחיזוק",בפסקה)2(,בסופהיבוא"ובלבד )ג(
הקיימת עלשטחהיחידה עולה אינו לאחרהרחבתה, הדיור, יחידת ששטח

בתוספת25מ"ר";

במקוםההגדרה"תכניתהחיזוק"יבוא: )ד(

""תוכניתהחיזוק"-כהגדרתהבחוקהחיזוקע";

לסעיף 8)7(

בפרקחמישי5לחוקמיסוימקרקעין,קבועותהוראות
אשרנותנותהקלותבמסלעסקאותשלחיזוקבנייניםלפי
תוכניתמיתארארציתלחיזוקמבניםקיימיםמפנירעידות
אדמה)תמ"א38(,וכןלעסקאותשנועדולצורךהריסתמבנה
והקמתומחדשלפיתמ"א38ענוסףעלכך,לפיסעיף31בלחוק
מסערךמוסף,עלמתןשירותיבנייהבהתאםלתמ"א38,
אשרניתנובתמורהלמכירתזכותבמקרקעיןהפטורהממס

לפיפרקחמישי5,יהיהמסערךמוסףבשיעור0ע

הוראותתמ"א38עתידותלהסתייםבשניםהקרובותע
חלףזאת,נקבעהמתווההחדשלחיזוקמבניםבחוקהתכנון
חיזוק לעודד נועד הוא שגם התשכ"ה-1965, והבנייה,
החדש המתווה במסגרת אדמהע רעידות מפני בניינים
לחיזוקמבניםיינתנוהטבותתכנוניות,ובהןהגדלתזכויות
בנייהלמישמחזקבנייןקייםמפנירעידותאדמהאוהורס

בנייןובונהתחתיובנייןחדשע

מוצעלהתאיםאתההגדרות"תכניתחיזוק"ו"תכנית
חיזוקבדרךשלהריסה"המופיעותבפרקחמישי5האמור,
כךשהטבותהמסאשרניתנוהיוםלעסקאותשלתמ"א
38יחולוגםעלמישמבצעחיזוקמפנירעידותאדמהלפי

המתווההחדשענוסחההגדרהלקוחמחוקהמקרקעין)חיזוק
בתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-2008,כך
שההקלותשניתנותבדיןהאזרחילמבניםטעוניחיזוקיחולו

עלאותםמבניםשבהםניתניםהטבותהמסע

31בלחוקמסערך עודיצוין,שמכיווןשלפיסעיף
0בעסקאותשפטורות מוסףניתןמסערךמוסףבשיעור
ממסלפיחוקמיסוימקרקעין,התיקוניםהמוצעיםבסעיף
זהיביאולכךשגםההטבהבמסערךמוסףתינתןלעסקאות

אשרייעשובהתאםלמתווההחדשע

מוצעלתקןאתההגדרה"אזורמוטב"כמבוארבדברי
ההסברלסעיף8)9(להלןע

כמוכןמוצעלהתאיםאתההגדרהשל"דירתמגורים"
5לחוקמיסוימקרקעין,להגדרהשל לענייןפרקחמישי
"יחידתמגורים"בפרקחמישי4שלחוקזה,כךשייווסף
בההתנאיששימשהלמגוריםכאמורבמשךתקופהשל
שנתייםרצופותלפחותעיובהרשגםלאחרשינויההגדרה
כאמור,יחולוהוראותסעיף49לג1)ו(לחוקמיסוימקרקעין,
הקובעותשהפטורלפיהסעיףיחול,בשינוייםהמחויבים,
גםאםניתנהלמוכר,תמורתהזכותהנמכרת,זכותביחידה

בבנייןשאינהדירתמגוריםע

ס"חהתשס"ח,עמ'154ע 61
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בהגדרה"תכניתהחיזוקבדרךשלהריסה",במקום"בענייןהריסתמבנה )ה(
והקמתומחדשכפישתהיהבתוקףמעתלעת"יבוא"שמתנהאתמימושהבחיזוק

המבנהמפנירעידותאדמהבדרךשלהריסהובנייהמחדש";

אחריסעיף49לב2יבוא: )8(

"שוויהרכישה
שליזםממשיך

במכירה
שהתקיימה

בתקופהשמיום
הסכםהמכירהעד

ערביוםהמכירה

בסעיףזה-49לב3ע)א(

כמשמעותו המקורית- העסקה של המכירה", "יום
בסעיף49לב1;

לתוכנית בהתאם מבנה חיזוק שלצורך מי - "יזם"
החיזוקאולצורךהריסתמבנהבהתאםלתוכנית
החיזוקבדרךשלהריסה,רוכשבאותוהמבנה
או 49לג בסעיפים כמשמעותה נמכרת זכות

49לג1,לפיהעניין;

"יזםממשיך"-אחדמאלה,לפיהעניין:

אחר, מיזם במקרקעין זכות הרוכש יזם, )1(
היזמים בין המכירה הסכם שבמסגרת ובלבד
הומחאוליזםהרוכשהתחייבויותהיזםהאחר

כלפיהמוכרלפיהעסקההמקורית;

- יזם שהוא מקרקעין באיגוד בפעולה )2(
רוכשהזכותבאיגוד;

"עסקהמקורית"-מכירתזכותנמכרתליזםלפיסעיפים
49לגאו49לג1,המותניתבתנאימתלהע

החלמיוםההסכםלמכירתזכותנמכרתליזםכאמורלפי )ב(
סעיפים49לגאו49לג1,יראוזכותשנרכשהבידייזםבמכירה
כאמור,כזכותבמקרקעין,ויחולועליהלענייןזההוראותחוק

זההחלותעלזכותבמקרקעיןע

עלאףהוראותפרקשלישי,לצורךחישובמסהרכישה )ג(
שליזםממשיךבתקופהשמיוםהסכםהמכירהשלהעסקה
המקוריתועדערביוםהמכירהשלהעסקההמקורית,ינוכה
משוויהמכירהשלאותההזכות,שוויהתמורותשהתחייב
בהןהיזםכלפיהמוכרלפיהעסקההמקוריתואשרהומחאו

ליזםהממשיךלפיהסכםהמכירהביןהיזמיםע

יראואתהיזםהממשיךשביוםהמכירהשלהעסקה )ד(
המקוריתחבבהתחייבויותהיזםכלפיהמוכרלפיהעסקה
המקורית,כאילורכשאתהזכותמהמוכרבעסקההמקוריתע";
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בסעיף49לג1- )9(

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

הפטורלפיסעיףזהיינתןבשלמכירתהזכויותבשתידירות")ג( )1(
מגוריםבבניין,לכלהיותר,ובלבדששיעורזכותושלהמוכרבדירת
המגוריםהחלופיתיהיהשווהלשיעורזכותובדירתהמגוריםהנמכרתע

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

במכירתזכותבמקרקעיןעלידיקשישאובמכירתזכות )א(
במקרקעיןבאזורמוטב,יחולהפטורלגבישתידירותמגורים
שניתנולמוכרבשלמכירתזכויותבדירתמגוריםאחת,ויחולו
עלשתיהדירותהחלופיותההוראותהחלותעלדירתמגורים

חלופית;

בחוק כהגדרתה ציבורית בדירה זכויות במכירת )ב(
זכויותהדיירבדיורהציבורי,התשנ"ח-621998,במכירתזכות
במקרקעיןעלידיהמדינהאובמכירתזכותבמקרקעיןבדירת
מגוריםהנמצאתבאזורמוטב,הפטורלפיסעיףזהיינתןבשל
מכירתהזכויותבדירתמגוריםאחתאויותרבבניין,ובלבד
ששיעורזכותושלהמוכרבדירתהמגוריםהחלופיתשווה

לשיעורזכותובדירתהמגוריםהנמכרתע

במכירתזכותנמכרתכאמורבסעיףקטן)א(עלידימוכרמוטבכהגדרתובסעיף)ג1(
49כב)א3()1(,שבהניתנהלו,תמורתהזכותהנמכרת,דירתמגוריםחלופית
ותמורהכספיתנוספת,יחולוהוראותסעיף49כב)א3(,בשינוייםהמחוייבים;
קיבלמוכרמוטבתמורהכספיתנוספתהפטורהממסלפיסעיףקטןזה,יחולו

עלהתמורההכספיתהנוספתהוראות49כג)7(בשינוייםהמחויביםע";

לסעיף 8)9( 

לפסקאות משנה )א( ו–)ב( 

בעסקאותשלחיזוקמבניםמפני כי מוצעלקבוע
רעידותאדמה,הפטורממסיםהקבועבסעיף49לג1לחוק,
אשרחלעליחידתהמגוריםהנמכרתליזםבעסקתכאמור,
דירה מוכר של דיור יחידות שתי על שיחול כך יורחב
בבניין,בכפוףלהתקיימותשארהתנאיםשקבועיםבחוק
לגביכלאחתמיחידותהדיורעעלאףהאמור,לענייןיחידות
המגוריםהמשמשותאתהדיורהציבוריונמכרותליזםעל
ידיהמדינהאועלידיחברההמנהלתדירותשבבעלות
המדינהבעבורהמדינהולמטרותיה,ולגבייחידותדיור
בבנייניםאשרנמצאיםבאזורמוטב,יחולוהפטוריםעלכל
אחתמיחידותהדיורהאמורות,בכפוףלהתקיימותשאר
התנאיםשקבועיםבחוקלגביהןעלענייןזה,מוצעלתקן
אתההגדרה"אזורמוטב"בסעיף49לב,כךשיוגדרבהתאם
התשפ"ב בטבת כ"ו מיום ,875 מספר ממשלה להחלטת
עירונית התחדשות קידום בעניין )2021 בדצמבר 30(
הרשות בחוק כהגדרתו בנגב, אזור כלומר בפריפריה,
לפיתוחהנגב,התשנ"ב-1991,אובגליל,כהגדרתובחוק

הרשותלפיתוחהגליל,התשנ"ג-1993ע

בהמשךלכךמוצע,בפסקתמשנה)ב(,לתקןאתסעיף
49לג)ד(אשרבונקבעההוראהאנטי־תכנונית,ולפיההפטור
הקבועבפרק,לאיחולעלמישקיבלמ"קרוב"דירתמגורים
בפטורממסבתקופהשל24חודשיםשלפנייוםהחתימה
עלהסכםהמכירהעתכליתההוראההיאמניעתתכנוןמס:
נישוםשבידיוכמהדירותבמבנהשבומתוכנןלבצעתמ"א
38יבקשלזכותבכמהפטורים,עלידיהעברתהיחידות

לקרוביוע

בשלתקופתהצינוןהארוכהיחסיתהקבועהבסעיף,
ייתכןמצבשבודירתמגוריםהועברהבמתנהבתוםלב
שדירת ייתכן כי הדירה לבעל נודע טרם זאת לקרוב,
פרויקט לבצע מתוכנן בו אשר בבניין נמצאת המגורים
שלהריסהובנייהמחדש,והתכליתהאנטי־תכנוניתאינה
מתקיימתענוסףעלכך,ישטעםלפגםבכךשהתקופהנספרת
מיוםהחתימהשלהקרובעלההסכםעתנאיזה,מאפשר
לקרובלצאתמגדרהסעיףבאמצעותדחייתמועדהחתימה
את לעכב הקרוב את מתמרץ הסעיף ובכך ההסכם, על
הפרויקטע התממשות על המקשה באופן העסקה ביצוע
כמוכן,לכאורה,אםהעברתהדירהבמתנהלקרובתתבצע
עם עלהסכםההתקשרותהראשוני ביןמועדהחתימה

ס"חהתשנ"ח,עמ'278ע 62
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)ד(,במקוםהסיפההחלבמילים"בתקופהשל"עדהמילים בסעיףקטן )ב(
"בסעיף49כב)ב("יבוא"בתקופתהמיזםיראואתהמעבירואתקרובוכמוכראחד

לענייןאותןיחידות;בסעיףקטןזה-

"קרוב"-לרבותאיגודהשולטבוואיגודשבשליטתהשולטבו;

"שליטה"-כמשמעותהבסעיף2ובשינוייםאלה:בכלמקוםבסעיףהאמור,
במקום"רובושלהוןהמניות"ייקרא"20%אויותרשלהוןהמניות"

ובמקום"אתרובושלהסכום"ייקרא"20%אויותרשלהסכום";

"תקופתהמיזם"-התקופההמתחילה12חודשיםלפניהמועדשבונחתם
הסכםמכירהראשוןעלידיאחדמבעליהדירותבבניין,וסופהביום

המכירהכמשמעותובסעיף49לב1;";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ג(

קשישהמוכראתכלהזכויותשישלובדירתמגוריםחלופית")ו1( )1(
שקיבלבעסקהכאמורבסעיףקטן)א(,זכאיבשלהמכירהלפטור
49כב1)ב(, בסעיף הקבועים התנאים כל שהתקיימו ובלבד ממס
בשינוייםהמחויבים,ויחולוהוראותסעיפים49כב1)ג(ו־)ד(,בשינוים
המחויבים,ויחולועלדירתמגוריםהנרכשתעלידיהקשישהוראות

סעיף49כד,בשינוייםהמחויביםע

מכירהליזםשלזכותבדירתמגוריםחלופיתשקיבלקשיש, )2(
בעסקהכאמורבסעיףקטן)א(,תהיהפטורהממסוממסרכישה,
בשינויים 49כב2)א( בסעיף הקבועים התנאים שהתקיימו ובלבד
המחויבים,ויחולוהוראותסעיף49כב2)ב(ו–)ג(,בשינוייםהמחויביםע"

כל אין הרי 49לב1, סעיף לפי המכירה מועד לבין היזם
אף הפרק, לפי מהפטור הוא גם ייהנה שהקרוב מניעה
עלפישבמועדזהישודאותרבהשהפרויקטיצאלפועל,
וסבירשהעברהבמועדזהנעשתהלצורךתכנוןמסעלבסוף,
מנוסחהסעיףמשתמעכיהקרובלאיהיהזכאילקבלאת
הפטורגםאםמעבירהדירהעצמוהיהיכוללקבלאת
הפטוראילוהואהיהחותםעלההסכםעםהיזם)כימדובר
בדירתהמגוריםהיחידהשלהמעבירבבניין(,והרציונל

האנטי־תכנוניאינוחלע

בפסקה המפורטים העיוותים כלל את לתקן כדי
שלעיל,תוךשמירהעלהרציונלשלהסעיף,מוצעלקבוע
שהתנאילכךשהפטורלאיחולבמכירתהדירהעלידי
הקרובהואשהמעבירלאהיהיכוללקבלאתהפטוראילו
נעשתה הדירה ושהעברת הדירה, את מוכר היה הוא
12חודשיםלפניהמועדשבונחתם בתקופההמתחילה
הסכםמכירההראשוןכאמורבסעיף49לג1עלידיאחד
מבעליהדירותבבניין,וסופהביוםהמכירהכאמורבסעיף

49לב1ע

אינה ו"שליטה" "קרוב" ההגדרות שהוספת יצוין
משנהאתהדיןהקייםעכיום,לצורךפרשנותמונחיםאלה,
הסעיףמפנהלהגדרותבסעיף49כב)ב(,אךבתיקוןשנעשה
האמור 49כב)ב( מסעיף הגדרות אותן נמחקו לאחרונה

)ראובפרקי"בלחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
התשפ"ב-2021(עעלכן,מוצעלהעתיקאתנוסחיההגדרות
מסעיף49כב)ב(טרםביטולו,ולהוסיףאותםפהשלאבדרך

שלהפניהע

נוסףעלהאמור,מוצעלהוסיףאתסעיף49לג1)ג()2(
)א(,אשרלפיוקשישיהיהרשאילמכורליזםדירהאחרת
במסגרתעסקהלחיזוקמבניםולקבלתמורתהשתידירות
מגורים,ועדייןליהנותמפטורממסבקבלתשתיהדירותע
סעיףזהמקביללסעיף49כב)א2(שמחילהסדרדומהעל
קשישלענייןעסקאותשלפינויובינויעהסדרזהחל,לפיסעיף
49לג1)ג(עלדירותבאזורמוטב,ומוצעלהותירהסדרזהעל
כנו,ולשנותרקאתההגדרהשל"אזורמוטב"כאמורלעילע

לבסוף,מוצעלהוסיףאתהאפשרותשלדיירשהוא
המוצעלקבל 49כב)א3()1( בסעיף מוטב,כהגדרתו מוכר
תמורהכספיתנוספתבפטורממסלפיהוראותהפרקעכיום,
לפיפרקחמישי5לחוקמיסוימקרקעיןכלתמורהכספית
נוספתשמקבלדיירממוסהבאופןמיידיבמועדהעסקהע
לסעיף ההסבר בדברי לעיל המפורטות הסיבות בשל
כספית תמורה קבלת לאפשר מוצע המוצע, 49כב)א3(
נוספתבפטורממסעלידיקשישאומישהדירההנמכרת

היאבשבילודירתוהיחידהע
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תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין-תחילה

ותחולה

כנוסחם9ע מקרקעין, מיסוי לחוק ו־49לב3 49כה1, 49יט)ב()4(, סעיפים הוראות )א(
ו–)8(לחוקזה,יחולועלזכותשנרכשהבעסקהכאמורבסעיפים )6( ,)1(8 בסעיפים

האמורים,החלמיוםהתחילהואילךע

הוראותסעיפים49כב)א(,)א3(ו–)ב(,49כב1)ב(,ו–49לג1)ג(לחוקמיסוימקרקעין, )ב(
כנוסחםבסעיפים8)2(,)3(ו–)9(לחוקזה,יחולועלמכירתזכותבמקרקעין,שהעסקה

לגביהנעשתהמיוםהתחילהואילךע

8)9()ב(לחוקזה,יחולעל 49לג1)ד(לחוקמיסוימקרקעיןכנוסחובסעיף סעיף )ג(
העברהשליחידתמגוריםלקרוב,שנעשתהמיוםהתחילהואילךע

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-631976,בסעיף31א)ב1(,אחרי"סעיף49כב2"יבוא"או10ע
סעיף49לג1)ו1()2("ע

סימן ג': שכירות

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסה11-64ע

בסעיף64א2- )1(

אחרי - במקרקעין" להשקעות קרן של חריגות", ""הכנסות בהגדרה )א(
פסקה)3(יבוא:

"מקרקעין להגדרה )4( בפסקה כאמור מקרקעין ממכירת הכנסה )4("
לצורכידיורלהשכרה",ששיעורההכוללעולהעל10%מכללהכנסותיה

שלהקרןבשנתהמסע";

בהגדרה"מכירהלמשכיר"במקום"15"יבוא"10"; )ב(

מוצעלקבועהוראותתחילהותחולהלסעיפי  סעיף 9
החוקהמוצעע 

מיסוי לחוק 4 חמישי בפרק לעיל, כמוסבר  סעיף 9)ג(
מקרקעיןנקבעוהוראותשונותהמגדילותאת  וסעיף 10
ממס פטור לקבל קשיש דייר של האפשרויות 
בעסקאותפינויובינוי,באמצעותהרחבתסוגיהעסקאות
שיחוללגביהןהפטורעהרחבהזולאנעשתהלגביעסקאות
שלחיזוקמבניםמפנירעידותאדמהעכיום,כחלקממהלך
ממשלתישמבקשלהקטיןאתהפערביןהתחדשותעירונית
התחדשות פינויובינוילבין עסקאות במסגרת שנעשית
עירוניתשנעשיתבמסגרתעסקאותשלחיזוקמבנים,מוצע
להחילאתההטבותשניתנולקשישבפרקחמישי4לחוק
מיסוימקרקעיןגםעלעסקאותלפיפרקחמישי5שלאותו

החוקע

סימן ג': שכירות

להשקעות קרנות של פעילותן על להקל במטרה
במקרקעין להשקיע ריט( קרנות - זה )בפרק במקרקעין
לצורכידיורלהשכרה,מוצעלבצעכמהתיקוניחקיקה
שיסייעולכדאיותהכלכליתלפעילותקרנותהריטויסייעו

בהסרתחסמיםע

פסקת משנה )א(  סעיף 11)1(

למשכיר" מ"מכירה הכנסות כי לקבוע מוצע 
מכלל מ־10% למעלה תהווה לא זה בתיקון כהגדרתו
אםיעלוההכנסות הכנסותהקרןלהשקעותבמקרקעיןע
ממכירהכאמור,הןיחשבוהכנסותחריגותלענייןהקרן

להשקעותבמקרקעיןע

פסקת משנה )ב(

מוצעלקצראתהתקופהשבסיומהיתאפשרלקרנות
ריטלמכורלמשכיראתיחידותהדיורלהשכרהלטווחארוך

בלילפגועבהטבותהמסהנלוותלהע

נכוןלהיום,מכירתיחידותדיורהמיועדותלהשכרה
בטרם להשכרה", דיור לצורכי "מקרקעין המוגדרות
הסתיימהתקופהשל20שנהלפחותשבהשימשואותן
יחידותהדיורלמטרתהשכרהלמגורים,תחייבאתהרוכש
המכירה משווי 15% של בשיעור רכישה מס בתשלום
שלהזכותהנמכרת,אלאאםכןהובטחכייחידותהדיור
ישמשולמטרהשלהשכרהלמגוריםבלבדלתקופהשל10

שניםנוספותלפחותע

במטרהלעודדאתסחירותיחידותהדיורהמיועדות
מוצע בלאפגיעהבהטבותהנלוותלה, להשכרה,וזאת

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 63

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"ג,עמ'263ע 64
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בהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה",במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

מתקייםלגביהמקרקעיןאחדמהתנאיםהמפורטיםלהלן,והכול )4("
אםאישרההחברההממשלתיתלדיורלהשכרהכייחידותהדיורישמשו
למטרהשלהשכרהלטווחארוךבלבדואםנתנההחברההאמורהבתום
כלשנתמסאישורכיכליחידותהדיורשימשולהשכרהלטווחארוך

כאמור,בשנתהמסשחלפה:

דיור יחידות 20 במקרקעין להשקעות קרן ידי על נרכשו )א(
יחידות 20 שנבנו או רצוף, מקרקעין במתחם לפחות, למגורים
דיורכאמורלפחותעדתוםחמששניםמיוםרכישתהמקרקעין,
ובמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשהלתוספתזכויותבתוךשנתיים

מיוםהרכישה-עדתוםשבעשנים;

נבנועלידיקרןלהשקעותבמקרקעין20יחידותדיורלמגורים )ב(
לפחותעדתוםשבעשניםמיוםרכישתהמקרקעיןבידיהקרן,ובלבד
החברה או המדינה ידי על שפורסם במכרז נרכשו שהמקרקעין
הממשלתיתלדיורלהשכרהכשהיאפועלתבשםהמדינה,והוכח
להנחתדעתושלהמנהל,כהגדרתובחוקמיסוימקרקעין,שלאהיה
ניתןלהוציאהיתרבנייהבתוךתקופהשל36חודשיםמיוםרכישת

המקרקעין;

דיור יחידות 15 במקרקעין להשקעות קרן ידי על נרכשו )ג(
למגוריםלפחות,במתחםמקרקעיןרצוף,אושנבנו15יחידותדיור
כאמורלפחותעדתוםשבעשניםמיוםרכישתהמקרקעין,ובלבד
בחוק כהגדרתם הגליל או הנגב באזור במקרקעין מצויות שהן
הרשותלפיתוחהנגב,התשנ"ב-1991,ובחוקהרשותלפיתוחהגליל,

התשנ"ג-1993,בהתאמה;";

לקצראתהתקופהשבסיומהיתאפשרלקרןלמכורלמשכיר
ממשיךבלישמכירהכאמורתחייבאותולשלםאתשיעורי
מסהרכישההגבוהים,כךשבמקוםשיצטרךלחכותתקופה
של15שנהלפחות,הואיוכללמכורלמשכירממשיךאחרי

תקופהשל10שניםלפחותע

פסקת משנה )ג(

להשקעות קרנות של פעילותן על להקל במטרה
דיור לצורכי במקרקעין השקעה של בתחום במקרקעין
להשכרה,מוצעלהוסיףשנימקריםנוספיםשבהםמקרקעין
מסוימיםיוכרוכ"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"לשם
קבלתהטבותמכוחפרקשני1,לחלקד'לפקודתמסהכנסהע

לצורךכךמוצעלבצעאתהשינוייםשלהלן:

להשקעות לקרן הניתן הזמן פרק את להאריך )1(
ממועד דיור יחידות 20 של בנייה להשלמת במקרקעין

הרכישה, מיום שנים 7 של לתקופה המקרקעין רכישת
וזאתבמקום5שניםנכוןמיוםהרכישהנכוןלהיוםעזאת,
אםהוכח,להנחתדעתושלהמנהל,כהגדרתובחוקמיסוי
מקרקעין,שלאניתןלהוציאהיתרבנייהבתוךתקופהשל

36חודשיםמיוםהרכישהעלידיהקרן;

באזורי והשקעה טווח ארוכת שכירות לעודד כדי )2(
הפריפריהמצדקרנותלהשקעותבמקרקעין,מוצעלהקטין
להשקעות שקרן המינימלי הדיור יחידות מספר את
במקרקעיןנדרשתלרכוש)אולבנות(מ־20יחידותדיור
לפחותל־15יחידותדיורלפחות,באזורהנגבאוהגליל
התשנ"ב-1991, הנגב, לפיתוח הרשות בחוק כהגדרתם
ובחוקהרשותלפיתוחהגליל,התשנ"ג-1993,בהתאמהע

כלזאתבהתאםלתנאיםהאמוריםבסעיףע
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בסעיף122,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

לענייןחישובההכנסהמדמישכירותשהופקהעלידיהיחידמהשכרת ")ג1(
דירתוהיחידה,רשאיהיחידלנכותמהכנסתוכאמוראתסכוםדמיהשכירות
המוטביםששילםבאותהשנה,עדלסכוםהכנסתומדמישכירותבאותהשנה
אועדלסכוםשל90אלףשקליםחדשיםבשנה,לפיהנמוך,ובלבדשהתשלום
ששילם,אוחלקו,לאנדרשבניכויבחישובהכנסתוהחייבתשלהיחידאואדם

אחר;לענייןסעיףזה-

"דמישכירותמוטבים"-דמישכירותבעדדירהבישראלששכר )1(
המשלםלמגוריו,או,אםהיההמשלםקשיש,תשלוםשנתיששולםבעד
החזקתהמשלםאובןזוגוהמתגוררעימובביתאבותכהגדרתובסעיף
9)25(בשנתהמס,ובלבדשדמיהשכירותאוהתשלוםהשנתי,לפיהעניין,
לאשולמולקרובוכהגדרתובפסקאות)1(או)2(להגדרה"קרוב"בסעיף88;

"דירהיחידה"-כהגדרתהבסעיף9)ג1ג()4(לחוקמיסוימקרקעין; )2(

יראוכתשלוםששילםיחידאוכהכנסתהיחידגםתשלוםאוהכנסה, )3(
לפיהעניין,שלבןזוגוהמתגוררעימואושלילדועדגילשמונהעשרה
זוגוכאמור,וילדיהםשטרםמלאולהם המתגוררעימו,ויראויחידובן
מיסוי בחוק כמשמעותו זוג"- "בן זה, לעניין אחד; שנים,כבעלים 18

מקרקעיןע";

סעיף 11)2( ו–12)א(

כדילהקלעלבעליםשישלודירהיחידהשאותה
הואמשכיר)להלן-הדירההמושכרת(,שבאותהתקופה
הואמשלםדמישכירותלצורךשכירתדירתמגוריםאחרת
למגוריואושמשלםתשלוםבעדמגוריובביתאבות)להלן
-הוצאותשכירות(,מוצעלקבועאפשרותלנכותמהכנסות
את המושכרת הדירה מהשכרת המתקבלות השכירות
הוצאותהשכירותשהואמשלם,אףעלפישאלההוצאות
פרטיותאשראינןאמורותלהיותמנוכותלפיעקרונותמס
ההכנסההרגיליםעההטבההמוצעתנועדהלהקלעלמי
שישלודירהיחידה,אשרמעדיף,משיקוליו,לגורבדירת
מגוריםאחרתאו,אםמדוברבאדםקשיש,לגורבביתאבותע

מוצעלגדראתההטבהכךשאותויחידיוכללנכות
מהכנסתומהשכרתהדירהאתדמיהשכירותששילם,עד
לגובהשלתשעיםאלףשקליםחדשיםבשנה,כדילהגביל
אתמידתהרגרסיביותשלההטבהעכמוכן,מובהרבנוסח
הסעיף,שאםהתשלומיםששילםעוליםעלדמיהשכירות
לניצול ניתן יהיה אשר הפסד ליחיד ייווצר לא שקיבל,
בשניםהבאות,שכן,כאמור,מדוברבתשלוםשהואבמהותו

בעבורצריכתשירותידיורשנחשבתלהוצאהפרטיתע

לפי מס שמשלם למי רק תינתן המוצעת ההטבה
סעיף122לפקודה,קרימסבשיעורשל10%בלאזכאות
לנכותפחתאוהפחתהאחרתבשלהדירה,אוהוצאות
שהוצאובייצורההכנסהמדמיהשכירות,אוזכאותלקבלת
קיזוז,זיכויאופטורמההכנסהמדמיהשכירותאומהמס
החלעליהעכמוכן,לפיהוראתסעיףקטן)ג(,אשרתחול
במכירת החל השבח מס חישוב לעניין זה, בהקשר גם
הדירה,ייווסףלשוויהמכירההסכוםהמרבישלהפחתאו

ההפחתהשהיהניתןלנכותולפיכלדיןע

לבסוף,מוצעלקבועשיראוכתשלוםששילםיחיד
העניין, לפי הכנסה, או תשלום גם היחיד כהכנסת או
זוגו,המתגורר זוגו,לרבותמישידועבציבורכבן שלבן
עימו,אושלילדועדגילשמונהעשרההמתגוררעימוע
הוראהזותאפשר,מצדאחד,למנועפיצוליםמלאכותיים
שלההכנסותביןחבריהתאהמשפחתילצורךהתגברות
עלהגבלותהסכומיםהמפורטיםבסעיף,ומצדשני,היא
תאפשרלבןזוגאחדלקבלאתההטבהעלדמיהשכירות
ששולמולובעדשכירתהדירההמושכרת,גםאםמבחינה
פורמליתבןהזוגהשניהואשמשלםאתדמיהשכירותעל

הדירהשאותההםשוכריםע

מוצעשתיקוןזהיחולהחלמשנתהמס2023ע
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אחריסעיף134איבוא: )3(

"חובתדיווח134א1ע

עלהכנסות

שכירות

עלאףההוראותלפיסעיף134א)4(,יחידשהייתהלובשנת )א(
המסהכנסהשלדמישכירותכהגדרתםבחוקמסהכנסה)פטור
ממסעלהכנסהמהשכרתדירתמגורים(,התש"ן-651990,בסכום
שאינועולהעלסכוםהתקרהכמשמעותובסעיף2לחוקהאמור,
יהיהחייבלהגישדוחלפיסעיף131,אלאאםכןהגישלמנהלאו
לפקידהשומה,עדיום30באפרילשלשנתהמסהעוקבתלשנת
הפקתההכנסה,הצהרהערוכהלפיטופסשיקבעהמנהל,שבהפרטי
הדירותשהשכירוסכוםדמיהשכירותששולמולווהתקיימולגביו

התנאיםשנקבעולפיסעיף134אע

הצהרהכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבאופןמקווןבמערכת )ב(
שיפתחהמנהללצורךכך;ואולםיחידאשרנולדלפנישנת1955

יהיהרשאילהגישאתהדיווחגםבאופןשאינומקווןע"

פקודתמסהכנסה
-תחילהוהוראת

מעבר

סעיף122לפקודתמסהכנסה,כנוסחובסעיף11)2(לחוקזה,יחוללגביהכנסת12ע )א(
שכירותשהתקבלהמתחילתשנתהמס2023ואילךע

סעיף134א1לפקודתמסהכנסה,כנוסחובסעיף11)3(לחוקזה,יחולעלהצהרה )ב(
שישלהגישהלגבידמישכירותשהתקבלובשלהשכרתדירהבשנתהמס2023ואילךע

עלהפרתחובתהגשתדוחלפיסעיף131לפקודתמסהכנסהשבוצעהבמשך )ג(
כנוסחו 134א1 סעיף הוראות שלולא יחיד בידי זה, חוק של תחילתו מיום שנה
בסעיף11)3(לחוקזההיהפטורמהגשתהדוח,לאיינקטופעולותאכיפהאלאאםכן
התרהבופקידהשומהבכתב,כיעליולהגישאתהדוחכנדרשבתוך60ימיםואםלא
יעשהכןיינקטונגדופעולותאכיפה,והואלאהגישאתהדוחבתוך60הימיםהאמוריםע

סעיפים 11)3( ו־12)ב( ו–)ג(

מהשכרת הכנסה על ממס )פטור הכנסה מס חוק
דירתמגורים(,התש"ן-1990,פוטרהכנסותמהשכרתדירת
מגוריםעדלגובההתקרההקבועהבאותוחוקענוסףעל
כך,בהתאםלתקנותמסהכנסה)פטורמהגשתדיןוחשבון(,
מגורים דירת מהשכרת שהכנסתו מי התשמ"ח-1988,
נמוכהמהתקרהאינונדרשלדווחעלההכנסהשלומשכר
הדירהכלל)למעטמישחייבבהגשתדוחשנתימסיבות
אחרות(עלפיההערכות,בעלידירהרביםנהניםמהכנסה
אשראינהאמורהלהיותפטורהלפיהחוק,אךמסיבות
שונותהםאינםמדווחיםעלכךוישפעריגבייהלהכנסות
המדינהשלעשרותמיליונישקליםחדשיםעהחלתחובת
דיווחתקשהאתהמשךהעלמותהמס,שכןההנחההיאכי
בעליהכנסהמשכרדירהיימנעומהצהרהכוזבתלרשויות

המסבדברגובהההכנסהשלהםממקורזהע

יובהרכיככללכלאדםמחויבלדווחעלכללהכנסותיו
לרשויותהמסאםלאנוכהמהןמסבמקורבשיעורהמרבי,
ואילוהפטורמדיווחמהווהחריגלכללעלנוכחהנתונים

כלל את להחיל מוצע האכיפה הגברת ולצורך שלעיל
הדיווחגםעלהכנסותפטורותעכדילהקלעלהציבורמוצע
לקבועחובתדיווחפשוטהומקוונתשכוללתרקפרטים
לגביהדירהוגובהדמיהשכירותששולמובשנההקודמתע
נוסףעלכך,מוצעלאפשרלמישנולדלפנישנת1955דיווח

ידניפשוטשאינודורשאוריינותטכנולוגיתע

מוצעשתיקוןזהיחולהחלמשנת2024שבהידווחו
הכנסותשהתקבלוהחלמשנתהמס2023ע

בשיםלבלכךשהשינויהמוצעבסעיףזהיחולעלכלל
הציבור,שלחלקואיןממשקיםשוטפיםעםרשותהמסים,
מוצעלאפשר"תקופתביניים"שבההאכיפהתינקטרק
כנגדמישקיבלהתראהבכתבושבוביצעאתההתנהגות
מס פקודת את לתקן מוצע כן, על דיווח(ע )לא האסורה
הכנסהכךשייקבעכיבשנתהמסהראשונהשבהחלה
חובתהדיווח,לאיינקטואמצעיאכיפהבשלאי־דיווחעל
דמישכירותמתחתלתקרה,אלאאםכןהמפרקיבלעלכך

התראהבכתב,ולאחריהלאדיווחכנדרשע

ס"חהתש"ן,עמ'148ע 65
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תיקוןחוקמס
הכנסה)פטור

ממסעלהכנסה
מהשכרתדירת

מגורים(

בחוקמסהכנסה)פטורממסעלהכנסהמהשכרתדירתמגורים(,התש"ן-13-661990ע

בסעיף2)א(,במקוםהסכוםהאמורבו,יבוא"5,470"; )1(

סעיף4-בטלע )2(

על ממס )פטור הכנסה מס לחוק 2 סעיף לפי  סעיף 13
הכנסהמהשכרתדירתמגורים(,התש"ן-1990 
)להלן-חוקמסהכנסה(,יחידשהייתהלובשנתהמס
זו, הכנסהשלדמישכירות,יהיהפטורממסעלהכנסה
מגורים דירות מהשכרת הכנסה לו הייתה שלא ובלבד
בסכוםכוללהעולהעלהסכוםהאמורבו)להלן-התקרה(ע
לפיסעיף4לחוקהאמור,התקרהמתואמתמדישנהלפי
שיעורעלייתהמדדבשנתהמסהקודמת,ולכןעומדתכיום

עלסכוםשל5,470שקליםחדשים)נכוןלשנת2023(ע

מוצעלבטלאתסעיף4לחוקמסהכנסהכךשתבוטל
הכנסות על ממס לפטור הפטורע תקרת של ההצמדה
מהשכרתדירותמגורים,עלותפיסקליתגבוהה,ותוצאות
כך, על נוסף נכסיםע מרובי עם המיטיבות רגרסיביות
מתןפטורממסעלדמישכירות,שהןלמעשההתשואה

המתקבלתמדירותכאמור,מייצרעודףביקושיםלרכישת
מסלולי מול אל המיסוי פערי בשל להשקעה, דירות
השקעהאחריםשבהןהתשואהחייבתבמסמלאעמחקר
הפטור כי וקבע זו עמדה חיזק OECD–ה שביצע מקיף
בישראלמביאלהשפעותשליליותעלשוקהדיורבכלל

ועלשוקהשכירותבפרטוהמליץלבטלוע

ממס הפטור של הבעייתיות בהשלכות בהתחשב
של מנגנון באמצעות שנה, מדי הפטור הגדלת כאמור,
הצמדתתקרתהפטור,אינהרצויה,ומוצעלבטלאתמנגנון
ההצמדהכאמורעבעקבותהתיקון,בתחילתשנת2024לא
יתעדכןהסכוםהקבועבחוקמסהכנסה,וגובההכנסותדמי
השכירותהחודשיהפטורממסלפיחוקמסהכנסהימשיך
לעמודעלסכוםשל5,470שקליםחדשיםגםבשנתהמס

האמורהואילךע
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תיקוןחוקמסערך
מוסף

בסעיף31לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-671975,אחריסעיףקטן)1א(יבוא:14ע

מכירתמקרקעיןלצורכידיורלהשכרהעלידיקרןלהשקעותבמקרקעין,ובלבד ")1ב(
ששימשולצורכיהשכרהבמשךחמששניםלפחותבהתאםלהוראותולתנאיםשנקבעו
לפיחלקד',פרקשני1לפקודתמסהכנסה,ושההכנסהממכירתםלאהייתההכנסה
חריגה;לענייןזה,"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה,"קרןלהשקעותבמקרקעין"ו"הכנסה

חריגה"-כהגדרתםבסעיף64א2לפקודתמסהכנסהע"

מוצעלתקןאתחוקמסערךמוסףכךשיינתן  סעיף 14
על מוסף מסערך מתשלום פטור ריט לקרנות 
הכנסותיהןממכירתבנייןלהשכרהלמגורים,ובלבדשהן

השכירואתהבנייןבהתאםלתנאיםהאמוריםלפיחלקד',
פרקשני1לפקודתמסהכנסהע

ס"חהתשל"ו,עמ'52ע 67
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פרק ה': ביטוח לאומי
תיקוןחוקהביטוח

הלאומי
בחוקהביטוחהלאומי]נוסחחדש[,התשנ"ה-681995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(-15ע

בסעיף32- )1(

בפסקה)6(,במקום"67ע58"יבוא"82ע58"; )א(

בפסקה)7(,במקום"12ע61"יבוא"76ע59"; )ב(

במקוםסעיף149איבוא: )2(

"חיובמעסיק
בתשלוםבשל

פגיעהבעבודה

בסעיףזה-149אע )א(

יסוד המשמשת העובד של ההכנסה - חודשית" "הכנסה
לחישובדמיביטוחלפיפרקט"ו;

"עובד"-לרבותמישחלותעליוהוראותסעיף344אאו378א,
ולמעטכלאחדמאלה:

מישחלעליופרקי"ג1; )1(

סעיף 15)1(

מוצעלעדכןאתגובההקצבותאוצרהמדינהלמוסד
לביטוחלאומי,בהתאםלתיקוניםהמוצעיםבטיוטהזוע

סעיף 15)2( ו–20)א(

עובדים כ–74,000 הלאומי, הביטוח נתוני פי על
נפגעיםבשנהבממוצעבתאונותעבודהומוכריםכנפגעי
,2021 עד 2019 בשנים הלאומיע הביטוח ידי על עבודה
בתאונת שנה מדי נפגעו במשק מהמועסקים כ־5%ע1
עבודהשדווחהלביטוחהלאומיעכ־21,000נפגעיעבודה
מדישנהמצטרפיםלמעגלמקבליקצבתנכותאוקבלת
מענקחד–פעמיבשלתאונתהעבודהעבשניםהאחרונות
כ־50עובדיםנהרגיםמדישנהבתאונותעבודה,כאשר

כמחציתמההרוגיםהםמענףהבנייןע

נושאתאונותהעבודהבישראלנדוןבשניםהאחרונות
בעבודה הבטיחות לקידום הציבורית בוועדה בהרחבה
והבריאותהתעסוקתיתבמדינתישראל)ועדתאדם(שפורסם
בשנת2014ובדוחמבקרהמדינהמס'66גשפורסםבשנת
2016,ומהםעלהכילמעסיקיםבמשקלאקיימיםתמריצים

כלכלייםחזקיםלהגברתהבטיחותבעבודהע

כמוכן,בחינתההוצאהבשלגמלאותהנכותשמקורה
בנפגעיעבודה,הןבגיןפגיעותחדשותוהןבגיןהחמרה
שלפגיעותישנות,מראהכיחלגידולממוצעבהוצאה
האמורהשלכ־7%בשנהביןהשנים2012עד2022,למעט
בשנת2020עםפרוץמגפתהקורונה,אזעמדהגידולעל
5%ע11,עקבשינויבמדיניותמתןהזכאותלקצבהעבחמש
השניםהאחרונותהגידולהממוצעעמדעלכ־5%בשנה
)למעטבשנת2020(עכך,בשנת2012ההוצאהבשלגמלת
נכותמעבודה,עמדהעלכ־6ע2מיליארדשקליםחדשים,

חדשים; שקלים מיליארד כ־7ע5 על עמדה 2022 ובשנת
ובצירוףתשלומי)דמיפגיעה(בסךשל2ע7מיליארדשקלים
חדשיםעכך,רקעבורשנת2023,המשךמגמהזההיוביל
מיליון כ־360 של עלות וישית נוספים 5% של לגידול

שקליםחדשיםנוספיםע

החליטה הממשלה זו, תופעה עם להתמודד כדי
התשע"ח בטבת כ"ד מיום 3382 מס' החלטה במסגרת
]נוסח הלאומי הביטוח חוק את לתקן )2018 בינואר 11(
משולב[,התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(
כךשמעסיקבמשקישלםבעבורעובד,נוסףעלתשלוםדמי
הביטוחהלאומיהרגילים,גםתשלוםבגיןהסיכוןלתאונות
על הפחות לכל עומד אשר דיפרנציאלי, באופן עבודה,
1%ע0מהכנסתושלהעובד,בהתאםלרמתהסיכוןולהיקף
הפגיעותבעבודהאצלהמעסיקבעברעהחוקתוקןבהתאם
בהוראתשעה,שנכנסהלתוקףבשנת2018וצפויהלפקוע
בסוףשנת2023,כךשצפויההפסקתהתשלוםהאמורבסך
של1%ע0משכרושלהעובד,כאשרבמקבילהגידולהשנתי

בסךתשלומיהגמלהצפוילהמשיךולגדולע

גבייה באמצעות הפגיעה עלויות לשיקוף ניסיונות
דיפרנציאליתבהתאםלרמתהסיכוןולהיקףהפגיעותאצל
המעסיקבעברלאצלחומטעמיםשונים,מהותייםותפעולייםע
משוםכך,מכוחהתיקוןהאמורלחוקהביטוחהלאומי,נעשתה
גבייהמינימליתמכללהמעסיקיםבמשקבשיעורהמינימלי
של1%ע0,ולאמעברלכךעיצויןלהשלמתהתמונהכיקיימת
סמכותבחוקהביטוחהלאומילהפחיתבתקנותאתהשיעור
המינימליהאמוראףמתחתל–1%ע0,לאחרבחינהשלרמת
סיכוןאצלמעסיקמסוגמסויםעעםזאת,סמכותזולאהופעלה,

ביןהשארבשלהקשייםהאמוריםע
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עובדהמועסקבידייחידשלאלצורךעסקואו )2(
משלחידושלאותויחידע

מעסיקחייבלשלםבעדעובדו,נוסףעלדמיהביטוח )ב(
לפיחוקזה,תשלוםבשיעוריםהמפורטיםלהלןמהכנסתו

החודשיתשלהעובד:

משנת2024ועדלסוףשנת2027-1%ע0; )1(

משנת2028עדלסוףשנת2031-15%ע0; )2(

משנת2032ואילך-2%ע0ע )3(

עלתשלוםלפיסעיףזהיחולוההוראותהחלותעלדמי )ג(
ביטוחלפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםע

מעסיקלאיהיהרשאילנכותאתהתשלוםלפיסעיףזה, )ד(
כולואוחלקו,משכרושלהעובדע";

בסעיף180,בהגדרה"שכרעבודה",אחרי"תגמוללפיפרקי"ב"יבוא"אךלאיותר )3(
מהסכוםהבסיסיכפולחמש";

כעת,מוצעלבטלאתמנגנוןהתשלוםהדיפרנציאלי
בהתאםלרמתהסיכון,ולהגדילבהתאםאתדמיהביטוח
המשולמיםבגיןכלעובד,כךשסךהגבייההכוללתלא
ישתנהויהפוךלקבועעזאת,מכיווןשעדייןקיימתהצדקה
לגבייתדמיהביטוחהלאומיבשיעורהקיים,בשלהצורך
תשלומי בשל הנגרמות המשקיות העלויות להפנמת
גמלאותבשלתאונותעבודהעלכן,מוצעלבטלאתהוראת
1%ע0 השעהולקבועאתחובתהתשלוםהנוסףבשיעור
כהוראתקבע,באופןשישקףנכונהאתהעלויותבעבור
בהוצאה הגידול לנוכח לכך, בהמשך זוע גמלה תשלום
הנובעתמהקצבהלאורךהשנים,ולנוכחהגידולהעתידי

הצפויבה,מוצעלהגדילאתהגבייהבשניםהבאותע

סעיפים 15)3( עד )5(, 18 ו־20)ב(

כלכלי, ושיקום פירעון חדלות לחוק 377 בסעיף
התשע"ח-2018)בפרקזה-חוקחדלותפירעון(,נקבעה
הוראתשעהשלפיהתקוםזכאותלגמלהלפיפרקח'לחוק
הביטוחהלאומי,אףלעובדיםשלתאגידשניתןבעניינו
צולפתיחתהליכיםאשרבמסגרתוביתהמשפטהורהעל
הפעלתהתאגידלשםשיקומוהכלכלי)בפרקזה-הוראת
השעהבחוקחדלותפירעון(עזאתחלףההוראהאשרהייתה
קיימתעדאזלפיהעובדיתאגידהיוזכאיםלגמלהלפי
פרקח'לחוקהביטוחהלאומירקאםניתןצוביתמשפט
שהורהעלפירוקושלהתאגידעחוקחדלותפירעוןנכנס
לתוקףביוםט"ובאלולהתשע"ט)15בספטמבר2019(ונקבע
בוכיהוראתהשעההאמורהתעמודבתוקפהמשךשלוש
שניםמיוםתחילתהחוק,קריעדיוםי"טבאלולהתשפ"ב
)15בספטמבר2022(ענוכחהתפזרותהכנסתה־24ביוםא'
בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(,הוארךתוקפהשלהוראת
השעהמכוחהוראותסעיף38לחוק–יסוד:הכנסת,עדיום

כ"דבשבטהתשפ"ג)15בפברואר2023(ע

בעתחקיקתחוקחדלותפירעוןנקבעההסדרהאמור
כהוראתשעהעלמנתלוודאכיהסדרזהלאינוצללרעה
וכןכדילבחוןאתעלותוהתקציביתהפוטנציאליתעבתקופה
שחלפהמיוםכניסתהוראתהשעהלתוקףמצאהמוסד
לביטוחלאומיכיהיקףההליכיםלשיקוםכלכלילאעלה
לעומתהמצבשקדםלתיקוןונראהכיביצועהתשלוםעל
ידיהמוסדלביטוחהלאומיבשלבמקדמישלההליךסייע
לעובדיםלשמראתמקוםעבודתםולקבלהחלטהלעניין

המשךהעסקתםבלילחשושלזכויותיהםע

הופחת לרעה ינוצל ההסדר שמא החשש כן, כמו
במידהרבהלנוכחקיומםשלהסדריםהקובעיםכיהזכאות
לגמלהמתגבשתרקבנסיבותשלהליךבפיקוחביתמשפט
שבמסגרתומתמנהנאמןאובייקטיבי,שהואגורםחיצוני
לתאגידובלתיתלויבואשרהחוקמקנהלוסמכויותפיקוח
הפירעון חדלות הליכי יישום לשם התאגיד על ובקרה
בעניינו,וכמוכןקיומושלההסדרהמעניקלמוסדמעמד
מיוחדשל"אסיפתסוג"לצורךאישורתוכניתשיקוםכלכלי

לפיהוראותסעיף84לחוקחדלותפירעוןע

מוצעלקבועאתההסדרשהיהקבועבהוראתהשעה
בחוקחדלותפירעון,לרבותהסייגיםוהאיזוניםשנקבעו
כהסדר בו, לרעה שימוש מפני החשש צמצום לשם בו
שלקבעבחוקהביטוחהלאומיובשינוייםמסוימים,כפי

שיפורטולהלןע

לסעיף 15)3(

מוצעלקבועאתהתיקוןשנכללבהוראתהשעהבחוק
חדלותפירעוןלסעיף180לחוקהביטוחהלאומי,כהסדר
שלקבעעוכך,להגבילאתגובההגמלההחודשיתבשל
אי–תשלוםשכרעבודהורכיביולעובד,לסךהשווהלחמש
הגמלאות לשאר בדומה וזאת הבסיסי הסכום פעמים
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בסעיף182- )4(

בפסקה)1א(,המילים"שבואואחריוהורהביתהמשפטעלפירוקהתאגיד" )א(
-יימחקו;

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

החברות, בחוק כהגדרתה הציבור לתועלת חברה פירוק צו )6("
התשנ"ט-691999,שניתןלפיסעיף257)4(לפקודתהחברותע";

בסעיף183,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאהורהביתהמשפטבצולפתיחתהליכים ")ב(
לפיפרקד'לחלקב'לחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,עלפירוקהתאגיד-

לאישולםחובשכרהעבודהכאמורבסעיףקטן)א(בעדתקופה )1(
שלפניחמשתהחודשיםשקדמובתכוףלמועדמתןהצו;

סכוםפיצוייהפיטוריםוכןכלסכוםמחובשכרהעבודהשמקורו )2(
בזכויותהנובעותמסיוםיחסיעבודהישולםלפיהוראותסעיףקטן)א(רק
אםלאחראישורהתוכניתלשיקוםכלכליעלידיביתהמשפטלפיחוק
חדלותפירעוןושיקוםכלכליאולאחראישורמכירתפעילותוהעסקית
שלהתאגידלשםשיקומוהכלכליעלידיביתהמשפטלפיהחוקהאמור,

לאהמשיךהעובדלעבודאצלמעסיקשמתקייםלגביואחדמאלה:

מחליפותהשכרבחוקהביטוחהלאומיעהסדרזהיחולעל
הזכאותשלעובדיםלגמלההןבהליכישיקוםכלכלישל
המעסיקוהןביתרההליכיםהמזכיםבגמלהלפיפרקח'

לחוקהביטוחהלאומיע

לסעיף 15)4(

מוצעלהפוךלהוראהקבועהאתתיקוןסעיף182)1א(
לחוקהביטוחהלאומישהיהקבועבהוראתהשעהבחוק
חדלותפירעון,המקנהלעובדיתאגידזכאותלגמלהאף
בנסיבותבהןניתןבעניינושלהתאגידצולפתיחתהליכי
חדלותפירעוןהמורהעלהפעלתהתאגידלשםשיקומו
הלאומי הביטוח לחוק 182 בסעיף כך על נוסף הכלכליע
קבועהרשימהשלצווים,הנוגעיםלהליכיחדלותפירעון
ולהליכיפירוק,אשראםיינתנובעניינושלמעבידושל
עובדמבוטח,יהיההעובדהמבוטחזכאילגמלהלפיפרק
ח'לחוקהביטוחהלאומיעעקבטעותלאנכללוברשימהזו
גםצוויםשעניינםפירוקמפאתחדלותפירעוןשלחברות
לתועלתהציבורעהוספתצוויפירוקעקבחדלותפירעון
זכאות לעובדיהם תאפשר אלה, תאגידים של בעניינם
לגמלהמכוחפרקח',אםאלהיגיעולחדלותפירעון,בדומה

להסדרשקייםלגביעובדיעמותותע

לסעיף 15)5(

לנוכחההבדליםהמהותייםביןהליכישיקוםכלכלי
לביןהליכיפירוק)כפישנסקרובהרחבהבע"א110/08המוסד
לביטוחלאומינ'רו"חטרבלסיועו"דנס)נבו,2014ע1ע28((,
ובדומהלהסדרשהיהקבועבהוראתהשעהבחוקחדלות

פירעון,מוצעלהפוךלהוראהקבועהאתתיקוןסעיף183
לחוקהביטוחהלאומי,המסייגאתהזכאותלגמלהבנסיבות

שלהליךשיקוםכלכליבכמההיבטים,כלהלן:

כאמור מותנית תהיה לגמלה הזכאות ראשית,
המשפט, בית בפיקוח פירעון חדלות הליך של בקיומו
להפעלתו המשפט בית ידי על צו ניתן במסגרתו אשר
שיקומו לשם המבוטח העובד שבומועסק התאגיד של
הכלכליעבמסגרתהליכיםאלה,מתמנהנאמןאובייקטיבי,
חיצונילתאגידובלתיתלויבוובבעליהענייןבו,שהחוק
הקנהלוסמכויותשלבדיקה,פיקוחוניהולנרחבותלשם
יישוםהליכיהשיקוםהכלכליבעניינושלהתאגידעשנית,
העבודה שכר חוב לעובד ישולם לא הגמלה במסגרת
שהמעסיקחייבלובעדהתקופהשלפניחמשתהחודשים
שקדמובתכוףלמועדמתןהצולפתיחתההליכיםבעניינו
שלהמעסיקעשלישית,ביחסלעובדשלתאגידשאושרה
לגביותוכניתלשיקוםכלכליאונמכרהפעילותוהעסקית,
הזכאותשלהעובדלגמלהבשלזכויותהנובעותמסיום
יחסיעבודהמותניתבעמידתובתנאיםהמוצעיםעבמסגרת
ההוראותלענייןזהמוצעלקבוע,כמפורטבטיוטתהחוק,
כיהמשךהעסקהבתאגידשמתקייםבואחדמהמקרים
שמפורטיםשם,לאיזכהבגמלהלפיהוראותפרקח'לחוק
שעובד לכך הצדקה שאין משום זאת הלאומי, הביטוח
שהעסקתונמשכתבאחתהדרכיםהאמורותיקבלתשלום
מסיום הנובעות זכויות בעבור לאומי לביטוח מהמוסד

יחסיהעבודהע

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 69

ר ב ס ה י  ר ב ד



899 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

או כלכלי לשיקום התוכנית אושרה שלגביו התאגיד הוא )א(
אושרהמכירתפעילותוהעסקית;

הואהתאגידשלונמכרההפעילותהעסקיתשלתאגידכאמור )ב(
בפסקתמשנה)א(;

בפסקאות האמורים מהתאגידים באחד שליטה בעל הוא )ג(
משנה)א(ו–)ב(,אושאחדמהםהואבעלשליטהבו;

הואתאגידאשרהואואחדמהתאגידיםשבפסקאותמשנה )ד(
)א(או)ב(,נמצאיםבשליטתאותובעלשליטהע

לענייןסעיףזה,"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-701968ע

)ב(כדילגרועמזכותושלהעובדלקבלתמורה איןבהוראותסעיףקטן )ג(
נוספתבמסגרתהתוכניתלשיקוםכלכלילפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכליע";

"ולעניין בסופהיבוא ממשלחיד", מעבודהאו "הכנסה 195,בהגדרה בסעיף )6(
סעיפים201,200ו־202-גםהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158";

לסעיף 18 

מוצעלתקןאתסעיף84לחוקחדלותפירעוןולקבוע
כהסדרקבועאתמעמדוהמיוחדשלהמוסדלביטוחלאומי
כ"אסיפתסוג"כמשמעותהבאותוסעיף,לענייןאישורתכנית
לשיקוםכלכלישלתאגיד,כפישהיהקבועבהוראתהשעה
בחוקחדלותפירעוןעלפיההסדרהמוצע,מקוםשהמוסד
לביטוחלאומישילםלעובדגמלהלפיפרקח'לחוקהביטוח
הלאומיוכתוצאהמכך'נכנסבנעליו'שלהעובדכנושהשל
המעסיק,אזימעמדושלהמוסדלביטוחלאומיבהצבעה
עלהתכניתלשיקוםכלכליבעניינושלהתאגידהמעסיק
יהיהכ"אסיפתסוג"נפרדתעמשמעותהדברהינהכיכחלק
מעריכתהסדרינושיםבמסגרתתכניתלשיקוםכלכלישל
תאגידיינתןלמוסדלביטוחלאומי,כנושהייחודיאשרנכנס
מיוחד מעמד הגמלה, תשלום בעקבות העובדים בנעלי
שיאפשרלולמנועאתאישורןשלתכניותלשיקוםכלכלי
שישחששכינעשהבהןניצוללרעהשלעצםהזכאות

לגמלהלפיפרקח'לחוקהביטוחהלאומיע

לסעיף 20)ב(

מוצעלקבועכיהוראותסעיפים182,180ו־183לחוק
הביטוחהלאומיוסעיף84לחוקחדלותפירעון,כנוסחם
בחוקהמוצע,יחולועלגמלאותהמשתלמותבעדהתקופה
שמיוםתחילתושלחוקזהואילךעהיותותקופתהוראת
בשבט כ"ד ביום הסתיימה פירעון חדלות בחוק השעה
התשפ"ג)15בפברואר2023(וכדילגשרעלהמועדיםשבין
יוםזהועדליוםהתחילהשלהחוקהמוצע-י"בבסיוון
הצעת הקרובה בתקופה תוגש ,)2023 ביוני 1( התשפ"ג
חוקלקביעתהוראתשעהאשרתחילאתההוראותאשר
מוצעותכהוראותקבעבהצעהזוגםלגביהתקופהשבין
יוםכ"הבשבטהתשפ"ג)16בפברואר2023(ליוםי"אבסיוון

התשפ"ג)31במאי2023(ע

סעיפים 15)6(, )8( ו–)9(, 16)2( ו־20)ג(

בישראל החדש הקורונה נגיף התפשטות רקע על
והמשברהכלכלישבעקבותיואשרהביאלשיעוריאבטלה
בהיקפיםמשמעותייםוגדולים,נערכומספרתיקוניםבחוק
הביטוחהלאומישהרחיבואתעילותהזכאותלקבלתדמי
אבטלה,וכךהורחבבאופןמשמעותיהיקףהזכאיםלקבלת

דמיאבטלהע

לצדהאמור,נקבעבהוראתשעה,במסגרתחוקהביטוח
התשפ"א-2021 שעה(, והוראת 225 מס' )תיקון הלאומי
האבטלה דמי את יראו כי ,)225 מס' תיקון - זה )בפרק
הביטוח חוק לעניין יד ממשלח או מעבודה כהכנסה
הלאומי,בעבורקצבאותנכותכללית,אזרחותיקושאירים,
וכןיראואותםכתגמוללענייןחוקהבטחתהכנסהבעבור
קצבתהבטחתהכנסהודמימזונותעבהתאםלכך,הכנסה

שמקורהבדמיאבטלה,תובאבחשבוןכהכנסהבעבודהע

מוצעכעתלעגןהוראותאלהכהוראותקבעבחוק
הביטוחהלאומיובחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1981
)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(עבמסגרתתיקוןמס'225
נקבעכיהוראתהשעהתחולעלגמלאותהמשתלמותבעד
התקופהשעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2022(ע
הוראת הוארכה הכנסת, לחוק–יסוד: 38 לסעיף בהתאם
השעהכאמורעדיוםכ"דבשבטהתשפ"ג)15בפברואר
ההטבה מתן רציפות את לשמר וכדי זאת, נוכח 2023(ע
המוצעת,מוצעבסעיף20)ג(לקבועכייוםתחילתםשל
סעיפים238,195ו־320לחוקהביטוחהלאומיוסעיף12)ג(
לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבחוקזה,יהיהביוםכ"ה

בשבטהתשפ"ג)16בפברואר2023(ע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 70

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 900

בסעיף202)ב()3(,בסופויבוא"ובלבדשלאיובאבחשבוןלענייןהכנסתוהאמורה )7(
סכוםהשווהל־37%ע11מהשכרהממוצע";

בסעיף238,בהגדרה"הכנסה",בסופהיבוא"ויראוהכנסהמדמיאבטלה,כהגדרתם )8(
בסעיף158,כהכנסהמעבודהאוממשלחיד";

בסעיף320)ח(,המילים"לדמיאבטלהאו"-יימחקוע )9(

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-711980)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(-16ע

בסעיף12)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםכמפורטלהלן, )1(
לפיהעניין)בפרקזה-סכוםהניכוילהורהעצמאי(:

לענייןחלקההכנסהמתגמולוכןמהמקורותהמפורטיםבסעיפים2)1(ו–)2( )א(
לפקודה)בפסקהזו-הכנסהמתגמולומעבודה(עדל־81%ע33מהשכרהממוצע
-סכוםהשווהל־75%מההכנסהמתגמולומעבודהלאחרשנוכהממנההסכום

האמורבפסקה)1(;

לענייןחלקההכנסהמתגמולומעבודההעולהעל81%ע33מהשכרהממוצע )ב(
-סכוםהשווהל־40%מההכנסהמתגמולומעבודה;";

סעיף 15)7( ו־20)ג(

הלאומי, הביטוח לחוק 202)ב()3( לסעיף בהתאם
מבוטחשהואנכהכללישזכאילקצבהולתוספתבעבור
יד, ממשלח שאינהמעבודהאו הכנסה לו ויש תלויים,
בעד זכאי הוא שלה הקצבה מן כאמור ההכנסה תקוזז
תוספתהתלוייםעכדילהגדילאתההכנסהשלנכהכללי
אשרישלותלויים,הוספההוראתשעהבחוקההתייעלות
לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
חוק - זה )בפרק התשפ"ב-2021 ו־2022(, 2021 התקציב
שלא הכנסה כי שקבעה ,)2021 הכלכלית ההתייעלות
מעבודהאוממשלחיד,בסכוםששווהל־37%ע11מהשכר
הממוצעבמשק)דיסריגארד(,לאתובאבחשבוןהכנסותיו
שלנכהכלליעהוראהזונקבעהעדליוםכ"זבטבתהתשפ"ב
)31בדצמבר2022(עבהתאםלסעיף38לחוק–יסוד:הכנסת,
הוארכההוראתהשעהכאמורעדליוםכ"דבשבטהתשפ"ג

)15בפברואר2023(ע

כעתמוצעלקבועאתההסדרהאמורכהסדרשלקבע,
ובכךלהגדילאתההכנסההכלליתשלנכהכלליאשריש
לותלוייםעכדילשמראתרציפותמתןההטבההמוצעת
בסעיף לקבוע מוצע האמורה, השעה הוראת מתקופת
20)ג(המוצע,כייוםתחילתושלסעיף202לחוקביטוח
לאומי,כנוסחובחוקזה,יהיהביוםכ"הבשבטהתשפ"ג

)16בפברואר2023(ע

סעיפים 16)1(, )3( ו–)4(, 17 ו־20)ד( עד )ה(

"רשת לספק במטרה נחקק הכנסה, הבטחת חוק
כדי אמצעים די בידו שאין לתושב סוציאלית ביטחון"
הכנסה,בתנאים הבטחת גמלת מתן באמצעות מחייתו,

ובשיעוריםהמפורטיםבוע

את קובעים הכנסה הבטחת לחוק 4 עד 2 סעיפים
תנאיהזכאותואתהסייגיםלקבלתגמלתהבטחתהכנסה
וסעיף5לחוקהבטחתהכנסהקובעאתשיעורהגמלה,בין
12א ,12 השאר,בהתחשבבהכנסותשישלזכאיעסעיפים
ו–12בלחוקהבטחתהכנסהקובעיםכלליםבדברחישוב
גמלת שיעור חישוב לצורך בעבודה שמקורה הכנסה
לחוק 5 סעיף להוראות בכפוף וזאת ההכנסה, הבטחת

הבטחתהכנסהע

הזכאותלגמלתהבטחתהכנסהותשלוםמזונותלפי
חוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972)בפרקזה-
חוקהמזונות(,מוגבלתלסכומיהשתכרותנמוכיםיחסית,
ומקוזזתבאופןהדרגתימהכנסתםשלהזכאיםלגמלהכדי
לתמרץאותםלהשתלבבשוקהתעסוקהועלידיכךלצאת

ממעגלהעוניע

ויציאה יותר גבוה בשכר עבודה לעודד במטרה
הכנסה הבטחת בחוק נקבע עצמאי, הורה של לעבודה
זה התשע"ו-2016)בפרק )הוראתשעהותיקוניחקיקה(,
-הוראתשעהבחוקהבטחתהכנסה(,הסדרמקללעניין

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"ב,עמ'256ע 71

ר ב ס ה י  ר ב ד



901 הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23

בסעיף12)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא: )2(

דמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158לחוקהביטוח;"; )6("

)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי בסעיף12א)א(,בפסקה )3(
להורהעצמאי";

)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי 12ב)א(,בפסקה בסעיף )4(
להורהעצמאי"ע

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק17ע
עבודה(,התשס"ח-722007)בפרקזה-חוקלהגדלתשיעורההשתתפות(,בסעיף6ג)א(-

המילים"בשנותהמס2017עד2022"-יימחקו; )1(

במקום"הוראותחוקהבטחתהכנסה)הוראתשעהותיקוניחקיקה(,התשע"ו-2016, )2(
אולפיהוראותסעיפים12)א()2(,12א)א()2(ו־12ב)א()2(לחוקהבטחתהכנסהכנוסחם
בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021
ו־2022(,התשפ"ב-2021,לפיהעניין"יבוא"הוראותחוקהבטחתהכנסה"ובמקום"לולא
החוקהאמור"יבוא"לולאהוראותסעיפים12)א()2(,12א)א()2(ו־12ב)א()2(לחוקהבטחת
הכנסהכנוסחםבחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב

לשנותהתקציב2023ו־2024(,התשפ"ג-2023ע"

חישובשיעוריהניכוייםהקבועיםבסעיפים12,12או–12ב
לחוקהבטחתהכנסהובהתאםלכךשיעוריהקיזוזעהסדר
זהקבעכילענייןחישובהכנסתושלהורהעצמאישהיא
חדשים(, שקלים )כ–3,300 הבסיסי מהסכום 81%ע33 עד
ההכנסה גובה שבין שבטווח כך מקל, חישוב יבוצע
המקסימלישבולאמבוצעקיזוזמהגמלה)דיסריגארד(לבין
81%ע33מהשכרהממוצע,יעמודשיעורהקיזוזמהגמלהעל
25%בלבדובהכנסהשעולהעל81%ע33מהשכרהממוצע,
ייוותרשיעורהקיזוזמהגמלהעלשיעורשל60%עהפחתת
של הכוללת הכנסתם את תגדיל כאמור הקיזוז שיעור
הוריםעצמאייםעובדיםהזכאיםלהבטחתהכנסהומזונות
משמעותי באופן להשתלב שלהם התמריץ את ותגדיל

בשוקהתעסוקהע

כמוכן,מוצעבסעיף17לתקןאתסעיף6ג)א(לחוק
ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת
פעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-2007)בפרקזה
-חוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודה(,אשר
במסגרתונקבעכיהתוספתהניתנתבמסגרתתיקוןחוק
הבטחתהכנסהכאמור,תופחתממענקהעבודההמשתלם

בעדאותהשנהכךשלאתינתןגמלהכפולהע

הוראתהשעהבחוקהבטחתהכנסהנכנסהלתוקף
ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(והוארכהמזמןלזמן,
עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(ענוכחהתפזרות
,)2022 ביוני 30( התשפ"ב בתמוז א' ביום ה־24 הכנסת

הוארךתוקפהשלהוראתהשעהבחוקהבטחתהכנסה,
38לחוק–יסוד:הכנסת,עדיוםכ"ד מכוחהוראותסעיף
בשבטהתשפ"ג)15בפברואר2023(עבתקופתהוראתהשעה,
עקבהמוסדלביטוחלאומיאחרהשפעתשינויהמדיניות
עלשיעורהתעסוקהוההכנסההמשפחתיתבקרבמשפחות
שבראשןהורהעצמאי,המקבלותגמלתהבטחתהכנסהאו
דמימזונותעלאורמסקנותמעקבזה,אשרהראהכימצבן
שלהמשפחותהוטב,מוצעבסעיפים16)1(,)3(ו–)4(להפוך
להוראותשלקבעאתההוראותאשרהיוקבועותכהוראת
שעהבנוגעלסעיפים12,12או–12בלחוקהבטחתהכנסה,
וכמוכןמוצעבסעיף17להפוךלהוראהקבועהאתהתיקון
6ג)א(לחוק אשרהיהקבועבהוראתשעהבנוגעלסעיף

להגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהע

כדילשמראתרציפותמתןההטבההמוצעתבסעיפים
16)1(,)3(ו–)4(ובסעיף17כנוסחםהמוצע,שהוראתהשעה
15( התשפ"ג בשבט כ"ד ביום פקעה אותה שהסדירה
יום כי ו–)ה( 20)ד( בסעיף לקבוע מוצע ,)2023 בפברואר
תחילתםשלסעיפים12,12או–12בלחוקהבטחתההכנסה
וסעיף6גלחוקהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודה,
16( התשפ"ג בשבט כ"ה ביום תהיה זה, בחוק כנוסחם

בפברואר2023(ע
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תיקוןחוקחדלות
פירעוןושיקום

כלכלי

בחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-732018)בפרקזה-חוקחדלותפירעון(,18ע
בסעיף84,אחריסעיףקטן)א(יבוא:

הגישהמוסדלביטוחלאומיתביעתחובהנובעתמתשלוםגמלהלפיפרקח' ")א1(
לחוקהביטוחהלאומי,יסווגהמוסדלביטוחלאומיכאסיפתסוגנפרדתלפיסעיףזה

לשםאישורהצעתתוכניתלשיקוםכלכלי;"ע

חוקהבטחתהכנסה
-הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,19ע
יקראואתסעיף14בלחוקהבטחתהכנסה,כךשבמקום"4%ע6"יבוא"51%ע8"ע

פרקה'-ביטוח
לאומי-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף149אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובפרקזה,ביוםכ'בטבת20ע )א(
התשפ"ד)1בינואר2024(ע

182ו־183לחוקהביטוחהלאומיוסעיף84לחוקחדלות ,180 הוראותסעיפים )ב(
פירעון,כנוסחםבפרקזה,יחולועלגמלאותהמשתלמותבעדהתקופהשמיוםתחילתו

שלחוקזהואילךע

תחילתםשלסעיפים238,202,195ו־320לחוקהביטוחהלאומיוסעיף12)ג(לחוק )ג(
הבטחתהכנסה,כנוסחםבפרקזה,ביוםכ"הבשבטהתשפ"ג)16בפברואר2023(והם

יחולועלגמלאותהמשתלמותמיוםזהואילךע

סעיפים 19 ו–20)ו(

סעיף14בלחוקהבטחתהכנסהקובעכימקבלגמלת
הבטחתהכנסהבגילהפרישה,זכאילקבלמענקחימום
בשיעורשל4%ע6מהסכוםהבסיסיכהגדרתובחוק,באחד
מהחודשיםאוקטובר,נובמבראודצמברבשנתהכספים
שבהקיבלגמלתהבטחתהכנסה)בפרקזה-מענקחימום(ע
תכליתושלמענקהחימוםהיאלהקלעלמקבליהבטחת
אשר החורף בעונת החשמל בתשלומי כאמור הכנסה

מתאפיינתבצריכהמוגברתשלחשמלע

בישראל, המחיה יוקר עם ההתמודדות במסגרת
של מקדמות )תשלום הלאומי הביטוח תקנות הותקנו
גמלה()הוראתשעה(,התשפ"ג-2023עבתקנותאלהנקבעכי
תשולםמקדמהעלחשבוןמענקהחימוםלשנת2023בסך
של200שקליםחדשים,עקבהעלייההמשמעותיתבתעריף
אשר ,2022 שנת של השנייה המחצית במהלך החשמל
הגיעלשיאבחודשינואר2023,וצפוילרדתעדסוףהשנה
עקבהקפאתמחיריהחשמלומהלכיםנוספיםשבכוונת

הממשלהלבצעבנושאבמהלךהשנהע
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תחילתםשלסעיפים12,12או־12בלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבפרקזה,ביום )ד(
כ"הבשבטהתשפ"ג)16בפברואר2023(והםיחולועלגמלאותהמשתלמותלפיחוק
הבטחתהכנסהאולפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-741972,מיוםזהואילךע

תחילתושלסעיף6גלחוקלהגדלתשיעורההשתתפות,כנוסחובפרקזה,ביום )ה(
כ"הבשבטהתשפ"ג)16בפברואר2023(,והואיחולעלגמלאותהמשתלמותלפיחוק
הבטחתהכנסהאולפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972,מיוםזהואילךע

סעיף14בלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובסעיף19לחוקזה,יחולעלמענקחימום )ו(
המשתלםבעדשנת2023ע

נוכחמחיריהחשמלהגבוהיםבעתהזאת,כדילצמצם
אתהפגיעהבזכאיםלמענקחימוםהמסתמכיםעלתשלום
מענקהחימוםבמלואוברבעוןהאחרוןשלשנת2023,מוצע
לקבועששיעורמענקהחימוםשיינתןבחודשיםאוקטובר
עדדצמברבשנת2023,יעמודעלהשיעורשניתןבכלשנה

במועדזה,והמקדמהאשרשולמהבתחילתהשנהתהפוך
למעשהלתוספתולאתקוזזממנועבהתאםלכך,מוצעלתקן
14בלחוקהבטחתהכנסה,כך סעיף שעה,את בהוראת
ששיעורמענקהחימוםבשנת2023יעמודעלסךשל808

שקליםחדשים)51%ע8מהסכוםהבסיסי(ע

ס"חהתשל"ב,עמ'87ע 74

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 904

פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
תיקוןחוקהרופאים

הווטרינריים
בחוקהרופאיםהווטרינריים,התשנ"א-21-751991ע

סעיף32מז-בטל; )1(

התאגידלפיקוחוטרינרי)בפרקזה-התאגיד(  כללי
הוקםלפיפרקו'1לחוקהרופאיםהווטרינריים, 
התשנ"א-1991)בפרקזה-חוקהרופאיםהווטרינריים(,
במסגרתרפורמהמקיפהבשוקהמזון,המעוגנתבחוקהגנה
עלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015)בפרקזה-חוק
המזון(,שנחקקבמסגרתחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהתוכניתהכלכליתלשנותהתקציב2015

ו־2016(,התשע"ה-2015ע

התאגידפועלעלפיחוקהרופאיםהווטרינרייםכמשק
הכנסות באמצעות ממומנת הפעילות ובו סגור, כספים
מאגרותותשלומיםבלבדמכוחחוקהמזון,פקודתמחלות
בעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-1985)בפרקזה-פקודת
מחלותבעליחיים(,וחוקלפיקוחעליצואשלבעליחיים
ושלתוצרתמןהחי,התשי"ז-1957)בפרקזה-חוקלפיקוח
עליצוא(,בלילהישעןעלתמיכותמתקציבהמדינהעלפי
לשוןחוקהמזוןותכליתו,האגרותבעדהפיקוחהווטרינרי
משקפותקשרישירביןהעלותהריאלית)העלותבפועל(
שלהפיקוחהווטרינרי,לתשלוםשהמפעליםיידרשולשלם

בעדוע

לקראתהיערכותהתאגידלתחילתפעילותו,בוצעו
הצפויים המימון למקורות באשר תקציביות הערכות
ובאשרלהוצאותהצפויותעהערכותאלהמשקפותפער
משמעותיביןההוצאותשלהןמחויבהתאגידלפיהחוק
האגרה לסכום בהתאם לו, הצפויות ההכנסות לבין
הבסיסישנקבעבחוקהמזוןעפערזהנוצרעקבחלוףהזמן
ושינויהנסיבותמאזחקיקתחוקהמזוןועדלמועדיישום
הסכם נחתם זו תקופה במהלך השאר, בין הרפורמהע
קיבוציחדש,ובמסגרתוהועלהשכרהרופאיםהווטרינריים

ברשויותהמקומיותבכ־30אחוזיםע

עלפיהמלצתהוועדההמייעצתלענייןסכומיהאגרות
לפיסעיף32מח)ה(לחוקהרופאיםהווטרינריים,הוכןמסמך
בכתובת התאגיד באתר שפורסם מעודכן מתודולוגיה
המתודולוגיה(, מסמך - )להלן VETERINARYעORGעIL
המפרטאתאופןחישובסכומיהאגרות,לנוכחחלוףהזמן
והמידעשנצברבתאגידבחלוףכחודשמתחילתפעילותוע
לפיהמלצתהוועדההמייעצת,ישלעדכןאתסכוםהאגרה
שקלים ל־36,000 המזון לחוק 213)א( סעיף לפי הבסיסי
עובדי של השכר למדד הצמדה המשקף סכום חדשים,
הלשכה שמפרסמת קבועים במחירים ברוטו המדינה
המרכזיתלסטטיסטיקה,מאזשהתקבלחוקהמזוןבכנסתע
כמוכןישלעדכןאתסכוםהאגרהבעדפיקוחוטרינרי
בשווקים,ל־097ע0שקליםחדשיםלק"גבשר,לאחרשנמצא
כיהסכוםהמקורינקבעעקבטעותבחישובלפיק"גבשר
חיולאלפיק"גלאחרשחיטה,ובהתאםלמחירישנת2020ע

כדילייתראתהצורךבתיקוןתדירשלסכוםהאגרה
הבסיסי,מוצעלקבועמנגנוןשלהצמדהלמדדהשכרשל
עובדיהמדינהברוטובמחיריםקבועיםשמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה,שיאפשרעדכוןשנתישלסכוםזה

באופןאוטומטיבהתאםלמדדאובייקטיביורשמיע

שנצבר המידע המייעצת, הוועדה המלצת פי על
בתאגידמלמדשמבנההאגרהבעדפיקוחוטרינריבמפעל,
הקבועהיוםבסעיף214לחוקהמזון,אינומשקףהתאמה
לעלויותהפיקוחבפועל,הכוללותגםתשלוםבעדעבודה
בשעותנוספותועבודתלילה,שישלחשבובנפרדענוסףעל
כך,בשלהשונותביןסוגיהעובדיםבתאגידוסוגהפיקוח
כך הפיקוח בעלויות שונות קיימת הנדרש, הווטרינרי
שנדרשמדרגשלהאגרותבזיקהלסכוםהאגרההבסיסי
הקבועבחוקעמסקנתהוועדההמייעצתהייתהכימודל
המועצה בתקנות הרלוונטיהואהמודלשנקבע האגרה
לענףהלול)אגרתשירותים(,התשע"ד-2014,הכוללאגרה
נפרדתלרופאוטרינרולפקח,וכןשעותנוספותלפיביצוע

בפועלבהתאםלאגרהשעתיתע

לנוכחכלהאמורמוצעלתקןבהתאםסעיפיםשונים
בחוקהרופאיםהווטרינריים,בחוקהמזון,בחוקלפיקוחעל

יצואובפקודתמחלותבעליחיים,כמפורטלהלןע

לפסקה )1( סעיף 21  

סעיף32מזלחוקהרופאיםהווטרינריים,עניינו"אישור
עסקאותוהוצאותכספיות"וזהנוסחו:

התאגידלאיתקשרבכלעסקהולאיוציאכלהוצאה ")א(
כספית,אלאבאישורחשבהתאגיד;איןבהוראותסעיףקטן
זהכדילגרועמהצורךבקבלתאישוריםאחריםלהוצאהאו

להתקשרותכאמורלפיכלדיןע

במשרד הכללי החשב בידי ימונה התאגיד חשב )ב(
האוצרויהיהעובדמשרדהאוצר;איןבהוראותסעיףקטן
)מינויים(, המדינה שירות חוק מהוראות לגרוע כדי זה

התשי"ט-1959ע

הממונהעלחשבהתאגידיהיההחשבהכלליבמשרד )ג(
האוצרבלבד"ע

לאחרחקיקתהחוקוהקמתהתאגידנמצאשאיןצורך
במינויחשבלתאגידשהואעובדמשרדהאוצר,וכיבתאגיד
שתקציבומנותקמתקציבהמדינהאיןצורךבחשבהכפוף
ישירותלחשבהכלליבמשרדהאוצרעבהתאם,איןצורך
לאשר המוסמך הגורם בעניין מיוחדת הוראה בקביעת
שלהתאגידעלפיכךמוצעלמחוק התקשרויותוהוצאות

אתסעיף32מזע

ס"חהתשנ"א,עמ'76;התשפ"ג,עמ'17ע 75
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בסעיף32מח- )2(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"התאגידיפעלבניהולתקציבוביעילותעליסוד )א(
חישוביםכלכליים,כמשקכספיםסגורותוךמזעורעלויותהפיקוחהווטרינרי";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סכומיהאגרותוהתשלומים"יבוא"סכומיהאגרות, )ב(
ובכללזההמנגנוןלשינויסכוםהאגרההבסיסיהקבועבסעיף213)א1(לחוקהגנה

עלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-762015,וסכומיהתשלומים"ע

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-772015)בפרקזה-חוקהמזון(-22ע

בסעיף213- )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"34,000"יבוא"36,000"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

סכוםהאגרההבסיסיישונהב־1ביולישלכלשנה)להלן-יום")א1( )1(
השינוי(לפישיעורהשינויביןהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,

ויעוגללשקלהחדשהקרוב;

בפסקהזו-

"המדד"-הממוצעהשנתישלמדדשכרעובדיהמדינהברוטו
במחיריםקבועיםשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםבחודשיונישקדםליוםהשינוי;

"המדדהיסודי"-המדדשפורסםבחודשיונישקדםליוםהשינוי
שפורסם המדד - הראשון השינוי יום ולעניין הקודם,

לאחרונהלפנימועדזהע

לפסקה )2(

סעיף32מחלחוקהרופאיםהווטרינרייםעניינותקציב
המזון, בשוק הרפורמה של מטרת־העל לנוכח התאגידע
שיועדהלהביאלהתייעלותולהורדתיוקרהמחיה,מוצע
להבהירבסעיףזהכיעלהתאגידלפעולבניהולתקציבו
ביעילותעליסודחישוביםכלכליים,כמשקכספיםסגור

ותוךמזעורעלויותהפיקוחהווטרינריע

עודמוצעלבהירכיבמסגרתבחינתסכומיהאגרות
לפיסעיף32מח)ד(לחוקהרופאיםהווטרינריים,ייבחןגם
המנגנוןלשינויסכוםהאגרההבסיסילפיסעיף213)א1(
לחוקהמזון,זאתבשלהמוצעבענייןעדכוןסכוםהאגרה
הבסיסיבאופןאוטומטיעיוערכיהמלצתהוועדההמייעצת
לפיסעיף32מח)ה(צריכהלהינתןגםבנוגעלמנגנוןלשינוי

סכוםהאגרה,אםיימצאכיישמקוםלשנותמנגנוןזהע

לפסקה )1( סעיף 22

כאמור,האגרותבעדפיקוחוטרינרינגבותלפישלושה
הרופאים לחוק השלישית בתוספת המנויים חיקוקים

הווטרינריים,ובהםחוקהמזוןע

עלפיהאמורלעיל,ובהתאםלמסמךהמתודולוגיה
המפרטאתאופןחישובסכומיהאגרותבתקופותהביניים

מיוםתחילתפעילותושלהתאגידועדלהתקנתתקנות
לענייןאגרות,מוצעלקבועכיסכוםהאגרההבסיסילפי
סעיף213)א(לחוקהמזוןיעמודעל36,000שקליםחדשים,
המשקףהצמדהלמדדהשכרשלעובדיהמדינהברוטו

במחיריםקבועיםמאזשהתקבלחוקהמזוןבכנסתע

כדילייתראתהצורךבתיקוןתדירשלסכוםהאגרה
הבסיסי,מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)א1(ולקבועבומנגנון
שלעדכוןשנתישוטףשלסכוםהאגרההבסיסי,עלדרךשל
הצמדהלמדדהשכרשלעובדיהמדינהברוטובמחירים
קבועיםשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהעמנגנון
זהיאפשרעדכוןשנתישלסכוםהאגרההבסיסיבאופן
אוטומטי,מדישנה,בהתאםלמדדאובייקטיביורשמיעיובהר
כיאיןבמנגנוןההצמדהכדילייתראתהסמכותלשנותאת
סכוםהאגרההבסיסיבאישורהוועדהלפיסעיף213)ב(לחוק
המזוןאואתהצורךבבחינהעיתיתשלסכומיהאגרותעל
ידיועדהמייעצתלפיסעיף32מח)ד(ו–)ה(לחוקהרופאים
הווטרינרייםעעודמוצעלקבועכישרהבריאות,בהסכמת
שרהאוצרובאישורועדתהבריאותשלהכנסת,יהיהרשאי

לשנותאתהמנגנוןלשינויסכוםהאגרההבסיסיע

ס"חהתשע"ו,עמ'90ע 76
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מנהלשירותהמזוןומנהלהשירותיםהווטרינרייםיפרסמוהודעה )2(
ברשומותעלסכוםהאגרההבסיסיכפישהשתנהלפיפסקה)1(ע";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"וכןאתהמנגנוןלשינויסכוםהאגרההבסיסי)ג(
הקבועבסעיףקטן)א1(";

במקוםסעיף214יבוא: )2(

"אגרהבעד
פיקוחוטרינרי

במפעל

הוועדה,רשאילקבוע214ע ובאישור שרהאוצר השר,בהסכמת )א(
אגרותבעדפיקוחוטרינריבמפעל,ויכולשיקבעאגרותשונותבעד
פיקוחכאמורבשעותהעבודההרגילותובעדפיקוחכאמורבשעות

החורגותמשעותהעבודההרגילותע

אגרותלפיסעיףזהלענייןפיקוחבשעותהעבודההרגילותייקבעו )ב(
בזיקהלסכוםהאגרההבסיסיכאמורבסעיף213)א(ובהתחשבבעלויות

העסקהגבוהותאונמוכותיותרבתפקידיפיקוחוטרינרימסוימיםע";

בסעיף215)א(,במקום"08ע0שקליםחדשים"יבוא"097ע0שקליםחדשיםבתוספתמס )3(
ערךמוסףלפיחוקמסערךמוסף,התשל"ו-781975"ובסופויבוא"סכוםהאגרההאמורישונה
לפיהמנגנוןלשינויהסכוםהקבועבסעיף213)א1(ותפורסםהודעהכאמורבאותוסעיףקטן";

לפסקה )2(

האגרה חישוב אופן קבוע המזון, לחוק 214 בסעיף
בעדפיקוחוטרינריבמפעלשבאחריותמשרדהבריאותע

להלןנוסחהסעיף:

בעדפיקוחוטרינריבמפעל,ישלםיצרןשלמוצר ")א(
מזוןלתאגידאגרהחודשיתבסכוםהשווהלמכפלתסכום
האגרההבסיסיבהיקףההעסקהשלהרופאיםהווטרינרים
מנהל שהורה כפי מפעל, באותו הנדרשים המוסמכים

היחידההווטרינריתכאמורבסעיף192ע

בעדפיקוחוטרינריבמפעלבשעותהחורגותמשעות )ב(
החודשית לאגרה תוספת תשולם הרגילות העבודה
האמורהבסעיףקטן)א(,בסכוםשיקבעהשר,בהסכמתשר

האוצרובאישורהוועדהע"

עלפיהמלצתהוועדההמייעצת,מבנההאגרהבעד
פיקוחוטרינריבמפעל,הקבועהיוםבסעיף214לחוקהמזון
אינומשקףהתאמהלעלויותהפיקוחבפועל,הכוללותגם
תשלוםבעדעבודהבשעותנוספותועבודתלילה,שיש
לחשבובנפרדענוסףעלכך,בשלהשונותביןסוגיהעובדים
שונות קיימת הנדרש, הווטרינרי הפיקוח וסוג בתאגיד
בזיקה האגרות של מדרג שנדרש כך הפיקוח, בעלויות

לסכוםהאגרההבסיסיהקבועבחוקע

מודלהאגרה המייעצתהייתהכי מסקנתהוועדה
הרלוונטיהואהמודלשנקבעבתקנותהמועצהלענףהלול
נפרדת אגרה הכולל התשע"ד-2014, שירותים(, )אגרת
לרופאוטרינרולפקח,וכןשעותנוספותלפיביצועבפועל

בהתאםלאגרהשעתיתע

עקבהאמורמוצעלהחליףאתנוסחסעיף214לחוק
בדומה בתקנות, אגרה קביעת המאפשר בנוסח המזון,
]נוסח 23)א1(לפקודתמחלותבעליחיים להוראתסעיף

חדש[,התשמ"ה-1985,וסעיף15)ב(לחוקלפיקוחעליצוא
שלבעליחייםושלתוצרתמןהחי,התשי"ז-1957ע

לפסקה )3(

סעיף215לחוקהמזוןעניינואגרהבעדפיקוחוטרינרי
בשווקיםעהאגרהקבועהבחוקוהיאעומדתכיוםעלסך
בשר מוצר של קילוגרם כל בעד חדשים שקלים 08ע0
המשווקבישראלמהמפעלאוהמיובא,לפיהענייןעבדיוני
לקראת הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה ועדת
פיקוח בעד האגרה סכום כי הוסבר המזון חוק חקיקת
וטרינריבשווקיםחושבעלפיעלותההעסקהשלמספר
הרופאיםהווטרינרייםשהיהצפוישיועסקובפיקוחעל
בתחומי בשר מוצרי של ההובלה ודרכי המכירה אתרי
הרשויותהמקומיות,בחלוקהלהיקףהשיווקהכוללשל

מוצריהבשרע

באשרלסכוםהאגרהבעדפיקוחוטרינריבשווקים,
בשלהשינויבעלויותההעסקהשלהרופאיםהווטרינריים
סכום את לעדכן וההצעה המזון חוק של חקיקתו מאז
רופא של ההעסקה עלות את המשקף הבסיסי האגרה
וטרינרולהצמידאתסכוםהאגרההבסיסילמדדהשכר
שמפרסמת קבועים במחירים ברוטו המדינה עובדי של
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,מוצעלשנותבהתאםאת

סכוםהאגרהבעדפיקוחוטרינריבשווקיםע

מוצעלקבועאתהאגרההאמורהעל097ע0שקלים
חדשיםלק"גבשר,וזאתביןהשארלאחרשנמצאכיהסכום
המקורינקבעעקבטעותבחישובלפיק"גבשרחיולאלפי

ק"גלאחרשחיטה,ובהתאםלמחירישנת2020ע

מכיווןשהתאגידמוכרכיוםכעוסקמורשה,בדומה
למועצתהלול,ישלהוסיףלאגרותמסערךמוסףעבהתאם
215לחוקהמזון,לענייןאגרהבעד בסעיף לקבוע מוצע

ס"חהתשל"ו,עמ'52ע 78
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בסעיף314- )4(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"סכומיהאגרותהנקוביםבחוקזה"יבוא"למעטסכומי )א(
האגרהכאמורבסעיפים213)א(ו־215)א(";

)ו(,אחרי"סכומיהאגרותשנקבעולפיחוקזה"יבוא"למעט בסעיףקטן )ב(
סכומיהאגרהכאמורבסעיפים213)א(ו־215)א("ע

תיקוןחוקלפיקוח
עליצואשלבעלי
חייםושלתוצרת

מןהחי

בחוקלפיקוחעליצואשלבעליחייםושלתוצרתמןהחי,התשי"ז-791957,בסעיף15)ב(,23ע
במקום"בהתאםלסכוםהאגרההבסיסיכהגדרתובסעיף213לחוקהגנהעלבריאות
כהגדרתו הבסיסי האגרה לסכום "בזיקה יבוא התשע"ו-2015" )מזון(, הציבור
בסעיף213)א(לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015,ובהתחשבבעלויות

העסקהגבוהותאונמוכותיותרבתפקידיפיקוחוטרינרימסוימים"ע

תיקוןפקודת
מחלותבעליחיים

]נוסחחדש[

בפקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-801985,בסעיף23)א1()2(,במקום24ע
"בהתאםלסכוםהאגרההבסיסיכהגדרתובסעיף213לחוקהגנהעלבריאותהציבור
213)א(לחוקהגנהעל )מזון("יבוא"בזיקהלסכוםהאגרההבסיסיכהגדרתובסעיף
בריאותהציבור)מזון(ובהתחשבבעלויותהעסקהגבוהותאונמוכותיותרבתפקידי

פיקוחוטרינרימסוימים"ע

תחילתושלסעיף214לחוקהמזוןכנוסחובסעיף22)2(לחוקזה,ביוםתחילתןשלתקנות25עתחילה
ראשונותשיותקנולפיסעיף214האמורע

פיקוחוטרינריבשווקים,כיהאגרההחודשיתלפיסעיףזה
תשולםבתוספתמסערךמוסףוכיבדומהלסכוםהאגרה
הבסיסי,גםאגרהזותשונהבהתאםלמנגנוןהמוצעלשינוי

סכוםהאגרההבסיסיע

לפסקה )4(

בסעיף314)ה(לחוקהמזוןקבועמנגנוןלעדכוןסכומי
לעדכון מתאים אינו המנגנון זהע בחוק הנקובים אגרות
סכוםהאגרההבסיסיוהאגרהבעדפיקוחוטרינריבשווקיםע
האמורות, האגרות סכומי עדכון בעניין ההצעה לנוכח
הקבוע הכללי מהמנגנון אלה אגרות להחריג מוצע
בחוקהמזוןעכמוכן,מוצעלקבועכיההוראההמעוגנת
האגרות סכום עיגול בעניין המזון לחוק 314)ו( בסעיף
האמורותע לאגרות בנוגע תחול לא החוק, לפי שנקבעו
הוראהבענייןזהמופיעהבסעיף213)א1()1(לחוקהמזון
מפנה האמור לחוק 215)א( סעיף וגם המוצע בנוסח

להוראהזוע

בהתאםלתיקוןהמוצעלסעיף214לחוקהמזון  סעיפים
שונים, פיקוח בתפקידי שונות אגרות בעניין  23 ו־24
מוצעלתקןגםאתההוראותהמקבילותבסעיף 
15)ב(לחוקלפיקוחעליצואשלבעליחייםושלתוצרתמן
החי,התשי"ז-1957,ובסעיף23)א1(לפקודתמחלותבעלי

חיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-1985ע

לחוק 214 סעיף של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 25
ביום תהיה המוצע, בתיקון כנוסחו המזון 
התקנתןשלתקנותראשונותלפיו,וזאתכדילמנועמצב
שבואיןמנגנוןתקףלגבייתהאגרהבמפעליםשבאחריות

משרדהבריאותבתקופהשעדלהתקנתהתקנותע

ס"חהתשי"ז,עמ'44;התשפ"ג,עמ'16ע 79

ס"חהתשמ"ה,עמ'84;התשע"ד,עמ'321;התשפ"ג,עמ'17ע 80

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1612,א'בניסןהתשפ"ג,2023ע3ע23 908

פרק ז': רכבת תחתית )מטרו( - רכיב למימון
תיקוןחוקרכבת

תחתית)מטרו(
בחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-812021)בפרקזה-חוקרכבתתחתית)מטרו((:26ע

בסעיף17,בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)5(יבוא:)1(

הכנסותהמדינהמגבייתהיטלמימוןהמטרולפיסעיף28בע"; )6("

אחריסעיף19יבוא:)2(

"הפחתתהיטל
מימוןהמטרוממס

ההשבחה

בעריכתשומתההשבחהלפיסעיפים18ו־19למקרקעין19אע )א(
שחלהלגביהםחובתתשלוםהיטלמימוןהמטרולפיסעיף28ב,

לאיובאבחשבוןסכוםהיטלמימוןהמטרוע

הוא אביב תל במטרופולין המטרו פרויקט  כללי
פרויקטהתשתיתהגדולביותרשתוכנןבישראלע 
מערכתהמטרוכוללתשלושהקוויםהמתפרסיםעלפני24
רשויותמקומיותעאורךהקוויםעולהעל150ק"מומתוכננות
להיבנותלמעלהמ־100תחנותעמערכתהמטרותכלול4
מתחמידפוו־7מתחמיתחבורהמשולביםשמטרתםליצור
חיבוריותוקישוריותבתוךמערכתהסעתההמוניםעעלות
מיליארד 150 היא המטרו בחוק שנקבעה כפי הפרויקט

שקליםע

והעירוניות הכלכליות התחבורתיות, התועלות
הנובעותממערכתהמטרוגבוהותבמיוחדושוויןהכולל
נאמדבסכוםשבין26ו־34מיליארדשקליםבשנהעמערכת
המטרוצפויהלהביאלפיתוחכלכלימשמעותיבמטרופולין
להתנייד שיוכלו נוסעים של יותר גדול נפח באמצעות
בכלשעהברחביהמטרופולין,ובמיוחדבמרכזיהעסקים,
ובכךלהגדילאתמחזורהפעילותהעסקיתשלמקומות
עבודהועסקיםקיימיםעהנגישותתסייעלעובדיםלהתנייד
למקומותהעבודהוכןתסייעלציפוףביןמרכזיעסקים,
אשרייהנומיתרוןלגודלוחיסכוןבעלויות,וכלאלהיהוו

מנוףלצמיחהכלכליתע

לפימחקריםשוניםשנערכובעולם,מערכותלהסעת
המוניםבכלל,ומערכתמטרובפרט,מביאותלעלייתערך
זכויות שווי לעליית ובמיוחד אותן הסובבות הקרקעות
בשל וזאת המטרו, את הסובב באזור הקיימות הבנייה
הנגישותשמעניקהמערכתהמטרווהעלייהברמתהחיים

שלהתושביםהחייםבאזורע

לנוכחהאינטרסהלאומיבקידוםמיזםהמטרווהיקפו
החריגשלתקציבהפרויקטשנקבעבחוקרכבתתחתית
בסך המטרו(, חוק - זה )בפרק התשפ"ב-2021 )מטרו(,
של150מיליארדשקליםחדשים,נקבעבחוקהמטרוכי
מחציתמהתקציבכאמורתמומןעלידימקורותוכלימימון

המבוססיםעלהתועלותהכלכליותשיניבהפרויקטע

בהתאםלכך,ולאורהעובדהכימערכתהמטרוצפויה
להוביללעלייתערךהקרקעותהסובבותאותהולהגדלת
הפעילותהעסקיתבמטרופולין,הוחלטבהחלטתהממשלה

הממונה על להטיל 2021 באוגוסט 1 מיום 200 מספר
הכנסות מינהל בשיתוף האוצר, במשרד התקציבים על
המדינה,השמאיהממשלתיהראשי,מנהלרשותהמסים
והמועצההלאומיתלכלכלה)בפרקזה-הצוות(,לגבש
מתוכניות המושפעים נכסים שווי עליית למיסוי מודל
המטרווכןהוטלעלשרהאוצרלהגישאתתיקוניהחקיקה
שיגובש למודל בהתאם המיסוי יישום לשם הנדרשים

כחלקמהצעתהתקציבלשנת2023ע

עליית למיסוי מודל גיבש הצוות לאמור, בהתאם
שוויהנכסיםהמושפעיםמתוכניותהמטרו,ולפיומוצע
לקבוע"היטלמימוןמטרו"שיחולעלבעלינכסיםבמתחמי
השפעה,שכתוצאהמההקמהוההפעלהשלמיזםהמטרו,
צפויים מהם הנובעת העסקית והפעילות נכסיהם שווי
היטל סכום הצוות, הצעת לפי משמעותיע באופן לגדול
שטח לפי בצו, האוצר, שר ידי על ייקבע המטרו מימון
הנכסבמטריםרבועים,וישולםמתחילתעבודותהמטרו
במתחםההשפעהשבונמצאהנכס,לתקופהשלעד30
שנהעבהתאםלמודלהמיסוישגובשכאמור,מוצעבפרק
זהלקבועהוראותלענייןחובתהתשלוםשלהיטלמימון

המטרו,כמפורטלהלןע

לפסקה )1( סעיף 26 

סעיף17)א(לחוקהמטרו,בנוסחוכיום,קובעכימחצית
השאר, בין תמומן, המטרו למיזם ההוצאה מסגרת מסך
זה ובכלל בסעיף, המנויים המימון מקורות באמצעות
הכנסותהמדינהממסהשבחתהמטרו,הכנסותשיתקבלו
מפיתוחאוהקצאהשלמקרקעיןכמפורטבאותוסעיף,
סכוםשיועברבגובהההפרששביןהכנסותהמדינהממס
גודשובין700מיליוןשקליםחדשים,וסכומיםשיעבירו

רשויותמקומיותע

לרשימת להוסיף מוצע הצוות, להמלצות בהתאם
מקורותהמימוןהאמורה,גםאתהכנסותהמדינהמגביית

היטלמימוןהמטרו,כמוצעבפסקה)1(ע

לפסקה )2(

המטרו, מימון היטל את לשלם שהחובה מנת על
כמוצעבסימןג'1,לאתחולעלהחלקבנכסשלגביושולם

ס"חהתשפ"ב,עמ'95ע 81
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ממסהשבחתהמטרולפיסעיף19,יופחתסכוםהיטל )ב(
מימוןהמטרושבעלהנכסחייבלשלמולפיסעיף28ב,לאחר

היווןהסכוםע

שרהאוצר,בהתייעצותעםהשמאיהממשלתיהראשי, )ג(
רשאילקבועכלליםלענייןסעיףזה,ובכללזהכלליםלעניין
אופן ולעניין זה בסעיף האמורים הסכומים חישוב אופן
ההפחתהשלהסכוםכאמורבסעיףקטן)ב(ודרכיביצועהע";

אחריסעיף28יבוא:)3(

"סימן ג'1: היטל מימון המטרו

"הגדרות-סימן
ג'1

בסימןזה-28אע )א(

"בעלנכס"-מישהיהחייבבמסעלהכנסהשהייתה
מופקתמהנכסאילוהנכסהיהמושכרעלידי

בעלהמקרקעיןכהגדרתובסעיף19)ג(;

"היטלמימוןהמטרו"-כמשמעותובסעיף28ב)א(;

חוק - ארנונה(" על )ערר המקומיות הרשויות "חוק
ארנונה קביעת על )ערר המקומיות הרשויות

כללית(,התשל"ו-821976;

"מועדההפעלה"-כמשמעותובסעיף28ד)א(;

"מנהלרשותהמסים"-מנהלכהגדרתובפקודתמס
הכנסה;

"נכס"-בנייניםוקרקעותשבמתחמיהשפעה,תפוסים
אופנויים,ציבורייםאופרטיים;

"פקודתמסהכנסה"-פקודתמסהכנסה]נוסחחדש[83ע

מסהשבחתהמטרולפיסעיף19לחוקהמטרו,מוצעלקבוע,
בסעיף19אהמוצע,כיבעריכתשומתהשבחהלמקרקעין
לפיסעיפים18ו־19לאותוחוק,לאיובאבחשבוןהיטל
מימוןהמטרו,אםהחובהלשלמוחלהעלבעלהנכסעכמו
כןמוצעלקבועכיממסהשבחתהמטרולפיסעיף19יופחת
סכוםהיטלמימוןהמטרושבעלהנכסחייבלשלמו,לאחר

היווןהסכוםע

מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהתייעצותעםהשמאי
הוראות יישום לשם כללים לקבוע הראשי, הממשלתי
אופן הסכומים, חישוב אופן קביעת זה ובכלל הסעיף,

ההפחתהודרכיביצועהע

לפסקה )3(

מוצעלהוסיףבפרקג'לחוקהמטרו,העוסקבמימון
ופיתוחמיזםהמטרו,אתסימןג'1שכותרתו"היטלמימון

המטרו"ע

לסעיף 28א המוצע

מוצעלקבועכמההגדרותהמשמשותבסימןג'1,ובהן
הגדרהשלבעלהנכסהחבבתשלוםהיטלמימוןהמטרו
ושלהנכסיםשלגביהםנקבעהחובתתשלוםהיטלמימון

המטרוע

בעל כי לקבוע מוצע נכס", "בעל ההגדרה לעניין
הנכס,החייבבתשלוםהיטלמימוןהמטרולפיסעיף28ב
המוצע)בפרקזה-היטלמימוןהמטרואוההיטל(,הואמי
שהיהחייבבמסעלהכנסהשהייתהמופקתמהנכסאילו
הנכסהיהמושכרעלידיבעלהמקרקעיןאוהחוכרלדורות
שלהמקרקעין)בפרקזה-הבעליםהישירשלהנכס(עברוב
המוחלטשלהמקרים,הבעליםהישירשלהנכסהואגם
מישחייבבמסעלהכנסהשהופקהמהנכס,ביןשהופקה
משכירותוביןשהופקהמשימושעצמיבנכס)בפרקזה-
הכנסותמהנכס(;לנוכחזאת,מוצעלקבועכיבעלהנכס
ידווחעלההיטלבמסגרתהדיווחהשנתישלולמסהכנסהע

ס"חהתשל"ו,עמ'252ע 82

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 83
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לכלמונחאחרשאינומפורשבסימןזה,תהיההמשמעות )ב(
הנודעתלובפקודתמסהכנסהע

נוסףעלהאמורבכלדין,בעלנכסישלםהיטלבסכום28בעהיטלמימוןהמטרו )א(
וישמש המדינה לאוצר שישולם )ב(, קטן בסעיף כמפורט
למימוןבנייהופיתוחשלמיזםהמטרולפיהוראותסימןזה

)בסעיףזה-היטלמימוןהמטרו(ע

סכוםהיטלמימוןהמטרויהיהשווהלסכוםהמתקבל )ב(
מהמכפלהשלכלאלה)בסעיףזה-סכוםההיטל(:

70שקליםחדשים; )1(

זו,"שטח בפסקה הנכסבמטריםרבועים; שטח )2(
ארנונה, תשלום לשם שנקבע השטח - הנכס"
כאמורבהודעתהתשלוםששלחההרשותהמקומית
שבתחומהנמצאהנכס,לבעלהנכסאולמחזיקבנכס;

מקדםשיטתהארנונה,כמשמעותובסעיףקטן)ג(; )3(

מקדםהמדרגהעירוני,כמשמעותובסעיףקטן)ד(ע )4(

עםזאת,ישמצביםשבהםהבעליםהישירשלהנכס
לאמשלםאתמסההכנסהבשלהכנסהשהופקהמהנכס,
שכןהואאינוהחייבהנישוםלענייןמסהכנסהעמצבים
בית חברת שותפותאו כאלהמתקיימים,למשל,כאשר
חדש[ ]נוסח הכנסה מס לפקודת 64 בסעיף כהגדרתה
)בפרקזה-פקודתמסהכנסה(,היאהבעליםהישירשל
הנכסעבמקריםאלה,הנישוםשמדווחומשלםאתהמס
בשלהכנסותהשותפותאוחברתהבית,לרבותההכנסות
מהנכס,הואבעלהזכויותבאותהשותפותאוחברתביתע
במקריםאלה,יראואתבעלהזכויותכאמורכבעליםשל
הנכס,והואישלםאתחלקההיטלהשווהלחלקההכנסות
שהיומיוחסותלומהכנסותהשותפותאוחברתהבית,
אםאותהשותפותאוחברתביתהייתהמפיקההכנסה

מהשכרתהנכסע

לסעיף 28ב המוצע

מוצעלקבועחובתתשלוםשלהיטלמימוןהמטרו,
והפיתוח הבנייה מימון לשם המדינה לאוצר שישולם
שלמיזםהמטרועההיטליוטלעלבעלינכסיםבמתחמי
הנמצאים המטרו, לחוק 15 בסעיף כהגדרתם ההשפעה
מסביבלתחנותהמטרועזאת,לפימחקריםוהניסיוןשנצבר
בעולם,שלפיהםבמתחמיםאלהעלייתערךהנכסיםהיא

הגבוההוהמשמעותיתביותרע

מוצעכיסכוםההיטליהיהשווהלסכוםהמתקבל
)2(שטח 70שקליםחדשים; )1( מהמכפלהשלכלאלה:
הנכסבמטריםרבועים,כפישנקבעלשםתשלוםהארנונה
)3( הנכס; נמצא שבתחומה המקומית הרשות ידי על
מקדםשיטתהארנונהומקדםהמדרגהעירוני,שייקבעו
למדד בהתאם יעודכן ההיטל סכום להלןע כמפורט בצו

המחיריםלצרכןמדישנהע

להלןמשוואההמסכמתאתאופןחישובסכוםההיטל:

מקדם X חדשים שקלים 70 X ארנונה פי על מ"ר
שיטתהארנונהXמקדםמדרגעירוניע

לנוכחההבדליםהקיימיםבשיטותהמדידההנוהגות
נכס, של שטחו חישוב לעניין שונות מקומיות ברשויות
וכדישקביעתסכוםההיטלתיעשהבאופןשוויוניוביחס
לשיטתמדידהאחידה,נדרשלקבועמקדםשיצמצםככל
השונות המדידה שיטות בשל שנוצר הפער את הניתן
כאמורעלפיסעיףקטן)ג(המוצע,שרהאוצריקבעבצולכל
רשותמקומיתשישבתחומהמתחםהשפעהמקדםכאמור,

שייקרא"מקדםשיטתהארנונה"ע

במקדם יוכפל ההיטל סכום כי מוצע כך, על נוסף
שישקףאתההבדליםבתועלותלבעליהנכסים,הנובעים
ממיקוםהנכסעלשםכך,מוצעלהסמיךאתהשרבסעיףקטן
)ד(המוצעלקבועשלושהסוגיםשלרשויותמקומיותשיש
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שרהאוצריקבע,בצו,לכלרשותמקומיתשישבתחומה )ג(
שנועד הנכס, שטח חישוב לעניין מקדם השפעה, מתחם
להשוותביןשיטתהמדידההנוהגתברשותהמקומיתלשם
בצו, שייקבע כפי אחידה, מדידה ושיטת ארנונה הטלת
כךשהמקדםיצמצםככלהניתןאתהפערשנוצרבחישוב
שטחהנכסלפישיטותהמדידההשונותהנוהגותברשויות

מקומיות)בסעיףזה-מקדםשיטתהארנונה(ע

רשויות של סוגים שלושה בצו, יקבע, האוצר שר )ד(
מקומיותשישבתחומןמתחמיהשפעה,לפימדרגהמתבסס
נכסים של הממוצעים השכירות מחירי שבין הפער על
הממוצעים השכירות מחירי ובין רשויות באותן מסחריים
כאמורבכללהרשויות,ויקבעמקדםלכלסוגבהתחשבבאותו

מדרג)בסעיףזה-מקדםהמדרגהעירוני(ע

המדרג ומקדם הארנונה שיטת מקדם הנכס, שטח )ה(
העירונייחושבו,לשםקביעתסכוםההיטל,בהתאםלנתונים
הקיימיםביום1בינוארשלשנתהמסשלגביהמשולםהיטל

מימוןהמטרוע

הסכוםכאמורבסעיף28ב)ב()1(יתואםלפיהוראותסעיף )ו(
120בלפקודתמסהכנסהכאילוהיהתקרתהכנסה,ויעוגל

לשקלהחדשהשלםהקרובע

לענייןנכסבבעלותמשותפת,שחלהלגביוחובתתשלום )ז(
היטלמימוןהמטרו,ישלםכלאחדמבעליהנכסחלקיחסי

מההיטל,כיחסחלקובבעלותע

הועברההבעלותבנכס,ישלםמישהעביראתהבעלות )ח(
בנכס,חלקיחסימהיטלמימוןהמטרוהחלעלהנכס,כיחס
התקופהשבההיההבעליםשלהנכס,ובעלהנכסשהבעלות

בנכסהועברהאליו,ישלםאתיתרתההיטלע

בתחומןמתחמיהשפעה,לפימדרגהמתבססעלהפערשבין
מחיריהשכירותהממוצעיםשלנכסיםמסחרייםבאותן
בכלל כאמור הממוצעים השכירות מחירי ובין רשויות

הרשויותעמקדםכאמורייקרא"מקדםהמדרגהעירוני"ע

לענייןזהיובהרכיסכוםהיטלמימוןהמטרוששילם
בעלנכסיותרבניכוימהכנסתושלבעלהנכס,אםהנכס
17 סעיף לפי להוראות ובכפוף הכנסה לייצור משמש
סכום את ניכה לא הנכס בעל אם הכנסהע מס לפקודת
ההיטלבשנתהמסשבהשולםההיטל,הואיהיהזכאי

לנכותוכהוצאהלשםחישובמסהשבחע

עודקובעהסעיףהמוצעהוראותלענייןתשלוםחלק
בנכס, משותפת בעלות של במקרים ההיטל מתוך יחסי
העברתבעלותאושינויבייעודהנכסשכתוצאהממנו

פטורבעלהנכסמחובתתשלוםההיטלע

לסעיף 28ג המוצע

נכסים על יחול לא המטרו מימון היטל כי מוצע
המשמשיםלמגורים,נכסיםהפטוריםמתשלוםארנונהכפי
שמופיעבמרשמיהרשותהמקומית,ונכסיםשבבעלותה
שלרשותמקומית,חברהעירוניתאותאגידעירוניעככלל,
בעלינכסיםאלהאינםצפוייםלהגדילאתהכנסותיהם
בעקבותההקמהאוההפעלהשלמיזםהמטרואושאינם
מבצעיםפעילותעסקיתשתושפעמתחילתהעבודותאו

הפעלתהמיזםע

עםזאת,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועבצו,
ושתוטל לגביהם יחול לא האמור שהפטור נכסים סוגי
עלבעליהםחובתתשלוםהיטלמימוןהמטרועקביעתצו
כאמורתתאפשררקאםאותםנכסיםמשמשיםלמטרות
רווחאושמתקיימתבהםפעילותעסקית,כפישייקבעבצוע
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שונהייעודושלנכס,כךשלאחרהשינויהנכספטור )ט(
מחובתתשלוםהיטלמימוןהמטרולפיסעיף28ג,ישלםבעל
הנכסחלקיחסימהיטלמימוןהמטרוהחלעלהנכס,כיחס

התקופהשבההנכסלאהיהפטורמחובתהתשלוםכאמורע

פטורמחובת
תשלוםהיטל
מימוןהמטרו

28ב,לא28גע חובתתשלוםהיטלמימוןהמטרולפיסעיף )א(
תחולעלנכסיםכמפורטלהלן:

נכסשמשולמתבעדוארנונהלפיתעריףשלדירת )1(
מגורים;

מסי פקודת לפי ארנונה מתשלום הפטור נכס )2(
העיריהומסיהממשלה)פיטורין(,841938,כפישמופיע

במרשמיהרשותהמקומית;

נכסבבעלותשלרשותמקומית,חברהעירונית )3(
לפקודת 249א בסעיף כמשמעותו עירוני תאגיד או

העיריות]נוסחחדש[85ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהאוצררשאילקבוע, )ב(
בצו,סוגינכסיםשהפטורמחובתתשלוםהיטלמימוןהמטרו
לאיחוללגביהם,ובלבדשאותםנכסיםמשמשיםלמטרתרווח

אושמתקיימתבהםפעילותעסקית,כפישיקבעע

הודעהעלמועד
ההפעלהותקופת

החיובבהיטל
מימוןהמטרו

המנהליודיעלרשותהמקומיתהנוגעתבדברולמנהל28דע )א(
תחתית רכבת של הפעילות תחילת יום על המסים רשות
)מטרו(במתחםהשפעהמסוים)בסעיףזה-מועדההפעלה(,
זה- )בסעיף כאמור ויפרסםהודעהברשומותעלהמועד

הודעהעלמועדההפעלה(ע

חובתתשלוםהיטלמימוןהמטרותחולמיום1בינואר )ב(
שלאחרשנתהמסשבהפורסמההודעהעלמועדההפעלהלעניין

מתחםההשפעהשבונמצאהנכס)בסעיףזה-המועדהקובע(ע

לסעיף 28ד המוצע

לשםמימוןהקמתמיזםהמטרו,מוצעלקבועכיחובת
תשלוםההיטלתחולהחלמתחילתשנתהמסשלאחרשנת
המסשבהפורסמההודעהעלמועדההפעלהשלמיזם
המטרובמתחםההשפעהשבונמצאהנכס)בפרקזה-
המועדהקובע(עכמוכןמוצעלקבועכימנהלרשותהמטרו
יודיעלרשותהמקומיתהנוגעתבדברולמנהלרשותהמסים,
עליוםתחילתהפעילותשלרכבתתחתית)מטרו(במתחם
השפעהמסויםויפרסםעלכךהודעהברשומותעבעניין
זהיוערכיעלרשותהמטרולפעוללשםהגברתהמודעות

הציבוריתלענייןהיטלמימוןהמטרווהחובהלשלמוע

ההקמה למימון נועד המטרו מימון שהיטל מאחר
כ־20 של בסכום ומוערך המטרו, מיזם של וההפעלה
מיליארדשקלים,מוצעכיההיטלישולםלכלשנתמס,

למשךתקופהשל30שנהמהמועדהקובעע

עלאףהאמור,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמת
ראשהממשלהובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,לקבוע
בצוכיחובתתשלוםהיטלמימוןהמטרותוקדםותחול
החלממועדתחילתהעבודותלהקמהשלהמיזםבמתחמי
השפעהעאםהשריקבעכאמור,סכוםהיטלמימוןהמטרו
במהלךתקופתהעבודותהאמורותיהיהבשיעורשל20%
מסכוםההיטל,והתקופההכוללתלתשלוםההיטלתיקבע
עלידיהשר,בצועהתקופההכוללתכאמורתיקבעכךשסך
כלההכנסותהצפוילהתקבלמהיטלמימוןהמטרויהיה
שווהבקירובלסךכלההכנסותשהיהמתקבלאילולאהיה
נקבעצולהקדמתמועדהחיוב,וזאתלאחרהיווןהסכוםע

ע"ר1938,תוס'1,עמ')ע(27,)א(31ע 84

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 85
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היטלמימוןהמטרוישולםלכלשנתמס,למשךתקופה )ג(
שלשלושיםשניםהחלמהמועדהקובעע

האוצר, שר ו–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
בהסכמתראשהממשלהובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
רשאילקבועבצו,כיהחובהלשלםאתהיטלמימוןהמטרו
תחולמיום1בינוארשלאחרשנתהמסשבההחלוהעבודות
להקמהשלמיזםהמטרובמתחמיהשפעה)בסעיףזה-מועד

תחילתהעבודות(,ולאבמועדהקובעע

נקבעצולפיסעיףקטן)ד(והחלועבודותכאמורבאותו )ה(
בדבר הנוגעת המקומית לרשות המנהל יודיע קטן, סעיף
ולמנהלרשותהמסיםעלמועדתחילתהעבודות,ויפרסם

הודעהברשומותעלהמועדכאמורע

נקבעצולפיסעיףקטן)ד(,סכוםהיטלמימוןהמטרו, )ו(
עדהמועדהקובע,יהיהבשיעורשל20%מסכוםההיטללפי

סעיף28ב)ב(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,נקבעצולפיסעיףקטן)ד(, )ז(
יקבעהשר,בצו,אתתקופתהתשלוםשלהיטלמימוןהמטרו
אומנגנוןלחישובהתקופהכאמור,כךשסךכלההכנסות
הצפוילהתקבלמהיטלמימוןהמטרויהיהשווהבקירובלסך
כלההכנסותשהיהמתקבלאילולאהיהנקבעצולפיסעיף

קטן)ד(,לאחרהיווןהסכוםע

יידועבדברחובת
תשלום

רשותמקומיתשבתחומהנמצאנכסשחלהלגביוחובת28הע )א(
תשלוםהיטלמימוןהמטרו,תשלחלכתובתהנכס,בתחילתכל
שנתמס,הודעהשמטרתהליידעאתבעלהנכסבדברחובתו
לשלםאתהיטלמימוןהמטרו)בסעיףזה-ההודעה(;ואולם
חובתתשלוםהיטלמימוןהמטרולפיפרקזהתחולעלבעל

הנכסביןשקיבלאתההודעהוביןשלאוע

ההודעהתכלולאתפרטיהנכסהנדרשיםלשםדיווח )ב(
לרשותהמסיםלפיסעיף28ח,ותיערךבהתאםלנוסחשנקבע

לפיסעיףקטן)ג(ע

לסעיף 28ה המוצע

בעלי על ולהקל הגבייה מנגנון את לפשט כדי
הנכסים,מוצעכיהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאנכס
החייבבתשלוםהיטלמימוןהמטרותשלח,בתחילתכל
שנתמס,לכתובתהנכסהודעהשמטרתהליידעאתבעל
ספק, הסר למען ההיטלע את לשלם חובתו בדבר הנכס
מובהרכישליחתההודעהתיעשהכשירותלאזרח,אך
אי–קבלתהאושליחתהאינהפוטרתאתבעלהנכסמחובת

תשלוםההיטלע

כמוכן,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוענוסח
אחידשלההודעהשישלחוהרשויותהמקומיותלפיסעיף

זה,והנוסחיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע
הנוסחיכלול,ביןהשאר,הבהרהכיהחובהלשלםאתהיטל
מימוןהמטרוחלהעלבעלהנכסולאעלהמחזיקבנכס,וכי
מקבלההודעה,אםאינובעלהנכס,אינוחייבלהעבירה
לבעלהנכס,וזאתכדישלאלהכבידעלמישאינוחייב

בתשלוםההיטלע

לסעיף 28ו המוצע

היטלמימוןהמטרומוטל,ביןהשאר,לנוכחעלייתשווי
הנכסיםבגיןהשקעתהמדינהבמיזםהמטרושבסמוךלנכס,
ולכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועכיההוראות
שנועדולהבטחתאכיפהשלתשלוםמסהשבחתהמטרו,
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נוסחההודעהייקבעעלידישרהאוצרויפורסםבאתר )ג(
האינטרנטשלרשותהמסים;הנוסחיכלול,ביןהשאר,הבהרה
כיהחובהלשלםאתהיטלמימוןהמטרוחלהעלבעלהנכס
ולאעלהמחזיקבנכס,וכימקבלההודעה,אםאינובעלהנכס,

אינוחייבלהעבירהלבעלהנכסע

הבטחתאכיפה
שלתשלוםהיטל

מימוןהמטרו

יחולו28וע 24 סעיף לפי ההוראות כי לקבוע רשאי האוצר שר
המחויבים בשינויים המטרו, מימון היטל תשלום לעניין

ובשינוייםכפישיקבעע

מערכתממוחשבת
לחישובהיטל

מימוןהמטרו

רשות28זע - מונתה לא ואם 28יז, סעיף לפי הממונה החברה
מערכת אינטרנט, אתר באמצעות ותתחזק, תפעיל המטרו,
ממוחשבתהמאפשרתלמשתמשבהלבדוקאםחלהעלהנכס
חובתתשלוםשלהיטלמימוןהמטרווכןלחשבאתסכום
היטלמימוןהמטרושעשוילחוללגביהנכס,בהתאםלפרטים
שיזין;עלאףהאמור,שרהאוצררשאילקבוע,בצו,גורםאחר

שיפעילויתחזקאתהמערכתהאמורהע

בעלנכסהחייבבתשלוםהיטלמימוןהמטרו)בסעיףזה28חעדיווחשנתי )א(
-בעלהנכס(יגישלפקידהשומה,מדישנה,דוחלפיסעיף131
לפקודתמסהכנסה,ולאיחולולגביובאותהשנהההוראות

לפיסעיף134אלפקודההאמורהע

)א(,דוחלעניין בעלהנכסיצרףלדוחלפיסעיףקטן )ב(
סכוםהיטלמימוןהמטרושהואחייבבתשלומו,שיכלולאת

כלאלה:

24לחוקהמטרו,יחולוגםלענייןתשלום כאמורבסעיף
היטלמימוןהמטרו,בשינוייםהמחויביםובשינוייםכפי

שיקבעע

שונות, פעולות ביצוע אזי כאמור, צו ייקבע אם
כגוןרישוםבפנקסיהמקרקעיןואישוריםהניתניםעלידי
הוועדההמקומיתלתכנוןובנייה,יותנהבהצגתאישור

בדברתשלוםהיטלמימוןהמטרוע

לסעיף 28ז המוצע

כדילהקלעלהנישומיםולשפראתהשירותלאזרח,
מוצעלהקיםמערכתממוחשבתשתאפשרלנישומיםלבדוק
אםחלהעלהנכסשבבעלותםחובתתשלוםהיטלמימון
המטרוולחשבאתסכוםההיטלשעליהםלשלםעהמערכת
הממוחשבתתופעלעלידיהחברההממונהלפיסעיף28יז
המוצע,אםתמונה,ואםלאתמונה-עלידירשותהמטרו,
אלאאםכןקבעשרהאוצרבצוגורםאחרשיפעילויתחזק

אתהמערכתע

לסעיפים 28ח ו־28ט המוצעים

מוצעלקבועהליכישומהלענייןסימןג'1,הדומים
הכנסהע מס פקודת לפי המתנהלים להליכים במהותם
על יקל הכנסה מס לעניין הקיימים במנגנונים שימוש

לשם אחת מערכת הקמת יאפשר ההיטל, של התפעול
בהפעלתמערכי הצורך את וימנע ההיטל וגביית דיווח

גבייהממשלתייםכפוליםע

עלפיהמוצע,בשלבהראשון,בעלנכסיצרףלדוח
השנתישהואמגישלפיהוראותפקודתמסהכנסה,דוח
שיהווהשומהעצמיתלגביהיטלמימוןהמטרו,ושבוהוא
יפרטאתסכוםהיטלמימוןהמטרושעליולשלםואתאופן
החישובשלההיטלעלשםכך,מוצעלקבועכימישחייב
בתשלוםהיטלמימוןהמטרויהיהחייבלהגישדוחשנתי
לפיפקודתמסהכנסה,בשלהשנהשבהחויבבהיטל,בין
שהואחייבבדיווחלפיהוראותהפקודההאמורהוביןאם
לאועכיווןשההיטלמוטלעלנכסיםעסקיים,ישלהניח
כיכמעטכלבעליהנכסיםיהיומחויביםממילאלהגיש
דוחשנתילפיפקודתמסהכנסה,אךייתכןשיהיומקרים
חריגיםשלבעלינכסיםשלאהפיקוהכנסהמהנכסבשנת

מסמסוימתע

שומת לעניין הכנסה מס בפקודת לקבוע בדומה
מסהכנסה,מוצעלקבועכילאחרשפקידהשומהיקבל
הודעה בהיטל לחייב ישלח הוא העצמית, השומה את
בדברסכוםהיטלמימוןהמטרושהואחייבבולפיהשומה
העצמיתעלפקידהשומהתינתןסמכותלבדוקאתהשומה
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מימון היטל תשלום נדרש שבשלו הנכס פרטי )1(
המטרו;

אופןהחישובשלהיטלמימוןהמטרו,לפיסעיף )2(
28ב)ב(ע

מסרבעלנכסדוחהיטלמטרולפיסעיף28ח,יראואת28טעשומה )א(
הדוחהאמורכקביעתסכוםהיטלמימוןהמטרובידיאותו

בעלנכס)בסעיףזה-שומהעצמית(ע

פקידהשומהרשאילבדוקאתהשומההעצמיתולשום )ב(
אתבעלהנכס,ולענייןזהיחולוההוראותלפיחלקט'לפקודת

מסהכנסה,בשינוייםהמחויביםע

השומהרשאי, פקיד )ב(, קטן בסעיף האמור נוסףעל )ג(
לבקשתבעלהנכסאומיוזמתו,לתקןאתהשומהשנערכה
לענייןהיטלמימוןהמטרואםהנתוניםשנקבעולשםהטלת
ארנונה,שעלבסיסםנערכהשומתההיטל,השתנובעקבות
השגה,ערראוערעורשהוגשולפיחוקהרשויותהמקומיות
)עררעלארנונה(;החלטתפקידהשומהבדברתיקוןהשומה
כאמורתתקבלבתוךשנהמיוםשההחלטהבהשגה,בערראו
בערעור,לפיהעניין,הפכהלהחלטהחלוטה;בסעיףקטןזה,

"החלטהחלוטה"-החלטהשאיןעליהעודזכותערעורע

פקידהשומהרשאילשוםאתסכוםהיטלמימוןהמטרו )ד(
שבעלהנכסחייבבו,כחלקמההליךלקביעתשומתההכנסה

שלבעלהנכסלפיפקודתמסהכנסה,אובהליךנפרדע

כי שמצא לאשר רשאי יהיה בדיקתה ולאחר העצמית,
השומההעצמיתנכונה,אולקבוע,לפימיטבשפיטתו,את
סכוםהיטלמימוןהמטרוהחלעלבעלהנכס,אםמצאכי
העצמיתאינהנכונהעקביעהשלפקידהשומה השומה
תוקנה הנכסע בעל עם בהסכמה שתיעשה יכול כאמור,
בדבר הודעה הנכס לבעל השומה פקיד ישלח השומה,
הוראות לפי בו, חייב שהוא המטרו מימון היטל סכום

פקודתמסהכנסהע

כיווןששומתההיטלמתבססתעלנתוניםשנקבעו
להשתנות עשויים אלה ונתונים ארנונה, הטלת לשם
בעקבותהשגה,ערראוערעורעלחיובהארנונה,מוצע
שבהם במקרים השומה לתיקון התקופה את להאריך
נתוניהארנונה,שעלבסיסםנקבעהשומתההיטל,השתנוע
במקרהכזה,מוצעלאפשרשנהנוספתמהיוםשההחלטה
עלשינוינתוניהארנונההפכהחלוטה,ובמהלכהפקיד
השומהיהיהרשאילתקןאתשומתהיטלמימוןהמטרו,
ביןביוזמתווביןלבקשתבעלהנכס,וזאתמעברלקבוע

בפקודתמסהכנסהע

עודמוצעלהסמיךאתפקידהשומהלשוםאתסכום
היטלמימוןהמטרושבעלהנכסחייבבו,כחלקמההליך

פקודתמס לפי הנכס בעל של ההכנסה שומת לקביעת
הכנסה,אובהליךנפרדעהוראהזותאפשרלפקידהשומה
בנסיבות ביותר היעיל באופן השומה הליכי את לבצע
הענייןעכך,אםנערכתשומהעלהכנסותיושלהנישום
ממילא,פקידהשומהיהיהרשאילערוךשומהגםעלהיטל
מימוןהמטרובאותהמסגרת,והואיהיהרשאילאחדאת
ההכנסה מס שומת בעניין לנישום הנשלחות ההודעות
ובענייןשומתהיטלמימוןמטרו,ולהימנעמכפילותבמשלוח
ההודעותעבמקריםאחרים,אםפקידהשומהיסבורשיש
הצדקהלערוךשומהעלהיטלמימוןהמטרובלבד,הוא
יהיהרשאילעשותכן,בלאלערוךשומהעלהכנסותאותו
נישוםשלאלצורךעבמקריםאלה,פקידהשומהיהיהרשאי
לערוךאתשומתמסההכנסהבשלבמאוחריותר,בהתאם

למועדיםהקבועיםבפקודתמסהכנסהע

לסעיף 28י המוצע

הודעת על וערעור השגה של לקבועמנגנון מוצע
שומהששלחפקידהשומהלבעלהנכסעכיווןשעלפיסעיף
הקבועה נוסחה לפי מחושב ההיטל סכום המוצע, 28ב
בחוק,וכיווןשהנתוניםהמשמשיםבנוסחהמתבססיםעל
חיוביהארנונההנוגעיםלנכס,מוצעלהגבילאתעילות
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סכום בדבר פקידהשומהישלחלבעלהנכסהודעה )ה(
היטלמימוןהמטרושהואחייבבו,כאמורבסעיף145)א(או

149לפקודתמסהכנסהע

עלהודעתהשומהלפיסעיף28ט)ה()בסעיףזה-הודעת28יעהשגהוערעור )א(
השומה(ניתןלהגישהשגהאוערעורלפיהוראותפרקשני
בחלקט'לפקודתמסהכנסה,ובלבדשהשגהאוערעורכאמור

יוגשורקעליסודטענהמהטענותהאלה:

המבנהאוהקרקעאינםנמצאיםבמתחםהשפעה; )1(

של בבעלות הוא השומה הודעת נושא הנכס )2(
רשותמקומית,חברהעירוניתאותאגידעירוני,כאמור

בסעיף28ג)א()3(;

מגישההשגהאוהערעוראינוהבעליםשלהנכס )3(
נושאהודעתהשומהאושתקופתהבעלותשלובנכס

שונהמהתקופהשצוינהבהודעה;

בהודעת נפלה משותפת, בבעלות נכס לעניין )4(
השומהטעותלענייןשיעורחלקושלבעלהנכס;

נפלהטעותחשבוןבהודעתהשומה; )5(

נתוןשלפיוחושבסכוםההיטל,שונהמהנתוןכפי )6(
שהואמופיעבהודעתתשלוםהארנונהע

עלהליכיהשגהוערעורהנוגעיםלנתוניםשנקבעולשם )ב(
הטלתארנונה,שעלבסיסםנערכהשומתההיטללפיסעיף
28ט,יוסיפולחולהוראותחוקהרשויותהמקומיות)עררעל

ארנונה(ע

תשלוםההיטל
וגבייתו

בשנת28יאע המטרו מימון היטל בתשלום החייב נכס בעל )א(
מסמסוימת,ישלםאתההיטלכאמורבמועדשבוהואחייב
לשלםאתמסההכנסההחלעלהכנסתוהחייבתבאותהשנת

מסע

ההשגהוהערעור,לטעויותהנוגעותלסיווגהנכס,הבעלות
בו,טעויותחשבוןאואי–התאמהלנתוניהארנונהע

עודמוצעלהבהירכיההוראהאינהגורעתמהזכות
להגישעררלפיחוקהרשויותהמקומיות)עררעלקביעת
ארנונהכללית(,התשל"ו-1976עיובהרכיאםיתקבלערר
בנוגעלנתוניהארנונה,שעלבסיסםחושבהיטלמימוןהמטרו,

ההחלטהבעררתשפיעגםעלסכוםההיטלכאמורלעילע

לסעיף 28יא המוצע

בשיםלבלקשרשביןהתשלוםוהגבייהשלהיטל
מימוןהמטרוומסהכנסה,כפישפורטלעיל,מוצעלקבוע
הכנסהעלתשלום פקודתמס לפי ההוראותהחלות כי
מועדי לעניין הוראות זה ובכלל - וגבייתו הכנסה מס
תשלוםהמס,ריביתוהפרשיהצמדה,החזרמסששולם

ביתרוסמכויותגבייהשלרשותהמסים-יחולו,בשינויים
המחויבים,עלתשלוםהיטלמימוןהמטרווגבייתוע

עםזאת,לענייןחישובהמס,מוצעלהבהירבסעיף
)ג(כיההיטלאינוחלקממסההכנסהעבהתאםלכך, קטן
ז' עד ב' חלקים לפי המס לחישוב הנוגעות ההוראות
לפקודתמסהכנסה,לרבותלענייןניכויים,זיכויים,פטורים,

וקיזוזהפסדים,לאיחולובקשרלהיטלע

מס בפקודת הקבועות העונשין הוראות כי יובהר
והעיצומים המינהליים הענישה הליכי לרבות הכנסה,
הכספייםהקבועיםבה,לאיחולולענייןהיטלמימוןהמטרו,

עקבההוראותשנקבעובענייניםאלהבסימןג'1ע
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יראואתהיטלמימוןהמטרוכמסהכנסהשבעלהנכס )ב(
חייבלשלמובאותהשנהלענייןהתשלוםוהגבייהשלההיטל,
וההוראותלפיפקודתמסהכנסההחלותעלתשלוםוגבייה
שלמסהכנסה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלתשלוםהיטל

מימוןהמטרווגבייתוע

לענייןחישובמסהכנסהלפיחלקיםב'עדז'לפקודת )ג(
מסהכנסה,לאיראואתהיטלמימוןהמטרוכחלקמהמסע

עלאףהאמורבסעיף28יא,לאיחולועלהיטלמימון28יבעמקדמות )א(
המטרוההוראותבדברתשלוםמקדמותלפיסימןא'לפרק

שניבחלקי'לפקודתמסהכנסהע

השררשאילקבועהוראותלענייןתשלוםמקדמותעל )ב(
חשבוןהיטלמימוןהמטרו,ורשאיהואלקבועכיההוראות
לפיסעיפים180ו־190לפקודתמסהכנסה,יחולועלמקדמות

לפיסעיףקטןזה,בשינוייםהמחויביםע

220)2(28יגעעונשין ,217 216ב, 216א, ו–)4(, )3( ,)1(216 סעיפים הוראות
עד)5(,225,224,221ו־226לפקודתמסהכנסה,יחולולעניין
חובתדיווחותשלוםהיטללפיהוראותסימןזה,בשינויים

המחויבים,ובשינוייםאלה:

בסעיף217,במקום"במס"יקראו"בהיטלמימוןהמטרו" )1(
ובמקום"וסכוםהחסרבהכנסהשנקבעהמחמתאותםדו"חאו
ידיעותלאנכוניםאושעלולההיתהלהיקבע"יקראו"וסכום
ההיטלשנחסךמחמתאותםדוחאוידיעותלאנכוניםאו

שעשויהיהלהיחסך";

בסעיף220,במקום"ממס",בכלמקום,יקראו"מהיטל )2(
מימוןהמטרו"ובמקום"מסכוםההכנסהשהעלים,שהתכוון
להעליםאושעזרלהעלים"יקראו"מסכוםההיטלשנחסך,

שהתכווןלחסוךאושעזרלחסוך";

יקראו "215-220 הסעיפים "לפי במקום ,221 בסעיף )3(
"מהעבירותכאמורבסעיף28יג";

לסעיף 28יב המוצע

מוצעשלאיחולוהוראותפקודתמסהכנסהלעניין
האוצר לשר להקנות מוצע זאת, חלף מקדמותע תשלום
סמכותלקבועתקנותלענייןמקדמותשישולמועלחשבון
שייקבעו יכול התקנות, במסגרת המטרוע מימון היטל
לב בשים כאמור, מקדמות לעניין מיוחדים הסדרים

למאפייניושלההיטלע

כמוכןשרהאוצריהיהרשאילקבועכיההוראותלפי
סעיפים180ו־190לפקודתמסהכנסהיחולועלמקדמות
לפיאותןתקנות,בשינוייםהמחויביםעהסעיפיםהאמורים
עוסקיםבסמכותפקידהשומהלהקטיןאולהגדילאתסכום

המקדמותובקנסעלפיגורבתשלוםע

לסעיף 28יג המוצע

לפי עונשיןע שעניינו סעיף ג'1 בסימן לקבוע מוצע
הסעיףהמוצע,יוחלולענייןהיטלמימוןהמטרוההוראות
מתוךפקודתמסהכנסה,המנויותבסעיפים216)1(,)3(ו–)4(,
216א,216ב,220,217)2(עד)5(,225,224,221ו־226,בשינויים

המחויביםובשינויםהמפורטיםבסעיף28יגהמוצעע

בסעיפיםאלהנקבעו,ביןהשאר,העבירותלענייןאי–
קיוםדרישות,אי–דיווח,הגשתדיווחשגויאוכוזבומרמה
אחריות לעניין השאר, בין נוספות, הוראות וכן בדיווח,

מסייע,כופרוהתיישנותע
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215-217ו־220" 224,במקום"לענייןהסעיפים בסעיף )4(
יקראו"לענייןהעבירותכאמורבסעיף28יג"ע

סמכויותפיקוח
וחובותלמסירת

מידע

הסמכויותהנתונותלפקידהשומהלפיסעיפים28,138,135ידע )א(
140ו־142לפקודתמסהכנסה,יהיונתונותלוגםלשםשומה
שלהיטלמימוןהמטרולפיסעיף28ט,בשינוייםהמחויבים
ובשינויזה:בסעיף135,המילים"אושלבןזוגוושלילדיהם
שהםזכאיםבעדםלנקודותזיכויאולנקודותקצבה"והמילים
"ואולםרשאיאותואדםלאלכלולבדו"חאתהונוונכסיושל
בןזוגו,אםצירףהצהרהחתומהבידיאותובןזוגכייגישדו"ח
נפרדעלהונוונכסיו;הוגשההצהרהכאמור,יוגשהדו"חבמועד

שבוחייבבןהזוגלהגישאתהדו"חכאמור"-לאייקראוע

הפעלתהסמכויותלפיסעיפים135ו־138לפקודתמס )ב(
לנהלים בהתאם תיעשה )א(, קטן בסעיף כאמור הכנסה,

פנימייםשיקבעמנהלרשותהמסיםע

רשותמקומיתתמסורלמנהלרשותהמסים,עדיום31 )ג(
שנמצאים העסקיים הנכסים של פירוט שנה, בכל במרס
במתחםהשפעהשבתחומהושטחם,וכןפרטיםהנדרשים
לשםחישובהיטלמימוןהמטרו,ובכללזהפרטיבעלהנכס,

ואםפרטיואינםידועיםלה-פרטיהמחזיקבנכסע

לסעיף 28יד המוצע

מוצעלקבועשהסמכויותשלפקידהשומהלעניין
קבלתמידעומסמכים,הנתונותלולפיפקודתמסהכנסה
לענייןשומתמסהכנסה,ושהןרלוונטיותלשםשומתהיטל
מימוןהמטרו,יהיונתונותלו,בשינוייםהמחויבים,גםלשם

פיקוחובקרהעלתשלוםההיטלע

סמכויותאלההןהסמכויותהמשמשותכיוםלשם
במס נישומים של העצמית השומה על ובקרה פיקוח
הכנסה,וכיווןשהליךשומתההיטלדומהמאוד,נדרשות
סמכויותדומותלשםפיקוחובקרהעלהשומההעצמית
שלהיטלמימוןהמטרועיובהר,כיהשימושבסמכויותאלה
לשם בהן להשתמש נדרש השומה שפקיד לכך מוגבל
ההיטלעכמוכןיצויןכיהחלתסעיפיםאלהמהפקודהתקל
הןעלהחייביםבתשלוםההיטל,שחייביםגםבהגשתדוח
למסהכנסה,והןעלפקידיהשומה,שפועליםלפיהוראות

דיןאלה,בעבודתםהשוטפתע

ו־138 135 בסעיפים הקבועות שהסמכויות מאחר
לפקודתמסהכנסההןסמכויותרחבות,שנקבעובפקודה
כדילאפשרלפקידהשומהלהתחקותאחרכללהכנסתו
שלהנישוםהחייבתבמסהכנסה,וכדילהבטיחכיפקיד

השומהיעשהשימושבסמכויותאלהלתכליתשלשומת
ההיטלבאופןמידתיושוויוני,בשיםלבלהבדליםשבין
שומתמסהכנסהלשומתההיטל,מוצעלקבועשהפעלת
שיקבע פנימיים לנהלים בהתאם תיעשה הסמכויות
מנהלרשותהמסיםעבנהליםהאמוריםייקבעו,ביןהשאר,
הנסיבותשבהןניתןלעשותשימושבסמכויותהקבועות
בסעיפים135ו־138לפקודהבקשרלשומתההיטל,שלא

אגבשומתמסהכנסהע

נוסףעלכך,כיווןשלרשויותהמקומיותישאתהמידע
שהרשויות לקבוע מוצע ההיטל, חישוב לשם הרלוונטי
יעבירולמנהלרשותהמסיםאתהמידעהנדרשלשםכךע
כיווןשאיןלרשויותהמקומיותמרשםמעודכןוכוללשל
הבעליםשלכללהנכסים,מוצעלקבועכיאםאיןבידי
תעביר היא מסוים, נכס של הבעלים פרטי את הרשות
לרשותהמסיםאתפרטיהמחזיקבנכסעמובןכיהמחזיק
בנכסאינוחייבבתשלוםהיטלמימוןהמטרו,ורשותהמסים
תשתמשבמידעאךורקלשםאכיפתתשלוםההיטלעלידי

הבעליםשלהנכסע
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מנהלרשותהמסיםישמוראתהמידעשהגיעלידיו )ד(
לפיסעיףזה,במאגרמידעכמשמעותובסעיף7לחוקהגנת
הפרטיות,התשמ"א-861981,והמידעיימחקממאגרהמידע
ביום31בדצמברשלהשנההשלישיתשלאחרהשנהשבה

נמסרהמידעע

פקידהשומהלאיפנהבבקשהלקבלתמידעלענייןהיטל )ה(
מימוןהמטרו,למיששמוהועברעלידיהרשותהמקומית
כמחזיקבנכס,אלאאםכןפקידהשומהעשהמאמץסביר
לפנותלבעליםהרשוםשלהנכסבמרשםהמקרקעין;פנה
פקידהשומהלמחזיקבנכסכאמור,יבהירלוכיחובתתשלום
חייב אינו הוא וכי עליו מוטלת אינה המטרו מימון היטל

להודיעלבעלהנכסעלחובתולשלםאתההיטלע

התעוררחשדלביצועעבירהלפיסימןזה,רשאימישהוסמך28טועסמכויותאכיפה
לפיסעיף227לפקודתמסהכנסהלעשותשימושבסמכויות
ו–)2(לסעיףהאמורלשםמניעת )1( הנתונותלובפסקאות

עבירותלפיסימןזהאולשםגילויןע

סעיף144לפקודתמסהכנסהוההוראותהכלליותלפיחלק28טזעהוראותכלליות
היטל על המחויבים, בשינויים יחולו, פקודה, לאותה י"ב

מימוןהמטרוע

מינויהחברה
הממונה

שר28יזע הממשלתיות, החברות חוק מהוראות לגרוע בלי )א(
האוצר,באישורהממשלה,רשאילמנותחברהממשלתית
אוחברתבתממשלתית,כהגדרתןבאותוחוק,אשרתסייע
לרשותהמסיםבמילויהתפקידיםכמפורטלהלן)בסימןזה
תפעיל לא הממונה שהחברה ובלבד הממונה(, החברה -
למנהל שניתן הדעת הכרוכהבהפעלהשלשיקול סמכות

רשותהמסיםאולפקידשומהלפידין:

יפנה לא השומה שפקיד לקבוע מוצע זה, לעניין
למי המטרו, מימון היטל לעניין מידע לקבלת בבקשה
ששמוהועברעלידיהרשותהמקומיתכמחזיקבנכס,אלא
אםכןעשהמאמץסבירלפנותלבעליםהרשוםבמרשם
המקרקעיןעכמוכן,מוצעלקבועשאםפקידהשומהיפנה
למחזיקשאינוהבעליםשלהנכס,הואיבהירלוכיאינו
חובתו על לבעלים להודיע חייב אינו וכי בהיטל חייב

לשלםאתההיטלע

לסעיף 28טו המוצע

28יג, בסעיף הקבועות העבירות של אכיפה לשם
שומה פקיד ידי על תתבצע העבירות שאכיפת ומאחר
של גילוין לשם חיפושים או חקירות לערוך שהוסמך
לפקודה, 227 סעיף לפי הכנסה, מס פקודת על עבירות
מוצעלקבועכיפקידשומהשהוסמךכאמוריהיהמוסמך
להשתמשבסמכויותשניתנולובסעיף227)1(ו–)2(לפקודה,
גםלשםמניעתעבירותלפיסימןג'1אולשםגילויןעזאת,

בנסיבותשבהןהתעוררחשדסבירלביצועעבירהלפיסימן
ג'1עמדוברבסמכויותהאלה:סמכותחקירה,סמכותחיפוש

לפיצושופטוסמכותתפיסתמסמכיםע

לסעיף 28טז המוצע

מוצעלקבועכיההוראותהכלליותהקבועותבחלק
י"בלפקודתמסהכנסה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,על
היטלמימוןהמטרועהסעיפיםשבחלקי"בהאמורעוסקים,
ביןהשאר,בחובתהסודיותהמוטלתעלמישמפעילאת
מערךהמיסוי,באפשרותלייצגנישומים,בהמצאתהודעות
ובהסמכהלקביעתטפסיםעכמוכן,מוצעלקבועשסעיף144
לפקודה,שלפיוישלראותדוחשניתןלפיהפקודהכאילו
ניתןבהרשאהכהלכה,יחול,בשינוייםהמחויבים,עלהיטל

מימוןהמטרוע

לסעיפים 28יז עד 28יט המוצעים

המנהלופקידיהשומה,כהגדרתםבפקודתמסהכנסה
)בפרקזה-רשותהמסים(,אחראיםעלגבייתהיטלמימון
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תפעולואחזקהשלמערכתממוחשבתלפיסעיף )1(
28ז;

תכנון,הקמה,תפעולואחזקהשלמערכתהגבייה )2(
כאמורבסעיף28יחבעבוררשותהמסים,לרבותהפקה

ומסירהשלהודעותלפיסימןזה;

תכנון,הקמהותפעולשלמוקדשירותלקוחות )3(
לענייןגבייתהיטלמימוןהמטרוע

הודעהעלמינויהחברההממונהתפורסםברשומותע )ב(

החברההממונהתפעללענייןסימןזהלפיהנחיותמנהל )ג(
רשותהמסיםותחתפיקוחוע

רשותהמסיםרשאיתלגבותאתהמסעלידיהחברההממונה,28יחעמערכתהגבייה
אםמונתהלפיסעיף28יז,באמצעותמערכתהמופעלתבאופן

אלקטרוניאובאופןאחרע

החלתהוראות
לענייןגבייה

באמצעותהחברה
הממונה

ההוראותלפיסעיפים37,36,35,34,31,30למעטסעיף28יטע )א(
קטן)ב(,40ו־41לחוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגוש
דן,התשפ"ב-872022,יחולולענייןגבייהבאמצעותהחברה

הממונה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לא - הפרטי" במפעיל "או המילים ,31 בסעיף )1(
ייקראו;

34,המילים"אובמפעילהפרטישאיתו בסעיף )2(
ייקראו, לא - כך" לשם הממונה החברה התקשרה
יקראו ")6( עד )3(32 בסעיף האמור "למידע במקום
"למידעהנדרשלשםקביעתסכוםהיטלמימוןהמטרו",

ובפסקה)1(,במקום"ערר"יקראו"השגהאוערעור";

המטרולפיסימןג'1המוצעעכדילאפשרלרשותהמסים
הסדר האמור בסימן לקבוע מוצע תפעולית, גמישות
שיאפשרלרשותהמסיםלהסתייעבחברהממשלתיתאו
בחברתבתממשלתית)בפרקזה-החברההממונה(בביצוע
פעולותמוגדרותלשםגבייתהיטלמימוןהמטרו,כמפורט
בסעיף28יז)א(המוצע,ובלבדשהחברההממונהלאתפעיל
סמכותהכרוכהבהפעלהשלשיקולדעתשמסורהלרשות

המסיםע

וייעולמנגנוני גמישותתפעולית זהיאפשר הסדר
רשות של וסמכויותיה בתפקידיה לפגוע בלי הגבייה,
המסיםעקביעתהאפשרותלהסתייעבחברהממונהכאמור,
נובעתמהמורכבותהתפעוליתהכרוכהבהפעלתהמערך
לגבייתהיטלמימוןהמטרועמורכבותזאתנובעת,ביןהשאר,
מכךשגבייתההיטלכרוכהבבדיקהשלנתוניםהנוגעים
למאפייניהנכס,שאינםנבדקיםכענייןשבשגרהעלידי
עובדירשותהמסים,ואינםבתחוםמומחיותם,ומשוםכך
יצריכוהשקעתמשאביםשייתכןשאינהיעילהבראייה

כוללתשלתפקידירשותהמסיםע

מכיווןשגבייתהיטלמימוןהמטרותחלבעודכמה
שנים,לאניתןלקבועבשלבזהבוודאותכיתידרשאותה
הסתייעות,ולכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצר,באישור
הממשלה,למנותחברהממונה,אםראובכךצורךעהחברה
הממונה,אםתמונה,תפעללענייןסימןג'1לפיהנחיות

מנהלרשותהמסיםותחתפיקוחוע

החברה באמצעות גבייה לעניין כי לקבוע מוצע
הממונהיחולוהתנאיםוהמגבלותלפיחוקמסלהפחתת
בשינויים התשפ"ב-2022, דן, גוש באזור התנועה גודש

המפורטיםבסעיף28יטהמוצעע

יובהר,כיההוראותהמוצעותבסימןג'1אינןגורעות
מהוראותלפיחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1975,
וכימינויהחברההממונהייעשהבכפוףלהוראותהדין

ולמסמכיההתאגדותשלהחברההממונהע
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למפעיל "או המילים מקום, בכל ,35 בסעיף )3(
הפרטי"-לאייקראו;

בסעיף36,המילים"אולמפעילהפרטי",המילים )4(
"אוהמפעילהפרטי"והמילים"אובמפעילהפרטי"-

לאייקראו;

32"יקראו 37)א(,במקום"כאמורבסעיף בסעיף )5(
"שהואמידעהנדרשלשםקביעתסכוםהיטלמימון

המטרו";

השמור המפורט "המידע במקום ,40 בסעיף )6(
במערכתהגבייהלגביכלרכב,למעטמידעמותמם
כמשמעותובסעיף37)ב("יקראו"המידעהנדרשלשם

קביעתסכוםהיטלמימוןהמטרו";

לא - הפרטי" "והמפעיל המילים ,41 בסעיף )7(
ייקראוע

היטל סכום קביעת לשם הנדרש "המידע זה, בסעיף )ב(
מימוןהמטרו"-מידעכמפורטלהלןלענייןשנתהמסשבעדה

נגבההיטלמימוןהמטרו:

זהותהבעליםבנכס,ואםהנכסבבעלותמשותפת )1(
-שיעורחלקושלכלאחדמבעליהנכס;

תקופתהבעלותשלבעלהנכס; )2(

שטחהנכס; )3(

סיווגהנכסלענייןהפטורמחובתתשלוםההיטל )4(
לפיסעיף28ג;

מקדםשיטתהארנונההחלעלהנכס; )5(

מקדםהמדרגהעירוניהחלעלהנכס; )6(

סכוםההיטלששילםבעלהנכסשלאבאמצעות )8(
מערכתהגבייה,ומועדיהתשלוםע"

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-881985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא27ע
"פרקג'לחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-892021ע"

לחוק הראשונה התוספת את לתקן מוצע  סעיף 27
העבירותהמינהליות,התשמ"ו-1985,ולהוסיף 
אתפרקג'לחוקהמטרולרשימתהחוקיםשלגביהםשר

הוראה על עבירה כי בתקנות לקבוע רשאי המשפטים
ניתן שבשלה עבירה היא פשע, שאינה בהם, שנקבעה

להטילקנסבדרךמינהליתע

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ע 88
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תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-901965,בתוספתהשלישית,בפרט4)5א(,אחרי"לאחר28ע
אישורהשל"יבוא"תמ"א70,כהגדרתהבחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-2021

)בסעיףזה-תמ"א70(,"ואחרי"השבחהבשל"יבוא"תמ"א70,"ע

מוצעלתקןאתסעיף4)5א(לתוספתהשלישית  סעיף 28  
כך התשכ"ה-1965, והבנייה, התכנון לחוק 
שתתווסףבמסגרתוהתייחסותמפורשתלתמ"א70עתמ"א
70,אףעלפישהיאתוכניתמיתארארצית,עוסקתבעיקרה
של בחינה תוך משמעותיים, בהיקפים בנייה בעוצמות
מתחמיההשפעהוחלוקתםלאזורליבה,טבעתראשונה
לתוכניות מחייבות הוראות וכוללת שנייה, וטבעת

מפורטותע

הנובעת הערך לכידת את יאפשר המוצע התיקון
מאישורמיזםהמטרוותמ"א70,וזאתבהתאםלהוראות

חוקהמטרולענייןתקצובמחציתממיזםהמטרו,ביןהשאר
באמצעותמסהשבחתהמטרוע

אושרה שבהם במקרקעין המוצע, התיקון פי על
לשומת תתווסף ,70 תמ"א של אישורה לאחר תוכנית
ההשבחהגםההשבחהבשלתמ"א70ותמוסהעםאישורה
שלתוכניתהחייבתבהיטלעבאופןזה,ההשבחהבשלתמ"א
70תמוסהבמלואהעתיקוןזהעולהבקנהאחדעםהתכלית
שלמסהשבחתהמטרו,וצפויהלהיותלומשמעותכלכלית
הרשויות קופת ועל המטרו מיזם מימון על משמעותית

המקומיותע
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פרקז'-הוראת
מעבר

עלהפרתהוראהלפיסימןג'1לחוקרכבתתחתית)מטרו(,כנוסחובסעיף26)3(לחוק29ע
זה,שבוצעהבתקופהשלשתישנותהמסהראשונותשלאחרהמועדשבוחלהחובת
התשלוםשלהיטלמימוןהמטרולענייןנכסמסויםכאמורבאותוסימן,לאיינקטונגד
בעלהנכספעולותאכיפה,אלאאםכןהתרהבופקידהשומה,בכתב,כיעליולתקן
אתההפרהבתוך60ימיםואםלאיעשהכןיינקטונגדופעולותאכיפה,ובעלהנכס

לאתיקןאתההפרהבתוך60הימיםהאמוריםע

חדש, היטל הוא המטרו מימון שהיטל מאחר  סעיף 29
ועל דיווח על האחריות כי העובדה ולנוכח 
תשלוםההיטלמוטלתעלבעליהנכסיםהחייביםבתשלומו,
כמקובלבדיניהמס,מוצעלקבועהוראתמעברכמפורט

להלןע

פעולות יינקטו לא המוצעת, המעבר הוראת לפי
ג'1 אכיפהנגדבעלהנכסבשלהפרתהוראהלפיסימן

שבוצעהבתקופהשלשתישנותהמסהראשונותשלאחר
המועדשבוחלהחובתתשלוםהיטלמימוןהמטרו,אלא
אםכןפקידהשומההתרהבבעלהנכס,בכתב,כיעליו
לתקןאתההפרהבתוך60ימיםואםלאיעשהכןיינקטו
נגדופעולותאכיפה,ובעלהנכסלאתיקןאתההפרהבתוך

התקופהשנקבעהבהתראהע
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פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
תיקוןחוקשירות

המדינה)גמלאות(
בחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחמשולב[,התש"ל-911970)בפרקזה-חוקשירות30ע

המדינה)גמלאות((-

בסעיף8- )1(

בהגדרה"משכורתקובעת",בכלמקום,אחרי"לרבותהתוספותהקבועות" )א(
יבוא"ולמעטרכיבישכרמוחרגים";

אחריההגדרה"משכורתשנתית"יבוא: )ב(

""רכיבשכרמוחרג"-רכיבשכרשמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואמגיעלעובדשדרגתוכדרגהשהייתהלפלוניערבפרישתו )1(
מהשירות,בהתאםלהסכםהקיבוצישחללגביו,אשרנחתםביוםי"ב
בסיווןהתשפ"ג)1ביוני2023(ואילך)בהגדרהזו-ההסכםהקיבוצי(
אובשלהצמדתמשכורתולמשכורתשלעובדשחללגביוההסכם

הקיבוצי;

נקבעבהסכםהקיבוציכיהואלאיובאבחשבוןלצורךחישוב )2(
המשכורתהקובעתלענייןהוראותחוקזה;

הואלאהיהקייםערבהחתימהעלההסכםהקיבוצי;לעניין )3(
זה,רכיבשכרשבאבמקוםרכיבשכראחרשהיהקייםערבהחתימה
עלההסכםהקיבוציולאנכללבחישובהמשכורתהקובעתערב
החתימהעלההסכםהקיבוצי,ייחשבכרכיבשכרשלאהיהקיים

ערבהחתימהעלההסכםהקיבוצי;";

לסעיפים 30)1( עד 30)3(, 31)ב(, 32)1( ו־33)א(

מוצעלתקןאתסעיף8לחוקשירותהמדינה)גמלאות(
]נוסחמשולב[,התש"ל-1970)להלן-חוקהגמלאות(,כך
שמישפרשמשירותהמדינהלאחרהתיקוןהמוצע,לא
ייכללבמשכורתוהקובעת,שעלבסיסהמחושבותזכויותיו
שלהפורשבהתאםלהוראותחוקהגמלאות,רכיבשכר
לגביובהסכםקיבוצישנחתםלאחרהתיקון אשרנקבע
המשכורת חישוב לצורך בחשבון יובא לא כי המוצע,
הקובעתלפיחוקהגמלאותושלאהיהקייםבטרםהחתימה
עלההסכםהקיבוציעלענייןזה,רכיבשכרשבאבמקוםרכיב
שכראחרשהיהקייםערבהחתימהעלההסכםהקיבוצי
ושלאנכללבחישובהמשכורתהקובעת,ייחשבכרכיבשכר
שלאהיהקייםבטרםהחתימהכאמורועלכןיהיהניתן

להחריגומהמשכורתהקובעתע

קיבוצי להסכם לצדדים יאפשר המוצע התיקון
להחריגרכיבישכרחדשיםמהמשכורתהקובעת,כךשלא
ייכללובבסיסלחישובהגמלהשלעובדיםשיפרשולאחר
התיקוןהמוצעושערבפרישתםחללגביהםההסכםקיבוציע

מוצעכיההחרגההאמורהתחולגםלגביעובדים
היו פרישתם ערב אשר המוצע, התיקון לאחר שיפרשו
בשל במשכורתם, כאמור שהוחרג השכר לרכיב זכאים

היותמשכורתםצמודהלמשכורתשלעובדאשרלגביוחל
ההסכםהקיבוציכאמורע

כמוכןמוצעכיאותההחרגהתחולגםלגבישוטרים,
סוהריםועובדישירותיהביטחוןשיפרשולאחרהתיקון
המוצעואשרהיוזכאיםבמשכורתם,ערבפרישתם,לאותו
רכיבהשכרהמוחרגלגביעובדימדינהאחרים,בשלכך
לפי המשולם שכר לפי נקבעה חלקה או שמשכורתם

הסכמיםקיבוצייםבשירותהמדינהע

משרתי של משכורתם שלגבי היות כך, על נוסף
הקבעבצה"למוחליםשינוייםמסוימיםאשרחליםלגבי
המשכורתשלעובדיהמדינה,מוצעלתקןאתסעיף5לחוק
שירותהקבע)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-1985)להלן
-חוקשירותהקבע(,כךשמישפרשמשירותהקבעבצה"ל
לאחרהתיקוןהמוצע,לאייכללבמשכורתוהקובעת,שעל
בסיסהמחושבותזכויותיושלהפורשבהתאםלהוראות
קיבוצי בהסכם שמקורו שכר רכיב הקבע, שירות חוק
שהמדינהצדלוושנחתםלאחריוםהתחילה,אשרנקבע
לגביובהסכםהקיבוציהאמורכילאיובאבחשבוןלצורך
חישובהמשכורתהקובעתלפיחוקהגמלאותושלאהיה

קייםבטרםהחתימהעלההסכםהקיבוציע

כך,אםניתןלמשרתיהקבעבצה"לרכיבשכרחדש
גם זה שכר רכיב לגבי יחולו קיבוצי, בהסכם שמקורו

ס"חהתש"ל,עמ'65;התשע"ט,עמ'135ע 91
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",רכיבשכר בסעיף63א1,בכותרתהשוליים,אחרי"המשכורתהקובעת"יבוא )2(
מוחרג"ואחריפסקה)ב(יבוא:

עובד תיקראלגבי )1( 8,פסקה בהגדרה"רכיבשכרמוחרג"שבסעיף ")ב1(
ערב לפלוני שהייתה כדרגה שדרגתו "לעובד אחרי כאילו הביטחון, שירותי
פרישתומהשירות,"נאמר"וכןמגיעלעובדהמדינהשאינועובדשירותיהביטחון,

שוטראוסוהר"";

",רכיבשכר 71א,בכותרתהשוליים,אחרי"המשכורתהקובעת"יבוא בסעיף )3(
מוחרג"ואחריפסקה)ב(יבוא:

)1(תיקראכאילואחרי בהגדרה"רכיבשכרמוחרג"שבסעיף8,פסקה ")ב1(
"לעובדשדרגתוכדרגהשהיתהלפלוניערבפרישתומהשירות,"נאמר"וכןמגיע

לעובדהמדינהשאינועובדשירותיהביטחון,שוטראוסוהר"";

בסעיף108ב- )4(

אחריההגדרה"המועדהקובע"יבוא: )א(

""מסלולקצבתגישור"-שירותהמקנהזכאותלתשלוםקצבתגישור
לעובדביטחוןחדששפרשמשירותלפניהגיעולגילפרישתחובה;";

אחריההגדרה""קופתגמללקצבה","קרןותיקה","קרןחדשהמקיפה"ו"קרן )ב(
כללית""יבוא:

""קצבתגישור"-סכוםהמשתלםמדיחודשלעובדשפרשמשירותועד
הגיעולגילמסוים;";

בסעיף108ז- )5(

האמורבויסומןכסעיףקטן")א("ובו,במקום"לפניגילהפרישהכהגדרתו )א(
למועד עד חובה, פרישת גיל "לפני יבוא התשס"ד-2004" פרישה, גיל בחוק

שייקבעבהוראותכאמור";

לעניין נקבעוע אם הקיבוצי, בהסכם שנקבעו ההחרגות
זה,רכיבשכרשבאבמקוםרכיבשכראחרשהיהקיים
ערבהחתימהעלההסכםהקיבוציושלאנכללבחישוב
המשכורתהקובעת,ייחשבכרכיבשכרשלאהיהקיים

בטרםהחתימהכאמורע

שיפרשו גמלאים על יחולו המוצעים התיקונים
מהשירותביוםהתחילהואילךע

לסעיפים 30)4(, 30)5( ו־31)א(

תיקוןמס'44לחוקהגמלאותקבעכיעובדיםחדשים
המוסד( - )להלן מיוחדים ולתפקידים למודיעין במוסד
ובשירותהביטחוןהכללי)להלןיחד-שירותיהביטחון(
פנסיה בהסדר במקום צוברת פנסיה בהסדר יבוטחו
הגמלאות לחוק 41 מס' לתיקון בדומה וזאת תקציבית,
שהחילזאתעלשארעובדיהמדינהעבמסגרתתיקוןמס'44
האמורנוסףסעיף108זלחוקהקובעכישרהאוצר,באישור
ועדתהכספיםשלהכנסתובהתייעצותעםהשרהממונה
הנוגעים בעניינים הוראות יקבע הביטחון, שירות על
זה ובכלל חדשים, ביטחון עובדי של הפנסיוני לביטוח

תשלוםקצבהלמישפרשלפניגילפרישה,כהגדרתובחוק
גילפרישה,התשס"ד-2004)להלן-קצבתגישור(ע

ההוצאותעלתשלוםגמלאותמהוותחלקמשמעותי
מתקציבישירותיהביטחוןעלפיהדוחהכספישלמדינת
בשירותי לגמלאות החזוי התשלום ,2021 לשנת ישראל
צפוילעמודעלכ–55ע16מיליארד 2040 הביטחוןבשנת
שקליםחדשיםעסכוםזהאינוכוללאתהתשלוםהחזוי
אקטוארית הערכה ליצר ניתן לא שכן גישור, לקצבאות
108ז סעיף לפי תקנות הותקנו לא עוד כל זו חבות של
לחוקהגמלאותהכוללותחישובשלקצבאותהגישורעיחד
עםזאת,מרביתעובדישירותיהביטחוןמבוטחיםכיום
מוקדמת לפרישה זכאים ויהיו צוברת פנסיה במסלולי
דבר מהשירות, פרישתם במועד גישור קצבת וקבלת
של האקטואריות בהתחייבויות לגידול יוביל שבהכרח

המדינהבתחוםזהע

איכותי אדם כוח לגייס נדרשים הביטחון שירותי
לטווח שאינן העסקה לתקופות המתאימים למקצועות
ארוך,בשלהקצבהגבוהבומשתניםהיכולותוהכישורים
מואצת טכנולוגית התפתחות בשל בין בהם, הנדרשים
וביןבשלהשיקוליםהייחודייםשלשירותיהביטחוןענוסף
ניסיון בעל אדם כוח נדרש שבהם מקצועות יש כך על
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ולפיהמלצתראשהמוסד הממשלה האוצר,בהסכמתראש שר ")ב(
למודיעיןולתפקידיםמיוחדיםאוראששירותהביטחוןהכללי,לפיהעניין,
רשאילקבוע,בצונפרדלכלאחדמשירותיהביטחון,מקצועשאינוייחודי
לשירותהביטחון,אחדאויותר,אשרעובדשיחללעבודבובאותושירות
ביטחוןלאחרמועדהוספתולצו,לאיועסקבמסלולקצבתגישוראלאאם
כןמתקיימותבונסיבותמיוחדותשייקבעובהוראותלפיסעיףקטן)א(,

ובלבדשמתקייםלגביהמקצועאחדמאלה:

תקופתההעסקההמתאימהלעוסקיםבואינהלטווחארוך )1(
בשלכךשהכישוריםהנדרשיםלעוסקיםבומשתניםבאופןתדיר
אוצפוייםלהתייתרכתוצאהמשינוייםטכנולוגייםאואחרים,וזאת

בשיםלבלמאפייניםהייחודייםשלשירותהביטחון;

נדרשתבומומחיותהנובעתמניסיוןמשמעותיבתחוםהעיסוק )2(
אומהשכלהאקדמיתרחבהטרםתחילתההעסקהבשירותהביטחון,
וזאתבשיםלבלמאפייניםהייחודייםשלהמקצוע,לרבותיכולת
המאפיינים לצד הביטחון, שירות בתוך אחר למקצוע המעבר

הייחודייםשלשירותהביטחון;

שירותהביטחוןמתקשהלגייסאולשמרכוחאדםבובשל )3(
תנאיהשכרהמוצעיםבמסלולקצבתגישור;

משמעותיאוהשכלהרחבה)כגון:פסיכולוגים(שיכולת
שירותיהביטחון המעברמהםלמקצועותאחריםבתוך
נמוכהיחסיתוכןמקצועותאשרהמגמותבשוקהעבודה
גבוהה התניידות יכולת על מעידות לגביהם האזרחי
של המודל מסוימים, מקצועות בעבור גבוהע שכר לצד
תגמולפנסיוניבעתיד)בעבורהתקופהשביןגילהפרישה
המוקדמתבשירותיהביטחוןלביןהגילשבוניתןלפרוש
לפיחוקגילפרישה(סותראתהמגמותהעכשוויותבשוק
PwC)Millennialsat העבודהעכך,לפיסקרשלחברת
work,2019(,הסיבההמרכזיתלבחירתמקוםהעבודהבקרב
בנידורה–Y,ילידישנותה־80וה־90,היאגובההמשכורת
ההתחלתית)29%(עבאופןדומה,רק6%מהמשיביםבסקר
העידוכיהםמעריכיםשיעבדובמקוםעבודהאחדבלבד,
לעומת52%שהעריכוכייעבדובשנייםעדחמישהמקומות
עבודהלאורךחייהם,ואילו34%העריכוכייעבדוביותר

מחמישהמקומותעבודהע

ביום16באוגוסט2022נחתםסיכוםביןמשרדהאוצר
הגישור קצבאות מתווה סוכם שבמסגרתו המוסד לבין
יהיו בטרם המדינה, מאוצר המוסד לגמלאי שישולמו
זכאיםלקצבהמקרןהפנסיהשבההםמבוטחיםעכמוכן,
משרד בין דומה סיכום להיחתם צפוי הקרובים בימים
האוצרלביןשירותהביטחוןהכלליעבמסגרתסיכומיםאלה,
שנועדובעיקרלהסדיראתמנגנוןקצבתהגישור,עוגנה
גםהאפשרותלקבוערשימתמקצועותשבהםההעסקה
תהיהבחוזהמיוחדשאינומוביללכתבמינוי,ושהשכר

בהםישולםבתנאיםמשופריםלעומתמנגנוןדירוג־דרגה
המקובלבקרבעובדיהמדינה,וזאתחלףהזכאותלקצבת
גישורלאחרפרישתהעובדמשירותהביטחוןעזאת,כדי
להתמודדעםקשייהגיוסוהשימורשלעובדיםבמקצועות
מסוימים,באמצעותמתןשכרגבוהיותרבהווהבמקום
תגמולפנסיוניבעתיד,באופןהתואםיותראתהמגמות

הנוכחיותבשוקהעבודהע

לפיכךמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועבצווים
נפרדיםלמוסדולשירותהביטחוןהכללי,בהסכמתראש
שירות ראש או המוסד ראש המלצת ולפי הממשלה
אשר מקצועות רשימת העניין, לפי הכללי, הביטחון
העובדיםשיחלולעבודבהםבשירותהביטחוןלאחרמועד
הוספתםלצו,יועסקובמסלולשאינומזכהבתשלוםקצבת
108ז)א(לחוק סעיף לפי האמור,בהוראות עלאף גישורע
הגמלאותיהיהניתןלקבועמקריםמיוחדיםשבהםעובדים
שיועסקובמקצועותהמנוייםבצויוכלולבחורבמסלול

המזכהלקצבתגישורע

באחד לעמוד יידרשו בצו שיימנו המקצועות
מקצוע המוצע: בסעיף המנויים מהתבחינים יותר או
המתאיםלהעסקהלתקופהקצרהבשלשינוייםתדירים
בכישוריםהנדרשיםבואובשלהתייתרותוהצפויהעקב
שינוייםטכנולוגייםוכדומה;מקצועשנדרשתבומומחיות
הנובעתמניסיוןמשמעותיאומהשכלהאקדמיתרחבה,
שירות בתוך אחר למקצוע המעבר ליכולת לב בשים
אליו לגייס מתקשה הביטחון ששירות מקצוע הביטחון;
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75%לפחותמכללהמועסקיםבושהחלולעסוקבובשירות )4(
36החודשיםשקדמולמועדמתןהמלצתראש הביטחוןבמהלך
ובלבד גישור, קצבת במסלול בחרו לא לגביו, הביטחון שירות
בו לעסוק שהחלו עובדים יכלו האמורה התקופה כל שבמהלך

כאמורשלאלבחורבמסלולקצבתגישור;

במועדמתןהמלצתראששירותהביטחוןלגביו,50%לפחות )5(
מכללהעובדיםהחדשיםבשירותהביטחוןהמועסקיםבמקצועאינם

מועסקיםבמסלולקצבתגישורע"

תיקוןחוקשירות
המדינה)גמלאות(
-תחילהותחולה

בסעיף31ע כנוסחו )גמלאות(, המדינה שירות לחוק 108ז)ב( סעיף של תחילתו )א(
30)5()ב(לחוקזה,ביוםכניסתןלתוקףשלתקנותלפיסעיף108ז)א(לחוקשירותהמדינה

)גמלאות(,כנוסחובסעיף30)5()א(לחוקזהע

סעיפים63,8א1ו–71אלחוקהגמלאות,כנוסחםבסעיפים30)1(עד30)3(לחוקזה, )ב(
יחולועלגמלאישפרשמהשירותביוםהתחילהואילךע

תיקוןחוקשירות
הקבע)גמלאות(

בחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-32921985ע
)בפרקזה-חוקשירותהקבע)גמלאות((-

בסעיף5- )1(

בהגדרה"המשכורתהקובעת",בכלמקום,אחרי"לרבותהתוספותהקבועות" )א(
יבוא"ולמעטרכיבישכרמוחרגים";

אחריההגדרה"משכורתקובעתמשוקללת"יבוא: )ב(

""רכיבשכרמוחרג"-רכיבשכרשמתקיימיםלגביוכלאלה:

אולשמרבוכוחאדםבשלתנאיהשכרהמוצעיםבו,על
אףהזכאותהפוטנציאליתלקצבתגישור;מקצועבו75%
לפחותמהמועסקיםהחדשיםבובשירותהביטחוןבמהלך
36חודשיםלאבחרובמסלולקצבתגישוראלאבמסלול
שלחוזהמיוחדכאמור;ומקצועשבו50%לפחותמכלל
העובדיםהחדשיםבשירותהביטחוןהמועסקיםבמקצוע

אינםבמסלולקצבתגישורע

108זל"גיל כמוכן,מוצעלתקןאתההפניהבסעיף
התשס"ד-2004 פרישה, גיל בחוק כמשמעותו פרישה"
)להלן-חוקגילפרישה(,ולהפנותל"גילפרישתחובה"
4לחוקגילפרישהעזאת,כדילמנוע כמשמעותובסעיף
שוניביןגבריםלנשיםביחסלמועדהפרישהשיזכהבקצבת
גישור,שכןגילפרישתחובהזההלשניהמיניםואילוגיל
הפרישהשונהביןגבריםלנשיםעבהקשרזהיצויןכישאר
הוראותחוקהגמלאותהמפנותלחוקגילפרישהמתייחסות
הפרישה גיל של אזכור בלא בלבד, חובה פרישת לגיל
כמשמעותובחוקהאמור,כךשהתיקוןהמוצעהולםאת

שארהוראותהחוקהאמורותע

עודמוצעכיצוכאמורייכנסלתוקףבמועדכניסתן
לתוקףשלתקנותלפיסעיף108ז)א(ע

לסעיפים 32)2( ו־33)ב( 

תיקוןמס'27לחוקשירותהקבענכנסלתוקףביום
1ביוני2012עבמסגרתהתיקוןהאמורנקבעכיהמשכורת

הקובעתשלגמלאימשרתקבעשהוראותחוקשירותהקבע
חלותלגביו,המהווהבסיסלחישובקצבתהפרישה,תעודכן
אחתלשנהבהתאםלשיעורעלייתמדדהמחיריםלצרכןע
מנגנוןהעדכוןהאמורהחליףאתמנגנוןעדכוןהקצבה
שהיהקייםטרםהתיקוןולפיוהמשכורתהקובעתעודכנה
בהתאםלשינוייםבמשכורתהקובעתשלמשרתקבעפעיל
30 באותהדרגהעמועדהמעברביןהשיטותנקבעליום
2012)להלן-מועדהמעבר(עזאת,בדומהלמנגנון ביוני
שנקבעבמסגרתתיקוןמס'50לחוקהגמלאותשנחקקכמה
שניםקודםלכן,תוךהתחשבותבמאפיינישירותהקבע

הייחודייםובשוניבמועדישינוישיטתההצמדהע

לתוקף נכנס הגמלאות לחוק 50 מס' שתיקון בעוד
בסמוךלמועדחקיקתו,בתיקוןמס'27לחוקשירותהקבע
נקבעהסדרבדברביצועתשלומיםביחסלתקופהשקדמה
למועדחקיקתו-משנת2009ואילך)באופןהיוצרהקבלה
מסוימתביןמועדשינוישיטתהצמדתהגמלאותביחס
לגמלאישירותהמדינה,כפישנקבעהבתיקוןמס'50,לבין
מועדתחילתשינוישיטתהצמדתהגמלאותביחסלגמלאי

שירותהקבע(ע

מתןתשלומיםבהתאםלשיעורעלייתהמדדלמפרע,
משנת2009,הצריךקביעתהסדרביחסלגמלאיםשקיבלו
למשרתי שניתנו שכר תוספות בסיס על גמלה עדכוני
2012עעלכן,נקבע 2009עד הקבעהפעיליםביןהשנים

ס"חהתשמ"ח,עמ'142;התשע"ט,עמ'67ע 92
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פרישתו ערב לפלוני שהייתה כדרגה שדרגתו לחייל מגיע הוא )1(
מהשירות;

מקורובהסכםקיבוצישהמדינהצדלו,אשרנחתםביוםי"בבסיוון )2(
התשפ"ג)1ביוני2023(ואילך)בהגדרהזו-ההסכםהקיבוצי(;

חישוב לצורך בחשבון יובא לא הוא כי הקיבוצי בהסכם נקבע )3(
המשכורתהקובעתלענייןהוראותחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסח

משולב[,התש"ל-1970;

הואלאהיהקייםערבהחתימהעלההסכםהקיבוצי;לענייןזה,רכיב )4(
שכרשבאבמקוםרכיבשכראחרשהיהקייםערבהחתימהעלההסכם
הקיבוציולאנכללבחישובהמשכורתהקובעתערבהחתימהעלההסכם
הקיבוצי,ייחשבכרכיבשכרשלאהיהקייםערבהחתימהעלההסכם

הקיבוצי;";

בסעיף6א- )2(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"שיעורהניכוי",אחריפסקה)3(יבוא: )א(

לגבימישערבפרישתודורגבדירוגהמחקרהביטחוני- )4("

אםפרשעדיוםכ"דבטבתהתשע"א)31בדצמבר2010(וערב )א(
פרישתודורגבדרגהא'אוא'+,יהיהשיעורהניכוילפיהתקופות

והשיעוריםכלהלן:

לגביקצבתחודשינואר2011עדחודשדצמבר2011- )1(
8%ע2;

27לחוקשירותהקבעהסדרשלפיותשולם בתיקוןמס'
זו ומתוספת 2011 עד 2009 לשנים המדד בשל תוספת
תוספות בשל לגמלאים ששולמו הגמלה עדכוני יקוזזו
תקופה, באותה הפעילים הקבע למשרתי שניתנו שכר
ואשרלאשולמולגמלאישירותהמדינהבשלשינוישיטת
ההצמדהאשריושמהבעניינםעודבשנת2009עההסדר
האמורעוגןבאמצעותהפחתהשלשיעורניכויששיקף
אתכלתוספותהשכרשהיוידועותוניתנובאותהתקופה

מהתוספתשניתנהלקצבהבשלשינויהמדדע

נוסףעלכך,ובמבטצופהפניעתיד,נוספהפסקה)4(
שירות לחוק 5 בסעיף הקובעת" "המשכורת להגדרה
הקבע,ולפיהאםשולמהלאחרמועדהמעברתוספתעל
משכורתושלחיילשמקורהבהסכםקיבוצישהמדינהצד
לואשרנכרתלאחרמועדהמעברבעדהתקופהשלפני
מועדהמעבר,התוספתהאמורהלאתובאבחשבוןכחלק
מהמשכורתהקובעת,אלאאםכןשרהביטחון,בהסכמת

שרהאוצר,קבעאחרתבצוע

שניהמנגנוניםשנקבעובחוקנועדולמנועמצבשלפיו
קצבתושלגמלאיתעודכןבשלאותהתקופהלפישתי

השיטותע

שכר בדבר ש/40 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
אנשיהקבעבצבאהגנהלישראלמיום11בפברואר1979,
ולאופןשבונוהגתהמדינהבפועלמאזשניתנההחלטהזו,

שינוייםבשכרהעובדיםבשירותהמדינהבדירוגהאחיד
משרתי על בהתאמה מיושמים המקצועיים ובדירוגים

הקבעע

ביום25בספטמבר2011נחתםהסכםקיבוצימיוחד
ביןהמוסדותלהשכלהגבוההלביןארגוניהסגלהאקדמי
ההסכם - )להלן גבוהה להשכלה במוסדות הבכיר
הקיבוצי(,שבוהוסכם,ביןהשאר,עלעדכוןטבלאותהשכר
שלחבריהסגלהאקדמיהבכירעבעתעריכתתיקוןמס'27
2012,תפיסתהמדינההייתה לחוקשירותהקבע,בשנת
כיעדכוןטבלאותהשכרלעובדיםבדירוגמחקרבשירות
בין קיבוצי הסכם על חתימה לאחר רק יבוצע המדינה
המדינהוביןארגוןסגלהמחקרהביטחוניאשריקבעעדכון
כאמורעכפועליוצאעמדתהמדינההייתהכיעדלחתימה
עלהסכםקיבוציכאמור,עדכוןטבלאותהשכרלאייושם
גםעלמשרתיקבעבדירוגהמחקרעלעמדתהמדינה,בעת
משרתי של השכר טבלאות עדכון 27 מס' תיקון עריכת
הקבעבדירוגהמחקרבהתאמהלעדכוןטבלאותהשכר
שלחבריהסגלהבכירבאוניברסיטאותצריךהיהלבוא
אגב"הסכםקיבוצישהמדינהצדלוונכרתלאחרמועד
"המשכורת בהגדרה )4( לפסקה בהתאם זאת המעבר",
הקובעת"שבסעיף5לחוקהגמלאותעמשכך,העדכוןלא
יבואבחשבוןלענייןהמשכורתהקובעתאלאאםכןקבע

שרהביטחון,בהסכמתשרהאוצר,אחרת,בצוע
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לגביקצבתחודשינואר2012ואילך-6%ע5; )2(

אםפרשעדיוםכ"דבטבתהתשע"א)31בדצמבר2010(וערב )ב(
פרישתודורגבדרגהב'אוג'-יהיהשיעורהניכוילפיהתקופות

והשיעוריםכלהלן:

לגביקצבתחודשינואר2011עדחודשדצמבר2011- )1(
095%ע3;

לגביקצבתחודשינואר2012ואילך-19%ע6; )2(

)1בינואר2011(ליום אםפרשביןיוםכ"הבטבתהתשע"א )ג(
ה'בטבתהתשע"ב)31בדצמבר2011(וערבפרישתודורגבדרגהא'
אוא'+,יהיהשיעורהניכוילגביקצבתחודשינואר2012ואילך-

7237%ע2;

אםפרשביןיוםכ"הבטבתהתשע"א)1בינואר2011(ליוםה' )ד(
בטבת)31בדצמבר2011(וערבפרישתודורגבדרגהב'אוג',יהיה

שיעורהניכוילגביקצבתחודשינואר2012ואילך-002%ע3ע";

בסעיףקטן)ה(,בפסקה)4(,אחרי"דורגבדירוגהרופאיםופרשכאמורעדיום )ב(
כ"טבתמוזהתשע"א)31ביולי2011("יבוא",לגבימישערבפרישתומהשירות

דורגבדירוגהמחקרהביטחוני"ע

חוקשירותהקבע
)גמלאות(-

תחילהותחולה

סעיף5לחוקשירותהקבע)גמלאות(,כנוסחובסעיף32)1(לחוקזה,יחולעלגמלאי33ע )א(
שפרשמהשירותביוםהתחילהואילךע

תחילתושלסעיף6אלחוקשירותהקבע)גמלאות(,כנוסחובסעיף32)2(לחוקזה, )ב(
ביוםי"אבסיווןהתשע"ב)1ביוני2012(ע

לאורעמדתהמדינהכאמור,בעתעריכתתיקוןמס'
27לחוקשירותהקבעלאנכללהבוהוראההמתייחסת
לאופןהקיזוזשביןעדכוניהמדדלביןהתשלומיםשנובעים
מעדכוןטבלאותהשכרכמפורטלעילביחסלגמלאישירות
הקבעבדירוגהמחקר-וממילאלאנקבעשיעורהקיזוז
לתוספות ביחס שנעשה כפי המדד, עליית בגין הנדרש
השכרשנובעותמהסכמיםקיבוצייםשהמדינהצדלהם

ששולמולגמלאישירותהקבעביןהשנים2009עד2012ע

ביום13במאי2014דחהביתהדיןהארצילעבודה
במסגרתעס"ק38740-12-12אתעמדתהמדינהוקבעכי
היהעלהמדינהלעדכןאתטבלאותהשכרשלהעובדים
בשירותהמדינהבדירוגהמחקרהביטחוניבאופןאוטומטי
במועדיםובשיעוריםשבהםעודכנוטבלאותהשכרשל
חבריהסגלהאקדמיהבכירבאוניברסיטאות,וזאתאףבלי
שייחתםהסכםקיבוצישיקבעאתהעדכוןהאמורעבעקבות
פסקהדיןובהתאםלאמורבו,עודכנובשנת2014טבלאות
המחקר בדירוג המדינה בשירות העובדים של השכר
הביטחוני,וזאתלמפרעהחלמיום1בינואר2011עכפועל
יוצאמהעדכוןהאמורעודכנובהתאמהגםטבלאותהשכר

שלמשרתיהקבעהפעיליםבדירוגהמחקרע

ולהבהיר הקבע שירות חוק את לתקן מוצע כעת,
בו,בהתאםלתכליתהחוק,כיקצבתםשלמשרתיהקבע

בדירוגהמחקרלאתעודכןפעמייםביחסלתקופהשבין
2009ל־2012וכיהםיהיוזכאיםלעדכוןאחדבלבד,לפי

השיעורהגבוהמביןשניהעדכוניםע

2023 בינואר 23 ביום כי יצוין התמונה להשלמת
חוק מכוח הפועלת הערעור ועדת של החלטה ניתנה
נ' ואח' שחר יעקב 4-21 )גמלאות( בו"ע הקבע, שירות
הממונהעלתשלוםגמלאות,שבמסגרתהנקבעלראשונה
כיפרשנותהמדינהלסעיפים5ו־6אלחוקשירותהקבע
של המילולית לפרשנות לב בשים מקובלת, אינה לעיל
הוראותהחוק,וכיישלעדכןאתגמלאותיהםשלהגמלאים
בדירוגהמחקרהביטחוני,ביחסלשנים2009עד2012,הן
לפימנגנוןההצמדהלשכרמשרתיקבעפעיליםוהןלפי
שיעורהעלייהבמדדעיצוין,כיחלקמחבריהוועדהסברוכי
המחוקקלאהתכווןכיגמלאותיהםשלהגמלאיםבדירוג
נקבע זאת, עם כפלע עדכוני יעודכנו הביטחוני המחקר
בהחלטהכיתיקוןהסוגיהמצויבידיושלהמחוקקולא
על ערעור להגיש המדינה בכוונת הוועדהע של בידיה

ההחלטההאמורהוזאתבמקביללתיקוןהמוצעע

מכיווןשמדוברבתיקוןשמטרתולהבהיראתהוראות
27,בהתייחסלתקופה מנגנוןהקיזוזשנקבעבתיקוןמס'
שקדמהלתיקוןהמוצע,מוצעכימועדתחילתושלהתיקון

יהיהביום1ביוני2012,מועדתחילתושלתיקוןמס'27ע
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פרק ט': מסים

סימן א': בעל עסק זעיר

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסה34-93ע

סימן א': בעל עסק זעיר

ומגוון, רחב מגזר הוא הקטנים העסקים מגזר  כללי
הכוללעסקיםבמגווןתחומיפעילות,בהיקפים 
האחרונות, בשנים שונותע התארגנות ובצורות משתנים
הצטרפולמגזרזהעסקיםזעיריםרביםעהחובותלפידיני
מסהכנסה,שחלותעלכללסוגיהעסקים,מכוונותלוודא
אתנכונותהדיווחיםותשלוםהמסיםכנדרשעבחלקגדול
מהמקריםאיןהבדלמשפטיותפעוליביןעוסקיםזעירים
לעוסקיםגדוליםיותרעכך,מרביתהחוקים,התקנותוהכללים
השוניםשחליםעלעוסקיםגדוליםחליםגםעלעוסקים
זעיריםעכידוע,הרגולציה,לצדהיותהכליחשובלהבטחת
הסדרהציבורי,מייצרתגםסרבולועומסבירוקרטי,העלולים
להיותמכבידיםבמיוחדבעבורעסקיםזעיריםעקשייםאלה
עלוליםלגרוםבטווחהארוךלירידהבצייתנותשנובעת
מחוסרהבנהאוחוסריכולת)כלכליתאוארגונית(לעמוד

בדרישותהחוקאואףלוויתורעלפעילותעסקיתע

מכל הנובע עסקאותיהם שמחזור העוסקים ציבור
עסקיהםכעצמאיםוכבעליעסק)בלאלהתייחסלהכנסות
אחרות,כגוןשכרעבודהאופנסיה(מאפשררישוםכעוסק
פטורלפיחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975)בפרקזה-
חוקמסערךמוסף(,אשרנכוןלשנת2023עומדעלסךשל
107,692שקליםחדשים)בפרקזה-בעלעסקזעיר(,הוא
ציבורמשמעותיבעלמאפייניםייחודייםעלפינתונירשות
המסים,מדוברעלכ–400אלףעוסקיםקיימים,אשראליהם
מתווספיםכ–60אלףעוסקיםחדשיםמדישנה-כשליש

מכללהעסקיםבמשקע

לנוכחהיקףהפעילותשלעוסקיםאלה,הםזקוקים
פשוטים ולממשקים ברורה מיסוי למערכת במיוחד
ובהירים,שיאפשרולהםלדעתולהביןמהןהחובותשחלות

עליהםוכיצדעליהםלמלאאותןע

לנוכחהאמור,ביוםג'בכסלוהתשפ"א)19בנובמבר
2020(,הקיםמנהלרשותהמסיםועדהבראשותהמשנה
להמליץעל הייתה מטרתה אשר המסים, רשות למנהל
צעדיםלשיפורהממשקיםביןרשותהמסיםלבעליעסקים
לסיוע הוועדה - זה )בפרק ליישומם ולפעול זעירים,

לעוסקיםזעיריםאוהוועדה(ע

הוועדהמצאהשהקושיהעיקרישקייםלבעליעסק
זעיר,בהיבטהמיסויי,נוצרבשלהכלליםשחליםעלהכרה
בהוצאותלצורכימסעדיניהמסשחליםעלהכרהבהוצאות
מסובכים,ובמקריםרביםדורשיםסיועשלאישמקצוע
לצורךמילויהחובותומיצויהזכויות,הכרוךבעלויותובזמןע
נוסףעלכך,בשלהצורךלעקובאחרהוצאותיהםולדווח
ומסמכים דוחות להגיש נדרשים אלה עוסקים עליהן,

שונים,כגוןדוחשנתימלא,דוחרווחוהפסדוהצהרות
הון,וכןלשמוראתכלהמסמכיםהרלוונטייםע

כדילהקלעלעוסקיםאלה,הוועדהלסיועלעוסקים
המליצה ולבסוף חלופות, של רב מספר בחנה זעירים
עלמודלמיסוייייחודיבעבורםאשריקלעליהםבאופן
התרת בשיטת משינוי הן מורכב המודל משמעותיע
ההוצאות,בהתבססעלמודלכלכלי,והןעלשינויתפיסה
ברשותהמסיםבהיבטהתפעולי,שמפשטבמידהניכרת
אתהרגולציהוהבירוקרטיהעלעסקיםאלהעכלזאת,כדי
שיוכלולמצותאתזכויותיהםולמלאאתחובותיהםבאופן

עצמאיובדרךפשוטהונגישהע

הכנסה מס פקודת תתוקן המוצע, המודל לפי
)בפרקזה-הפקודה(ועוסקיםזעיריםיהיוזכאיםלנכות
ניכוי דרישת חלף קבוע הוצאה שיעור מהכנסותיהם
באופן תקל כאמור, קבוע בניכוי הכרה בפועלע הוצאות
משמעותיעלהבירוקרטיהשעוסקיםאלהנדרשיםאליה
במהלךהשנהלצורךדיווחותשלוםמסהכנסה,מכיוון
ניכוי של המורכבות ההוראות את להכיר יידרשו שלא
הוצאותבפקודה,ומכיווןשיהיויכוליםלנהלאתספרי

העסקשלהםבצורההרבהיותרפשוטהע

המיסויי, המודל בבניית הסיכונים מניהול כחלק
ובהתחשבבחששמאובדןמסמשמעותיכתוצאהמהמהלך,
הוחלטלקבועאתשיעורניכויההוצאותהנורמטיביעל
גובהשל20%ממחזורהעסקאותעשיעורזהמשקףסכום
הוצאותסבירלעוסקיםאלה,כאשרההנחההיאשמישיש
לוהוצאותגבוהותיחסיתיבחרבמיסוימדויק,בהתאם
או החדש המסלול זה- היום)בפרק לכלליםהקיימים

המודלהמוצע(ע

כחלקממהלךזה,תקודםבהמשךלהצעהזוגםהצעה
וחשבון(, דין מהגשת )פטור הכנסה מס תקנות לתיקון
התשמ"ח-1988,אשרבמסגרתהתינתןהקלהבירוקרטית
נוספתמחובתהגשתדוחשנתילמסהכנסהעעלפיהמודל
המסים רשות עם אלה עוסקים של הממשקים המוצע,
יהיודומיםלאלהשלשכיריםשעובדיםבעבודהנוספת,
בהתאמותהרלוונטיותעחישובשיעוריהמס,הטבותהמס,
נקודותהזיכויוכדומה,יתבססועלמערכתתיאומיהמס
המס ניכוי חישוב מבוצע שבאמצעותה כיום, הקיימת
לשכיריםעםהכנסהנוספתעבהקשרזה,יצוין,כימערכת
משמעותי חלק יתבסס שעליה לשכירים, המס תיאומי
מממשקהלקוח,היאמערכתשעברהחידושמשמעותי
ברשות המתקדמות מהמערכות והיא האחרונה בשנה
של ויעיל קל ובמגזרהציבורי,ומאפשרתמיצוי המסים
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בחלקד',אחריסעיף87איבוא: )1(

"פרק שמיני: בעל עסק זעיר

בפרקזה-87בעהגדרות

"בעלעסקזעיר"-יחיד,תושבישראל,המפיקהכנסהמעסק
אוממשלחידומתקיימיםלגביוכלאלה:

ידו ממשלח הנובע הכולל העסקאות מחזור )1(
ומכלעסקיובשנתהמסאינועולהעלהסכוםהקבוע
בהגדרה"עוסקפטור"שבסעיף1לחוקמסערךמוסף94;

פקידהשומהרשםאותוכבעלעסקזעירלפיסעיף )2(
87ג;

זכויותהאזרחע

מבחינהמעשית,לפיהמתוכנן,ברובםשלהמקרים,
יהיהעלבעלהעסקהזעירלהיכנסלמערכתתיאומיהמס
במהלךשנתהמס,ולדווחעלמחזורעסקאותיוהמשוער
ועלפרטיםשוניםהרלוונטייםלענייןקבלתזיכוייםשונים
שדומים פרטים על )מדובר המערכת להנחיות בהתאם
ממלא שעובד 101 בטופס שנדרשים לפרטים במהותם
בתחילתכלשנהאצלכלמעסיק(עהמערכתתחשבבאופן
עצמאיאתשיעורהמסלתשלום,בהתחשבהןבנתונים
האישייםשלבעלהעסק,שמאפשריםהטבותמסשונות,והן
בניכויההוצאותהנורמטיביעביצועפעולהכאמור,במערכת
המחשבתאתהמסהמשוער,יאפשראתמתןהפטורלאותם
עוסקיםמחובתהגשתדוחשנתי,והואאפשרימכיווןשלפי
המודלהמוצעלאיידרשוהוצאותמפורטות,והעוסקלא
יידרשלחשבולדרושאתסכוםההוצאותשהיולובמהלך
השנהעעלכן,אםבעלהעסקהזעירייכנסבמהלךהשנה
למערכתשתיועדלצורךכךוידווחעלמחזורעסקאותיו
בפועל,לאחרתוםשנתהמסהואיוכללשלםבאופןפשוט
אתהמסבהתאםלשיעורהמסשנקבעלובמועדתיאום
המסשביצעבמהלךהשנהעמישידווחבמערכתוישלםאת
המסשנדרשלשלם,יהיהפטורמהגשתדוחשנתימלאלמס

הכנסה,ובמקריםרביםגםמתשלוםמקדמותע

יובהרכימדוברבמודלשהואבעיקרווולונטריעקרי,
בעלעסקזעירשישלוהוצאותעסקיותגבוהות,ומעדיף
להישארבדיןהקיים,עלאףהנטלהבירוקרטיהגבוה,יוכל
להגישדוחשנתיבהתאםלדיןהקיים,ולחשבאתהכנסתו
החייבתבהתאםלהוראותשמפורטותבפקודה,ובתקנות

שהותקנומכוחהע

כחריגלכללהאמור,שלפיומדוברבמסלולוולונטרי,
מוצעלקשוראתהמסלולהחדשלעוסקזעירבמסהכנסה
עםהמסלולהקייםבמסערךמוסףלעוסקיםפטוריםעכך,
מוצעלקבועשמישרוצהלהיותעוסקהפטורמתשלום
מסערךמוסףיוכללדרושבמסהכנסההוצאותרקלפי
הוא המסלולים חיבור של היתרון הנורמטיביע המסלול
בפשטותשלהמסלולהמאוחדעמסלולכזהיקלעלעוסקים
זעיריםלהביןולמלאאתחובותיהםמולרשותהמסים,

חובותשיהפכולפשוטותוברורותבעקבותהמסלולהחדשע
נוסףעלכך,הקביעההקיימתבחוקמסערךמוסף,ולפיה
עוסקפטוראינוחייבבתשלוםמסערךמוסף,מתבססת
עלההנחהשישלפטורעסקיםאלהמהקושיהבירוקרטי
הנדרשלצורךדיווחותשלוםמסערךמוסףעאותורציונל
עומדבבסיסקביעתהמנגנוןהמוצעלבעלעסקזעירבמס
שמסוגל למי לאפשר שההצדקה נראה לפיכך, הכנסהע
במס הוצאות התרת בדבר המסובכות בחובות לעמוד
הכנסהלהמשיךליהנותמהפטורהניתןבמסערךמוסף
פחותה,שכןהפטורבמסערךמוסףניתןבמקורבשלהרצון

לייצרהקלהבירוקרטיתע

שילוב במשק, העוסקים להערכות זמן מתן לצורך
חדשים עוסקים לגבי רק תחילה ייעשה המסלולים
מועד לאחר מוסף ערך במס פטור" כ"עוסק שיירשמו
פרסומושלהחוקעלצדזאת,מוצעלקבועהוראותמעבר
גםבעבורהעוסקיםהפטוריםהקיימים,כך,שבשנת2028
הםיהיוחייביםלעבורלמסלולהמיועדלבעלעסקזעיר

במסהכנסה,ולנכותאתהניכויהנורמטיביע

מוצע המודל, של לרעה ניצול למנוע כדי לבסוף,
וכן פסול מס תכנון מניעת שמטרתן הוראות לקבוע
התאמותתפעוליותשונות,הכולכמפורטבדבריההסבר

לסעיפיההצעהע

לפסקה )1( סעיף 34 

עוסק אשר לפקודה, ד' לחלק להוסיף מוצע 
בחישובההכנסהבמקריםמיוחדים,פרקשמיניאשריעסוק

בבעלעסקזעירע

לסעיף 87ב המוצע

מוצעלקבועהגדרותלמונחיםשנעשהבהםשימוש
בפרקהמוצעע

-הוראותהפרקיחולועלמי להגדרה "בעל עסק זעיר" 
המוצע, לפי זעיר"ע עסק "בעל ההגדרה בתנאי שיעמוד
הוא זעיר עסק בעל אדם של להיותו הבסיסי התנאי
שמדוברביחיד,תושבישראל,המפיקהכנסהמעסקאו
ממשלחיד,שמחזורהעסקאותהכוללהנובעממשלחידו
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"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסק,כהגדרתובחוק
מסערךמוסףע

רישוםכבעלעסק
זעיר

יחידהמבקשלהירשםכבעלעסקזעיריגישבקשהלכך87גע )א(
לפקידהשומהלאיאוחרממועדהגשתהדוחלפיסעיף131;
ואולםאםהיההיחידעוסקפטורכהגדרתובחוקמסערך
מוסף,ירשוםאותופקידהשומהכבעלעסקזעיראףבלא

הגשתבקשהכאמורע

הוא יהיה זעיר, עסק כבעל יחיד השומה פקיד רשם )ב(
רשאילבקשמפקידהשומה,עדהמועדשבוחייבלהגישדוח

לפיסעיף131,לבטלאתרישומוכאמורע

פקידהשומהיבטלאתרישומושליחידכבעלעסקזעיר )ג(
באחתמאלה:

הואלאעומדבתנאיכאמורבפסקה)1(להגדרה )1(
"בעלעסקזעיר";

הואלאעומדבתנאיםלניכויכאמורבסעיף87ה; )2(

הואהגישבקשהכאמורבסעיףקטן)ב(ע )3(

הקבוע הסכום על עולה אינו המס בשנת עסקיו ומכל
בהגדרה"עוסקפטור"בסעיף1לחוקמסערךמוסף)107,692
שקליםחדשיםנכוןלשנת2023(עיודגש,כיאיןהכרחשבעל
העסקהזעיריהיהבעלעסקפטורבחוקמסערךמוסף,אלא
הקבוע מהמחזור גבוה יהיה לא עסקאותיו שמחזור רק
בהגדרהעוסקפטורכאמורעכךלדוגמה,לפיתקנה13)1(
לתקנותמסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-1976,בעלמקצוע
חופשייירשםכעוסקמורשהגםאםעלפיסכוםמחזור
עסקאותיוהואהיהנחשבכעוסקפטורעאיןברישומושל
אותובעלמקצועחופשיכעוסקמורשהכדילמנועממנו

להיותבעלעסקזעירלענייןסעיףזהע

תנאינוסףלהיותושליחידבעלעסקזעיר,הואשפקיד
השומהרשםאותוכבעלעסקזעיר,בהתאםלהוראותסעיף

87גהמוצע,שעניינורישוםבעלעסקזעירע

העסקאות שמחזור מוצע - להגדרה "מחזור עסקאות" 
לענייןבעלעסקזעיריחושבבאותוהאופןשבומחושב
מחזורהעסקאותלענייןהיותושליחידעוסקפטורעזאת
כדילייצראחידותביןההוראותהחלותעלבעלעסקזעיר
לענייןמסהכנסהועלעוסקפטורלענייןחוקמסערךמוסףע

לסעיף 87ג המוצע

כאמורבהגדרה"בעלעסקזעיר"אחדהתנאיםלהיותו
שליחידבעלעסקזעירהואשהואנרשםעלידיפקידהשומהע

בסעיףזהמוצעלהסדיראתהוראותהרישוםכאמורע

מכיווןשמדוברבמסלולשהואבעיקרווולונטרי,מוצע
לקבועשיחידהמבקשלהירשםכבעלעסקזעיריגישבקשה
לפקידהשומהלצורךרישומו,וכןשבעלעסקכאמוריוכל
לבקשלבטלאתרישומוכעוסקזעירעדהמועדשבוהוא

מחויבלהגישדוחשנתילמסהכנסהעמכיווןשלפיהמוצע,
עוסקפטורלפיחוקמסערךמוסףייחשבכבעלעסקזעיר
לקבועשפקידהשומה מוצע מסהכנסה, פקודת לעניין
ירשוםמישנרשםכעוסקפטורגםכבעלעסקזעיר,וזאת
אףבלאשהגישבקשהלהירשםככזהעיצויןשסעיףזה
יחולאףלגביעוסקפטורשאינומחויבלנכותאתהניכוי
לעוסקזעיר,בתקופהשטרםשנת2028עואולםלגביעוסק
פטורכאמוריחולוהוראותסעיףקטן)ב(,והואיהיהרשאי

לבקשמפקידהשומהלבטלאתרישומוע

נוסףעלהאמור,מוצעלקבועשפקידהשומהיבטל
אתרישומושלעוסקכעוסקזעיראםהמחזורשלוגבוה
מהמחזורהמאפשררישוםכעוסקזעיראואםאינועומד

בתנאיםלניכוישמוצעלקבועבסעיף87הע

לסעיף 87ד המוצע

סעיףזהעומדבלבההסדרוקובעכימהכנסתומעסק
אומשלחידשלבעלעסקזעירינוכהסכוםהשווהל–20%
ממחזורהעסקאותשלובאותהשנהעכאמורבחלקהכללי
שלדבריההסברמדוברבניכוינורמטיבי,אשראינותלוי
בהוצאותאשרהוציאבעלעסקעהניכויהנורמטיבינקרא

בנוסחהחוק"סכוםהניכוי"ע

רק יינתן הנורמטיבי שהניכוי יובהר, זה בהקשר
מהכנסהמעסקאומשלחיד,ולאמהכנסהמעבודהעויודגש
הכנסה לבין מעבודה הכנסה בין מס, לצורכי שהסיווג,
מעסקאומשלחידהיאשאלהעובדתית,שהתשובהלה
הפקת את שסובבות הנסיבות כלל על בהתבסס תינתן
ההכנסה,וכישםהעסקהאוכינויהעלידיהצדדיםלה

אינומכריעאתמהותהשלהעסקהלצורךדיניהמסע
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חישובההכנסה
לבעלעסקזעיר

עלאףהאמורבפקודהזו,לשםבירורהכנסתוהחייבת87דע )א(
שלבעלעסקזעירבשנתמס,ינוכהמהכנסתומהעסקאו
ממשלחהידסכוםהשווהל־20%ממחזורהעסקאותשלו
באותהשנה)בפרקזה-סכוםהניכוי(,ובלבדשהתקיימו
בבעלהעסקהזעירהתנאיםלניכויכאמורבסעיף87ה;על
ההכנסההחייבתשלבעלעסקזעירלאיחולוהוראותסעיפים
17עד27למעטסעיף17)5א(לענייןהוצאותשהוצאובייצור
ההכנסהוכןלאתחולהוראתסעיף47אלענייןתשלומיביטוח

לאומיומסמקבילע

לענייןחישובמסרווחהוןאומסשבחהחליםבמכירת )ב(
נכסאשרשימשבהפקתההכנסהמהעסקאוממשלחהיד,
יתווסףלשוויהמכירההסכוםהמרבישלהפחתאוההפחתה
שהיהניתןלנכותולפיכלדין,אילולאהוראותסעיףקטן)א(,

לשנותהמסשבהןניכהאתסכוםהניכויע

בעלעסקזעירלאיהיהרשאילנכותאתסכוםהניכוי87העתנאיםלניכוי )א(
כאמורבסעיף87דאםמתקייםאחדמאלה:

הואמעסיקעובדים; )1(

הואאינומנהלפנקסיםקבילים; )2(

הייתהלובשנתהמסהכנסהמעסקאוממשלח )3(
ידשלאהופקהמיגיעהאישית;

חלקשאינוזניחמהכנסתומעסקאוממשלחיד )4(
התקבלמאדםשהואמעסיקובשנתהמס;

הניכויהנורמטיביניתןחלףשארהניכוייםהמותרים
העסק בעל כי לקבוע מוצע כן ועל הזעיר, העסק לבעל
הזעירשניכהאתהניכויהנורמטיבילאיהיהזכאילנכות
מהכנסתוהוצאותשהוצאובייצורההכנסהלפיהוראות
סעיפים17עד27עכמוכן,מוצעלקבועכילאיותרולבעל
עסקכאמורניכויבשלתשלומיביטוחלאומיומסמקביל
כאמורבסעיף47אעהניכויבשלתשלוםדמיביטוחלאומי
נלקח והוא הזעירים, העוסקים של המוחלט לרוב ניתן

בחשבוןבחישובשיעורהניכויהנורמטיביהמוצעע

כמוכן,ובדומהלמקריםאחריםשבהםניתנתהטבת
122לפקודה(,מוצע מסחלףניכויים)ראולדוגמהסעיף
השבח מס או ההון רווח מס חישוב לעניין כי לקבוע
מעסק ההכנסה בהפקת שימש אשר נכס במכירת החל
זעיר,יתווסףלשוויהמכירההסכוםהמרבישלהפחתאו
ניכה אילולא דין, כל לפי לנכותו ניתן שהיה ההפחתה
בעלהעסקהזעיראתהניכויהנורמטיביעהוראהזונקבעת
במקריםמעיןאלהמכיווןשרכיבהפחתשוכללבשיעור
הניכויהנורמטיביהמוצע)ההטבה(,ולפיכךישלראותאת
המצבכאילוניתןניכוינורמטיביחלףפחתבמהלךשנות
הפעילותשלהעסקהזעירעאילוהיומתחשביםגםבעלות
הנכסלצורךהפחתתרווחההוןבמכירתהנכס,אזיבעל

העסקהזעירהיהמקבלכפלהטבהע

בעל לקבל רשאי אשר והטבות ניכויים כי מובהר
באופן מצוין שלא אחרות הוראות מכוח הזעיר העסק
מפורשבסעיףשאינןחלות,יינתנוליחידנוסףעלהניכוי
הנורמטיביעכךלדוגמה,בעלעסקזעיריהיהרשאילנכות
ניכוילפיסעיף17)5א(המאפשרניכויסכומיםששילםיחיד
לקרןהשתלמותלעצמאים,וכןיהיהזכאילקבלאתהטבות

המסהניתנותבשלהפקדותפנסיוניותע

לסעיף 87ה המוצע

אפשרות את שיגבילו הוראות כמה לקבוע מוצע
שבעל כדי המוצע, לפי זעירע עסק לבעל הניכוי קבלת
עסקיוכללנכותאתסכוםהניכוינדרששהואלאיעסיק
עובדים,שינהלפנקסיםקבילים,שכלהכנסתושלהיחיד
מעסקאומשלחידבשנתהמסתהיההכנסהשהופקה
מיגיעהאישית,וכןששוםחלקמהכנסתולאיוחסאליו
מתאגידשקוףעהרציונללהוראההאחרונההואשכאשר
תאגידשקוףמפיקאתההכנסההואמנכהאתההוצאות
המותרותלפניייחוסההכנסהלבעלהזכויותבו,ועלכןאין
הצדקהלמתןניכוינורמטיבינוסףלמישהכנסתויוחסה

אליומאותותאגידע
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חלקמהכנסתומעסקאוממשלחידיוחסאליו )5(
מתאגידשקוףכהגדרתובסעיף64)א(;

יד ממשלח או מעסק מהכנסתו מ–25% יותר )6(
התקבלומאחדמאלה:

- "קרוב" זו, משנה בפסקת מקרובו; )א(
כהגדרתובסעיף88;

ממישהיהמעסיקובמועדכלשהובשלוש )ב(
שנותהמסהקודמות;

הואבעלשליטהבחברהכאמורבסעיף32)9(; )7(

הואאינועומדבתנאיאחרשקבעשרהאוצרע )8(

מס בשנת הניכוי סכום את שניכה זעיר עסק בעל )ב(
מסוימת,ובשנתהמסשלאחריהלאניכהאתסכוםהניכוי,
לאיוכללנכותאתסכוםהניכויגםבשתישנותהמסשלאחר

אותהשנתמסע

פטור
ממקדמות

פקידהשומהרשאילפטורבעלעסקזעירממקדמותכמשמעותן87וע
מגביית שהתועלת שסבר ובלבד א', בסימן שני לפרק י' בחלק
המקדמותמאותובעלעסקנמוכה,בהתחשבבסכוםהמסשצפוי

שישלםובסיכוןשלאיהיהניתןלגבותאתהמסבסוףהשנהע

נוסףעלכך,מוצעלקבועשלצורךקבלתהניכוייידרש
שכלהכנסתושלהיחידמעסקאוממשלחידבמהלךשנת
ממי התקבלה שלא הכנסה היא זניח, חלק למעט המס,
שהואמעסיקועההחרגהשלמישקיבלהכנסהממעסיקו
נועדהלמנועתכנונימסשבמסגרתםחלקמהכנסתהעבודה
הניכוי ניצול לצורך כעוסק ליחיד משולמת העובד של
הנורמטיביעלענייןזה,הכוונהבחלקזניחהיאליצורכללשל
זוטידברים,שלפיואיןלמנועמאדםלהיותבעלעסקזעיר
אםההכנסהמהמעסיקהיאשוליתומקריתעכךלדוגמה,אם
בעלהעסקהזעירמפיקאתהכנסתוממכירתמוצריםבעלי
שווינמוךלעשרותאומאותלקוחותבמהלךהשנה,ואחד
מהלקוחותהואבמקרהגםהמעסיקשלו,הדברלאיגרום

לכךשלאיוכללנכותאתסכוםהניכויהנורמטיביע

הוראותנוספותשמוצעלקבועלצורךמניעתתכנוני
מסלאלגיטימייםהןכיהיחידלאיהיהזכאילנכותאת
הניכויהנורמטיביבמקריםשבהםיותרמ–25%מהכנסתו
מעסקאומשלחידהתקבלהמקרובואוממישהיהמעסיקו
במועדכלשהובשלוששנותהמסהקודמות,וכןבמקרה
שהיחידהואבעלשליטהבחברהכהגדרתמונחזהבסעיף

32)9(לפקודהע

לבסוף,מכיווןשמדוברבמסלולחדשלחלוטין,ייתכנו
מקריםנוספיםשנישומיםיבקשולזכותבהקלותלבעלעסק
זעירבאופןשאינולגיטימי,ושרשויותהמסאינןיכולים
האוצר לשר להקנות מוצע כן, על הזאתע בעת לצפות
סמכותלקבועתנאיםנוספיםשבהתקיימםיחידלאיהיה
רשאילנכותאתהניכויהנורמטיביאולהיחשבכבעלעסק

זעירלצורךסעיףזהע

בסעיףקטן)ב(המוצע,מוצעלקבועכיאםיחידביקש
בשנתמסמסוימתלנכותאתהניכויהנורמטיבי,ובשנת
המסהאמורהאובשנתמסשלאחריהחדללהיותבעלעסק
זעיראושבחרשלאלנכותמהכנסתואתסכוםהניכוילבעל
עסקזעיר,הואלאיוכללשובולבקשלנכותאתהניכוי
הנורמטיבילבעלעסקזעירלמשךשנתייםנוספותעהוראה
הוצאות להסיט האפשרות על להקשות כדי נדרשת זו
משנהשבהנדרשניכויהוצאותנורמטיבילבעלעסקזעיר,

לשנהשבהנדרשוהוצאותמפורטותע

לסעיף 87ו המוצע

ככלל,לפיהוראותחלקי'לפרקשניבסימןא'לפקודה,
מישישלוהכנסהמעסקאומשלחידנדרשלשלםמקדמות

עלחשבוןהמסלאותהשנהע

לפטור רשאי יהיה השומה שפקיד לקבוע מוצע
ממקדמותכאמור,בעלעסקזעיר,אםהוכחלהנחתדעתו
נמוכה, עסק בעל מאותו המקדמות מגביית שהתועלת
עסק בעל אותו שישלם שצפוי המס בסכום בהתחשב

ובסיכוןשלאיהיהניתןלגבותאתהמסבסוףהשנהע

מכיווןשבמקריםרביםחבותהמסשלבעליעסקים
זעיריםנמוכה,צפוישפקידיהשומהישתמשובסמכותזו
ומרביתבעליהעסקיםהזעיריםיקבלופטורמלאמתשלום
מקדמותעמנהלרשותהמסיםאףיוציאהנחיותלפקידי
השומהבנושא,כדילקבועמדיניותאחידהשלהרשות

בענייןזהע
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שרהאוצררשאילקבועבתקנותסוגיעסקאות,הכנסותאומכירות87זעתקנות
שיוספואויוחרגוממחזורהעסקאות,בדרךכללאולסוגינישומים,

והכולבתנאיםשקבעע";

בסעיף134א,אחריפסקה)5(יבוא: )2(

בעלעסקזעירכהגדרתובסעיף87בע" )6("

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחילה

ותחולה

תחילתםשלסעיפים87בעד87זושלסעיף134אלפקודתמסהכנסה,כנוסחםבסעיף35ע
34לחוקזה,ביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(והםיחולועלהכנסותשלבעל

עסקזעירשהופקומיוםזהואילךע

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-951975,בסעיף1,בהגדרה"עוסקפטור",בסופהיבוא36ע
"ובלבדשניכהאתסכוםהניכויכמשמעותובסעיף87דלפקודתמסהכנסה"ע

חוקמסערךמוסף
-תחילה

תחילתושלסעיף1לחוקמסערךמוסף,כנוסחובסעיף36לחוקזה-37ע

לגבימישנרשםכעוסקלפיסעיף52לחוקמסערךמוסףאחרייוםפרסומושל )1(
חוקזה-ביוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(;

לגבימישנרשםכעוסקלפיסעיף52לחוקמסערךמוסףלפנייוםפרסומושלחוק )2(
זה-ביוםב'בטבתהתשפ"ח)1בינואר2028(ע

לסעיף 87ז

לקבוע מוצע העסקאות", "מחזור בהגדרה כאמור
שחישובמחזורהעסקאותלעניןפרקזה,יהיהבאותוהאופן
שבומחושבמחזורהעסקאותלענייןחוקמסערךמוסףעעל
אףהאמור,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלהוסיףאולגרוע
כללאולסוגי בדרך הכנסותאומכירות, עסקאות, סוגי
לסמכות בדומה וזאת שקבע, בתנאים והכול נישומים,

הנתונהלובסעיף175)ב(לפקודהע

לפסקה )2(

סעיף134אלפקודהמקנהסמכותלשרהאוצר,באישור
ועדתהכספיםשלהכנסת,לפטור,בתנאיםאובלאתנאים,
מחובתהגשתדוח,אתאותםיחידיםשמפיקיםהכנסות
134א מהסוגכמפורטבפסקאותהסעיףעכיום,לפיסעיף
ישראל תושב לפטור האוצר לשר סמכות אין האמור,
שישלוהכנסותמעסקאומשלחידמהגשתדוחשנתיע
לנוכחהתכליתשלהפחתתהבירוקרטיהלעוסקיםזעירים,
ובהמשךלמתןהניכויהנורמטיביכמוצעבהצעהזו,מוצע
להוסיףסמכותלשרהאוצרלפטורבעלעסקזעירמהגשת

דוחשנתיע

סעיף 35

כ' יהיהביום זה סימן של לקבועשתחילתו מוצע
בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(,והואיחולעלהכנסהשל

בעלעסקזעירשהופקהמיוםזהואילךע

בסעיף1לחוקמסערךמוסףמוגדר"עוסקפטור"  סעיפים 
כעוסקשמחזורהעסקאותשלובכלעסקיואינו  36 ו–37
זה סכום בסעיףע הקבוע מסוים סך על עולה 

עומד,נכוןלשנת2023,על107,692שקליםחדשיםע

לפיסעיף31)3(לחוקמסערךמוסף,עסקאותשלעוסק
פטורפטורותממסערךמוסףעפטורזהנקבעבעיקרבשל
טעמיםתפעוליים,ומתוךמטרהלהקלעלהבירוקרטיהשל
עסקיםזעיריםועלאכיפתהחוקעלידירשותהמסיםעמוצע
לקשורביןהמסלולשלעוסקפטורבמסערךמוסףוהמסלול
המוצעלבעלעסקזעירלענייןמסהכנסה,ולקבועשרקמי
שדרשהוצאותבמסהכנסהלפיהמסלולהנורמטיבי,יהיה

רשאילהירשםכעוסקפטורע

כךלמעשה,לפנייחידהבאלפתוחעסק,אםהוא
רשאילהירשםכעוסקפטור,יעמדושנימסלוליםשהוא
יוכללבחורביניהםעהמסלולהראשוןהואהמסלולהרגיל,
שבובעלהעסקיהיהחייבבתשלוםמע"מעלעסקאותיו,
את לנכות ויוכל תשומות, לקזז רשאי יהיה מנגד אך
הוצאותיובמסהכנסהלפיכלליהמיסויהרגיליםעעוסק
ותשומותיו הוצאותיו את לחשב חייב גם יהיה כאמור
באופןמפורטכדישיוכללדרושאתהתשומותשלוואת
הוצאותיובמסגרתהדוחותהתקופתייםהמוגשיםלמסערך
מוסףולמסהכנסהענוסףעלהמסלולהרגיליהיהפתוח
לפניעוסקכאמורמסלולמיוחדמופחתבירוקרטיה,שבו
חישובהמספשוטיותר,אךפחותמדויקעבמסלולזה,שבו
עסקאותיויהיופטורותממסערךמוסף,הואלאיוכללנכות
מסתשומות,והואיהיהחייבלנכותאתהניכויהנורמטיבי
במסהכנסהעעוסקבמסלולהמיוחדלאיידרשלהגישדוח
שנתיבמסהכנסה,אולחשבבאופןמפורטאתהוצאותיו

ותשומותיובמהלךהשנהע

כאמורלעיל,היתרוןשלשילובהמסלוליםהואבפשטות
שלהמסלולהמאוחדעמסלולכזהיקלעלעוסקיםזעירים
להביןולמלאאתחובותיהםמולרשותהמסים,חובותשיהפכו
לפשוטותוברוריותבעקבותהמסלולהחדשעכמוכן,הוא
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-961995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,38ע
בסעיף345)ב()1(,בפסקתמשנה)א(,בסופהיבוא"ובלבדשלאחלותעליוההוראות

לענייןסכוםהניכוילבעלעסקזעירכהגדרתובסעיף87בלפקודתמסהכנסה"ע

חוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף345)ב()1()א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף38לחוקזה,ביום39ע
כ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(,והואיחולעלדמיביטוחהמשתלמיםבעדשנת

המס2024ואילךע

סימן ב': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-40-971975ע

)3(יבוא"למעטלענייןיבואשירותדיגיטלישהוראות 16,בסוףפסקה בסעיף )1(
סעיף16אחלותבעניינו";

ממקדאתמסלולהעוסקהפטורבמסערךמוסףרקבאותם
עסקיםשבאמתמתקשיםלנהלאתהבירוקרטיההנדרשתע

עסקים, לאותם משמעותי בשינוי שמדובר מכיוון
מוצעשתחילתושלסעיףזהלגבימישנרשםכעוסקפטור
52לחוקמסערךמוסףאחרייוםפרסומושל לפיסעיף
2025(ע בינואר 1( התשפ"ה בטבת א' ביום יהיה זה חוק
52 לעומתזאת,לגבימישנרשםכעוסקפטורלפיסעיף
תינתן החוק, של פרסומו יום לפני מוסף ערך מס לחוק
תקופתהסתגלותארוכהיותר,ולגביויוםהתחילהיהיה

ביוםב'בטבתהתשפ"ח)1בינואר2028(ע

הביטוח לחוק 345)ב()1()א( לסעיף בהתאם  סעיפים 
]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)בפרק הלאומי  38 ו–39

לביטוח המוסד הלאומי(, הביטוח חוק - זה 
לאומימקבלשומותמרשותהמסיםומפחיתמןההכנסה
ודמיביטוח הלאומי הביטוח חישובדמי לצורךקביעת
הבריאות,סכומיםהמותריםבניכויבהתאםלהוראותסעיף
47אלפקודהעסכומיםאלההם52%מדמיביטוחהלאומי
ששולמוומסמקביל)שכבראינומשולםזהשנים(עמוצע
להבהירבחוקהביטוחהלאומי,כיבעלעסקזעירשבחר
במסלולהניכויהנורמטיביאושחלותעליוהוראותהניכוי
ניכויים מהכנסתו להפחית יוכל לא כאמור, הנורמטיבי
בהתאםלהוראותסעיף47אלפקודה,מכיווןשהדברמהווה

כפלניכויע

סימן ב': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא 
שירותים דיגיטליים

מוצעתיקוןלחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975  כללי
)בסימןזה-חוקמע"מ(,אשרנועדלאפשרגבייה 
יעילהשלהמסהחלבשלרכישהשלשירותיםדיגיטליים
)כפישיפורטובהמשך(מספקיםבין–לאומייםאשרמושבם
אלה שירותים מתן על החל המס גביית בישראלע אינו
חיונית,הןלשםאכיפתתשלוםמסאמתוהגדלתהכנסות
המדינהממסיםוהןלצורךמניעתאפליהלרעהשלעסקים
ישראלייםהמספקיםללקוחותיהםשירותיםדומים,תחת

נטלמסמלאע

על הניתנים שירותים בעד מסים בגביית הקושי
ידיספקיםאשרמיקומםאינובמדינתמושבםשלצרכני
השירותים,זוכהלדיוןבין–לאומינרחבבשניםהאחרונותע
הצעדיםהמוצעיםבסימןזהיושמובמדינותרבותואףנכללו
)BaseErosionandProfitShiftingBEPS(בהמלצותפרויקט
שלארגוןהOECD,אשרפורסמובחודשאוקטובר2015

)להלן-המלצותBEPS(ע

בהתאםלמצבהחוקיהחלכיום,תשלוםהמע"מבשל
קבלתשירותיםמאתתושבחוץאשראינוחייבברישוםלפי
סעיף60לחוקמע"מחלעלמקבלהשירות-ביןשמקבל
השירותמסווגכחייבבמסוביןשמדוברבאדםפרטיעואולם
ה–OECD,קייםקושירב בהרחבהבסקירות כפישנדון
בגבייתמע"ממאנשיםפרטיים,להבדילמבתיעסקעלנוכח
לחייבתושבי BEPS,מוצע להמלצות האמור,ובהתאם
חוץהמספקיםשירותיםאלהברישוםבישראלובתשלום

המע"מהנובעמהשירותיםהניתניםעלידםע

כאמורבסקירותה–OECD,אחתהמטרותהמרכזיות
כל של מושבם שבהם במקרים המע"מ חיובי בהסדרת
היא מהצדדיםלעסקההואבשתימדינותשונות, אחד
למנועמצבשלכפלמס,אולחלופין-העדרחבותבמסע
התיקוןהמוצעלהלןתואםאתהאסדרההנהוגהבמדינות

ה–OECD,ככלל,מתיישבעםעיקרוןמנחהזהעיובהרכי
התיקוןהמוצעבסימןזהאינובאלגרועמסמכותהשל
רשותהמסיםמכוחסעיף60לחוקמע"מלדרושממישיש

לועסקיםבישראללהירשםבישראלכעוסקע

לפסקה )1( סעיף 40  

16לחוקמע"מקובעעלמיתחולחבות סעיף 
)3( בפסקה השאר, בין בסעיףע המפורטים במקרים המס
נקבעכיביבואלרבותיבואטוביןבלתימוחשיים,החייב
במסהואבעלהטוביןעלנוכחההסדרהמוצעבענייןחבות
המסבמתןשירותיםדיגיטלייםעלידיתושבחוץלתושב
ישראל,מוצעלהחריגענייןזהמהוראתהפסקההאמורהע
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אחריסעיף16יבוא: )2(

"החייבבתשלום
המסבמתןשירות

דיגיטלי

בסעיףזה-16אע )א(

"זירהדיגיטלית"-מערכתמקוונתהמשמשתלביצועעסקאות
ביןנותנישירותדיגיטלילביןמקבלישירותדיגיטלי;

"מפעילחנותמקוונת"-מפעילזירהדיגיטלית,ולגבישירות
דיגיטליהניתןשלאבאמצעותזירהדיגיטלית-נותן

השירות;

"שירותדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

שירותהניתןבאופןממוכןבאמצעותהאינטרנט )1(
אובאמצעותרשתאלקטרוניתאחרת,אשרמאפשר,
ביןהשאר,פעילותמקוונת,תיווךביןמוכרטוביןאו
נותןשירותיםלקונהוכןמכירתטוביןבלתימוחשיים
אומוצריםדיגיטלייםובכללזהאספקתתכניםקוליים
אוחזותיים,הוראהמרחוק,אספקתתוכנותויישומונים
לרבות משחקים מוזיקה, ספרים, אספקת ושדרוגם,

משחקימזלוהימורים,תוכניותטלוויזיהוסרטים;

אותות, של לקבלה או להעברה בקשר שירות )2(
מילים,צלילים,תמונותאוכלמידעאחר,באמצעות
סיבאופטי,רדיואומערכתאלקטרומגנטיתאחרת,ובכלל

זהשירותיטלפוניה,פקסושירותיגישהלאינטרנט;

שירותישידורטלוויזיהאורדיו; )3(

"תושבחוץ"-תושבחוץכהגדרתובסעיף1,כשהואנמצא
מחוץלישראלואיןלועסקיםאופעילותבישראל;

לפסקה )2(

ההסדר את מע"מ, לחוק 16א מוצעלקבוע,בסעיף
בענייןחבותהמסבעדמתןשירותיםדיגיטלייםלתושב
ישראלמאתתושבחוץעלצורךכךמוצעלהגדיר"שירות
טלפוניה, שירותי השאר, בין הכולל, כשירות דיגיטלי"
שירות וטלוויזיה, רדיו שידורי לאינטרנט, גישה פקס,
מוכרטובין תיווךבין שירות פעילותמקוונת, המאפשר
אונותןשירותיםלקונה,שירותהניתןבאופןממוכןעל
הוראה חזותיים, או קוליים תכנים אספקת מחשב, ידי
מוזיקה, ספרים, ויישומונים, תוכנות אספקת מרחוק,
משחקיםלרבותמשחקימזלוהימורים,תכניותטלוויזיה,
סרטיםומכירתטוביןבלתימוחשייםענוסףעלכךמוצע
דיגיטלית זירה כמפעיל מקוונת" חנות "מפעיל להגדיר
)שהיא,עלפיהגדרתההמוצעת,מערכתמקוונתלביצוע
עסקאותביןנותנישירותיםדיגיטלייםומקבליהם(,ואם
לאניתןבאמצעותפלטפורמהכזו- הדיגיטלי השירות

יהיההמפעילמישנתןאתהשירותהדיגיטליע

כמוכןמוצעלהגדירלצורכיההסדרהמוצעמיהו
"תושבחוץ"ו"תושבישראל",באופןהמזההאתתושב

החוץכיחידשיושבדרךקבעמחוץלישראלואםזהתאגיד
-נרשםאוהתאגדרקמחוץלישראל,ואשרנמצאמחוץ
לישראלואיןלועסקיםאופעילותבישראל;מוצעלהגדיר
"תושבישראל"באופןשמאפשרזיהוישלמקבלהשירות
הדיגיטליככזה,ולפיכךההגדרההמוצעתמתבססתעל
סממניםמקומייםשמפעילהחנותהמקוונתיכוללזהות:
מקוםמושבו;אמצעיהתשלוםשלו;הציודאוהתשתית
הנייחתשבאמצעותםקיבלאתהשירות,אובאופןאחר

בהתאםלכלליםשקבעהמנהללענייןזהע

בסעיף לקבוע מוצע האמורות, להגדרות בהתאם
קטן)ג(כיחובתתשלוםהמסבמתןשירותדיגיטלימתושב
חוץלתושבישראלשאינועוסק,מלכ"ראומוסדכספי,
תחולעלמפעילהחנותהמקוונת)מפעילהזירהאונותן
לעוסק, השירות ניתן העניין(ע לפי הדיגיטלי, השירות
- המס בתשלום החייב יהיה כספי, למוסד או למלכ"ר
מקבלהשירות,זאתבהתאםלמצבהקייםהיוםעעודמוצע
לקבוע,בסעיףקטן)ב(,כיתושבחוץהנותןשירותדיגיטלי
כספי מוסד או מלכ"ר עוסק, כי ידרוש ישראל לתושב

יצהירועלהיותםחייביםבמסבמועדהתשלוםע
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מפעילחנותמקוונת שזוההעלידי מי "תושבישראל"-
יותר או אחד לפי מישראל דיגיטלי שירות כמקבל
מאלה:מקוםמושבו;אמצעיהתשלוםשלו;הציודאו
התשתיתהנייחתשבאמצעותםקיבלאתהשירות,או

באופןאחרבהתאםלכלליםשקבעהמנהללענייןזה;

תושבחוץהנותןשירותדיגיטלילתושבישראלידרוש, )ב(
במועדהתשלוםבעדהשירותהאמור,כיחייבבמסימלא

הצהרהבדברהיותוחייבבמסע

במתןשירותדיגיטלימאתתושבחוץלתושבישראל, )ג(
יהיההחייבבתשלוםהמס-

השירות מקבל אם - המקוונת החנות מפעיל )1(
הדיגיטליהואתושבישראלשאינוחייבבמס;

מקבלהשירותהדיגיטלי-אםהואתושבישראל )2(
החייבבמסע";

בסעיף29,אחריפסקה)1ב(יבוא: )3(

בעסקהשסעיף16אחלעליה,יחולהחיובבמסעםקבלתהתמורהועל ")1ג(
הסכוםשהתקבלע";

אחריסעיף92יבוא: )4(

"פרק י"ג1: תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי

בפרקזה-92אעהגדרות

"חייבברישום"-כמשמעותובסעיף92ב;

"מפעילחנותמקוונת","שירותדיגיטלי"ו"תושבישראל"-
כהגדרתםבסעיף16אע

לפסקה )3(

מע"מ, לחוק 29 סעיף הוראות את להתאים מוצע
לענייןמועדהחיובבמסבמקריםמיוחדים,כךשהסעיף
יכלולהתייחסותלמועדהחיובבמסבמקרהשלמתןשירות

דיגיטלי,שיחולעםקבלתהתמורהועלהסכוםשיתקבלע

לפסקה )4(

מוצעלהוסיףלחוקמע"מאתפרקי"ג1שעניינו"תושב
חוץהנותןשירותדיגיטלי",ולרכזבפרקזה,בסעיפים92אעד
92ההוראותהמסדירותאתחובתהרישום,הדיווח,התשלום

ושמירתהמידעשיחולועלתושבהחוץ,כמפורטלהלן:

92אמוצעלקבועאתההגדרותהרלוונטיות בסעיף
בסעיף שנקבעו כפי להגדרות בהפניה הפרק, להוראות
16א;כמוכןמוצעלהגדיר"חייבברישום",בדרךשלהפניה
לסעיף92ב,אשרעליויחולוהוראותהפרקכפישיפורט
המפעיל חוץ תושב כי לקבוע מוצע 92ב, בסעיף להלן;
יהיה דיגיטלי, שירות ניתן שבאמצעותה מקוונת חנות

חייבברישוםבישראלעתושבהחוץלאיירשםכעוסק,אלא
במרשםייעודינפרד,במועדובדרךכפישיקבעשרהאוצר;
בסעיף92ג,מוצעלקבועכיתושבהחוץיגישדוחתקופתי
למנהלבדרךשקבעשרהאוצרלתקופהשקבע,בצירוף
התקבולים סך את יכלול הדוח ממנוע הנובע התשלום
ידו על שניתנו הדיגיטליים השירותים כל בעד שקיבל
לתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמסהנובע
מהם;בסעיף92דמוצעלקבועהוראותבענייןשמירתמידע,
נתוניםומסמכים,לפרקזמןשל7שניםממועדהדוחבאופן
שיאפשרגיבויוהפקתהמסמכיםאםתידרשעלידימנהל

רשותהמסיםע

בסעיף92המוצעלקבועכימנהלרשותהמסיםיהיה
רשאילהוציאלתושבהחוץדרישותתשלוםאםיתבררכי
דוחשהוגשאינומלאאואינונכוןולענייןזהיחולוהוראות
החוקהעיקריבנושאהשגהוערעורבשינוייםהמחויביםע
מוצעלקבועכיאתדרישתהתשלוםיכולהמנהללהוציא
עד7שניםלאחרהגשתהדוח,ומשניתנהיהיהעלהחייב

ברישוםלשאתבתשלוםעלפיהבתוך30ימיםע
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רישוםתושבחוץ
הנותןשירות

דיגיטלי

תושבחוץהמפעילחנותמקוונתשבאמצעותהניתןשירות92בע
דיגיטלילתושבישראל,חייבברישום,במרשםשיקבעשר

האוצרלצורךביצועפרקזה,במועדובדרךשיקבעע

חובתדיווחתקופתי
וחובתתשלוםמס

בעדמתןשירות
דיגיטלי

חייבברישוםיגישדוחתקופתילמנהל,לתקופהשקבעשר92גע
האוצר)בפרקזה-תקופתהדיווח(,באופןובמועדיםשקבע
)בפרקזה-הדוחהתקופתי(;בדוחהתקופתייפרטאתסך
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנועל
ידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמסהנובע
מהם;כמוכןישלםאתהמסהמגיעלתקופתהדיווח,עם

הגשתהדוחהתקופתיע

שמירתמידע,
נתוניםומסמכים

והמסמכים92דע הנתונים המידע, את ישמור ברישום חייב
ידו על שניתנו הדיגיטליים השירותים למתן המתייחסים
7שניםהחל לתושבישראלבתקופתהדיווח,לתקופהשל
ממועדהגשתהדוחהתקופתי,באופןשיאפשרגיבויוהפקה
זמינהשלהם,לפידרישתהמנהלבהתאםלסמכותולפיסעיף

108)א(,בתוך30ימיםממועדדרישתוכאמורע

סברהמנהלכיהדוחהתקופתישהגישחייבברישום92העדרישתתשלום )א(
אינומלאאואינונכון,אוכיתשלוםהמסחסר,רשאיהוא
לשוםלפימיטבשפיטתואתהמסהמגיעולדרושמהחייב
ברישוםאתתשלוםהמסהחסר)להלן-דרישתתשלום(,
ובלבדשדרישתהתשלוםתימסרלחייבברישוםבתוךתקופה
שלאתעלהעל7שניםמהמועדשבוהגישאתהדוחהתקופתי

האמור;מסירתדרישתתשלוםיכולשתיעשהבאופןמקוון;

נמסרהלחייבברישוםדרישתתשלום,ישלםאתהסכום )ב(
האמורבדרישתהתשלוםבתוך30ימיםממועדמסירתהכאמור;

בשינויים ו־83, 82 סעיפים יחולו תשלום דרישת על )ג(
המחוייביםע"

תחילתושלסימןזהביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(ע41עסימןב'-תחילה

סימן ג': הקצאת מספרי חשבוניות

תיקוןחוקמס
ערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-42-981975ע

בסעיף38,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

כ' ביום תהיה זה סימן של תחילתו כי מוצע  סעיף 41 
בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(וזאתכדילאפשר 
למשרדיהממשלהולתושביהחוץהנוגעיםלענייןלהיערך

לכניסתהוראותהסימןלתוקףע

סימן ג': הקצאת מספרי חשבוניות

בישראלקיימתבשניםהאחרונותתופעהרחבת  סעיף 42
היקףשלהפצתחשבוניותמסשהוצאושלאכדיןע 
תופעהזוגורמתלנזקהנאמדבמיליארדישקליםחדשים
בשנהלקופתהמדינהעכדילהתמודדעםהתופעהולמנוע

מראשהוצאהשלחשבוניותמסשלאכדין,מוצעלבצע
תיקוניםבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975)בסימןזה-חוק
מסערךמוסף(,ולהקיםמערךבקרהעלהוצאתחשבוניות
מסשסכומן,בלאהמס,עולהעל5,000שקליםחדשיםעמוצע
לעשותזאתבאמצעותהקצאתמספריםלחשבוניותבטרם

הוצאתהחשבוניותמהעוסקיםללקוחותיהםע

לפסקה )1(

זכאי עוסק כי קובע מוסף ערך מס לחוק 38 סעיף
לנכותמהמסשהואחייבבומסתשומותהכלול,ביןהשאר,

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשפ"ב,עמ'247ע 98
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הכלול התשומות מס ניכוי יותר לא )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")א1(
בחשבוניתמסשסכומה,בלאהמס,עולהעל5,000שקליםחדשיםושאינהכוללת
מספרשהקצהלההמנהללפיסעיף47)א2()2(או)3()ב()1(או)א4()להלן-מספר

שהקצההמנהל(ע";

במקוםסעיף40איבוא: )2(

"מסתשומותשל
עסקבהקמה

עלאףהאמורבסעיפים38ו־40,מסתשומותששילםעוסק40אע
לפנירישומוכדיןיהיהניתןלניכוי,ובלבדשמתקיימיםשני

אלה,לפיהעניין:

נרכשו שהתשומות המנהל, של דעתו להנחת הוכח )1(
בשלביהקמתהעסקושימשולהקמתו;

אםסכוםחשבוניתהמס,בלאהמס,עולהעלהסכום )2(
האמורבסעיף38)א1(,היאכוללתמספרשהקצהלההמנהל;

והכולאףאםחשבוניתהמס,הצהרתהייבואאומסמךאחר
שאישרהמנהללפיסעיף38)א(,לאהוצאועלשםהעוסקע";

בסעיף43א- )3(

בסעיףקטן)א(,אחרי"חשבוניתמס"יבוא"ובלבדשאםסכוםחשבוניתהמס, )א(
בלאהמס,עולהעלהסכוםהאמורבסעיף38)א1(,היאכוללתמספרשהקצהלה

המנהל";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ובלבדשאםסכוםחשבוניתהמס,בלאהמס, )ב(
עולהעלהסכוםהאמורבסעיף38)א1(,היאכוללתמספרשהקצהלההמנהל";

בחשבוניתמסשהוצאהלוכדיןעמוצעלתקןאתסעיף38
האמור,ולקבועכילאיתאפשרלנכותאתמסהתשומות
הכלולבחשבוניתמסשסכומה,בלאמס,עולהעל5,000
שקליםחדשיםאםהיאאינהכוללתמספרשהקצהלה
המנהלכהגדרתובסעיף1לחוקמסערךמוסף)בסימןזה

-המנהל(ע

מביצוע להימנע עוסקים לעודד צפוי זה תיקון
במקריםשבהםאיןמספרשהוקצהלחשבונית עסקאות
הוצאת על הפיקוח להגברת יביא יוצא וכפועל המס,
ניכויה ולפני ההוצאה בשלב כדין, שלא מס חשבוניות

בפועלעלידיהעוסקע

לפסקה )2(

סעיף40אלחוקמסערךמוסףעוסקבאפשרותלנכות
מסתשומותששילםעוסקבשלבהקמתהעסק,לפנירישומו
מס ניכוי שלצורך ולקבוע הסעיף את לתקן מוצע כדיןע
תשומותלפיסעיףזה,אםסכוםחשבוניתהמס,בלאהמס,
עולהעלהסכוםהאמורבסעיף38)א1(המוצע,עליהלכלול

מספרשהקצהלההמנהללפיסעיף47לחוקע

לפסקה )3(

סעיף43אלחוקמסערךמוסףעניינוניכוימסבמכירת
מקרקעיןעלידיעוסקפטוראובמכירתמקרקעיןהמהווה

עסקתאקראי,ונקבעתבוזכאותלניכוימסששולםבעת
רכישתהמקרקעיןעמוצעלתקןאתהסעיףולהתנותאת
ניכויהמסהכלולבחשבוניתמס,שסכומהבלאהמסעולה
עלהסכוםהאמורבסעיף38)א1(המוצע,בכךשהוקצהלה

מספרלפיסעיף47לחוקע

לפסקה )4(

מוצעלתקןאתסעיף47לחוקמסערךמוסף,הנוגע
במס חייבת עסקה לגבי להוציא מורשה עוסק לזכות
עוסק כי ולקבוע עסקה, חשבונית במקום מס חשבונית
מורשהיהיהרשאילבקשמהמנהל,באופןמקוון,להקצות
לחשבוניתהמסמספר)בסימןזה-בקשתהקצאה(,וכיהוא
יהיהחייבלעשותכן,לבקשתהקונה,אםסכוםהחשבונית,
בלאמס,עולהעלהסכוםהקבועבסעיף38)א1(המוצע,

כלומרעל5,000שקליםחדשיםע

מוצעכיההסדרהאמורלאיחולבעסקהשלגביהחל
מסערךמוסףבשיעוראפס,וזאתכדישלאלהחילובמקרים

בהםממילאאיןמסלניכויע

לאחרקבלתבקשתהקצאה,רשאיהמנהל,בשלקיומו
שליסודסבירלחשששמדוברבחשבוניתשתוצאשלא
כדין,להחליטשלאלהקצותמספרלחשבוניתהמס)בסימן
זה-החלטהמקדמית(עבמקרהשבוהמנהלהחליטכאמור,
הואיזמןאתהמבקש,באמצעותהודעהמקוונתשתישלח
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בסעיף47- )4(

בסעיףקטן)א(,הקטעהחלבמילים"שמספרההוקצה"עדהמילים"סעיף )א(
69)א2("-יימחק;

בסעיףקטן)א1(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(או)א2("; )ב(

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ג(

)א(,")א2( עוסקמורשההמוציאחשבוניתמסכאמורבסעיףקטן )1(
רשאילבקשמהמנהללהקצותמספרלחשבוניתהמס)בסעיףקטן
זה-המבקש(,ובעסקהשסכומה,בלאהמס,עולהעלהסכוםהאמור
בסעיף38)א1(,חייבהואלעשותכןלפידרישתהקונה;האמורבסעיף
קטןזהיחוללענייןחשבוניתמסשהוצאהבשלעסקהשהמסשחל

לגביהאינובשיעוראפסע

המבקשיגישאתהבקשהכאמורבפסקה)1(באופןמקווןכפי )2(
שיורההמנהל;הקצההמנהלמספרלחשבוניתהמס,יצייןהמבקש

אתהמספרעלגביחשבוניתהמסע

היהלמנהליסודסבירלחשששחשבוניתהמסשלגביההוגשה )3(
הבקשהתוצאשלאכדין,רשאיהואלהחליטשלאלהקצותמספר
לחשבוניתהמס)להלן-החלטהמקדמית(;החליטהמנהלכאמור
-ישלחלמבקשאתההחלטההמקדמיתבאופןמיידי,בהודעה
ההודעה בה; למפורט בהתאם לפעול למבקש ויאפשר מקוונת,

המקוונתתכלולאתאלה:

הזמנהשלהמבקשלהביאלפניהמנהלאתטענותיו )א(
בתוךשלושהימיעסקיםמיוםשליחתההודעההמקוונת

)בסעיףזה-השימוע(;

אפשרותלסמןבאופןמקווןאתבחירתובאחתמאלה: )ב(

לעוסקבאופןמיידי,לשימועשיתקייםבתוךשלושהימי
עסקיםממועדההחלטההמקדמיתעמוצעכיעודבטרם
מועדהשימועיבהירהמנהללמבקשבכתבאתהעילה

להחלטההמקדמיתע

של זכותו בדבר הודעה גם תכלול המקוונת ההודעה
המבקשלבחורביןשתיאפשרויות:

אפשרותלהעביראתחבותהמסלקונה)היפוךהחיוב(, )1(
וזאתבתנאישהקונההואעוסק,המסכיםלקבלעלעצמו
אתתשלוםהמסעהעברתחבותהמסלקונהנועדהלאפשר
רציפותשלמהלךהעסקיםהרגיל,בעיקרבמקריםשבהם
גורםהזמןעשוילהיותמשמעותילעצםקיומהשלהעסקה;

אפשרותשלהמבקשלהוציאלקונהחשבוניתמסבלי )2(
שהוקצהלהמספר,ואולםהוראותסעיף38)א1(המוצע,
על בהסתמך תשומות מס לנכות ניתן יהיה לא ולפיהן

חשבוניתמסכאמור,יחולוע

בהתאםלכלליהמשפטהמינהלי,בטרםהטלתמגבלה
עלידירשותמינהליתישלערוךשימועעבענייננו,בשל

מאפייניההייחודייםשלתופעתההפצהשלחשבוניותמס
שהוצאושלאכדיןוניכויהמסהגלוםבהן,שהיקפההפך
אותהלמכתמדינה,ישמקוםלחריגהמתוחמתמהכלל
מניעתי מודל שהוא המוצע המנגנון באמצעות האמור
ביסודועמנגנוןזה,מצדאחד,מאפשרלרשותהמינהלית
לקבלהחלטהמקדמיתבטרםהוצאתהחשבונית,ומצדשני,
מורהלהלקייםשימועבסדזמניםמקוצר,במטרהלמתן
אתחשיפתהעוסקיםלפגיעה,תוךמתןאפשרותלהעביר
אתהחבותבמסלקונה,אשראףהיאממתנתאתהפגיעהע

לעוסק, תינתן שימוע של לקיומו הזכות כי יובהר
ביןהעוסקיבחרלפעוללפיאחתהחלופותהאמורותובין

אםלאוע

לאחרהשימוע,יעבירהמנהללעוסקאתההחלטה
המבקש שבו במקרה ההקצאהע לבקשת בנוגע הסופית
ההחלטה את יראו השימוע, לקיום זכותו את ניצל לא
המקדמיתכהחלטהשהתקבלהבשימוע,שלאלתתמספרע

עלהחלטתמנהלבשימועשלאלתתמספרתעמוד
למבקשהאפשרותלהגישהשגהוערעורע
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הוא אם לקונה, מקוונת הודעה ישלח המנהל )1(
תשלום את עצמו על לקבל לקונה יוצע ובה עוסק,
המסבשלהעסקה;הודעהכאמורתכלולמספרבעבור
חשבוניתהמסשיוציאהקונה,אםיבחרלקבלעלעצמו

אתתשלוםהמסויאשרזאתבאופןמקוון;

המבקשיוציאלקונהחשבוניתמסבלישהוקצה )2(
להמספר,והוראותסעיף38)א1(יחולולענייןזהע

בסעיף כאמור המס תשלום את עצמו על הקונה קיבל )3 )א
קטן)א2()3()ב()1(,יחולוההוראותשלהלן:

הקונהיוציאחשבוניתמסערוכהעלשמוהואויצייןבהאת )1(
המספרשהקצהלההמנהל;הקונהידווחעלהעסקהבדוחשעליו

להגישבשלעסקאותיולפיפרקי"א;

המבקשיוציאחשבוניתמסשבהתדווחהעסקהכאילוהיה )2(
חלעליהמסבשיעוראפס,יצייןבהאתהמספרשהוקצהלחשבונית

המסכאמורבפסקה)1(וכןכיהיאהוצאהמכוחסעיףקטןזהע

עלשימועלפיסעיףקטן)א2()3()א(יחולוההוראותהמפורטותלהלן: )א4(

עדקיומושלהשימוע- )1(

העילה את בהקדם, בכתב, למבקש המנהל יבהיר )א(
להחלטההמקדמיתשלאלהקצותמספרלחשבוניתהמס;

המבקשלאיקבלמספרלאותהחשבוניתמס,אלאאם )ב(
כןהחליטהמנהלאחרת;

המנהלרשאילקייםאתהשימועבאמצעותהיוועדותחזותית; )2(
זו,"היוועדותחזותית"-תקשורתביןכמהמוקדים לענייןפסקה

המאפשריםהעברתתמונהוקולבזמןאמת;

בחרהמבקששלאלהתייצבלשימוע,יראובהחלטההמקדמית )3(
החלטהשלאלהקצותמספרכאמורבפסקה)4(רישה;

החליטהמנהללאחרקיוםהשימועכיהוצאהשלחשבונית )4(
המסבנסיבותהענייןתהיהשלאכדין-לאיקצהלהמספר;לא
את יראו השימוע, מתום אחד עסקים יום בתוך המנהל החליט
הבקשהלהקצאתמספרכאילוהתקבלהוהמנהליקצהלחשבונית

המסמספר;

עלההחלטהשלאלהקצותלחשבוניתהמסמספרלפיפסקה)4( )5(
רשאיהעוסקלהשיגלפניהמנהלבתוךשלושיםימיםלאחרקיום
השימוע,אובמועדמאוחריותרשהתירהמנהלמטעמיםמיוחדים;

עלהשגהלפיפסקהזויחולוהוראותאלה:

המנהליחליטבהשגהבתוךשישיםימיםמיוםהגשתה; )א(
לאהחליטהמנהלבהשגהבתוךהתקופההאמורה,יראואת

ההשגהכאילוהתקבלה;
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הודעהעלהחלטתהמנהלבהשגה,ועלנימוקיה,תומצא )ב(
למבקש;

מישקיבלאתההחלטהלאחרקיוםהשימוע,לאיחליט )ג(
בהשגהעליה;

איןבהגשתהשגהלפיפסקהזוכדילגרועמסמכויות )ד(
המנהלעלפיהוראותאחרותבחוקזה;

עלהחלטתהמנהלבהשגהלפיפסקה)5(רשאיהעוסקלערער )6(
לפניביתהמשפטהמחוזי,והוראותסעיף83)ב(ו–)ג(יחולולענייןזהע"

סעיףקטן)ד(-בטל; )ד(

בסעיף69א,בסעיףקטן)ב(,אחרי"הרישוםשלהקונה"יבוא"ולגביכלחשבונית )5(
מסהכוללתמספרשהקצהלההמנהל-יצויןהמספר";

בסעיף113- )6(

סעיףקטן)א1(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)2(-תימחק; )ב(

)ג(,המילים"עלאי־ההקצאהאועלההקצאהבתנאים,לפי בסעיףקטן )ג(
העניין"-יימחקוע

תחילתושלסימןזהביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024()בסימןזה-יום43עסימןג'-תחילה )א(
התחילה(ע

השררשאילדחותבצואתיוםהתחילהע )ב(

סימןזהיחוללענייןחשבוניותמסשיוציאעוסקמיוםהתחילהואילךע44עסימןג'-תחולה

סימן ד': שיפור הליך השומה באמצעות קבלת נתונים פיננסיים

סעיף47לחוקמסערךמוסףקובעבסעיףקטן)ד(כי
"מספריחשבוניותהמסיוקצולעוסקעלידיהמנהלבאופן
שנה, כל של בנובמבר עד30 המנהל, שיורה כפי מקוון,
לשימושובשנהשלאחרמכן,כולהאוחלקהע"בשלשינוי
מנגנוןהקצאתמספריםלחשבוניותמסעלידיהמנהל,כאמור

בתיקוןהמוצע,סעיףקטןזהאינונדרשעודומוצעלבטלוע

לפסקה )5(

סעיף69אלחוקמסערךמוסףקובעאתהפרטיםשיש
לצייןבדוחתקופתימפורטעמוצעלקבועכיבמקריםשבהם
עוסקמדווחבמסגרתדוחכאמורעלחשבוניתמסשהוקצה
המספר את לציין עליו יהיה המנהל, ידי על מספר לה

שהוקצהכאמורבדוחע

לפסקה )6(

הוצאת באיסור דן מוסף ערך מס לחוק 113 סעיף
חשבוניתמסעסעיףקטן)א1(עניינואי–הקצאתחשבונית
מסכאמורבסעיף47)ד(לחוקעלנוכחביטולושלסעיף47)ד(
האמור,סעיףקטן)א1(מתייתרומוצעלבטלועבהמשךלכך,
מוצעלהתאיםאתסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף113

האמור,המתייחסיםלאמורבסעיףקטן)א1(,ולתקנםע

וזהנוסחושלסעיףקטן)א1(שמוצעלבטלו:

עוסקהחייבבדיווחמפורטכאמורבסעיף69א)ז(שנוהג ")א1(
להוציאחשבוניותמסשלאכדין,יתרהבוהמנהלויפרט
בהתראהאתהפגם;קייםלדעתהמנהלחשששהעוסקיוסיף
לעשותכן,רשאיהמנהלשלאלהקצותלומספריחשבוניות
מס,כאמורבסעיף47)ד(,לתקופהשיקבעאולהקצותלומספרי

חשבוניותבתנאיםשיקבע,לרבותדרישתערובהע"

כ' ביום יהיה זה סימן של תחילתו כי מוצע  סעיף 43 
בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(,וכישרהאוצר 
יהיהרשאיבצולדחותאתיוםהתחילה,וזאת,ביןהשאר,

מטעמיםתפעולייםע

מוצעלקבועכיהחוקיחוללענייןחשבוניותמס  סעיף 44
שהוצאומיוםתחילתושלסימןזהואילךע 

סימן ד': שיפור הליך השומה באמצעות קבלת נתונים 
פיננסיים

הסימןהמוצעלהלןפורסםברשומותכהצעת  כללי
חוקלהעמקתגבייתהמסיםולהגברתהאכיפה 
)אמצעיםלאכיפתתשלוםמסיםולהרתעהמפניהלבנתהון(
)תיקוניחקיקה(,התשע"ה-2015,בהצעותחוקהממשלה-
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תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסה99,אחריסעיף141ביבוא:45ע

"חובתדיווחשל
גוףפיננסי

בסעיףזה-141גע )א(

"גוףפיננסי"-אחדמאלה:

גוףפיננסיכהגדרתובחוקבנקישראל,התש"ע- )1(
;1002010

שירותי בחוק כהגדרתם תשלום שירותי נותן )2(
תשלום,התשע"ט-1012019,ולמעטבנקישראל;

מיסוי חוק מוסף, ערך מס חוק זו, פקודה - המס" "חוקי
התשי"ח-1021958, הדלק, על הבלו חוק מקרקעין,

ופקודתהמכס]נוסחחדש[103;

"חשבוןעסקי"-חשבוןשלתאגידהמנוהלאצלגוףפיננסי,
אוכלחשבוןאחרהמנוהלאצלגוףפיננסיוהמוגדר

עלידוכחשבוןעסקי;

"נהנה"-אדםשבעבורואולטובתומוחזקחשבוןעסקיאו
נעשיתפעולהבחשבוןעסקיע

953,ביוםט"זבאלולהתשע"ה)31באוגוסט2015()בסימן
זה-הצעתהחוק(,ומובאכעתלפרסוםפעםנוספת,עם

כמהשינוייםאשריפורטולהלןבדבריההסברלסימןזהע

לסעיף 141ג סעיף 45  

במטרהלהילחםבהוןהשחור,להעמיקאתגביית 
מוצע מס, עברייני בידי הכנסות העלמת ולצמצם המס
לקבועבסעיף141גלפקודתמסהכנסה)בסימןזה-הפקודה(
חובתדיווחשתחולעלגופיםפיננסיים)ובכללזהסולקים(,
ביום15בינוארוביום15ביולי,בכלשנה,כךשנתוניםעל
פעילותלקוחותיהםבכללהחשבונותהעסקייםהמנוהלים

אצלםידווחובאופןשוטףלרשותהמסיםע

בסעיףקטן)א(מוצעלהגדיר"גוףפיננסי"כאחדמאלה:
)1("גוףפיננסי"כהגדרתובחוקבנקישראל,התש"ע-2010,
כלומרתאגידבנקאי,קופתגמלאוחברהמנהלתשלקופת
גמל,מבטח,קרןלהשקעותמשותפותבנאמנות,מנהלתיקי
השקעות,חברבורסה,מסלקה,חברתהדואר,נותןשירותים
פיננסייםכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016,וגוףאחר
המספקשירותיםפיננסייםשקבענגידבנקישראל;ו–)2(
תשלום, שירותי בחוק כהגדרתו תשלום" שירותי "נותן
התשע"ט-2019)בסימןזה-חוקשירותיתשלום(,דוגמת
ארנקיםדיגיטלייםויישומיתשלוםהמאפשריםהעברהאו
קבלהשלתשלומיםתוךיצירתחשבוןלקוחעהוספתנותן
שירותיהתשלוםלהגדרה"גוףפיננסי"נובעתמההתפתחות

הטכנולוגיתהמשמעותיתשחלהבשניםהאחרונותבתחום
אמצעיהתשלוםהדיגיטליים,אשרהביאהלכךשגופים
שירותים מציעים פיננסית בפעילות שעוסקים שונים
ניהול ידי על תשלומים לקבלת או תשלומים להעברת
מבוססי בהכרח שאינם דיגיטליים, באמצעים חשבון
חשבוןבנק,המכוניםבקרבהציבור"ארנקיםדיגיטליים"
או"יישומונים)אפליקציות(לתשלום"עמוצעלהחילגםעל

גופיםאלהאתחובותהדיווחהדו–שנתיתכאמורע

כמוכן,מוצעלבצעהתאמותבהגדרת"גוףפיננסי"
פרק במסגרת המוצעים חוק תיקוני לנוכח זה בסימן
וייזוםתשלום"בחוק "הסדרתהעיסוקבשירותיתשלום
זה,המבקשיםלבטלאתההגדרה"סולק"בחוקהבנקאות
)רישוי(,התשמ"א-1981,שהייתהקיימתבהצעתהחוקעכך,
גוףפיננסישהואסולקייכללתחתההגדרה"גוףפיננסי"
בחוקבנקישראל,התש"ע-2010,וכןתחתההגדרה"נותן
שירותיתשלום"תחתחוקשירותיתשלוםעבהתאם,חובת
הדיווחהמוצעתבסימןזהבסעיפים141גו–141דהמוצעים
תחולגםעלסולק,אשרכלול,לפיההסדריםהחקיקתיים
להגדיר מוצע עוד האמורותע ההגדרות תחת החדשים,
"חשבוןעסקי"כחשבוןשלתאגידאוחשבוןאחרהמנוהל
אצלהגוףהפיננסיוהמוגדרעלידוכחשבוןעסקי,וזאת
בהתאםלתכליתסימןזהשלפיהחובתהדיווחתחולרק

לגביחשבונותעסקייםע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"ג,עמ'30ע 99

ס"חהתש"עעמ'452ע 100

ס"חהתשע"ט,עמ'201ע 101

ס"חהתשי"ח,עמ'160;התשע"ו,עמ'280ע 102

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39;ס"חהתשע"ד,עמ'592ע 103
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גוףפיננסייגישלמנהל,ביום15בינוארוביום15ביולי )ב(
בכלשנה,דיווחלגביכלחשבוןעסקיהמנוהלאצלו,שיכלול

אתהנתוניםהאלה:

פרטיהזיהוישלהלקוח,ואםקייםנהנהידוע )1(
בחשבון-גםפרטיהזיהוישלהנהנה,ובלבדשלאיהיה
בכךכדילחייבעורךדיןלגלותידיעותאומסמכים

שלגביהםהואחייבבשמירתסודיותלפיכלדין;

סךכלהסכומיםשהתקבלובחשבוןבששתהחודשים )2(
שקדמולחודששבוהוגשהדיווחבחשבוןהעסקי;

החודשים בששת שהוצאו הסכומים כל סך )3(
שקדמולחודששבוהוגשהדיווחבחשבוןהעסקיע

בעל את עסקי, חשבון פתיחת בעת יידע פיננסי גוף )ג(
סעיף לפי החלות הדיווח חובות בדבר העסקי, החשבון

קטן)ב(לגביחשבוןזהע

המידעשיתקבלבדיווחיםלפיסעיףזהישמשלצורך )ד(
ביקורתאועריכתשומות,לפיחוקיהמס,אולצורךאכיפה

פליליתשלעבירותלפיחוקיהמס,בלבדע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,המידעשיתקבלבדיווחים )ה(
לפיסעיףזהלאייחשבכחומרחקירהלפיסעיף74לחוקסדר
הדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1041982,ולאיהיהקביל
כראיהבכלהליךמשפטיפלילי,למעטכחומרמודיעינישיוצג

לעיוןשופטבלבדבמהלךדיוןבבקשהלצושיפוטיע

אשר העסקי, בחשבון "נהנה" להגדיר מוצע עוד
המס" "חוקי ואת זה, סעיף לפי מידע יועבר לגביו גם
במידעעל הסעיף,אשרהשימוש הרלוונטייםלהוראות
פיהמוצעיהיהלצורךאכיפתםאולצורכיעריכתביקורת

ושומותלפיהםע

הדיווח, חובת לתכליות בהתאם )ב(, קטן בסעיף
מוצעלקבועכיגופיםפיננסייםידווחופעמייםבשנהעל
פעילותהמתבצעתבחשבונותהעסקייםהמתנהליםאצלםע
המידעשיועברהואפרטיהזיהוישלבעלהחשבוןהעסקי,
פרטיהזיהוישלנהנהבחשבון,אםקייםנהנהכאמור,סך
הסכומיםשהתקבלולחשבוןהעסקיוסךהסכומיםשהוצאו
מהחשבוןהעסקי,בששתהחודשיםשקדמולמועדהדיווחע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיגוףפיננסייידרשליידע
אתכללבעליהחשבונותהעסקייםבדברחובתהדיווח
החלהעלחשבונותאלהומשמעותה,וזאתבעתפתיחת
החשבוןעכמוכן,לשםיידועבעליחשבונותעסקייםשכבר
קיימיםבמועדתחילתושלסימןזה,מוצעלקבועכילגבי
חשבונותכאמורתחולחובתהיידועבתוך30ימיםמיום

התחילהע

בסעיףקטן)ד(מוצעכיהמידעשיתקבלישמשלצורכי
עריכתביקורתועריכתשומותלפיחוקיהמס,וכןלצורך
אכיפהפליליתשלעבירותלפיחוקיהמסבהתאםלסייגים
השימוש לעניין בלבדע אלה ולצרכים בסעיף, הקבועים
במידעלצורכיאכיפהפליליתיובהרכימאחרשמדובר
במידעשהתקבלמכוחחובתדיווחשלאעליסודחשד
במידע שימוש לעשות ניתן יהיה לא פלילית, לעבירה
שהתקבל,כמושהוא,במסגרתהליךפלילי,וזאתלנוכח
החששלפגיעהבזכויותהנתונותלחשודבהליךפליליעלכן
מוצעבסעיףקטן)ה(לקבועהוראהולפיההמידעשהתקבל
מכוחסעיף141גהמוצעלאייחשבכחומרחקירהלפיסעיף
74לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982,
למעט פלילי, משפטי הליך בכל כראיה קביל יהיה ולא
דיון במהלך בלבד, שופט לעיון שיוצג מודיעיני כחומר
בבקשהלצושיפוטיעהוראהדומהקבועהבסעיף25)ב(לחוק
שהתקבל דיווח לגבי התש"ס-2000, הון, הלבנת איסור
במשטרהלפיסעיף6)1(לחוקהאמוראובמאגרהמידע
לפיסעיף7)ד(לחוקהאמורעעםזאת,במקרהשבוהתעורר
חשדלעבירהפליליתיהיהניתןלקבלאתהמידעמידיבעל
המידעעצמואומידיהגוףהפיננסיהמחזיקבותוךהפעלת

הסמכויותהנתונותלרשותהמסיםע
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עיבודפרטיהמידעשהתקבלולפיסעיףזה,שימושאו )ו(
צפייהבהם,לאיתאפשרואלאבידיבעליתפקידיםברשות
המסיםהעוסקיםבביקורתאובעריכתשומות,לפיחוקיהמס,
אובאכיפהפליליתשלעבירותלפיחוקיהמס,ואשרחתמו

עלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידעע

אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזהתוךכדימילוי )ז(
תפקידואובמהלךעבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחר
ולאיעשהבוכלשימושאלאלפיהוראותסעיףזהאולפיצו

ביתמשפטע

המידעשיתקבלבדיווחיםלפיסעיףזהיימחקבאופן )ח(
אוטומטימיידעםחלוףפרקהזמןשבוהואדרושלצורךהגשמת
תכליותהדיווחולכלהיותרבתוך6שניםממועדהגשתו,אלא

אםכןהמידעמשמשלצורךהליכיםלפיסעיףקטן)ד(ע

המתקבל המידע שמירת הדיווחים, וקליטת איסוף )ט(
והשימושבוייעשובאופןשימזערככלהניתןאתהסיכון
לפגיעהבפרטיותנושאיהמידעואתסיכוניאבטחתהמידע

המועברוהנשמרע

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםוהרשםכהגדרתו )י(
בסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1051981,יקבעהוראות

לענייןאיסוףהמידעלפיסעיףזה,שמירתוואבטחתוע

השררשאילקבועסוגילקוחותאשרלגביחשבונותיהם )יא(
העסקייםלאתחולחובתדיווח,בהתאםלמבחניםשלגובה
הכנסותומבחניםאחרים,שייקבעובתקנות;כמוכןרשאיהוא
לפטורסוגיגופיםפיננסייםמחובתהדיווחלפיסעיףזה,אם
מצא,לנוכחמאפייניפעילותם,כיהתועלתבאיסוףהמידע

שייכללבדיווחכאמורנמוכהע

)ו(מוצעלקבועכיהרשאיםלעבדאת בסעיףקטן
המידע,לעשותשימושבואולצפותבוהםמישתפקידם
הואביקורת,עריכתשומותאואכיפהפליליתשלחוקי
המס,ועליהםתחולחובתסודיות,לפיסעיףקטן)ז(המוצע,
בעלי תפקידםע ביצוע מתוקף שהתקבל למידע בנוגע
תפקידיםאלהיידרשולחתוםעלהתחייבותלשמירהעל
המידע כי לקבוע מוצע )ח( קטן בסעיף המידעע סודיות
שיתקבליימחקמיידלאחרחלוףתקופתהזמןשבההוא
דרושלצורךהגשמתתכליותהדיווחבהתאםלדיןולכל
היותרבתוך6שניםמהיוםשהתקבל,אלאאםנעשהבו
שימושלצורךהליכיםלפיסעיף)ד()ביקורת,עריכתשומות

אואכיפהפלילית(ע

אבטחת בדבר הוראה לקבוע מוצע )ט( קטן בסעיף
הפגיעה את הניתן ככל שימזער באופן הנאסף, המידע
בפרטיותםשלמישהמידענוגעאליהם-בעליהחשבונות
העסקייםעצמם,הנהניםבחשבונותאלהאואףצדדים

שלישייםשיכולשהמידענוגעאליהםעבהקשרהזהמוצע,
בסעיףקטן)י(,להסמיךאתשרהאוצרלקבועהוראותלעניין
איסוףהמידע,שמירתוואבטחתו,בהתייעצותעםרשם

מאגריהמידעברשותלהגנתהפרטיותע

)יא(מוצעלאפשרלשרהאוצרלהחריג בסעיףקטן
שלגבי מסוימים לקוחות סוגי הדיווח חובת מתחולת
בהתאם דיווח, חובת תחול לא העסקיים חשבונותיהם
שייקבעו אחרים, ומבחנים הכנסות גובה של למבחנים
גופים סוגי לפטור רשאי השר יהיה כן כמו בתקנותע
פיננסייםמחובתהדיווחלפיסעיףזה,אםמצא,לנוכח
שייכלל המידע באיסוף התועלת כי פעילותם, מאפייני
בדיווחכאמורנמוכה,אומצביעהעלחוסררלוונטיותשל
)יב(מוצע דרישתהדיווחמהםלפיסעיףזהעבסעיףקטן
המנהל( - זה )בסימן המסים רשות מנהל את להסמיך
לקבועהוראותבענייןאופןהגשתהדיווח,מתכונתוופרטי

הזיהוישיכללובוע
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המנהלרשאילקבועהוראותבענייןאופןהגשתהדיווח, )יב(
מתכונתוופרטיהזיהוישיכללובוע

מדישישהחודשיםידווחהמנהלבכתב,ליועץהמשפטי )יג(
לממשלהולוועדהמוועדותהכנסת,עלענייניםאלה:

מספרהדיווחיםשהתקבלו; )1(

השימוששנעשהבמידעלפיהסיווגשלהלן: )2(

שימוש בהם שנעשה הדיווחים שיעור )א(
בפועלבחקירהבלבד,שיעורהדיווחיםשהובילו
שהוטלו והעונשים אישום, כתבי להגשת

בהליכיםכאמורשהסתיימובהרשעה;

במידע השימוש של התרומה מידת )ב(
לעריכתהשומות,ככלשהייתהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף235)א(ע )יד(

דרישתמידעמגוף
פיננסי

המנהלרשאילדרוש,בכתב,כיגוףפיננסיכהגדרתו141דע )א(
בסעיף141ג)א(,יגישלודיווחאשריכלולאתהמידעהאמור
בסעיףקטן)ג(לגביקבוצתלקוחותשלאותוגוףפיננסי)להלן
-דרישתמידע(,אשרמתקיימיםלגביההמאפייניםשפורטו

בדרישתהמידעע

141גהמוצעיגשיםאתהמטרה כדילוודאשסעיף
אשרלשמהנחקק,מוצעלקבועבסעיףקטן)יג(כיהמנהל
לממשלה המשפטי ליועץ חודשים שישה מדי ידווח
שנעשהבמידע עלהשימוש הכנסת, מוועדות ולוועדה
מספר זה ובכלל הדיווח, חובת תכליות השגת ומידת
בפילוח במידע שנעשה והשימוש שהתקבלו הדיווחים
לפיהליכיםפלילייםוהליכיעריכתשומות,והכולכמפורט

בהוראותסעיףקטןזהע

לבסוף,מוצעלקבועבסעיףקטן)יד(,כיאיןבהוראות
סעיףזהכדילגרועמהסמכויותהנתונותללשכההמרכזית
לסטטיסטיקהלפיסעיף235לפקודה,שעניינו"סייגלחובת
מסירתידיעות"והקובעבסעיףקטן)א(כי"הוראהבדין
המחייבתלמסורידיעותעלרכושואוהכנסתושלאדם
אחר,למעטהוראהכאמורלפיפקודתהסטטיסטיקה]נוסח
שממלאתפקיד מי על תחול לא התשל"ב-1972, חדש[,
רשמיבביצועהפקודהאוהמועסקבביצועה,מלבדאם

נאמרכךבמפורשבפקודהזו"ע

לסעיף 141ד המוצע

נוסףעלהעברתהמידעהשוטפתמגופיםפיננסיים
לפיסעיף141גכמפורטלעיל,מוצעלהסמיךאתהמנהל
לדרושמגוףפיננסילהעבירלומידע,עלפידרישתמידע
פרטנית,לגביקבוצתלקוחותבעלימאפייניםמשותפים,
בהתבססעלסממניםשלהחשבונותאושלהלקוחותחברי
הקבוצה,המעורריםחשדשלפיולקוחותבקבוצההפרו
הוראהמהוראותחוקיהמסבאופןשמביאלאובדןגביית
מסבהיקףשאינומבוטלעסממניםאלהמפורטיםבסעיף

קטן)ד(המוצע,ומתייחסיםלחשבונותשבהםיתרותשאינן
סבירותביחסלבעליהחשבון,אושבוצעובהםתנועות
בהיקפים,באופןאובתדירותהמעורריםחשדלהפרתחוקי
הגורמים מאפייני או הפעילות שאופי או כאמור, המס
השלישייםשמולםבוצעוהפעולותמעורריםחשדכאמורע

יובהרכיחובתהדיווחלפיסעיףזה,המבוצעתכאמור
לפידרישהמיוחדתשלהמנהל,מתייחסתלכללהחשבונות
-ולארקלחשבונותעסקיים-המנוהליםעלידיהגוף

הפיננסי,שלגביהםניתנההדרישהע

להעביר המנהל את להסמיך )א(מוצע קטן בסעיף
דרישתמידעכאמור,תוךקביעהכיבגוףהדרישהיפרט
אתהמאפייניםשלהלקוחותשהמידעלגביהם המנהל
כלל לגבי מידע למנהל יעביר הפיננסי והגוף מתבקש,
הדיווח לגביהםע מתקיימים המאפיינים אשר הלקוחות
כל לגבי ויכלול המוצע )ג( קטן בסעיף מפורט הנדרש
אחדמןהחשבונותשלהלקוחותאשרהתקיימולגביהם
המאפייניםשצוינובדרישתהמידע,אתפרטיהזיהוישלו
וכןשלנהנהבחשבון,אםקייםנהנה,אתסךההפקדות
המשיכות כל סך את בחשבון, שהתקבלו והתקבולים
הפתיחה יתרות ואת החשבון, מן שהוצאו והתשלומים
ויתרותהסגירהבחשבון,והכוללגבישנתהמסשקדמה

לשנהשבהנדרשהדיווחע

שהדרישות יוודאו אשר מנגנונים מוצעים כמוכן,
על המידה על יתר מכבידות אינן המוצע הסעיף מכוח
הגופיםהפיננסייםעכךלמשלמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ב(
המוצע,כיגוףפיננסייוכללבקשמהמנהללעייןמחדש
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גוףפיננסישקיבלדרישתמידערשאילבקשכיהמנהל )ב(
יחזורויעייןבהוישנהאותה,מןהטעםשמילוידרישתהמידע
יהיהכרוךבעבודהמינהליתרבהאובעלויותניכרותובלתי
סבירות;בקשהכאמורתוגשלמנהלבכתבמנומקבתוך15
את למבקש ימסור והמנהל המידע, דרישת מקבלת ימים

החלטתובתוך15ימיםמיוםהגשתהע

גוףפיננסישקיבלדרישתמידעיגישאתהדיווחהנדרש )ג(
בקשה הגיש ואם המידע, דרישת מקבלת ימים 15 בתוך
כאמורבסעיףקטן)ב(-בתוך15ימיםמיוםקבלתהחלטת
המנהלבבקשה;הדיווחיכלולאתהפרטיםשלהלןלגביכל
אחדמןהחשבונותשלהלקוחותשבקבוצההמנוהליםאצל

הגוףהפיננסי:

פרטיהזיהוישלהלקוח,ואםקייםנהנהידוע )1(
בחשבון-גםפרטיהזיהוישלהנהנה,ובלבדשלא
או ידיעות לגלות דין עורך לחייב כדי בכך יהיה
מסמכיםשלגביהםהואחייבבשמירתסודיותלפיכל
אולטובתו שבעבורו אדם "נהנה"- זה, דין;לעניין

מוחזקחשבוןאונעשיתפעולהבחשבון;

סךכלהסכומיםשהתקבלובחשבוןבשנתהמס )2(
שקדמהלשנהשבהנדרשהדיווח;

סךכלהסכומיםשהוצאומןהחשבוןבשנתהמס )3(
שקדמהלשנהשבהנדרשהדיווח;

יתרותהפתיחהויתרותהסגירהבחשבוןבשנת )4(
המסשקדמהלשנהשבהנדרשהדיווחע

אלא )א( בסעיףקטן כאמור מידע ידרוש לא המנהל )ד(
אםכןישלויסודסבירלהניחכיהלקוחותשבקבוצההפרו
הוראהמהוראותחוקיהמסכהגדרתםבסעיף141ג)א()בסעיף
זה-חוקיהמס(,באופןשישבוכדילפגועבגבייתמסבהיקף
שאינומבוטל)להלן-יסודסבירלהעלמתמס(,המבוססעל

אחדאויותרמןהסממניםהאלה:

בחשבונותהלקוחותהופקדוסכוםאוסכומים )1(
סביר יסוד המקיימים בתדירות או באופן בהיקף,
הגורמים מאפייני על שבהתבסס או מס, להעלמת
שהסכומיםנמשכואוהועברואליהם,ישיסודסביר

להעלמתמס;

מחשבונותהלקוחותנמשכואוהועברוסכוםאו )2(
סכומיםבהיקף,באופןאובתדירותהמקיימיםיסוד
סבירלהעלמתמס,אושבהתבססעלמאפייניהגורמים
שהסכומיםנמשכואוהועברואליהם,ישיסודסביר

להעלמתמס;
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באחדאויותרמחשבונותהלקוחותישיתרות )3(
בהיקףבלתיסבירלגביהם;

סביר יסוד המקיימת פעילות ביצעו הלקוחות )4(
פרטי בחשבון עסקית פעילות לרבות מס, להעלמת

ופעילותבמדינתחוץע

דרישתמידעתהיהבתדירותובאופןשיבטיחוכיהמידע )ה(
שיתקבללגביקבוצתלקוחותלאיהיהקרובבהיקפולמידע

שהיהמתקבלבדרךשלדיווחרציףע

דרישתמידעתהיה,ככלהניתן,בתדירותאשראינה )ו(
פוגעתבעבודתהגוףהפיננסיע

בתנאים עומדת היא כי אישור טעונה מידע דרישת )ז(
המנוייםבסעיףזה,מאתועדהשלשלושהאלה:שניעובדי
היועץ שמינה ציבור ונציג המנהל שמינה המסים רשות
- )להלן המנהל עם התייעצות לאחר לממשלה המשפטי

הוועדה(;הודעהעלהרכבהוועדהתפורסםברשומותע

ליועץ המידע דרישת תועבר הוועדה, אישור ניתן )ח(
המשפטילממשלהאומישהואמינהלענייןזה,לצורךבחינה

אםדרישתהמידעעומדתבתנאיםהמנוייםבסעיףזהע

מידעהמפורטבדיווחשנמסרלפיסעיףזהייאגרבמאגר )ט(
התשמ"א-1061981 הפרטיות, הגנת בחוק כמשמעותו מידע

)בסעיףזה-חוקהגנתהפרטיות(,שהואמאגרייעודי,בנפרד
מכלמאגרמידעאחר)בסעיףזה-מאגרהמידע(,לתקופה
שלשלושהחודשים;בתוםהתקופההאמורהיימחקהמידע,

זולתאםנעשהבושימושכאמורבסעיףקטן)יג(ע

הגוףהפיננסיימחקאתהדיווחהכוללאתהמידענושא )י(
דרישתהמידע,בתוך14ימיםמיוםשמסראותולמנהלע

כרוכה המידע שדרישת הטעם מן ולשנותה בדרישתו
בעבודהמינהליתרבהאובעלויותניכרותשאינןסבירות,
ובסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(מוצעלקבועכידרישתהמידע
תתבצעככלהניתןבתדירותאשראינהפוגעתבעבודת
הגופיםהפיננסייםוכיהדיווחאינוקרובבהיקפולדיווח

רציףע

דרישות כי לקבוע מוצע ו–)ח( )ז( קטנים בסעיפים
מידעלאיישלחולגוףהפיננסיאלאלאחרשניתןאישורה
בסעיף כמפורט חברים שלושה בת מיוחדת ועדה של

קטן)ז(,שלפיומתקיימיםהתנאיםלהעברתדרישתהמידע,
המשפטי היועץ של כאמור אישור ניתן גם ולאחריו
לממשלהאומישהואמינהלענייןזהעמנגנוניאיזוןובקרה
אלה,נוסףעלמנגנוניםנוספיםשיפורטובהמשך,מוצעים
כי יובהר בפרטיותע לפגיעה האפשרות את למזער כדי
החלטתהוועדההאמורהיתקבלוברובדעות;עודיובהר
כיאיןבסעיףזהכדילפגועבסמכותהמנהללפנותלגופים

הפיננסייםבבקשותלקבלתמידעמכוחסעיפיםאחרים
בפקודה,למשלבעתעריכתשומהמסוימתע

הוראות לעגן מוצע )יג( עד )ט( קטנים בסעיפים
הנוגעותלאבטחתהמידעוהשימושבו,שתכליתןאיזוןבין
הצורךבמידעהאמורלביןהגנתפרטיותםשלמישהמידע
נוגעאליהם,הגנהמוגברתלעומתזוהמפורטתבסעיף141ג
המוצע,לנוכחהתייחסותושלהמידעלחשבונותשאינם
בהכרחעסקייםולנוכחהנסיבותהמחשידותשבשלהןחלה

חובתהדיווחע

המידע המוצעים, ו–)יב( )ט( קטנים סעיפים לפי
שיימסרייאגרבמאגרכמשמעותובחוקהגנתהפרטיות,
מאגר מכל בנפרד ייעודי, מאגר שהוא התשמ"א-1981,
אשר המסים ברשות מיוחדת יחידה תחת אחר, מידע
רקלעובדיההסמכויותלגשתבאופןמלאומיידילמאגר
על נוסף גישה(, מורשי - זה )בסימן המועבר ולמידע
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מאגרהמידעומערךהאיסוףוקליטתהדיווחיםאליו )יא(
יעוצבובדרךשתמזעראתהסיכוןלפגיעהבפרטיותםשל
נושאיהמידע,בשיםלב,ככלהאפשר,לחלופותהטכנולוגיות
המקובלות,בהתייעצותעםהרשםכהגדרתובסעיף7לחוק

הגנתהפרטיות)בסעיףזה-הרשם(ע

המנהליסמיךמביןעובדירשותהמסיםבישראלמורשי )יב(
גישהלמאגרהמידעשיהיואחראיםלניהולו,לעיבודהמידע
שבוולהעברתמידעממאגרהמידעלמישרשאיםלהשתמש
בולפיסעיףקטן)יג(;מישהוסמךכאמור)בסעיףזה-מורשה

גישה(לאימלאתפקידאחרמלבדתפקידוהאמורע

ומורשה המנהל 235)א(, סעיף מהוראות לגרוע בלי )יג(
הגישהלאישתמשובמידעשהתקבללפיסעיףזהולאיעבירו

אותולאחר,אלאלבעליתפקידיםאלה,ובמידהשנדרש:

לעובדרשותהמסיםבעלסמכויותחקירה)בסעיף )1(
זה-חוקרמס(-לשםקיומושלהליךפלילי,אםהתעורר

אצלחוקרהמסחשדלביצועעבירהלפיחוקיהמס;

לפקידשומה-לצורךשומהכאמורבסעיף145, )2(
אםישלפקידהשומהיסודסבירלהניחכילאדווחו
100,000שקליםחדשים; הכנסותבסכוםהעולהעל
פקידהשומהיהיהרשאילהעביראתהמידעלחוקר
מס,אםישבמידעכדילעוררחשדלעבירהלפיפקודה
זו,לפיחוקמסערךמוסףאולפיחוקמיסוימקרקעין

לשםקיומושלהליךפלילי;

הגישהשתהיהלהםלמאגרימידענוספיםברשותהמסים
לממשלהע המשפטי היועץ ידי על זה לעניין שיאושרו
בחלוףפרקזמןשלשלושהחודשים)ובשנתייםהראשונות
להחלתהסעיף-שישהחודשים(,יימחקהמידעמןהמאגר,
אלאאםנעשהבושימושבפועללפיהוראותסעיףקטן
)י(מוצעלקבועהוראהמשלימה )יג(המוצעעבסעיףקטן
ולפיהעלהגוףהפיננסיהמדווחאתהמידעלמחוקאת
הדיווחואתהמידעהנכללבובתוך14ימיםמיוםשמסר

אתהדיווחלמנהלע

מוצעלקבועכיהמאגרינוהלברשותהמסיםבהתאם
לנהליםשייקבעובהתייעצותעםרשםמאגריהמידע)סעיף

קטן)יא(המוצע(ע

בסעיףקטן)יג(מוצעלהסדירמייהיוהמורשיםלקבל
להלן, המפורטים מקרים בסוגי הגישה, ממורשי מידע
ובמידההנדרשתעזאת,בלילגרועמהסמכויותהנתונות
לפקודה 235 סעיף לפי לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה
141ג)יד(המוצעתלעיל(:ראשית, )בדומהלהוראתסעיף
יהיומורשיםלקבלמידעהגורמיםהמנוייםבסעיף,בעקבות
אם בסעיף: התנאים לפי מידע לקבל המורשים בקשת
מתעוררחשדלפלילים,יהיהמורשההגישהרשאילהעביר

אתהמידעלחוקרמס;כמוכן,יהיהפקידהשומהמרשה
לקבלמידע,כשישיסודסבירלהניחכיאדםלאדיווחעל
הכנסותבסכוםהעולהעל100,000שקליםחדשים;באופן
דומה,יהיוהמנהלאומנהלמיסוימקרקעיןמורשיםלקבל
אתהמידע,אםישיסודלהניחכילאדווחוהכנסותניכוי
תשומותשלאכדיןאוהצהרותלפיחוקמיסוימקרקעין
נעשואוניתנו,לפיהעניין,בסטייההעולהעלסכוםשל
100,000שקליםחדשים;שנית,יהיובעליהתפקידהמנויים
לעילמורשיםלקבלמידעגםבמקרהשבומורשההגישה
מצא,באופןעצמאי,בעקבותהצלבתהמידעעםמידעאחר
שבידירשותהמסים,שישחשדלביצועעבירה,לאי–דיווח
עלהכנסות,לאי–דיווחעלעסקאות,אולמסירתהצהרה
לאנכונהבסכוםהעולהעל100,000שקליםחדשיםכאמורע
המידע את להעביר הגישה מורשה רשאי כזה, במקרה
ברשותהמסים, יזוםלמורשיםלקבלאתהמידע באופן

אשריפתחובחקירהע

יובהרכיהמידעשיתקבלבדיווחלפיסעיףזהישמש
לצורכיעריכתביקורתועריכתשומותבכללמערכיהמס,
וכןלצורךאכיפהפליליתשלעבירותלפיחוקימסבהתאם
לסייגיםהקבועיםבסעיףקטן)יד(המוצע,שלפיהםמידע
שהתקבללפיסעיףזהלאייחשבכחומרחקירהלפיסעיף74
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למנהל-לצורךקביעתמסולצורךשומהכאמור )3(
- זה )בסעיף מוסף ערך מס לחוק ו־77 76 בסעיפים
מנהלמע"מ(,לפיהעניין,אםישלמנהלמע"מיסוד
העולה בסכום עסקאות דווחו לא כי להניח סביר
על100,000שקליםחדשיםאוכינוכהמסתשומות
הכלולבחשבוניתמסשהוצאהשלאכדין,אשרהסכום

המופיעבהעולהעל100,000שקליםחדשים;

למנהלכהגדרתובחוקמיסוימקרקעין)בסעיףזה )4(
-מנהלמיסוימקרקעין(-לצורךשומהכאמורבסעיף
78לחוקמיסוימקרקעין,אםישלמנהלמיסוימקרקעין
יסודסבירלהניחכיההצהרהלפיאותוסעיףאינה
נכונה,והסטייהמאחדהפרטיםשלגביהםניתנההיא

בסכוםהעולהעל100,000שקליםחדשים;

לבעלתפקידהמנויבפסקאות)1(עד)4(,בהתקיים )5(
שניאלה:

מורשההגישההצליבאתהמידעעםמידע )א(
אחרשבידירשותהמסים;המידעלאיוצלבעם
מאגרמידעאחראלאאםכןמאגרהמידעהאחר
כלולברשימהשאישרוהוועדהוהיועץהמשפטי
לממשלהכמאגרימידעשניתןלהצליבעימם

מידעלצורךסעיףזה;

מורשההגישההשתכנעכיישחשדלביצוע )ב(
על לאי–דיווח הכנסות, על לאי–דיווח עבירה,
עסקאות,לניכוימסתשומותאולמסירתהצהרה

לאנכונהכאמורבפסקאות)1(עד)4(ע

כחומר ייחשב לא זה סעיף לפי שהתקבל מידע )יד(
חקירהלפיסעיף74לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,
התשמ"ב-1071982,ולאיהיהקבילכראיהבכלהליךמשפטי
פלילי,למעטכחומרמודיעינישיוצגלעיוןשופטבלבדבמהלך

דיוןבבקשהלצושיפוטיע

אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזה,תוךכדימילוי )טו(
תפקידואובמהלךעבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחר
ולאיעשהבוכלשימושאלאלפיהוראותסעיףזהאולפיצו

ביתמשפטע

לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982,ולא
יהיהקבילכראיהבכלהליךמשפטיפלילי,למעטכחומר
מודיעינישיוצגלעיוןשופטבלבדבמהלךדיוןבבקשהלצו
שיפוטיעהוראהדומהמוצעתגםבסעיף141ג)ה(,כמפורט

בדבריההסברלגביאותוסעיףקטןלעילע

בסעיףקטן)טו(המוצעמוסדרתחובתסודיותשתחול
עלעובדירשותהמסיםלגביהמידע,ולפיההםנדרשים

לשמוראותובסוד,לאלגלותולאחרולאלעשותבוכל
שימושאלאלפיהוראותסעיףזהאולפיצוביתמשפט;
פעולהבניגודלאמורתהווההפרהשלחובתהסודיות,

ובהתאםלסיףקטן)טז(המוצע-גםעבירהפליליתע

כדילוודאשהסעיףהמוצעייושםכראוי,ואכןיגשים
אתהמטרהאשרלשמהנחקק,תוךשמתקייםיחסראויבין
מידתהשגתהתכליתלביןעוצמתהפגיעהבפרטיות,מוצע
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המגלהלאחרמידעשהגיעאליולפיסעיףזהאוהעושה )טז(
בושימוש,בניגודלהוראותסעיףקטן)יד(,דינו-מאסרשלוש
שנים;הגורםברשלנותלגילוימידעלאחר,בניגודלהוראות
סעיףקטן)יג(,תוךהפרתהוראהמההוראותשנקבעולאבטחת

מידעלפיסעיףזה,דינו-מאסרשנהע

ליועץ חודשים, שישה מדי בכתב, ידווח המנהל )יז(
המשפטילממשלהולוועדהמוועדותהכנסתעלכלאלה:

מספרדרישותהמידעשנמסרולגופיםפיננסיים )1(
לפיסעיףזה,המאפייניםשפורטובהן,מספרהלקוחות
שלגביהםנמסרמידעבתגובהלכלדרישתמידעוסוגי

המידעשהתקבלולגביכללקוח;

שימוש בהן שנעשה המידע העברות שיעור )2(
בפועלבחקירהבלבד,ושיעורהעברותהמידעשהובילו
בהליכים שהוטלו והעונשים אישום, כתבי להגשת

כאמורשהסתיימובהרשעה;

לקידום במידע השימוש של התרומה מידת )3(
ההליךהפליליולחומרתהענישה,ככלשהייתה;

סעיף לפי שהועבר במידע שנעשה השימוש )4(
קטן)יג()2(,)3(ו–)4(,לפיהסיווגשלהלן:

שיעורהעברותהמידעשנעשהבושימוש )א(
זו,לפי 145לפקודה בפועלבשומותלפיסעיף
סעיף77לחוקמסערךמוסףולפיסעיף78לחוק
השומות, מספר העניין, לפי מקרקעין, מיסוי
סכוםהשומותוסכומיהמסשנגבוממישהוצאו

לגביהםשומותכאמור;

במידע השימוש של התרומה מידת )ב(
לעריכתהשומה,ככלשהייתהתרומהכאמורע

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,יקבעהוראות )יח(
בענייניםאלה:

איסוףהמידעלפיסעיףזה,שמירתוואבטחתו, )1(
בהתייעצותעםהרשם;

גישה ממורשה מידע לקבל המורשים קביעת )2(
וכלליםלהעברתהמידעלפיסעיףקטן)יג(ע"

בסעיףקטן)יז(לקבועכיהמנהלידווח,מדישישהחודשים,
לממשלהולוועדהמועדותהכנסת,על המשפטי ליועץ
המידעשהתקבלמכוחהסעיףואשרהועברלגורמיםבתוך
רשותהמסים,ומידתהתרומהשלהשימושבמידעלקידום

גבייתהמס,הכולכמפורטבסעיףקטן)יז(המוצעע

האוצר, שר את להסמיך מוצע )יח( קטן בסעיף
בהתייעצותעםשרהמשפטים,לקבועתקנותבענייןאיסוף
המידע,שמירתוואבטחתו,וכןבענייןקביעתהמורשים

לקבלמידעהמנוייםבסעיףקטן)יג(כמפורטלעילע
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תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחילה

והוראותמעבר

תחילתושלתיקוןפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף45לחוקזהביוםכ'בטבת46ע )א(
התשפ"ד)1בינואר2024()בסימןזה-יוםהתחילה(ע

לגביחשבונותעסקייםשנפתחולפנימועדהתחילה,הקיימיםביוםהתחילה,תחול )ב(
חובתהיידועלפיסעיף141)ג(כנוסחובסעיף45לחוקזה,בתוך30ימיםמיוםהתחילהע

בתקופהשלשנתייםמיוםתחילתושלחוקזהיקראואתסעיף141ד)ט(לפקודתמס47עהוראתשעה
הכנסהכנוסחובסעיף45לחוקזהכךשבו,במקום"לתקופהשלשלושהחודשים"יבוא

"לתקופהשלשישהחודשים"ע

לשםהיערכותרשותהמסיםוהגופיםהפיננסיים  סעיף 46
לדחות מוצע זה, סימן לפי הדיווח לחובות 
אתתחילתוכךשיחלביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר
של היידוע חובת כי לקבוע מוצע כך, על נוסף 2024(ע
החלה 141)ג(המוצע, סעיף לפי עסקיים חשבונות בעלי
עםפתיחתהחשבון,תחוללגביחשבונותעסקייםקיימים

בתוך30ימיםממועדתחילתושלסימןזהע

מיום לשנתיים שעה כהוראת לקבוע מוצע  סעיף 47 
תחילתההסדר,כידיווחיםשנקלטולמאגרלפי 
141דהמוצעיימחקוממנובחלוףשישהחודשים, סעיף
המידע שלפיה 141ד)ט( סעיף הוראת תחול מכן ולאחר
יימחקמהמאגרבחלוףשלושהחודשיםעהוראהזונועדה
למידה להטמעה, זמן פרק ההסדר, תחילת עם לאפשר,
והתייעלותבהתנהלותאלמולהיקפיהמידעועיבודולשם

השגתתכליותהדיווחע
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סימן ה': שונות

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בסעיף47אלפקודתמסהכנסה108)בסימןזה-הפקודה(,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:48ע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,קיבליחידבשנתמסמסוימתהחזר ")ב1(
מהמוסדלביטוחלאומיבשלתשלוםביתרשלדמיביטוחששילםבשנתמסקודמת,
כאמורבסעיף362לחוקהביטוח)בסעיףקטןזה-החזר(,יותרלוניכוישל52%מסכום
דמיהביטוחששילםבשנתהמסהמסוימתלאחרשהופחתמהםסכוםההחזרשקיבל
באותההשנה;עלהסכוםההחזרשקיבליחידבשנתמסמסוימתעלסכוםדמיהביטוח
ששילםבאותהשנתמס,יראו52%מההפרש,לענייןפקודהזו,כהשתכרותאוכרווח
מעסקאוממשלחידשלמישקיבלאותם,בעתשקיבלאותם;לענייןזה,"סכוםההחזר"

-למעטתוספתששולמהלפיסעיף362לחוקהביטוחע"

סימן ה': שונות

עובדיםעצמאייםועובדיםשאיןלהםמעסיק  סעיף 48
חוק לפי לאומי ביטוח דמי בעבורם שמשלם 
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן-חוק
הביטוחהלאומי(,נדרשיםלשלםדמיביטוחלאומימדי
שנהבהתאםלמנגנוןהקבועלפיחוקהביטוחהלאומי,
דמי סכום חשבון על מקדמה מהווה התשלום כאשר
הביטוחהסופיכאמורבסעיף345לחוקהביטוחהלאומיע
סכוםדמיהביטוחהסופישחייבבוהנישוםמתברררק
שבה המס שנת לגבי השנתי הדוח הגשת מועד לאחר
שולמההמקדמהכאמור)בסימןזה-שנתהניכוי(,שאז,
לעיתים,מתבררשהמקדמהששולמהבגיןדמיהביטוח
המבוטח על בחסר, שולמה אם ביתרע או בחסר שולמה
לשלםלמוסדלביטוחלאומיאתסכוםההפרש,ואםשולמה
ביתר,עלהמוסדלביטוחלאומילהשיבלמבוטחאתסכום
ההפרש)בסימןזה-ההחזר(עבהתאם,השנהשבהמשולם
ההחזרלנישוםהיאשנתמסמאוחרתלשנתהמסשבההוא

שילםאתדמיהביטוח)בסימןזה-שנתההחזר(ע

סעיף47אלפקודתמסהכנסה)בסימןזה-הפקודה(
מעסיק להם שאין ועובדים עצמאיים לעובדים מתיר
לנכות כאמור, לאומי ביטוח דמי בעבורם שמשלם
ובכך ששילמו, הביטוח מדמי 52% החייבת מהכנסתם

להקטיןאתחבותהמסשלהםבאותהשנהע

בשלהאפשרותלקבלהחזרמביטוחלאומיעלתשלום
ביתר,כפישתוארלעיל,ייתכןמצבענייניםשבונישום

משלםמקדמהעלחשבוןדמיהביטוח,ומנכהבשנתמס
47א לסעיף בהתאם ששולמה מהמקדמה 52% נתונה
לפקודה;אלאשלאחרשהסתיימהשנתהמסונערכהלו
שומה,מתבררשהואשילםמקדמהביתרוהואזכאילהחזר,
כךשלמעשהניכהבשנתהניכויסכומיםגבוהיםמאלה

שחויבבהםבפועלכדמיביטוחלאומיבשלאותהשנהע

עדלאחרונה,במצבענייניםכגוןזה,לפיהפרקטיקה
הנוהגת,בהתקבלההחזר,הסכומיםשהתקבלוהקטינואת
הניכוילפיסעיף47אשהנישוםהיהזכאילובשנהשבה
התקבלההחזר,בסכוםההחזרשהתקבלעכך,הנישוםהיה
יכוללנכותרק52%מהסכוםששילםבפועללביטוחלאומי
-קרי,סכוםדמיהביטוחשהיהחייבבתשלומםבאותה
שנה,בהפחתתסכוםההחזרשהיהזכאילקבלבאותושנהע
אםההחזרשהיהזכאילוהנישוםהיהגבוהיותרמסכום
דמיהביטוחשהיהחייבלשלםבאותהשנה,הופעלמנגנון
שלפיוראוב–52%מהסכוםשקיבלהנישוםכהכנסהלכל
דברוענייןבשנתההחזר,וחלקזהמההחזרהיהמחויבבמס

ככלהכנסהאחרתשלהנישוםבאותהשנהע

ברם,ביוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022(ניתןפסק
דינושלביתהמשפטהעליוןבתובענהייצוגיתבענייןעע"מ
624/20מנחםקירשבלוםנגדמדינתישראל-רשותהמסים
)בסימןזה-פסקהדיןבענייןקירשבלום(עביתהמשפט
ראויה הנוהגת שהפרקטיקה שייתכן פי על שאף קבע,
מבחינתמדיניותמס,ומגשימהאתהתכליותהעומדות
בבסיסהפקודה,היאאינהמתיישבתעםאופןהניסוחשל

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"ג,עמ'263ע 108
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הוראותסעיף47אלפקודה,כנוסחובסעיף48לחוקזה,יחולועלבירורהכנסתוהחייבת49עתחולה
שליחידהחלמשנתהמס2024ואילךע

סעיף47אבפקודהעעלכן,פסקביתהמשפט,שגבייתהמס
עלידירשותהמסיםבהתאםלפרקטיקההנוהגתנעשתה
בחוסרסמכות,וכילפיהדיןההחזראינומהווההכנסה
בידיהנישוםבשנתהמסשבההתקבל,ואינומקטיןבדיעבד

אתהניכוישקיבלהנישוםבשנתהניכויע

השארתהדיןהקיים,בהתאםלפרשנותביתהמשפט,
תחטאלעיקרוןבדברגבייתמסאמתובצדקהאופקי,שכן
נישומיםיזכו,שלאכדין,לניכויהוצאהביתרולמיסויבחסרע
עלכן,מוצעלתקןאתהפקודהכךשבחישובההכנסהשל
הפרקטיקה תחול ואילך, 2024 המס משנת החל היחיד,
כפי קירשבלום, בעניין הדין פסק לפני נוהגת שהייתה
העיוות של תיקון מאפשרת זו, פרקטיקה לעילע שפורט
המיסויישנוצרבמצבענייניםשבונמצאבדיעבדשהנישום
קיבלניכויבלתימוצדק,וזאתבאופןיעיל,פשוטושיוצר

ודאותע

בהתאםלאמור,מוצעלתקןאתסעיף47אלפקודה,כך
שייקבעשסכוםהניכוישיהיהזכאילוהנישוםיהיה52%
מסכוםדמיביטוחלאומיששילםבשנתהמסבהפחתת

סכוםההחזרשלדמיביטוחלאומישקיבלבאותהשנהע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיאםבשנהמסוימתההחזר
שמשלם הביטוח מדמי גבוה לאומי מביטוח שהתקבל
הנישוםבאותהשנה,יראו52%מהסכוםשבועולהסכום

ההחזרעלסכוםדמיהביטוחששילם,כחלקמהכנסתושל
תתוקן בכך, ההחזרע את קיבל שבה המס בשנת הנישום
הפחתתהמסהבלתימוצדקתשלהנישום,והסכוםאשר
ניכהמהכנסתואףעלפישבדיעבדלאשולםעלידו,ייכלל

במסגרתההכנסההחייבתשלהנישוםויחויבבמסע

יובהר,כיהכללהאמוריחוללגביהחזרהקרן,אבל
לאלגביתוספתהריביתוהפרשיהצמדהשמשלםהביטוח
הלאומיעלכספיםששולמוביתרבהתאםלסעיף362)א(
לחוקהביטוחהלאומי)להלן-התוספת(עלגביהתוספת,
הביטוח לחוק 362)ה( בסעיף הקבוע הכלל לחול ימשיך
פקודת לעניין כהכנסה תיחשב לא היא ולפיו הלאומי,

מסהכנסהע

מוצעלקבועשסעיף47אכנוסחולאחרתיקונו  סעיף 49
יחולבחישובהמסהחלבשנת2024ואילך)בסימן 
זו,יתחשבו זה-שנתהתחילה(עויודגשכיהחלמשנה
בהחזרשמקבליחידלצורךחישובהכנסתוהחייבת,לרבות
בשנה ביטוח דמי של תשלום בשל התקבל ההחזר אם

קודמתלשנתהתחילהע
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הצעות חוק הממשלה - 1612, א' בניסן התשפ"ג, 23.3.2023
פרק י': צמצום השימוש במזומן

תיקוןחוקלצמצום
השימושבמזומן

בחוקלצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-1092018)בפרקזה-חוקלצמצוםהשימוש50ע
במזומן(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"גוףפיננסימפוקח"יבוא: )א(

""החזקה"-כהגדרתהבסעיף34כדלחוקהעונשין;";

אחריההגדרה"יוםהתחילההמאוחר"יבוא: )ב(

""יוםהתחילהלענייןהחזקה"-יוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר2024(;";

בכותרתפרקב',בסופהיבוא"ועלהחזקתמזומן"; )2(

בסעיף2)ז(,הסיפההחלבמילים"הוראותסעיףקטןזה"-תימחק; )3(

מחקריםמראיםכיקייםקשרהדוקביןשימוש  כללי 
במזומןוהחזקתולביןרמותהפשיעהבחברהע 
כך,נמצאכיהמדינותשבהןיחסהשימושבמזומניםהוא
הגבוהביותרהןאותןהמדינותשבהןשיעורההוןהשחור
גבוהביחסלעולםעבאיטליה,למשל,נמצאההתאמהבין
שנערך ובמחקר מאורגנת, לפשיעה הגבוה המזומן יחס
בארה"בנמצאכיירידהבמחזורהמזומןהפחיתהאתאחוזי

הפשיעהבמדינהע

פתיחת נתוני בסיס על שנעשתה בחינה בישראל,
תיקיםבמשטרההעלתהכישיעורניכרמהמזומןשנתפס
עלידהמיוחסלעבירותאלימות,שוחדומימוןטרורעכמו
כן,מנתוניהמשטרהלשנת2022עולהכיב־15%מתפיסות
המזומןבתיקיפשיעהנתפסוסכומיםגבוהיםמ־50,000

שקליםחדשיםע

ובעולם בארץ הוכר במזומן השימוש לכך, מעבר
הפשיעה את רק לא המניע הכוח את המהווה כגורם
המתקיימות השחורה, הכלכלה את גם אלא הפלילית,
בהדדיותע"כלכלהשחורה"או"כלכלתצל"מוגדרתכנתח
מהפעילותהכלכליתשאינומופיעבנתוניהתוצרהמקומי
הגולמיעהיאכוללתפעילויותוהכנסותאשרמתבצעות
מחוץלמסגרתהחוקיתשלהמדינה,מרביתןאינןמדווחות
לרשויותבמטרהלהימנעמקיוםהחובותהמוטלותעלכלל
עברייניתע פעילות ולתחזק לקיים במטרה או האזרחים,
השחורה לכלכלה המשויכת חוקית הבלתי הפעילות
טרור מימון הון, הלבנת מס, העלמות וכוללת מגוונת

ופעילותפליליתע

)2021 באוקטובר 24( התשפ"ב בחשוון י"ח ביום
תוכנית שעניינה 549 מס' ממשלה החלטת התקבלה
הערבית בחברה והאלימות הפשיעה בתופעות לטיפול
2026-2022)להלן-החלטה549(עבמסגרתהחלטהזוהוטל
עלרשותהמסים,ביןהשאר,להשתתףבמאמציהאכיפה
להחלטת בהתאם הערביתע בחברה בפשיעה לטיפול
)2021 )1בנובמבר כ"ובחשווןהתשפ"ב הממשלה,ביום

הוקםצוותבין־משרדיבראשותהמנהלהכללישלמשרד
האוצרלבחינתתופעתהפשיעהבחברההערביתהנובעת
מהתנהלותהשוקהשחורבתחוםהפיננסי)להלן-הצוות
הבין־משרדי(עלנוכחקשריהגומליןההדוקיםביןהשימוש
המליץ והפשיעה, השחורה לכלכלה במזומן וההחזקה
הצוותעלהגברתהפיקוחעלמלאיוזרםהמזומניםבמשקע
בשיםלבלהמלצותהצוות,החליטההממשלהביוםב'
על הגבלות להטיל )2023 בפברואר 23( התשפ"ג באדר

החזקתמזומן,באופןהמפורטבתיקוןמוצעזהע

מוצעלתקןאתחוקלצמצוםהשימושבמזומן,  סעיף 50
לצמצום חוק - זה )בפרק התשע"ח-2018 

השימושבמזומן(,כמפורטלהלן:

לפסקה )1( 

זה בתיקון לקבוע שמוצע העיקרית ההגבלה
להוסיף מוצע כן על מזומןע החזקת על הגבלה היא
העונשין, בחוק להגדרתה ולהפנות ל"החזקה" הגדרה
זומתייחסתלכללהחזקותיושל התשל"ז-1977עהגדרה
אדםלרבותכיחיד,עוסק,אומספרעסקיםהרשומיםעל
לעניין התחילה ל"יום הגדרה לקבוע מוצע עוד שמוע
החזקה"-מונחאשרישמשלצורךקביעתהוראותהמעבר

הנדרשותבשלההסדרהמוצעע

לפסקה )3(

סעיף2לחוקלצמצוםהשימושבמזומןקובעהגבלות
שונותעלתשלומיםבמזומן,החלות,לפיהעניין,עלעוסקים
אועלכלאדםעסעיףקטן)ז(לסעיף2האמורקובעהגבלה
עלמתןאוקבלהשלתשלוםבמזומןכשכרעבודה,תרומה
6,000שקליםחדשיםע אוהלוואהאםהסכוםעולהעל
שנותן הלוואות זו מהגבלה מחריג )ז( קטן סעיף כיום,
זו,כךשההגבלה גוףפיננסימפוקחעמוצעלבטלהחרגה
כדי זאת כאמורע פיננסיים גופים על גם תחול האמורה
לצמצםאתמצאיהמזומןהקיים,שעשוילהתגלגללכדי
פעילותעברייניתולגורמיפשיעה,הגםשמקורוהראשוני

בגופיםפיננסייםלגיטימייםומפוקחיםע
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בסעיף3,בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"עלתשלומיםבמזומן"; )4(

אחריסעיף5יבוא: )5(

"הגבלותעל
החזקתמזומן

לאיחזיקאדםסכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהנקוב5אע )א(
בפרט)1(לתוספתהשלישיתע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עוסקיהיהרשאילהחזיק )ב(
)1(לתוספת סכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהנקובבפרט
השלישית,אםהסכוםשהחזיקכאמורשווהלסךהסכומים
במזומןשהתקבלועלידו,במסגרתעסקו,במהלךשבעתימי
העסקיםשקדמולמועדההחזקה;לענייןזה,"סכומיםבמזומן"-
סכומיםשהתקבלובמסגרתפעולותכמפורטבתוספתהרביעיתע

דיווחעלהחזקת
מזומן

אדםהמחזיקסכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהנקוב5בע )א(
בפרט)2(לתוספתהשלישית,במשך14ימיםרצופיםלפחות,
ידווחלמנהלעלהסכוםהמוחזקעלידובתוך30ימיםמתום

14הימיםהאמוריםוכןבתוםכלשנהשבההוחזקהסכוםע

דיווחכאמורבסעיףקטן)א(יוגשבאופןמקוון,אובכתב, )ב(
כפישיורההמנהלע

סייגיםלתחולת
ההגבלותעל
החזקתמזומן

הוראותסעיפים5או־5בלאיחולו-5גע

עלמשרדממשלתי,לרבותיחידותיוויחידותהסמךשלו )1(
וכןבנקישראל;

לפסקאות )5( ו–)10(

לסעיף 5א המוצע

מוצעלקבועאיסורעלהחזקתמזומןמעלסכוםשל
200,000שקליםחדשים)להלן-הסכוםהמותרבהחזקה(,
כךשייקבעכיהחזקתכסףמזומןבסכוםהעולהעלסכום

זהעלידיאדםתהווהעבירהפליליתע

הסכוםהמותרבהחזקהנקבעבהתבססעלממצאי
ההוצאה הוא זה סכום ולפיהם הבין־משרדי, הצוות
החזקה תיתכן כן ועל בית למשק השנתית החציונית
נורמטיביתשלסכוםכאמורכמעין"כריתביטחון",והוא
יכוללשמשאומדןלסכוםהמוחזקבמזומןלצורךשימוש
שוטףולעתהצורךעבהתאםלכך,עלפיהמוצע,החזקת
לגיטימית, בלתי תיחשב לא זה סכום לגובה עד מזומן
והגבלותעלהחזקהשלסכוםגבוהמזהלאצפויותלהכביד

עלמישמשתמשבמזומןבאופןלגיטימיע

מוצעכיהגבלתהחזקתהמזומןתחולגםעלעוסקים,
היותשלעוסק,כמוליחיד,עשויהלהיותמוטיבציהלא
לדווחעלהמזומןואףלהשתמשבולשםפעילותפלילית,
לתמרץ שלא כדי וכן ההחזקה, איסור לתכליות בניגוד

יחידיםלהירשםכעוסקיםלצורךהחזקתמזומןע

עםזאת,מכיווןשבמהלךפעילותםהעסקיתהשוטפת
מזומן העסק,להחזיק לאופי לב עשויים,בשים עוסקים
בסכומיםגבוהיםיותרמ־200,000שקליםחדשים,מוצעכי
עוסקיהיהרשאילהחזיקמזומןהעולהעלהסכוםהמותר

במסגרת במזומן, כסכום התקבל זה סכום אם בהחזקה,
העסק,בשבעתימיהעסקיםהאחרוניםעלענייןזה,"סכום
במזומן"משמעוסכוםשהתקבלבמסגרתאחתהפעולות
המפורטותבתוספתהרביעיתעהפעולותהנכללותבתוספת
הרביעיתהןקבלתתשלוםבמזומןבעבורעסקה,משיכת
מגוף במזומן הלוואה וקבלת מפוקח פיננסי מגוף מזומן

פיננסימפוקחע

מוצעלקבועכישרהאוצריהיהרשאילשנותבצו
אתהתוספתהרביעית,לענייןהפעולותשקבלתסכומים
במסגרתן,תיחשבלסכומיםשהתקבלובמזומן,לענייןסעיף

5אהמוצעע

לסעיף 5ב המוצע

נוסףעלהאיסורעלהחזקתמזומןמעלהסכוםהמותר
בהחזקה,מוצעלהטילחובתדיווחעלהחזקתמזומןבסכום
העולהעל100,000שקליםחדשיםלאורך14ימיםרצופיםע
חובתהדיווחעלהחזקהכאמורתחולבחלוף14ימיםמרגע
שהוחזקהסכוםלראשונה,ומרגעזהיינתנו30ימיםלדווח
למנהלעלהחזקתהסכוםעזאתועוד,המחזיקבסכוםידווח
למנהלעלההחזקהבובתוםכלשנהשבההוחזקהסכוםע
אי־קיוםחובתהדיווח,אודיווחעלסכוםנמוךמהסכום

המוחזקבפועל,יהווגםכןעבירהפליליתע

לסעיף 5ג המוצע

על הדיווח וחובת ההחזקה איסור שמטרות מאחר
סכומימזומןהןמאבקבפשיעהובכלכלההשחורה,מוצע
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עלגוףפיננסימפוקח,לרבותגוףהרשאילעסוקבמתן )2(
להוראות בהתאם פיננסי בנכס שירות במתן או אשראי
סעיף115)א1(לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים
וגוףהרשאילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
בהתאםלהוראותסעיף110)א(לחוקלהסדרתמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלאריביתעלידימוסדלגמילותחסדים,

התשע"ט-1102019;

עלחברהלשינועמזומניםשמתקיימיםלגביהתנאים )3(
שקבעשרהאוצר,בתקנותע";

בסעיף6,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )6(

החזיקעוסק,במסגרתעסקו,סכוםמזומןהעולהעלהסכוםהמותרלו ")ד(
בהחזקהלפיהוראותסעיף5א)ב(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותפרקזהבשיעורשל20%מהסכוםהעולהעלהסכוםהמותרלובהחזקה

כאמורע

לאדיווחעוסקעלסכוםמזומןהמוחזקעלידו,במסגרתעסקו,החייבבדיווח )ה(
לפיהוראותסעיף5ב,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק
זהבשיעורשל10%ממלואסכוםהמזומןהמוחזקעלידו,אובסכוםשל20,000

שקליםחדשים,לפיהנמוךשבהםע";

אחריסעיף20יבוא: )7(

"איסוריםעלאדם
לפעולבניגוד
להגבלותעל
החזקתמזומן

אדםהמחזיקסכוםבמזומןבניגודלהוראותסעיף5א,20אע )א(
הסכום על העולה 30%מהסכום של בשיעור -קנס דינו
המותרלובהחזקהלפיהוראותסעיף5א)א(או)ב(,לפיהענייןע

לפטורמתחולתהאיסורומחובתהדיווחמשרדממשלתי,
לרבותיחידותיוויחידותהסמךשלווכןאתבנקישראל,וכן
גופיםפיננסייםמפוקחיםהמחזיקיםמזומןבמסגרתפעילותם
המפוקחת,וזאתלרבותגופיםפיננסייםהרשאיםלעסוק
במתןאשראיאובמתןשירותבנכספיננסיבהתאםלהוראות
סעיף115)א1(לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,
התשע"ו-2016,וגופיםהרשאיםלעסוקבמתןשירותיפיקדון
ואשראיבלאריביתבהתאםלהוראותסעיף110)א(לחוק
להסדרתמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעלידי
הם אלה גופים התשע"ט-2019ע חסדים, לגמילות מוסד
גופיםשפעלועודלפניתחילתםשלהחוקיםהאמוריםוהם
מפוקחיםעלידירשותשוקההוןביטוחוחיסכון,אףכיטרם

התקבלההחלטהלגביבקשתםלקבלתרישיוןע

ומחובת ההחזקה מאיסור להחריג מוצע כן, כמו
שמתקיימים מזומנים, לשינוע חברות האמורים הדיווח

לגביהןתנאיםשיקבעשרהאוצר,בתקנותע

לפסקה )6(

בפרקג'לחוקלצמצוםהשימושבמזומןנקבעמנגנון
אכיפהחלופית,באמצעותהטלתעיצוםכספי,נגדעוסק
6לחוק שהפראתהוראותהחוקעמוצעלתקןאתסעיף

ולהוסיףהפרהלענייןעוסקשהחזיק,במסגרתעסקו,סכום
מזומןהעולהעלהסכוםהמותרלובהחזקהעהעיצוםהכספי
20%מהסכוםהעולהעל בשלהפרהכאמוריעמודעל
הסכוםהמותרבהחזקה,שהחזיקהעוסקעעודמוצעלקבוע
הפרהלגביעוסקשלאדיווחעלסכוםמזומןהחייבבדיווח
לפיסעיף5בהמוצע,שבשלהיהיהרשאיהמנהללהטיל
עיצוםכספיבשיעורשל10%ממלואהסכוםהמוחזקעל

ידיהעוסקאו20,000שקליםחדשים,לפיהנמוךשבהםע

יובהרכיבמקרהשלהחזקתסכוםמזומןבידיהעוסק
הטלת - בהחזקה המותר הסכום על העולה בסכום
עיצומיםכספייםבשלהחזקתסכוםמזומןהגבוהמהסכום
המותרבהחזקהובשלהפרתחובתהדיווחאינםמוציאים

זהאתזהע

לפסקה )7(

מוצעלקבועעבירותפליליותבשלהפרתההגבלות
הקבועותבסעיפים5או־5ב:

הסכום על העולה מזומן סכום המחזיק אדם על
המותרבהחזקהמוצעלהטילקנספליליבשיעורשל30%

מהסכוםהעולהעלהסכוםהמותרבהחזקהע
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אדםהמחזיקסכוםבמזומןהחייבבדיווחלפיהוראות )ב(
סעיף5בולאדיווחעליוכאמור,דינו-קנסבשיעורשל10%
ממלואסכוםהמזומןהמוחזקעלידו,אובסכוםשל20,000

שקליםחדשים,לפיהנמוךשבהםע";

בסעיף26- )8(

יבוא זה" חוק לפי עבירה "לביצוע במקום ובו, ")א(", יסומן בו האמור )א(
"לביצועעבירהלפיסעיף21,20או22";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מצאשוטראומפקחכיהחזיקאדםסכוםמזומןהעולהעל")ב( )1(
הסכוםהמותרבהחזקהלפיסעיף5א,ולאהוטלעלאותואדםקנס
מינהליבשלההחזקהכאמור,רשאיהואלתפוסלמשך14ימיםסכום

מזומןכמפורטלהלן:

עלאדםשהפראתחובתהדיווח,ובכללהדיווחעל
סכוםהנמוךמהסכוםהמוחזק,מוצעלהטילקנספלילי
בגובה10%ממלואהסכוםהמוחזקעלידו,אוקנסבסכום

של20,000שקליםחדשים,לפיהנמוךשבהםע

יובהרכיהקנסותבשלהחזקתסכוםמזומןהגבוה
מהסכוםהמותרבהחזקהובשלהפרתחובתהדיווחאינם
מוציאיםזהאתזהעכך,במקרהשלהחזקתמזומןבסכום
העולהעל200,000שקליםחדשים-שהואהסכוםהמותר
20,000 עד של בגובה קנס להטיל ניתן יהיה בהחזקה,
שקליםחדשיםבשלאי־קיוםחובתהדיווחלגביהסכום
המותרבהחזקה,ככלשלאדווחעליו,ונוסףעלכךיהיה
על העולה מהסכום 30% של בשיעור קנס להטיל ניתן

הסכוםהמותרבהחזקהע

יובהרכיישנהכוונהלקבועבעתידקנסותמינהליים
חוק להוראות בהתאם אלה, עבירות בשל יחידים על
זהים בסכומים התשמ"ו-1985, המינהליות, העבירות
לסכומיהעיצומיםהכספייםכמפורטלעילעזאתבמטרה
פלילי, הליך בניהול צורך בלא יעילה אכיפה לאפשר

במקריםהמתאימיםע

לפסקה )8(

לפסקת משנה )א(

26לחוקלצמצוםהשימושבמזומןקובעאת סעיף
עבירה ביצוע בשל למפקח הנתונות האכיפה סמכויות
הפרוצדורה פקודת לפי חקירה סמכות ובהן החוק, לפי
הדין סדר פקודת לפי תפיסה סמכות )עדות(, הפלילית
הפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-1969)בפרק
זה-פקודתמעצרוחיפוש(,וסמכותלבקשצוחיפושמבית
משפטולבצעועבשלהוספתסעיףקטן)ב(הכוללסמכויות
תפיסההנתונותלמפקח,והנוגעותרקלעבירתההחזקה
שלסכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהמותרבהחזקה,כפי
סעיף שלפי הסמכויות כי להבהיר מוצע להלן, שיפורט

26)א(חלותרקביחסלעבירותלפיסעיפים21,20או22
אי־הדיווח ולעבירת ההחזקה לעבירת ביחס ולא לחוק
הקבועותבסעיף20אהמוצעעיובהרכיאיןבכךכדילגרוע
מהפעלתסמכויותאכיפהאחרותהקיימותכיוםלפיחוקי

המסבענייןעבירותמסע

לפסקת משנה )ב(

בשלהעובדהשקייםקושילנטראתמקורהמזומן
ותנועתועדלרגעשבונמצאלראשונה,ומאחרשהימצאותו
שלסכוםמזומןבסכוםגבוה,העולהעלהסכוםהמותר
בהחזקה,ישבוכדילעוררחששכימדוברבכסףהקשור
בביצועעבירה,מוצעלאפשרסמכותתפיסהזמניתשל
הסכוםכמפורטלהלן,במטרהלתתשהותלגורמיהאכיפה
לבחוןאםנעברהעבירהנוספתבכספיםאלהולקבועאם
מתקייםחשדסבירכימדוברברכושהקשורלעבירה,באופן
שישבוכדילהצדיקאתתפיסתהרכושלצורךחילוטו

בהליךפליליע

במסגרתזו,מוצעלאפשרתפיסהזמנית,לתקופהשל
עד14ימים,שלהסכוםהעולהעלהסכוםהמותרבהחזקה,
וכןסכוםנוסף,אםלאדווחעליו,עדלתקרהשל100,000
שקליםחדשיםנוספיםעאםבמהלךתקופהזוגובשחשד
מלבד התפוס, לרכוש בקשר אחרת עבירה להתקיימות
עבירתההחזקהעצמה-יהיהניתןלהמשיךולתפוסאת
הרכוש,במסגרתהגשתבקשהלצושיפוטיבענייןזה,באחד
מןהמסלוליםהמפורטיםבנוסחהתיקוןהמוצעעואולם,
אםלאהתגלתהבתקופהזועבירהאחרתהקשורהלרכוש
עיצוםכספיבשל מינהליאו הוטלקנס אם התפוס,או
הפרתהאיסורבדברהחזקתהמזומן,יוחזרהרכושלמחזיק,
ספק, הסר למען אותוע ולתפוס להמשיך ניתן יהיה ולא
יצויןכיאיןבהחזרתהכסףלמחזיקמשוםאישורלהמשיך
להחזיקסכוםמזומןהעולהעלהסכוםהמותרבהחזקה,
וכיבמקרהשלהמשךהחזקתהכסףבמזומן,כאמור,לאחר

החזרתו,תקוםעבירהפליליתחדשהע
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סכוםמזומןהעולהעלהסכוםהמותרלאדםבהחזקה )א(
לפיסעיף5א;

סכוםנוסףבסךשלעד100,000שקליםחדשים,אםלא )ב(
דווחעליובהתאםלהוראותסעיף5בע

הסכוםהתפוסיוחזרלמחזיקלאיאוחרמתום14ימיםממועד )2(
התפיסה,אלאאםכןהתקייםאחדמאלה:

הוגשהלביתהמשפטבקשהלקבלתצותפיסהזמני- )א(
יהיהניתןלהמשיךלתפוסאתהסכוםשלגביוהוגשההבקשה
עדלהחלטתביתהמשפטבבקשה;בפסקתמשנהזו,"בקשה
לקבלתצותפיסהזמני"-כלאחדמאלה:בקשהלצוזמני
לפיסעיף36ו)ב(לפקודתהסמיםהמסוכנים,התשל"ג-1111973
)להלן-פקודתהסמיםהמסוכנים(;בקשהלצוזמנישהוגשה
הון; הלבנת איסור לחוק 27)ג( או 26)א( ,23 סעיפים מכוח
בקשהלצוזמנילפיסעיפים21או23לחוקמאבקבארגוני
פשיעה,התשס"ג-1122003)להלן-חוקמאבקבארגוניפשיעה(;
בקשהלצוזמנישהוגשהמכוחסעיף53לחוקהמאבקבטרור,

התשע"ו-1132016;

התקיימהלגביהסכוםהתפוסאחתהחלופותהאמורות )ב(
בסעיף32)א(לפקודתמעצרוחיפוש,בקשרלעבירהשאינה
עבירהלפיסעיפים5אאו5בוהוגשהבקשהלביתהמשפט

למתןצולפיסעיף34לפקודתמעצרוחיפוש;

הוגשהבקשהלחילוטאזרחילפיסעיף22לחוקאיסור )ג(
הלבנתהון,לפיסעיף14לחוקמאבקבארגוניפשיעה,אולפי

סעיף36בלפקודתהסמיםהמסוכנים;

התפיסה תקופת בתום התפיסה מסלולי לעניין
הזמנית,כוללסעיף26)ב()2(המוצעכמהחלופות:

בפסקתמשנה)א(פורטוהליכיהתפיסההזמניתמכוח
החיקוקיםהשוניםהמסדיריםסמכותכזובקשרעםסוגי
עבירותייחודייםעכךלמשל,אםבתקופתהתפיסההזמנית
התגבשחשדלביצועעבירהלפיפקודתהסמים,אוחוק
איסורהלבנתהון,המבססיםהצדקהלתפיסתרכושהקשור
לעבירה-ניתןלהגישבקשהלביתהמשפטלמתןצוזמני
לפיהחיקוקיםהמתאימים,לפיהעניין,לצורךקיוםהליך

פליליוהגשתבקשהלחילוטרכושבמסגרתוע

בפסקתמשנה)ב(פורטוהליכיהתפיסהמכוחפקודת
מעצרוחיפוש,שהיאההסדרהשיוריהחללענייןתפיסה

וחילוטשלרכושהקשורלעבירה,לגביכלסוגיהעבירותע
כלאימתשהתגבשחשדלביצועעבירהכלשהישבשלה
מעורב רכוש שהיה או תגמול, או כשכר רכוש התקבל
בביצועה-קמותסמכויותהתפיסהוהחילוטלפיפקודה
זולצורךהמשךהתפיסה,ולשםכךישלהגישבקשהלבית

המשפטלפיסעיף34לפקודההאמורהע

המאפשרים, ההסדרים פורטו )ג( משנה בפסקת 
הקשור רכוש של לחילוט בקשה הגשת לדין, בהתאם
ולתנאים להסדרים בהתאם אזרחי, בהליך לעבירה

המפורטיםבהוראותהחוקהרלוונטיותע

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526ע 111

ס"חהתשס"ג,עמ'502ע 112

ס"חהתשע"ו,עמ'898ע 113
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היהלמפקחיסודסבירלחשדשנעברהבסכוםהתפוס )ד(
אולגביועבירהלפיסעיף220לפקודתמסהכנסה,סעיף117)ב(
לחוקמסערךמוסףאוסעיף98)ג2(לחוקמיסוימקרקעין,יראו
אתהסכוםהתפוסכחפץשנעברהבועבירהלפיסעיף32)א(
לפקודתמעצרוחיפוש,ויחוללגביוהאמורבפסקתמשנה)ב(ע

בהתאם מזומן סכום נתפס זה, קטן בסעיף האמור אף על )3(
להוראותסעיףקטןזה,והוטלעלהמחזיקקנסמינהליבשלהפרת
הוראותסעיף5א,ולענייןמחזיקשהואעוסק-הוטלעיצוםכספי

בשלהפרתהוראותהסעיףהאמור,יוחזרהסכוםהתפוסלמחזיקע";

אחריסעיף33יבוא: )9(

"תיקוןהתוספת
השלישית

שר33אע רשאי ,)2026 בינואר 1( התשפ"ו בטבת י"ב מיום החל
האוצר,בצו,בהסכמתשרהמשפטים,ובאישורועדתהחוקה,
לשנותאתהסכוםהנקובבפרט)2(לתוספתהשלישיתלגובה
)3(לתוספתהשלישית,לאחרששקל, הסכוםהנקובבפרט
ביןהשאר,אתהנתוניםהנוגעיםלהיקףאכיפתהעבירהלפי
הדיווחים כמות את כך, לשם שנעשו והפעולות 5ב סעיף
המדווחים, הסכומים ואת 5ב סעיף לפי המסים לרשות

בתקופהשחלפהמיוםהתחילהלענייןהחזקהע

פסקתמשנה)ד(עניינהבסוגספציפישלחשדות-
סביר יסוד התבסס הזמנית התפיסה שבתקופת במקרה
לחשדכיהכסףהמזומןשנתפסהוארכוששנעברהבו
אולגביועבירהמתחוםהמס,בהתאםלפירוטהעבירות
בפסקהעיודגשכימשמעותביצועעבירהמתחוםהמסהיא
בכוונהשלהחשודלהשיגתועלתכלכלית,ועלכןאםיש
יסודסבירלחשדשאכןנעברהעבירהמהעבירותהמנויות
בסעיף-הריניתןלראותבכסףהמזומןשנתפס,רכושהקשור
לעבירה,במישריןאובעקיפיןעהוראהזונועדהלהבהירכי
משנתפסכסףמזומן,ובוססחשדלביצועעבירתמסכאמור
-הרילאנדרשלהוכיח,נוסףעלכך,כיאותוסכוםהמזומן
שנתפסהואהכסףשנחסךבאמצעותעבירתהמסעזאת,
בשלהקושילקשורביןכסףמסויםשנתפסוביןעבירתהמס,
בשלאופייןשלעבירותאלהשאינןנעברותברכושמסוים,
אלאבתהליכיהדיווח,התיעודוכיוצאבזהעבאופןזה,נועד
ההסדרהמוצעלתתמענהגםלפסקהדיןבבש"פ333/21,
אבוג'אברנ'מ"י)פורסםבנבו(,שבונקבעבדעתרובכי
במקרהשלחשדלביצועעבירהלפיסעיף220לפקודתמס
הכנסה,לאניתןלראותאתהכסףהמזומןשנמצאבבית
החשודכ"חפץשנעברהבועבירה"לענייןסמכויותהתפיסה
לפיפקודתמעצרוחיפוש,מאחרשעבירותהמסהמפורטות
בסעיף,מבוצעותבפועלבדיווחיםהמוגשיםלרשויותהמס,
ולאבכסףעצמועעודנקבעכילאניתןלקשורבהכרחבין
השטרותשנמצאווביןהכסףשלגביונעברהעבירתהמסע
כך,הקביעהבפסקהדיןיצרההפרדהביןמעשההעבירה
עצמווביןהרווחהכלכליהמופקמעבירותהמסהמבוצעות,

וכןביןהרווחהאמורלכסףהספציפישנמצאברשותהחשודע
זאת,אףעלפישמשמעותהשלעבירתהמסהיאכוונה
לחסוךבתשלוםהמס,כלומרלהשיגתועלתכלכליתלנאשםע
לפיכך,מוצעלקבועבפסקתמשנה)ד(כיניתןלפנותלמסלול
שלתפיסהוחילוטעלפיהוראותפקודתמעצרוחיפוש
לגביהמזומןשנתפס,כאשרקייםיסודסבירלחשדשנעברה

עבירתמסכמפורטבסעיףע

עודיודגשבהקשרזהכירשימתהעבירותהמפורטות
)ד(,מתמקדתרקבאותןעבירותשלגביהן בפסקתמשנה
נדרשלקבועמעיןחזקהבדברהקשרשביןהרכושהתפוס
לעבירהשבוצעהעואולםמובהר,למעןהסרספק,כיאין
מכל לגרוע כדי זו משנה פסקת לפי התפיסה בסמכות
סמכותתפיסהאוחילוטאחרת,לפיכלדיןעכלומרככל
הנזכרים החיקוקים מכוח בין אחרות, עבירות שנעברו
בפסקתמשנהזו,וביןמכוחחיקוקיםאחרים,שלגביהןניתן
לבססקשרביןהרכושוביןהעבירהשנעברה-הרייחולו
בפסקאות הנזכרות הנוספות התפיסה סמכויות לגביהן
התפיסה סמכות ובפרט זה, בסעיף האחרות המשנה
השיוריתלפיפקודתמעצרוחיפושעכמוכן,יודגשכיאין
במסלוליהתפיסההמפורטיםבסעיףהמוצעכדילגרוע
מסמכויותאחרותהקיימותהיוםבחוקיהמסבנוגעלרכושו

שלהנישוםבקשרעםהליכיגבייהע

לפסקה )9(

המוצע, 5ב סעיף להוראות בהתאם הדיווח חובת
כקבוע חדשים, שקלים 100,000 של מסכום החל תחול
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תיקוןהתוספת
הרביעית

שרהאוצררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהרביעיתע";33בע

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )10(

"תוספת שלישית
)סעיפים5או־5ב(

200אלףשקליםחדשים; )1(

100אלףשקליםחדשים; )2(

50אלףשקליםחדשיםע )3(

תוספת רביעית
)"סכומיםבמזומן"לפיסעיף5א(

קבלתתשלוםבמזומןבעבורעסקה; )1(

משיכהשלמזומןמגוףפיננסימפוקח; )2(

קבלתהלוואהבמזומןמגוףפיננסימפוקחע" )3(

חוקלצמצום
השימושבמזומן

-תחילהוהוראות
מעבר

בטבת51ע כ' ביום זה, בפרק כנוסחו במזומן השימוש לצמצום חוק של תחילתו )א(
התשפ"ד)1בינואר2024(ע

עדלהתקנתתקנותלפיסעיף5ג)3(לחוקלצמצוםהשימושבמזומןכנוסחובפרק )ב(
זה,יקראואתהתוספתהרביעיתכנוסחהבפרקזה,כךשבסופהבא:

לענייןחברהלשינועמזומנים-מזומןשהיאמשנעתע" )4("

עלאףהאמורבסעיפים5או־5בלחוקלצמצוםהשימושבמזומן,כנוסחםבפרקזה, )ג(
רשאיאדםלהחזיקסכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהשלישית,

אםהתקיימולגביוכלאלה:

בתוספתהשלישיתהמוצעתעלצדזאת,מוצעלהסמיךאת
שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוקה
חוקומשפטשלהכנסת,להפחיתאתהסכוםהחייבבדיווח
ל־50,000שקליםחדשיםבחלוףשנתייםמיוםתחילתושל
התיקוןהמוצעעשרהאוצריהיהרשאילהפחיתאתהסכום
הנוגעים הנתונים את השאר, בין ששקל, לאחר כאמור,
שנעשו והפעולות 5ב סעיף לפי העבירה אכיפת להיקף
לשםכך,אתכמותהדיווחיםלרשותהמסיםלפיסעיףזה
ואתהסכומיםהמדווחים,בתקופהשחלפהמיוםהתחילהע

לחוק המוצע התיקון של תחילתו כי מוצע  סעיף 51
לצמצוםהשימושבמזומןתהיהביוםכ'בטבת 
התשפ"ד)1בינואר2024()בפרקזה-יוםהתחילה(עלצד

זאתמוצעלקבועהוראותמעברכמפורטלהלן:

מוצעכיעדלהתקנתןשלתקנותעלידישרהאוצר
לפיסעיף5ג)3(המוצע,בדברהתנאיםשצריכיםלהתקיים
בחברתשינועמזומנים,כדישזותוחרגמתחולתההגבלות
לפיסעיפים5או־5בהמוצעים,קריהגבלותעלהחזקתמזומן
וחובתדיווחעלהחזקתמזומן,יראואתהתוספתהרביעית
המוצעתכאילוהיאכוללתגםפעולהשלשינועמזומנים
עלידיחברהלשינועמזומניםעבאופןזהיינתןמענהבעבור

חברותהשינוע,שמתוקףפעילותןמחזיקותבמסגרתעסקיהן
סכומיכסףגבוהים,וזאתכאמורעדהתקנתןשלתקנות

בענייןהחרגתןמתחולתההגבלותכאמורע

עוסק או אדם בעבור הולם הסדר ליצור במטרה
ערב לגיטימי באופן גבוהים מזומן סכומי המחזיקים
כי העובדה ולנוכח לתוקף, המוצע התיקון של כניסתו
הפקדתמזומניםכפופהלמשטרניהולסיכוניםמצדהגופים
בהפקדתם, קושי להיווצר עלול כך ומשום הפיננסיים,
מוצעלקבועהוראתמעברשבמסגרתהתתאפשרהחזקת
סכוםבמזומןהעולהעלהסכוםהמותרבהחזקה,גםלאחר
כניסתהתיקוןהמוצעלתוקף,ובלבדשמתקיימיםתנאים

אלה:

הסכוםהאמורהוחזקעלידועוברליוםהתחילה; )1(

30ימים המחזיקדיווחלמנהלרשותהמסיםבתוך )2(
לסכום מעבר המוחזק המזומן סכום על התחילה מיום

המותרבהחזקה;

ידו על המוחזק הסכום על למנהל מדווח המחזיק )3(
הסכום על העולה בסכום החזיק שבה שנה כל בתום

המותרבהחזקה;
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הואהחזיקבסכוםכאמורלפנייוםהתחילהלענייןהחזקהודיווחלמנהל )1(
עלהסכוםהמוחזקעלידו,עד30ימיםמיוםהתחילההאמור;

הואמדווחלמנהלעלהסכוםהמוחזקעלידובתוםכלשנהשבההחזיק )2(
בסכוםמעברלסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהשלישית)בסעיףזה-הדיווח

השנתי(;

בשנהשבהחליוםהתחילהלענייןהחזקה,הואהפחיתאתהסכוםהמוחזק )3(
עלידו,ב־72,000שקליםחדשיםאובסכוםהמוחזקעלידוהעולהעלהסכוםהנקוב

בפרט)1(לתוספתהשלישית,לפיהנמוךשבהם,עדלמועדהדיווחהשנתי;

החלמהשנהשלאחרהשנהשבהחליוםהתחילהלענייןהחזקה,הואמפחית )4(
בכלשנהאתהסכוםהמוחזקעלידו,ב־72,000שקליםחדשיםאובסכוםהמוחזק

עלידוהעולהעלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהשלישית,לפיהנמוךשבהםע

חובתהדיווחלפיסעיף5בלחוקלצמצוםהשימושבמזומןכנוסחובפרקזה,לא )ד(
תחולעלמישמתקייםלגביוהאמורבסעיףקטן)ג(,כלעודהואמחזיקבסכוםהעולה

עלהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהשלישיתע

פרק י"א: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםי"בבסיווןהתשפ"ג)1ביוני2023(,אלאאםכןנקבעבואחרתע52עתחילה

בשנההראשונהלתחילתושלהתיקוןועדלמועד )4(
הסכום את הפחית המחזיק שנה, אותה בתום הדיווח
המוחזקעלידו,ב־72,000שקליםחדשיםאובסכוםהמוחזק
עלידוהעולהעל200,000שקליםחדשים,לפיהנמוךשבהם;

החלמהשנהשלאחרהשנהשבהחליוםהתחילה, )5(
ידו על שהוחזק הסכום את שנה, בכל מפחית המחזיק
בסכום או חדשים שקלים ב־72,000 לה, שקדמה בשנה
המוחזקעלידוהעולהעל200,000שקליםחדשים,לפי

הנמוךשבהםע

סכוםזהמתבססעלהוצאהשנתיתממוצעתלמשק
ביתמעשירוןההכנסותהנמוךביותרבלאהוצאותדיורע

מוצעלהבהירכימישמתמלאיםלגביוכלהתנאים
האמוריםבהוראתהמעבר,וכלעודתנאיםאלהממשיכים
סכום החזקת על הדיווח מחובת פטור יהיה להתקיים,
מזומןבסכוםהעולהעל100,00שקליםחדשיםלפיסעיף

5בהמוצעע
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הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 23( 
)הוראת שעה(, התשפ"ג-2023

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-11992,אחריסעיף16א1עהוספתסעיף16ב
יבוא:

"הוראתשעה
לשנים2023,

2026,2024
ו־2027-הצמדת

סכוםההוצאה
הממשלתית

עלאףהוראותסעיף6א,לענייןכלאחתמשנותהתקציב16בע )א(
המפורטותבפסקאות)1(עד)4(שלהלן,יקראואתסעיףקטן
)ב(לסעיףהאמור,כךשבמקום"כשהואצמודלממוצעשיעורי
השינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהבשלושהשניםשקדמולשנההקודמתלאותה

שנתתקציב"יבואהאמורבהן:

ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק  כללי
חוק - )להלן התשנ"ב-1992 התקציבית, 
המסגרות(,חוקקבשנת1992כדילאפשרלממשלהלבנות
פיסקלית, אחריות על שמירה תוך המדינה תקציב את
שתאפשר ואמינה יציבה ולשםיצירתמסגרתפיסקלית
עםזעזועיםכלכלייםבטווח למשקלהתמודדבהצלחה
הבינוניוהארוךעחוקזהקובעתקרתגירעוןכאחוזמהתוצר,
אשרמהווהמגבלהאפקטיביתעלתקציבהמדינהבעת
בנייתובהתייחסלהכנסותהחזויותעבתחילתשנותה־2000
נוספהלתקרתהגירעוןמגבלתההוצאה-מגבלהנוספת
המגדירהאתשיעורהגידולהמקסימליהמותרבתקציב
המדינהבניכויהחזרחובות)למעטהחזרחובותלביטוח
לאומי()להלן-ההוצאהלחישובמגבלתההוצאה(משנת

כספיםמסוימתלשנתהכספיםשאחריהע

מגבלתההוצאהעברהכמהשינוייםוהתאמותמאז
הגידול היקף שעודכן, האחרון הנוסח פי על שנחקקהע
השנתיהריאליהמקסימליהמותרבחוקנקבעעלפינוסחה
המשקללתאתממוצעגידולהאוכלוסייהבשלושהשנים
הקודמותבתוספתהיחסבין50%)יעדהחובתוצרהרצוי
לטווחהארוך(ויחסהחובתוצרהשנתיהאחרוןשפורסם
ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק )ראו רשמיתע

התקציבית)תיקוןמס'14(,התשע"ד-2014(ע

הקשחתהמגבלותהאפקטיביותעלתקציבהמדינה
בשלהוספתמגבלתההוצאההביאהלהתנהלותממשלתית
שכללהקבלתהחלטותרבותבעלותמשמעותתקציבית
במהלךשנתהתקציב,באופןשהעמיסהתחייבויותרבות
עלהתקציביםלשניםהבאותעלנוכחזאת,תוקןבשנת2015
חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985)להלן-חוקיסודות
ה"נומרטור"ע התקציב(,ונקבעובמסגרתוהוראותלעניין
תיקוןזהנועדלהגבילאתיכולתהשלהממשלהלקבל
החלטותחדשותהכרוכותבהוצאהתקציביתבלאמציאת
2016 מקורתקציבילכךעהשימושבנומרטורהחלמשנת
גרםלצמצוםההתחייבויותהתקציביותשלקחההממשלה
עלעצמהמעברלמסגרותהתקציב,ותרםליכולתלעמוד

במגבלותהתקציביותע

ברוב נהוגה פיסקליות מגבלות קביעת כי יצוין
המדינותהמפותחותבעולםעלעמידהבמגבלותאלהישנה
של הפיסקלית אמינותה על בשמירה מכרעת חשיבות
חקיקת שלאחר בשנים עצמן את הוכיחו והן הממשלה
מגבלתההוצאה,שבהןהתחזקהמאודהיציבותוהאמינות
הפיסקליתשלישראלובכךהיאתמכהבצמיחהגבוהה

ובשיפורעקביבשוקהעבודהע

כעת,לנוכחהעלייההניכרתברמתהמחיריםבשל
האצתהאינפלציהבשנת2022לעומתהשניםשקדמולה,
הגלובליים המקרו–כלכליים הסיכונים התגברות ולאור
מאידך,לרבותהאצתהאינפלציה,עלייתסביבתהריבית
והרעתהתנאיםבשווקיההון,מוצעלבצעתיקוןבמגבלת
שעדכוןמגבלת כדי המסגרות, בחוק הקבועה ההוצאה

ההוצאהישקףאתהצרכיםבתקציבע

המשקף ריאלי מרכיב מורכבת ההוצאה מגבלת
אתגידולהוצאותהממשלההקשור,ביןהשאר,בגידול
הדמוגרפיהגבוהשלאוכלוסייתישראלמצדאחד,ואת
יעדיחסהחובתוצרהארוךטווחמצדשני,באופןשמאפשר
התכנסותהדרגתיתליעדיחסהחובתוצרהארוךטווחעלצד
הרכיבהריאלימגבלתההוצאהכוללתגםרכיבנומינלי
המחירים ברמת שינויים ביטוי לידי להביא נועד אשר
ואתהשפעותיהםעלגובהההוצאההממשלתיתעהרכיב
כפי לצרכן המחירים מדד כממוצע מחושב הנומינלי
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,עלפיהנתונים
הקודמת לשנה שקדמו השנים שלוש בעבור השנתיים

לשנתהתקציבהרלוונטיתע

לנוכחהאמור,מוצעלהגדילבאופןחד–פעמי,  סעיף 1 
ההוצאה סכום את ו־2024 2023 בשנים 
הממשלתיתהמותרתבאופןשמשקףאתהאצתהאינפלציה
החריגהעלידישינויאופןההצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
לצורךחישובסכוםההוצאההממשלתיתבשניםהקרובותע
יהיהממוצע 2023שיעורההצמדה כך,מוצעכיבשנת
)לעומת 4%ע4 שהוא 2022 בשנת לצרכן המחירים מדד
ממוצעהשנים2019עד2021העומדעל6%ע0(עובשנת2024
שיעורההצמדהיהיהממוצעמדדהמחיריםלצרכןבשלוש

השניםשקדמולאותהשנהאשרעומדעל3%ע3ע

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשפ"ב,עמ'16ע 1
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שיעורי לממוצע צמוד "כשהוא - 2023 שנת )1(
השינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהבשנת2022";

שיעורי לממוצע צמוד "כשהוא - 2024 שנת )2(
השינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהבשנים2022,2021ו־2023";

שיעורי לממוצע צמוד "כשהוא - 2026 שנת )3(
השינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכה
ו־2024, 2023 ,2022 בשנים לסטטיסטיקה המרכזית

בניכוישיעורההקדמה";

שיעורי לממוצע צמוד "כשהוא - 2027 שנת )4(
השינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכה
ו־2025, 2024 ,2023 בשנים לסטטיסטיקה המרכזית

בניכוישיעורההקדמה"ע

הוראות אף ועל )א( קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
סעיף6א,לענייןכלאחתמשנותהתקציב2026ו־2027,יקראו
אתסעיףקטן)ג(לסעיףהאמור,כךשאחריההגדרה"סכום

ההוצאההממשלתית"יבוא:

""שיעורההקדמה"-ההפרששביןממוצעשיעורהשינוי
המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים במדד
לסטטיסטיקהבשנת2022לביןממוצעשיעוריהשינוי
שלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהבשנים2020,2019ו־2021,כשהואמחולק

בשתיים;"ע

2026 כמוכן,בשלהתיקוןהאמורמוצעכיבשנים
ו־2027ינוכההרכיבשהתווסףלשנים2023ו־2024כמוצע
בהצעתחוקזו,כךשלאייספרפעמייםוכדישלאלהביא
לסטייהמשמעותיתוארוכתטווחמתוואיגידולמגבלת
מדד השלכות התיקון, לנוכח הבאותע בשנים ההוצאה

המחיריםלשנת2022הוקדמולשנת2023במקוםלהתפרס
עלפניהשניםהבאותועלכןמוצעלנכותאתההקדמה
ההוצאה היקף על קבועות להשלכות להביא שלא כדי

התקציביתע
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