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צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה  - 82.21..18.של הממשלה מיום  191 החלטה מספר 
 והתאמת גיל הפרישה מעבודה לעלייה בתוחלת החיים

  
  
  
לנוכח העלייה בתוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה ובמטרה להגדיל את שיעורי , ם י ט י ל ח מ 

בצמצום החשיבות הכלכלית והחברתית שהממשלה רואה התעסוקה של נשים מבוגרות, וכן לאור 

שנתית להעלאת גיל הפרישה לנשים -רבלקדם תכנית  –פערים בין גברים לנשים בשוק העבודה 

 שוק העבודה, כמפורט להלן:השוויון המגדרי ב-ולצמצום אי

 21שהוגשו לשר האוצר ביום לנשים מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לאמץ את  8 1

המלצות הוועדה הציבורית( ואת תזכיר החוק אשר הפיץ שר האוצר  –)להלן  2.16בספטמבר 

את הפעולות , בהתאמות הנדרשות לנוכח חלוף הזמן, ולבצע 2.19ביוני  .2להערות הציבור ביום 

 הנדרשות כמפורט להלן:

 , גיל הפרישה לאישה יעלה בהדרגה2.22בינואר  1לתקן את חוק גיל פרישה כך שהחל מיום  8א

 באופן הבא:  69לגיל 

, 69ועד לגיל  64מגיל  ;64לגיל עד חודשים בשנה  3בקצב של  גיל הפרישה לאישה יעלה (1

 חודשים בשנה8 4בקצב של גיל הפרישה לאישה יעלה 

 1 יום)א( תחל לגבי נשים שנולדו מ עיף קטןבסהעלאת גיל הפרישה לאישה כאמור  (2

 8ואילך .196בינואר 

לקבוע כי העלאת גיל הפרישה לנשים תלווה בכלים משלימים ותומכים לנשים המושפעות  8ב

 מהעלאת גיל הפרישה כאמור בסעיף קטן )א(, כמפורט להלן:

רבית לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שהתקופה המ (1

ימים לאישה שמלאו  ..4-לימים נוספים  129-ב)א( לחוק הביטוח הלאומי תוארך 111

 8ואילך .196בינואר  1 יוםמשנים ושנולדה  .6לה 

  כמפורט להלן:לתקן את החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה  (2

ומעלה  שנים .6בשנת המס  שמלאו להו ואילך .196בינואר  1 יוםמאישה שנולדה  (א

, שהכנסתה החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, שנים 62אך טרם מלאו לה 

בעד כל מוגדל היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, תהיה זכאית למענק 

שלא קיבלה בו הכנסת עבודה מאת ואילך  2.22חודש עבודה בפועל בשנת המס 

לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות  1ד ע 4בכפוף להוראות סעיפים וזאת קרובה 

 בכוח עבודה:

שקלים חדשים ואינה  .1,21אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (1)

שקלים חדשים  .12סכום של מענק ב –שקלים חדשים  ...,4עולה על 
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 .1,21מחלק הכנסתה החודשית הממוצעת העולה על  %.4.8בתוספת 

 שקלים חדשים;

שקלים חדשים ואינה  ...,4אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (2)

 שקלים חדשים; .66סכום של מענק ב –שקלים חדשים  .3,29עולה על 

שקלים חדשים ואינה  .3,29אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (4)

שקלים חדשים,  .66סכום של מענק ב –שקלים חדשים  ..9,9עולה על 

שקלים  .3,29החודשית הממוצעת העולה על  מחלק הכנסתה 49%בניכוי 

 חדשים;

שקלים חדשים ואינה  ..9,9אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (3)

שקלים חדשים,  .22סכום של מענק ב –שקלים חדשים   .6,41עולה על 

שקלים  ..9,9מחלק הכנסתה החודשית הממוצעת העולה על  24%בניכוי 

 חדשים8

ומעלה  שנים 62שמלאו לה בשנת המס ו ואילך .196בינואר  1 יוםמאישה שנולדה  (ב

, שהכנסתה החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, שנים 61אך טרם מלאו לה 

בעד כל מוגדל היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, תהיה זכאית למענק 

שלא קיבלה בו הכנסת עבודה מאת  ואילך 2.22 חודש עבודה בפועל בשנת המס

לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות  1עד  4ף להוראות סעיפים בכפווזאת קרובה 

 בכוח עבודה:

שקלים חדשים ואינה  ..1,2אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (1)

שקלים חדשים  .12סכום של מענק ב –שקלים חדשים  ..4,6עולה על 

שקלים  ..1,2מחלק הכנסתה החודשית הממוצעת העולה על  %.4בתוספת 

 חדשים;

שקלים חדשים ואינה  ..4,6החודשית הממוצעת עולה על אם הכנסתה  (2)

 שקלים חדשים; .3.סכום של מענק ב –שקלים חדשים  .3,69עולה על 

שקלים חדשים ואינה  .3,69אם הכנסתה החודשית הממוצעת עולה על  (4)

שקלים חדשים,  .3.סכום של מענק ב –שקלים חדשים  6,994עולה על 

שקלים  .3,69ממוצעת העולה על מחלק הכנסתה החודשית ה 49%בניכוי 

 חדשים;

במשרד הכלכלה שאת זרוע העבודה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים להנחות  (4

המבוגרת להפעיל תכנית ייעודית להכשרה מקצועית והשמה לאוכלוסייה והתעשייה 

ומעלה,  .6ואת המשרד לשוויון חברתי לאוכלוסייה המבוגרת בגיל , ומעלה .9בגיל 

, בהתאם )א( להחלטה זו1לפי סעיף  תושפע מהעלאת גיל הפרישה לנשיםובפרט זו ש

  כמפורט להלן: ומשרד האוצר,והתעשייה  הכלכלה לתכנית שגובשה על ידי משרד
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 העקרונות הבאים:התכנית יעמדו בבסיס  (א

 מהתקציב יוקצה להכשרת נשים; %.9לפחות  (1)

 התכנית תתבסס על תשתיות ממשלתיות קיימות; (2)

עדיפות לאוכלוסייה המשתכרת או השתכרה עד לשכר התכנית תיתן  (4)

 הממוצע במשק;

 םאיננשים וגברים ששילוב חוזר בתעסוקה של התכנית תיתן עדיפות ל (3)

 ;אך עבדו לפני כן ,שנים או פחותעובדים עשר 

 ;עבודה עם מעסיקים וליווי תעסוקתי להשמההתכנית תשים דגש על  (9)

הכשרה מקצועית מהתקציב יוקצה לתכנית שוברים ל %.9לפחות  (6)

 8והתעשייה המופעלת על ידי משרד הכלכלה

 במסגרת התכנית יופעלו הכלים הבאים: (ב

 בפרט באמצעות שוברים להכשרה מקצועית; –הכשרות מקצועיות  (1)

בתכניות ומרכזים המופעלים כיום במשרד לשוויון  –כלי ליווי והשמה  (2)

 ;והתעשייה חברתי ובמשרד הכלכלה

מסלולים ייעודיים ליזמות זעירה בפריסה ארצית,  –יזמות זעירה  (4)

המופעלים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ועל ידי המשרד 

 .9לשוויון חברתי, הכוללים ליווי, ייעוץ ואפשרויות מימון לנשים בגילי 

 ומעלה המעוניינות להקים עסקים זעירים8

ון ש"ח לזרוע העבודה מילי 429לצורך יישום התכנית יוקצה תקציב בסך של  (ג

מיליון  ..1-ווהתעשייה ולסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה 

שווה על פני שנים בחלוקה  2.41 - 2.22ש"ח למשרד לשוויון חברתי, בין השנים 

 8אלו

, למלגות 2.29-2.22              מיליון ש"ח לשנה בין השנים .3להקצות סך של  (ד

זרוע העבודה למשתתפים בתכניות להכשרה מקצועית,  הכשרה הניתנות על ידי

ועד גיל הפרישה, ומשתתפות בתכניות  99עבור נשים שנפלטו משוק העבודה בגילי 

 להכשרה מקצועית כאמור בסעיף זה8

כחלק מהתכנית יוקצה תקציב עבור מחקר אפקטיביות לכלים השונים אשר  (ה

 ן )ג(8לאורו ייבחן ייעול הקצאת התקצוב המפורט בסעיף קט
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למעקב  והתעשייה היגוי בהשתתפות משרד האוצר ומשרד הכלכלה ועדתלהקים  (ו

 אחר יישום התכנית והתאמתה להתפתחויות בשוק העבודה8 

 –לתקן את חוק הביטוח הלאומי  8 2

אותו רשאים זכאים לקצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה ועד לגיל שלהגדיל את סכום ההכנסה  8א

שאומדן העלות הכוללת בשל תיקון זה, יעמוד על סך של  להשתכר ללא קיזוז קצבתם, כך .1

 מיליון ש"ח, לפי הפריסה המפורטת להלן: ..4

 ש"ח;מיליון  ..2של סכום בסך  - 2.22החל מתחילת שנת  (1

 מיליון ש"ח8 ..1סכום נוסף בסך של  - 2.24החל מתחילת שנת  (2

 לחוק הביטוח הלאומי בהתאם8 42לתקן את סעיף  8ב

 בהחלטה זו: 8 4

 ;3..2-חוק גיל פרישה, התשס"ד -" פרישה לגי חוק"

 ;1999-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה -"חוק הביטוח הלאומי" 

החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח  -" עבודהההחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח "

 ;1..2-העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה(, התשס"ח

 8ר ההשתתפות בכוח העבודהבחוק להגדלת שיעוכהגדרתו  -"קרוב" 

  

 2.22-2.21התכנית הכלכלית לשנים  – 82.21..18.של הממשלה מיום  .19 החלטה מספר 
  
  
כחלק מהצעדים למיצוי פוטנציאל הצמיחה במשק ולנוכח חשיבות ההון האנושי לשילוב  מ ח ל י ט י ם, 

לאור המשבר התעסוקתי שנגרם בשל נגיף הקורונה,  בתעסוקה ולפריון העבודה בישראל, בייחוד

צבת יעדי תעסוקה לשנים שעניינה ה 1..2ביולי  19מיום  1993מס' ות הממשלה ובהמשך להחלט

קביעת מדדים ויעדים בתכניות תעסוקה והקמת  שעניינה 2.11מיום  באפריל  2993מס' ו .2.1-.2.2

(, ובהתאם להמלצות ועדת .2.4ועדת  –)להלן  .2.4ועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 

2.4.: 

 לאוכלוסיות המפורטות להלן: .2.4עד  2.21לקבוע יעדי תעסוקה עיקריים לשנים  8 1

גיל ש; ככל .2.4ת בשנ 69%שיעור תעסוקה של  –שנים  66עד  29גברים חרדים בגילים  8א

שנים ומטה, אזי היעד הממשלתי  22הפטור משירות צבאי לגברים חרדים יעמוד על גיל 

 %8.1 -יועלה ל
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 2.4.8בשנת  94%שיעור תעסוקה של  –שנים  66עד  29לגבי נשים ממגזר המיעוטים בגילים  8ב

 2.4.8בשנת  91%שיעור תעסוקה של  – שנים 66עד  29לגבי אנשים עם מוגבלות בגילים  8ג

 כמפורט להלן: .2.4עד  2.21לקבוע יעדי תעסוקה משניים לשנים  8 2

 2.4.8בשנת  1%.שיעור תעסוקה של  – שנים 66עד  29לגבי נשים חרדיות בגילים  8א

 2.4.8בשנת  4%.שיעור תעסוקה של  – שנים 66עד  29לגבי גברים ממגזר המיעוטים בגילים  8ב

שיעור  –שנים  66עד  29חרדית בגילים לגבי גברים ונשים מהאוכלוסייה היהודית שאינה  8ג

 2.4.8בשנת  6%.תעסוקה של 

 3489%שיעור תעסוקה של  –שנים  13שנים ואינו עולה על  61לגבי גברים שגילם עולה על  8ד

 2.4.8בשנת 

 2.4.8בשנת  2.89%שיעור של  –שנים  13שנים ואינו עולה על  61לגבי נשים שגילם עולה על  8ה

 לאוכלוסיות המפורטות להלן: .2.4עד  2.24עיקריים לשנים לקבוע יעדי איכות תעסוקה  8 4

 לשנה בשכר החודשי הנומינאלי8 484%עלייה של  – שנים 49עד  29בגילים לגבי נשים חרדיות  8א

לשנה בשכר החודשי  4%עלייה של  – שנים 49עד  29בגילים  גברים ממגזר המיעוטיםלגבי  8ב

 הנומינאלי8

 לאוכלוסיות המפורטות להלן: .2.4עד  2.24שנים לקבוע יעדי איכות תעסוקה משניים ל 8 3

 לשנה בשכר החודשי הנומינלי8 286%ה של יעלי -שנים  49עד  29לגבי נשים בגילים  8א

ה בשכר של יבשכר בשיעור זהה לעליעלייה  –שנים  49עד  29בגילים  גברים חרדיםלגבי  8ב

 גברים יהודים שאינם חרדים8

ה בשכר יעלייה בשכר בשיעור זהה לעלי –שנים  49עד  29בגילים  ממגזר המיעוטיםלגבי נשים  8ג

 של נשים יהודיות שאינן חרדיות8

 :לקבוע כי 8 9

תתבצע בחינה של מכלול היעדים  ,או בעת אירוע כלכלי משמעותי במשק ,לשלוש שנים אחת 8א

(, ואם יתברר כי תנאי הרקע השתנו באופן התעסוקה יעדי – )להלן 3עד  1המופיעים בסעיפים 

יעודכנו בהתאם  ןמהותי או שההנחות העומדות בבסיס קביעת היעדים אינן מתקיימות, ה

 משרד –והשירותים החברתיים )להלן  הרווחהעל ידי צוות משותף למשרד העבודה, 
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 –, ולעניין היעדים הנוגעים בפעילות המשרד לשוויון חברתי והאוצר ומשרד( העבודה

 8בהיוועצות עם המשרד לשוויון חברתי

, לצורך הערכת התאוששות המשק ממשבר 2.22בדיקה כאמור בסעיף א' תיערך במהלך שנת  8ב

 הקורונה8

 לקבוע כי מימוש היעדים ייעשה בכפוף ליעדים הפיסקאליים שקבעה הממשלה8 8 6

 –במשרד העבודה )להלן להטיל על זרוע העבודה הממשלתיים, ביעדי התעסוקה  כחלק מעמידה 8 1

 לחברה עברית ללימוד כניותבפרט תותכניות לעידוד תעסוקה, לפתח וליישם ( זרוע העבודה

  8לחברה החרדית להגברת כישורי התעסוקה תכניותו הערבית

 להטיל על השר הממונה על זרוע העבודה להנחות את הממונה על זרוע העבודה לפעול כדלקמן: 8 .

ידי  לערוך ולפרסם מדידה ביחס להכשרות המקצועיות המוכרות והכשרות הממומנות על 8א

 להכשרה האגף –האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה )להלן 

 ( בהתאם למפורט להלן:מקצועית

 המדידה תכלול את הנתונים הבאים: (1

 תשואה להכשרה;  (א

 המשתתפים ומקרב המדופלמים;  מקרבבשוק התעסוקה שיעור המשתלבים  (ב

 מקרב רהההכש בוצעהבמקצוע שבו  בשוק התעסוקהשיעור המשתלבים  (ג

 ;המשתתפים ומקרב המדופלמים

בסמוך לאחר ההכשרה ולאחר שנתיים מסיום  ההכשרה בוגרי של ממוצע שכר (ד

 ;ההכשרה

 שיעור הנשירה מתוכנית ההכשרה; (ה

 ;המשתתפים מקרב( דפלום –מקבלי תעודת הסמכה )להלן שיעור  (ו

המדידה תיעשה אחת לשנה, בחלוקה לסוג המקצוע שבו בוצעה ההכשרה, מוסד  (2

ההכשרה, מסלול ההכשרה, וכל פרמטר רלוונטי אחר8 מדידה תתבצע בשים לב 

למגבלות הנובעות מהיקף הנתונים הקיימים בידי משרד העבודה או קבלת הנתונים 

 גבלות הקבועות על פי דין8 הל בכפוף לומהגופים השונים והכ

 רט להלן:לקבוע הוראות עבור הכשרות מקצועיות המוכרות על ידי משרד העבודה כמפו 8ב
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 המשרד רשאי לתת הכרה ואישור לסוג הכשרה שמתקיים בה אחד מאלה: (1

 או היתר מכוח דין8 רישיון מצריךנשוא ההכשרה  מקצועב העיסוק (א

ההכשרה עונה על הקריטריונים שתגבש זרוע העבודה הנשענים על התועלת  (ב

לציבור, למשק ולפרט; לא תינתן הכרה לסוג הכשרה שלגביה ישנם נתונים 

למשך שנתיים רצופות העדכניות שלגביהן  2%-המעידים שהתשואה בה נמוכה מ

אין נתון אודות התשואה, התנאי לאי הכרה יהיה ששיעור  אםיש נתונים8 

 ; %.1-המשתלבים בעבודה נמוך מ

ההכשרה נותנת מענה לצורך משקי המוסכם על ידי זרוע העבודה ואגף  (ג

 (8יביםאגף התקצ –התקציבים במשרד האוצר )להלן 

מימון להכשרה מקצועית בכלים אשר מפעילה ותפעיל זרוע העבודה )כגון קורסים  (2

מתוקצבים או שוברים( יינתן באופן מלא או חלקי עבור הכשרות אשר מתקיים בהן 

 אחד מאלה: 

, 6%( לעיל והתשואה בה עולה על 1)ב().ההכשרה קיבלה הכרה כאמור בסעיף  (א

; 3%התשואה בה עולה על  –שעות  ..3 ועבור הכשרה בהיקף שאינו עולה על

(8 מדידת התשואה תחל להתבצע רק לאחר קבלת תשואה מינימאלית –)להלן 

יוכל להינתן מימון אם קיימת  ,הנתונים8 ככל שאין נתונים על התשואה להכשרה

אינדיקציה לביקוש בקרב מעסיקים לבוגרי הכשרה זו והשכר ההתחלתי של 

 8על שכר המינימוםמ %.2לפחות בוגריה עומד על 

 8זרוע העבודה ואגף התקציבים ידי על המוסכם הבהכשרישנו צורך משקי  (ב

היקף מימון הלומדים בהכשרה שהתשואה בה נמוכה מהתשואה המינימאלית  יופחת (4

 במשך שנתיים רצופות8 

לא יינתן מימון להכשרה אם ההכשרה עמדה בעבר ברף התשואה המינימלית, אך  (3

הממונה  ,בנוסףבמשך חמש שנים רצופות התשואה בה נמוכה מהתשואה המינימלית8 

יקבע ויפרסם נוהל המגדיר  ,בהסכמה עם אגף התקציבים ,על זרוע העבודה

אשר אי  ומה,וכדקריטריונים נוספים כדוגמת שיעורי דפלום או שילוב בתעסוקה 

עמידה בהם למשך תקופת זמן שתוגדר בנוהל תוביל לצמצום מימון להכשרות או 

 הפסקתו8

עשה בשים לב לגובה התשואה המתקבלת, עלות יעדוף בין ההכשרות לטובת מימונן יית 8ג

ההכשרה, מיקום ההכשרה והביקוש לעובדים, מידת הנכונות של מעסיקים לקלוט בוגרים 

משתתפים מקרב אוכלוסיות היעד, ובהתאם לנוהל שיפרסם הממונה על לעבודה ופוטנציאל 

 זרוע העבודה בתיאום עם אגף התקציבים8
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לקבוע כי זרוע העבודה רשאית לתת מימון למקצוע חדש להכשרה, כאשר הכשרות במקצוע  8ד

 זה אינן מוכרות כיום, עבור שלוש השנים הראשונות, אם מתקיים בהכשרה כל אלה:

 עבורם קיימות הכשרות מוכרות כיום;שצוע שונה ממקצועות ההכשרה היא במק (1

ישנה אינדיקציה לביקוש בקרב מעסיקים לבוגרי הכשרה זו, למשל באמצעות קיומן  (2

 של משרות פנויות, נכונות של מעסיקים לקלוט עובדים, וכדומה;

 מעל שכר המינימום8  %.2השכר ההתחלתי במקצוע הינו לפחות  (4

מנת לאפשר את מדידת תהליכי ההכשרות המקצועיות  ועלביצוע החלטה זו  לשם 8ה

המתבצעות בגופי ההכשרה המוכרים, להורות לכל משרד ממשלתי המכיר בגוף הכשרה או 

 תהליכי של האפקטיביות למדידתבתכנית הכשרה, לקבל את הסכמת גוף ההכשרה 

   8לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהעם  יחדההסכמה יגובש  נוסח8 ההכשרה

האגף להכשרה מקצועית לפרסם את כלל ההכשרות המקצועיות המוצעות על ידו להטיל על  8ו

ככל שהם מציעים הכשרות  ,ועל ידי גופי הממשלה השונים8 גופי הממשלה ושירות התעסוקה

מקצועיות, עליהם להביא את הדבר לידיעת האגף להכשרות מקצועיות על מנת שזה יפרסם 

 זאת יחד עם כלל ההכשרות8

של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה ביחס להכרה הכרה ופיקוח לי הולשנות את נ 8ז

 ופיקוח במוסדות הכשרה, כמפורט להלן:  

לקריטריונים  בהתאם( תבודד הכשרה)ולא לשהוכר בעבר למוסד  יינתנו ואישור הכרה (1

, מינימלית תשואהיקבעו בהסכמה עם אגף התקציבים של איכות המוסד וביניהם יש

8 למוסד המספק הכשרות בתחומים הדורשים רישיון או השמה ושיעורי דפלום שיעורי

בהם יש צורך משקי המוסכם על שהיתר לפי דין או למוסד המספק הכשרות בתחומים 

הנוהל יכלול הסדרים  קבעו קריטריונים חליפיים8יידי זרוע העבודה ואגף התקציבים י

  למודל ההכרה החדש8לעניין תקופת מעבר 

ש הכרה לראשונה יוכל לקבל אישור הכרה ראשוני עד שנתיים מוסד חדש המבק (2

( לעיל 1בדקו הקריטריונים המופיעים בפסקה )יקבע, במהלכן ייבהתאם לנוהל שי

בהתאם להם יוחלט האם קבעו בנוהל יהניתנים לבדיקה וקריטריונים נוספים אשר י

 ( לעיל8 1ולהפכו לאישור מלא בהתאם לפסקה ) להאריך את האישור

", מוביל"מוסד כאגף התקציבים להכרה במוסד  עם תיאוםבקריטריונים  לגבש (4

 גודל, גבוהים דפלום שיעורי, בהכשרות מעסיקים שילוב, גבוהה תשואה על המבוססים

 8ועוד המוסד

מכללה להכשרה מקצועית העומדת בדרישות (, 4( עד )1על אף האמור בסעיפים קטנים ) (3

להכרה במוסדות לימוד להכשרת הנדסאים ו/או להכרה כמוסד חדש הקבועות בנוהל 
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ומכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים, תקבל אישור  טכנאים מוסמכים של מה"ט

הכרה ראשוני ומכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים העומדת בדרישת הגודל המינימלי 

רפורמה במערכת "שעניינה  .2.1בינואר  11מיום  4319 ת ממשלהכהגדרתה בהחלט

תהיה זכאית להכרה כמוסד מוביל ללימוד הכשרות  "הטכנולוגית בישראלההשכלה 

 מקצועיות, על כל שלוחותיה8 

 אישור למתןהלי זרוע העבודה ובהם המוסד לא יעמוד בקריטריונים או בנש במקרים (9

עד לבירור  להתלות את אישור ההכרה שניתן העבודה הכרה ופיקוח, יהיה רשאי משרד

 8כאמור רהההכ את לשלולהעניין או 

מוסד מוביל יוכל לפתוח הכשרה מקצועית אשר תוכל לקבל הכרה ראשונית ומימון  (6

חלקי או מלא על ידי האגף להכשרה מקצועית במשך השנתיים הראשונות להפעלתן, 

המוסד יתחייב להציג נתוני  אםזאת,  אף אם ההכשרה אינה מוכרת על ידי האגף8

רות אלו או התחייבות לשיתופי פעולה עם השמה גבוהים בשכר גבוה בקרב בוגרי הכש

לאחר שנתיים שיעור  אם מעסיקים, בהתאם לנוהל שיפרסם הממונה על זרוע העבודה8

הדפלום, ההשמה ושכר הבוגרים יעלה על השיעור הממוצע בהכשרות המפוקחות, 

 ההכשרה תוכל לקבל הכרה קבועה8 

, התקציבים במשרד האוצר , הממונה עלהעבודה זרוע על הממונה בראשותלהקים צוות  8ח

לצמצום  תכנית שיכיןומנהל האגף להכשרה מקצועית או מי מטעמם,  חשב זרוע העבודה

למודל רגולציה  מעבר, הצוות תפקידי בין8 הבירוקרטיה ופישוט וייעול תהליכי ההכרה

 שירות למתן ומעברלפעילות;  SLA הגדרתמבוסס תצהירים; מעבר למסלולים ירוקים; 

חודשים מיום  6תוך בשתושלם  כך8 הצוות יגיש את המלצותיו ויוציא אותה לפעול דיגיטלי

החלטה זו8 תיקון נהלים המוסכם על הצוות יוכל להיעשות לפני הגשת ההמלצות הסופיות, 

 וימשיך באופן שוטף לאחריו8 

 תכניות לימוד: 8ט

בהתאם, לבחון את תכנית הלימוד של ההכשרות המקצועיות ולערוך שינויים נדרשים  (1

 כולל הוספת תכנים להקניית הון אנושי כללי וכישורים נדרשים, תוך התייעצות עם

ארגוני המעסיקים השונים ונציגי מוסדות  מנהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה,

 הכשרה והמכללות הטכנולוגיות במקרים הרלוונטיים8 

על ידי האגף  מתכני הלימוד של ההכשרות המקצועיות ייקבעו 19%עד לקבוע כי  (2

קבע על ידי מוסדות ההכשרה בהתאם ילהכשרה מקצועית, ויתר תכני הלימוד יוכלו לה

מוסד מוביל או כל  קבעו מראש על ידי האגף להכשרה מקצועית8ילקריטריונים שי

מוסד שיוגדר על ידי האגף להכשרה מקצועית, יוכל לקבוע אחוז גבוה יותר מתכני 

יובהר כי לא יהיה צורך לקבל לכך אישור מראש ף8 קבע על ידי האגיהלימוד כפי שי

 מהאגף להכשרה מקצועית8
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הלימוד של ההכשרות המקצועיות אשר נקבעים על ידי האגף להכשרה מקצועית  תכני (4

 8ועקרונות כלליםקבעו ברמת יי

 לפעול במשותף ככל הניתן עם המגזר העסקי באופן הבא: 8י

בניית בורלוונטי בעדכון תכניות לימוד ו נציגי מעסיקים, מומחים בעלי ידע נרחבשילוב  (1

 ; תכניות לימוד חדשות

 מעשית בשכר;  התמחותעידוד  (2

מכללות טכנולוגיות ואקדמיה למעסיקים  מוסדות הכשרה מקצועית, קשרים בין עידוד (4

 ;בו מבוצעת הכשרהשבאזור 

 מההכשרות מעסיקים רצון שביעותו שכרהיקף מועסקים, , לרבות וקנתוני שניתוח  (3

 ;עובדיםוהביקוש ל

לשנות את כלל תהליכי העבודה של האגף, לרבות תהליכי הכרה, פיקוח, אישורי הפעלה,  8יא

 בצורה מרוכזת וכלל ארצית ללא הפרדה למחוזות שונים8 ויעשיתקצוב וכדומה, כך ש

לקבוע כי השוברים להכשרה מקצועית יהיו תקפים להכשרות מפוקחות העומדות בתנאי  8יב

( לעיל, לימודי כישורי בסיס )כגון: שפה עברית, שפה אנגלית וכדומה( 2)ב().הקבוע בסעיף 

 וללימודי הנדסאות במכללות הטכנולוגיות המוכרות על ידי מה"ט8

קבע בהסכמה עם אגף י)יד(, לקבוע כי אחוז מסך השוברים, שי. על אף האמור בסעיף 8יג

ף להכשרה התקציבים במשרד האוצר, יוקצה להכשרות שאינן מפוקחות על ידי האג

מקצועית, תוך קבלת אישור מגורם המפעיל אחת מתכניות התעסוקה של הזרוע או של 

 קבעו8ישירות התעסוקה בהתאם לקריטריונים שי

הלי האגף להכשרות מקצועיות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים ולתקן את נ 8יד

ה תלוי, החברתיים, בהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר, כך ששווי השובר לפרט, יהי

 בין היתר, ברמת התשואה של ההכשרה, אורך ועלות ההכשרה ומאפייני המשתתפים8

לבחון יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר ובהיוועצות עם נציבות שירות המדינה את  8טו

( "טמה – הלןאיחוד האגף להכשרה מקצועית והמכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית )ל

ה אחודה עם לימודי יבראי המקצועיותההכשרות  רךמעבמשרד העבודה על מנת לבנות את 

 רצף לימודי ביניהן8  ויצירתההנדסאות 

הרלוונטיות עומדות ממומנות ובהינתן שההכשרות ה החלטה זוכי עם ביצוע  לקבוע 8טז

בקריטריון התשואה, יורחב היקף המשתתפים בהכשרות אלו ביחס למספר המשתתפים בהן 

אשר יבחן ויקבע  ואגף התקציביםזרוע העבודה  תבראשו מקצועי צוות יוקם כך לצורךכיום8 
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 מטרות את שישרת באופן תשואהתוואי להרחבת היקף ההכשרות העומדות בקריטריון ה

 8התעסוקה יעדי השגת ואת ההחלטה

כי  לקבוע, התעסוקה לתחום המופנים הממשלתיים המשאבים את מיטבי באופן למצות מנת על 8 9

 בתחום והפעילות העבודה שוק לגבי הכולל המידע את המתכלל גוףה תשמש העבודה זרוע

 כי לוודא יש זו במסגרת8 זה בנושא הממשלתית הפעילות של מיטבי ומיצוי לקידום, התעסוקה

8 העבודה זרוע ידיעתל גיבושן עם יעברו התעסוקה בתחומי הממשלה משרדי של התוכניות כלל

 בסעיף זה כדי לפגוע בהחלטות ממשלה קודמות8   אין

, הגופים הרלוונטיים המחזיקים במידע 19.1-בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 8 .1

הדרוש, יעבירו לזרוע עבודה נתוני פרט הדרושים לה לצורך חישוב ופרסום מדדים בחלוקה 

יתבצע באופן שאינו מאפשר  פרסום מדידה כאמור לפילוח של תחום הלימוד ומוסדות הלימוד;

זיהויו של אדם8 המידע לפי סעיף זה, אם יימצא בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יכול ויונגש 

ה בכפוף להוראות פקודת הסטטיסטיקה, אך יודגש ויצוין כי בכל עיבוד, ניתוח ופרסום יעל יד

ידע לפי סעיף זה תיעשה יצוינו הגופים הרלוונטיים שהם המקור לנתונים8 העברת מ ,שייגזר מהם

 באופן המפחית את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע8

השוואתי מצרפי הנוגע לשכר וממדים רלוונטיים  להטיל על זרוע עבודה להנגיש לציבור מידע 8 11

נוספים על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הנוגעים בין השאר לסקר כוח אדם ושכר 

 ודת הסטטיסטיקה8בכפוף לעמידה בפק

משרד הכלכלה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עם ה התייעצותלהטיל על זרוע העבודה, ב 8 12

זאת באמצעות בנושא הביקוש לעובדים8 לאגד ולפרסם את  המידע והתעשייה ושירות התעסוקה, 

נוספים8 מידע  ומקורותנתונים מחברות השמה, כריית מידע מהאינטרנט  , שלבין היתראיסוף, 

המידע שמפורסם לא יכלול  8ך הנגשת המידע, תיעשה חלוקה לפי המקצועות השונים בשוקלצור

  19.18-מידע או ידיעות על ענייניו הפרטיים של אדם כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

, למשרד האוצר ולמועצה הלאומית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תעביר לזרוע העבודה 8 14

את נתוני התעסוקה הכוללים את היקף האוכלוסייה, התעסוקה ושיעור  ,, אחת לרבעוןלכלכלה

הבלתי מועסקים בחלוקה לקבוצות האוכלוסייה והגיל המפורטים בהחלטה, כפי שעולים מסקר 

, בתיאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוח אדם, בפורמט שייקבע על ידי זרוע העבודה

מעקב שוטף לגבי העמידה ביעדים שנקבעו  ובהתאם למגבלות פקודת הסטטיסטיקה, לצורך

 תת סעיף ג'(8 למעט) 4בסעיף 

 להנחות את המוסד לביטוח לאומי:הרווחה והשירותים החברתיים  להטיל על שר 8 13

להעביר לזרוע העבודה, אחת לשנה, נתונים אגרגטיביים לגבי היקף האוכלוסייה, שיעורי  8א

וכלוסייה שונות בהתאם לחלוקה תעסוקה, שכר ומקבלי דמי אבטלה, בחלוקה לקבוצות א

בתיאום עם המוסד לביטוח  לעיל, בפורמט שייקבע על ידי זרוע העבודה 3עד  1בסעיפים 
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 יעדי איכות התעסוקהו יעדי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות , לצורך מעקב אחרלאומי

 8של קבוצות האוכלוסייה השונות

, נתוני שכר של משתתפים חותלפ אחת לחצי שנה של בתדירות ,להעביר לזרוע העבודה 8ב

בתכניות התעסוקה השונות וההכשרות המקצועיות, לאחר שהזרוע תעביר את פרטי הזהות 

8 זאת על תוך צמצום הפגיעה בפרטיות וסיכוני אבטחת המידע ככל הניתן של המשתתפים

מנת שבזרוע העבודה יוכלו לעקוב אחר השתלבות בתעסוקה והשכר של קבוצות אוכלוסייה 

 ת העוברות תכניות התערבות שונות של זרוע העבודה8שונו

של  ונתוניםנתוני שכר חודשיים ברמת הפרט  לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה להעביר 8ג

סטטיסטיים  לצרכים המשמשבמאגר  הכללתם לצורך, הפרט ברמת אבטלה דמי מקבלי

 8שוטף באופן

-"חהתשנ, הפרטיות הגנת חוק לרבות, דין לכל בכפוף האמור בסעיפים )א( עד )ג( לעיל כל 8ד

 נוסח] יקהלפי פקודת הסטטיסט לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לסמכויות בהתאםו .199

 19128-"בהתשלמשולב[, 

בהתאם להמלצות צוות המנכ"לים לעידוד תעסוקה שהתכנס בזמן משבר הקורונה, לצורך טיוב  8 19

ת שהממשלה תוכל בעתיד של נתוני המידע המצויים לגבי סוגי עסקים ומעסיקים שונים, ועל מנ

להתאים צעדים כלכליים מסוימים לפי ענפי תעסוקה מסוימים, בין היתר כמסקנות מהמשבר 

 סים בישראל:יהכלכלי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, להטיל על רשות המ

באופן שוטף ותכוף את הסיווג הענפי של כל עוסק בהתאם לסיווג  לבחון את הדרכים לעדכון 8א

 העדכני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה8ענפי הכלכלה 

כל  או להמליץ לקדם לבחון ביצוע המפורט בסעיפים הבאים, וככל שיימצא לנכון, לקדם 8ב

א לחוק הביטוח הלאומי 4.3לרבות סעיף  תיקון חקיקה, תקנות או כל מקור נורמטיבי אחר,

ככל שיימצא לנכון  , הנדרש לשם ביצוע השינויים האמורים,1999-]נוסח משולב[, התשמ"ה

 וככל שידרש:

סיווגו של כל עוסק למוסד לביטוח לאומי עבור עדכון קבצי המעסיקים העברת  (1

 הקיימים שם8

בו מתבצעת עבודתו, בהתאם לסיווג משלחי שהוספת משלח היד של העובד והיישוב  (2

, בין היתר 126היד העדכני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לטפסי 

ככל  1994-ון תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(, תשנ"גבאמצעות תיק

עשה תוך מזעור הנטל על המעסיקים ובחינה של שימוש באמצעים ישנדרש8 הוספה זו ת

 ממוכנים לצורך כך8
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 ובכפוף המעבירים מהגופים המידע לקבלת בכפוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהאת  להנחות 8 16

             [, משולבהסטטיסטיקה ]נוסח  ופקודת .199-רטיות, התשמ"חלכל דין, לרבות חוק הגנת הפ

 :1912-"בהתשל

על  תדיר באופן המתעדכןנתונים מנהלי אחוד  קובץ, הלשכה תפקידי ביצוע לצורך, ליצור 8א

ממרשם האוכלוסין, רשות  המתקבלהעבודה במשק אשר יכלול מידע  דורשי עלהמועסקים ו

, בישראל, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, זרוע העבודה, משרד החינוך סיםיהמ

 8מדיניות למחקרי גם ישמש8 קובץ זה גבוהה להשכלה והמועצה אזרחי-רשות לשירות לאומי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תנגיש לוחות, עיבודים אגרגטיביים וניתוחים לשימוש  8ב

  סטטיסטיקה8, בהתאם לפקודת הבעלי העניין והציבור

)יא( יבוצעו בתוך שנה מיום קבלת החלטה .)ט(; . )ז(;.)ו(; .  )ד(;.)ג(; . )ב(; .הוראות סעיפים  8 11

יוכלו להיעשות בהסכמה בין זרוע העבודה ואגף  .זו8 שינויים בתנאים הקבועים בסעיף 

 התקציבים8

 –לעניין החלטה זו  8 .1

נכות יציבה ומעלה על ידי המוסד לביטוח  %.2אדם שנקבעו לו  –"אנשים עם מוגבלות"  8א

 לאומי8

אותו היו צפויים לקבל בהינתן שביחס לשכר  הממוצע של בוגרי ההכשרהשכר ה –"תשואה"  8ב

 אקונומי, הישגים לימודיים וכדומה8-מאפייני הפרט הנצפים, כגון גיל, מין, מצב סוציו

  הקלה על מעונות יום פרטיים לפעוטות - 82.21..18.של הממשלה מיום  199 החלטה מספר 
  
  
  
במטרה להקל על המשך פעילות מעונות היום, למנוע סגירה של מעונות ועליית מחירים,  ,ם י ט י ל ח מ 

 :באופן הבא (היחוק התכנון והבני –להלן ( 1969-יה, התשכ"הילתקן את חוק התכנון והבנ

( מעון יום –)להלן  מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטותמשמש או נועד לשמש מקום ש 8 1

פעוטות, יהיה רשאי לפעול, בתוך דירה במבנה שייעודו למגורים בהתאם לתכנית  6ששוהים בו עד 

 ללא צורך בקבלת אישור להפעלת מעון או היתר שימוש חורג8  (מבנה מגורים - שחלה )להלן

רשאי לפעול גם בתוך ה יהי, מגוריםבמבנה  וטות השוכןפע 46 ועד 1מעון יום ששוהים בו בין   8 2

 מבנה מגורים, בהתקיים כל אלה:

יה בקשה למתן היתר יכמשמעותה בחוק התכנון והבנ ,לוועדה המקומיתבעל המעון יגיש  8א

(; בקשה היתר שימוש להפעלת מעון - מגורים לצורך של הפעלת מעון )להלן בדירתשימוש 
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מידע אודות כתובת רק רם פתיחת המעון8 הבקשה תכלול ימים לפחות ט .6כאמור תוגש 

 ידע את השכנים כמפורט בסעיף קטן )ב(8 יהנכס, מספר הפעוטות והתחייבותו ל

 בעל המעון יידע את השכנים במבנה המגורים ובמבנים הגובלים במבנה שבו מופעל המעון 8ב

שרותם להגיש יום לפחות טרם ההפעלה ועל אפ .6, על הפעלת המעון (השכנים –)להלן 

התנגדות למתן היתר שימוש להפעלת מעון8 הודעה תינתן באמצעות  לוועדה המקומית

או אמצעי  ודעה לתיבות הדואריה ישירה לשכנים כגון בהיאו בפנפרסום בחזית הבניין 

 8 פרסום כאמור יתועד, ובעל המעון יצהיר אודות ביצוע הפרסום8 דיגיטלי

את התנגדותם למתן היתר שימוש להפעלת מעון  המקומיתלוועדה השכנים יוכלו להגיש  8ג

  8יום ממועד פרסום ההודעה 19תוך ב

רק אם התקבלה תהיה רשאית שלא לתת היתר שימוש להפעלת מעון  הוועדה המקומית 8ד

משמעותית כי יש בפעילות המעון משום פגיעה מרחבית  ,שממנה עולה התנגדות מהשכנים

שלא לתת היתר שימוש להפעלת  הוועדה המקומיתבטרם תחליט ושאינה ניתנת לתיקון8 

מענה  וכל לתתעל מנת שי הפוטנציאליתמעון, תודיע לבעל המעון בכתב על הפגיעה המרחבית 

ימים  .4תיתן את החלטתה בתוך  הוועדה המקומיתימים ממועד ההודעה8  .4לפגיעה בתוך 

 8 ממועד קבלת המענה של בעל המעון על הפגיעה המרחבית

ימים ממועד הגשת הבקשה להפעלת המעון או  39לא ניתנה החלטת הוועדה המקומית תוך  8ה

יום ממועד קבלת המענה מבעל המעון בעניין ההודעה על הפגיעה המרחבית, המאוחר  .4תוך 

 מהשניים, יראו את בעל המעון כאילו ניתן לו היתר שימוש להפעלת מעון8 

בבתי מגורים ביום כניסתו של החוק לתוקף, ואשר  ועלמעון יום, שפ, 2על אף האמור בסעיף  8 4

המגורים  במבנהעל הפעלת המעון  הוועדה המקומיתפעוטות, יידע את  46עד ו 1ו בין שוהים ב

החוק לתוקפו ואת השכנים על זכותם להגיש התנגדויות להפעלת תיקון יום מיום כניסת  .9תוך ב

הוועדה החליטה  ממועד פרסום ההודעה;ימים  19)ב( בתוך 2המעון בהתאם לאמור בסעיף 

(, ד)2)ד(, וביצעה את הפעולות האמורות בסעיף 2 בסעיףלתת היתר  כאמור שלא  המקומית

 בשינויים המחויבים, תופסק פעילות המעון רק בתום שנת הלימודים שבה התקבלה ההחלטה8 

קיבל היתר לשימוש  בעל מעון שקיבל היתר שימוש להפעלת מעון, ייחשב לכל דבר ועניין כאילו 8 3

 8חורג כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה

להסמיך את שרת הפנים לקבוע בתקנות כי מספר הפעוטות המרבי במעון יום השוכן בבית צמוד  8 9

קרקע, שזכאי לקבל היתר שימוש להפעלת מעון, יהיה גבוה מהמספר במבנה מגורים וכן לקבוע 

 את ההליך שבו יינתן ההיתר8 

 ב בהיטל השבחה8 יוביל לחיולא שוי בהתאם להחלטה זו אישור רשות הרי 8 6
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זכות הערעור על החלטת הוועדה המקומית בעניין אי מתן אישור כאמור, או אישור כאמור, תהיה  8 1

 ה8 ילפי הכללים הרלוונטיים בעניין בקשות לקבלת היתר לשימוש חורג מכוח חוק התכנון והבני

  

היערכות לאומית לפיתוח מערכת מטרו  - 82.21..18.של הממשלה מיום  ..2 החלטה מספר 
 במטרופולין גוש דן ותיקון החלטת ממשלה

  
  
בעניין "תכנית השקעה  2.16באוגוסט  11מיום  .1.4מס'  ת הממשלהבהמשך להחלט,  ם י ט י ל ח מ 

( ולצורך היערכות .1.4החלטה  –רב שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים" )להלן 

פרויקט המטרו(, אשר תסייע להאצת  –מיידית להקמת רשת קווי מטרו במטרופולין תל אביב )להלן 

תכניות הדיור ותהליכי ההתחדשות העירונית, תשפר  צמיחת המשק והגדלת הפריון, תתמוך ביישום

את רמת הנגישות התחבורתית, תתרום להעלאת רמת החיים, תפחית את הגודש בגוש דן ותקטין את 

 השפעותיו השליליות:

 להודיע כי פרויקט המטרו מהווה פרויקט תשתית לאומית8, .1.4התאם להחלטה מס' ב 18

כלולים בתכניות תשתית לאומית למטרו גוש דן כפי פרויקט המטרו יכלול את כלל הרכיבים ה 28

שיאושרו מעת לעת, וכן את מרכזי התחבורה המשולבים, מבנים המוקמים מעל תחנות המטרו, 

 מרכזי התחבורה המשולבים ומתחמי הדיפו;

 –בסעיף זה 

מפגש של תחנת קו מטרו עם תחנת מערכת מסילתית אחרת, אחת  –"מרכז תחבורה משולב" 

 במטרופולין גוש דן8לפחות, 

 .19לקבוע בחוק כי מסגרת ההוצאה המותרת לתכנון וביצוע רשת קווי המטרו לא תעלה על  48

 מיליארדי ש"ח8 

מסגרת ההוצאה המותרת תכלול את כלל ההוצאות הנדרשות לביצוע פרויקט המטרו, לרבות  38

נה, ההוצאות תוספות הנובעות מההפרש עלויות בשיטת מימון הפרויקט ביחס לעלות גיוס מדי

צפויות בהיקף המקובל בפרויקט מסוג זה, הוצאות הפקעה הנדרשות לצורך ביצוע -הבלתי

בגין תביעות  שיפוי רשויותכן ו פרויקט המטרו, פיצויים עקב תביעות הקשורות לפרויקט המטרו

 8עדה לתשתיות לאומיותו, כפי שיוחלט על ידי הו191

 ההרלוונטיים שיקבעו שר האוצר ושר התחבור יתרת מסגרת ההוצאה המותרת תוצמד למדדים 98

 והבטיחות בדרכים8

להטיל על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול מול חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת  68

)להלן  1994-נת"ע( המהווה, לעניין תקנות חובת המכרזים התשנ"ג –המונים )נת"ע( בע"מ )להלן 

של הממשלה לצורך הקמת מערכת הסעת המונים  תקנות חובת המכרזים(, זרוע ביצוע –
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אביב, כך שתבצע את הפעולות הדרושות לטובת קידום פרויקט המטרו, ובכלל -במטרופולין תל

 זה:

 להגיש כל תכנית הנוגעת לפרויקט המטרו למוסד התכנון הרלוונטי8 8א

להגיש למשרדי האוצר והתחבורה והבטיחות בדרכים תכנית ראשונית לביצוע פרויקט  8ב

 , בהתאם לעקרונות הבאים:2.22ביולי  1תכנית הביצוע(, עד ליום  –מטרו )להלן ה

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות להקמת הפרויקט לא יעלו על מסגרת ההוצאה המותרת  18

 כאמור להלן8

חלוקת ביצוע פרויקט המטרו לשלבי ביצוע, שיגובשו בין היתר בהתבסס על בדיקת  28

טעים והתחנות במערכת המטרו ובהתבסס על כדאיות כלכלית ותחבורתית של המק

הישימות התפעולית והכל תוך התחשבות ביכולות המשק8 השלביות תייצג הפעלה 

 2.3.8עד  .2.4מדורגת של מקטעים ותחנות של מערכת המטרו בשנים 

ייכללו בתכנית שבסיפה להחלטה  מרכזי התחבורה המשולבים המפורטים בנספח א'  48

ל8 יובהר, כי הקמת מתחמי התחבורה המשולבים אינה לשלב הראשון, כאמור לעי

 8יקבע בנפרדיותקציבם  לעיל 3 ההוצאה המותרות כאמור בסעיףכלולה במסגרת 

ערכות לפרויקט, ובכלל זה מכרזי ניהול, תכנון, ילפרסם מכרזים הדרושים לקידום הה 38

ף לאישור שתיות, בכפוייעוץ, מיפוי תשתיות וביצוע עבודות מוקדמות, הליכי העתקת ת

 והתחבורה והבטיחות בדרכים, ובהינתן מקור תקציבי8  משרדי האוצר

 לקבוע בחוק את חלוקת המקורות לתקצוב עלויות פרויקט המטרו בהתאם לעקרונות הבאים: 18

 ממסגרת ההוצאה המותרת, לכל הפחות, תמומן באמצעות אלו: %.9 8א

 ;.13היטל השבחה כאמור בסעיף הכנסה מיועדת מ 18

ושיווק נדל"ן מעל לתחנות, למרכזי התחבורה המשולבים ולמתחמי  פיתוחהכנסה מ 28

 ;131 כאמור בסעיף  הדיפו ובסמוך להם

פיתוח ושיווק קרקעות בבעלות מדינה בסביבת תחנות המטרו ומתחמי הכנסה מיועדת מ 48

 הדיפו;

 ..1הקצאת סכומים כנגד הכנסות שיתקבלו מאגרות תחבורה ציבורית בניכוי סך של  38

 ;בשנה ש"חמיליון 

תוספות הפדיון מהתחבורה הציבורית, למעט אלו  בעקבות שנחסכוהסטת סכומים  98

שיתווספו במסגרת החלטת הממשלה של ייעול מערכת התעריפים ותיקון עיוותים 

היסטוריים ובתוך כך תוספות הקבועות בצו תעריפים נכון למועד תיקון הצו8 לצורך כך 



22  /463 

, לוועדת המחירים 1996-ירותים, התשנ"ולפנות, בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים וש

בבקשה כי תבחן קביעת תעריפי נסיעה, בשים לב למחירים המקובלים בעולם ובהתבסס 

על תחזית הביקוש לנסועה ביחס לקיבולת הקווים8 ועדת המחירים תגבש את עמדתה 

 ;יום ..1בתוך 

ב פרויקט לקבוע בחוק כי הרשויות המקומיות שבתחום תכנית המטרו ישתתפו בתקצו 68

 שבסיפה להחלטה8 בהתאם לנוסחה הקבועה בנספח ב' כהכנסה מיועדת המטרו

בהתאם  לכידת ערך מעליית שווי הנכסים עקב השפעת אישור ומימוש פרויקט המטרו 18

 13.8 לסעיף

אוצר תקצוב נוסף מממסגרת ההוצאה המותרת, לכל היותר, תמומן באמצעות  %.9 8ב

 התחבורה והבטיחות בדרכים8 המדינה, בין היתר, מתוך תקציב משרד

 כדלקמן: 1לקבוע את החלוקה כאמור בסעיף  8.

 (;4)-(1)א()1סעיפים ממסגרת ההוצאה המותרת, לכל הפחות, תמומן באמצעות  29% 8א

 (;1)-(3)א()1ממסגרת ההוצאה המותרת, לכל הפחות, תמומן באמצעות סעיפים  29% 8ב

 עיף זה8עדה המנהלת רשאית לשנות את תמהיל המקורות על פי סוהו 8ג

והמועצה הלאומית לכלכלה צוות של החשב הכללי ואגף התקציבים בשיתוף משרד התחבורה  98

( ולשלביות הביצוע את אופן א()1יבחן בהתאם לכלל מקורות המימון האמורים בסעיפים קטנים )

מימון תזרים המזומנים של הפרויקט ואופן ייעוד ההכנסות ממקורות המימון לעיל, ותוך 

ערי עיתוי בתזרים, ודאות התזרים, ערבויות, ביטחונות, החוב הנדרש והאמצעים התייחסות לפ

לגיוסו וכן תכנית להגדלת ההכנסות העצמאיות אשר יהוו מקור נוסף למימון הפרויקט אשר 

תגייס כסף עבור הפרויקט,  המבצעת החברה כי יוחלטש ככלתוגש על ידי החברה המבצעת8 

 8הממשלתיות החברות תרשו עם יעצותההחלטה תבוצע בהתי

להטיל על הממונה על התקציבים, בשיתוף משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לגבש תכנית  1.8

לתקצוב עלויות פרויקט מטרו, אשר תכלול את פריסת עלויות הפרויקט על פני שנים, בחלוקה 

ף לסעיו 1 לשלבים ולחבילות עבודה ובשים לב להכנסות הצפויות ולעקרונות המפורטים בסעיף

8 2.22אוגוסט  41תכנית התקצוב( ולהגישה לאישור הממשלה עד יום  –להחלטה זו )להלן  9

באוגוסט מדי  41מנהל הרשות יגיש לאישור הוועדה המנהלת, עדכון לתכנית התקצוב עד יום 

 2.248שנה, החל משנת 

אחראית לקבוע בחוק כי הממשלה תהיה רשאית להתקשר עם חברה ממשלתית על מנת שתהיה  118

 -על קידום וביצוע פרויקט המטרו והפעלתו, ויכול שתתקשר עם יותר מחברה אחת )להלן 

 החברה המבצעת(8 עד לקביעת חברה מבצעת כאמור, כלל האמור בהחלטה זו יחול על נת"ע8
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הסכם עם החברה המבצעת לצורך  2.22בספטמבר  1לקבוע בחוק כי הרשות תערוך עד ליום  128

הסכם  –ות לקידום, הקמה, תחזוקה והפעלה של פרויקט המטרו )להלן ביצוע הפעולות הנדרש

הפיתוח(, בשים לב לתכנית הביצוע8 הסכם הפיתוח יחליף את התקשרות המסגרת, ביחס 

ד לתקנות חובת המכרזים8 הסכם הפיתוח יאושר על ידי 4לפרויקט המטרו, כמשמעותה בתקנה 

ה יעילים ביחס לאופן העברת הכספים לחברה הוועדה המנהלת והוא יכלול מנגנוני פיקוח ובקר

המבצעת ואופן אישורי ההתקשרויות של החברה המבצעת על ידי הוועדה המנהלת באופן 

 שיאפשר קידום מיטבי של הפרויקט8

להטיל על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או על רשות המטרו, לפי העניין, לפעול מול  148

לביצוע פרויקט המטרו, הכוללות לגבי כל אחד  החברה המבצעת כך שהעבודות המקדמיות

מהקווים תכנון מפורט, מינוי מנהל פרויקט, קידום זמינות הקרקע, העתקת תשתיות חיוניות, 

ועבודות אזרחיות יבוצעו באמצעות התקשרויות של החברה המבצעת במכרזי רכש במימון 

 תקציב המדינה8

לחברה המבצעת לקבלת המלצתה באשר  להטיל על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפנות 138

לאופן ביצוע יתר העבודות הנדרשות לצורך ביצוע פרויקט המטרו, לרבות התקנת מערכות הקו, 

הקמת המסילות, רכש הקרונות ותחזוקתו, באמצעות התקשרויות של החברה המבצעת או גורם 

עם זכיינים ממשלתי אחר, במכרזי רכש במימון תקציב המדינה או באמצעות התקשרויות 

(8 המלצה כאמור תיבחן על ידי הוועדה PPPפרטיים במנגנון של שיתוף הסקטור הפרטי )

המנהלת, בין היתר, בשים לב לתרומת אופן הביצוע לאיכות ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של 

יום לאחר סיום הגשת ההמלצות  .9-הפרויקט ולמימונו8 החלטה בנושא תתקבל לא יאוחר מ

 ר8המקצועיות כאמו

להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל  198

המלצות בדבר המבנה  2.22 במאי 1משרד התחבורה ומנהל רשות המטרו, לגבש עד ליום 

הארגוני של החברה המבצעת, במבנה הבעלות של החברה, בתקנון החברה, בסמכויותיה, בנושאי 

קת הסמכויות בין הממשלה לחברה, במטרה לאפשר את קידום ממשל תאגידי בחברה ובחלו

פרויקט המטרו באופן מיטבי, מקצועי ובלוחות הזמנים הדרושים למשק8 להטיל על שר האוצר 

להגיש הצעה לתיקוני החקיקה הנדרשים ליישום ההמלצות האמורות שתובא לאישור הממשלה 

בהתאם לעקרונות בין היתר יגובשו 8 ההמלצות 2.24במסגרת התכנית הכלכלית לשנת הכספים 

 הבאים:

הקצאת התשומות הניהוליות והארגוניות הנדרשות לתכנון והקמת פרויקט המטרו לצד  8א

 קידום פרויקטים אחרים שבאחריות החברה המבצעת;

הקצאת התשומות הניהוליות והארגוניות הנדרשות להיבטי התפעול הנוגעים לפרויקט  8ב

 ם;המטרו תוך יצירת מומחיות בתחו

 שימור ושימוש בידע הנצבר בכל הנוגע לתכנון הקמה ותפעול של קווי הרכבת הקלה; 8ג
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יכולת יצירת הכנסות עצמיות ופיתוח עסקי לרבות פיתוח נדל"ן לצורך מימון פעילויותיה  8ד

 הקשורות לפרויקט;

והפיתוח הנדל"ני בתהליכי קבלת השירות לציבור  ,ההפעלה ,רכי ההקמהוייצוג הולם של צ 8ה

 בפרויקט המטרו תוך אינטגרציה בין היבטיו השונים של הפרויקט8 החלטות

 הקמת רשות מטרו

הרשות(, בהתאם לעקרונות  –לקבוע בחוק כי תוקם במשרד התחבורה רשות המטרו )להלן  168

 :49עד  16בסעיפים הבאים ולאמור 

הרשות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה לשם מילוי תפקידיה ותפעל הרשות בהתאם  8א

 יות הממשלה בהחלטותיה8למדינ

הרשות תפעל לטובת קידום וליווי פרויקט המטרו כפרויקט בעל חשיבות לאומית, ובהתאם  8ב

 להחלטה זו8

הרשות תרכז כל עניין הנוגע לפרויקט המטרו מטעם הממשלה ותפעל בהתאם למדיניות  8ג

 הממשלה ובהתאם לסמכויותיה הקבועות בכל דין8

להסמיך את הרשות לקדם פרויקטים נוספים להסעת שר האוצר ושרת התחבורה רשאים  8ד

 המונים בגוש דן8

לרשות יהיו מנהל, ועדה מנהלת ומועצה מאסדרת8 תפקידי הרשות, למעט אלה שיוחדו  8ה

 לגופים כאמור, יבוצעו בידי המנהל באמצעות עובדי הרשות8

תקציב הרשות ייקבע בתכנית נפרדת בחוק התקציב השנתי, במסגרת תקציב משרד  8ו

 בורה והבטיחות בדרכים8התח

מנהל הרשות מורשה, יחד עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים  8ז

, למעט עסקאות במקרקעין ועסקאות עם החברה 1991-לחוק נכסי המדינה, התשי"א 9-ו 3

 המבצעת, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור8

 ינה, והם יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו8עובדי הרשות יהיו עובדי המד 8ח

הממונה על השכר והסכמי העבודה ונציבות  עם להטיל על שר האוצר לבחון, בהתייעצות 8ט

שירות המדינה  תיקון חקיקה לפיו למנהל הרשות יהיה נתונות חלק מהסמכויות של נציב 

חוק שירות  -)להלן  1999-שירות המדינה לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

 המדינה( בכל עניין הנוגע לרשות ולעובדיה8

 המועצה המאסדרת
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 –לרשות תהיה מועצה לאסדרת היבטים הנוגעים לפרויקט המטרו )להלן לקבוע בחוק כי  118

 המועצה המאסדרת(, והיא תהיה מורכבת משישה חברים כמפורט להלן:

 יושב ראש המועצה המאסדרת; 8א

והבטיחות בדרכים, או נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מנכ"ל משרד התחבורה  8ב

 בדרג סמנכ"ל שימנה מטעמו;

 הממונה על התקציבים או סגן אגף התקציבים האחראי על תחום התשתיות; 8ג

נציג השלטון המקומי בדרג סגן מנהל ומעלה שימנה שר הפנים בהסכמת יושב ראש מרכז  8ד

 השלטון המקומי; 

האסדרה לפי העניין הנדון8 היה הגוף האחראי על מתן נציג מתחלף בהתאם לתחום  8ה

אישורים בתחום הנידון משרד ממשלתי או יחידת סמך, ימונה הנציג מקרב עובדי המשרד 

על ידי השר8 היה הגוף רשות ממשלתית או תאגיד על פי חוק, ימונה הנציג מקרב עובדי 

 הגוף, על ידי מנהל הגוף;

מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  נציג ציבור שימנה שר האוצר, שהוא 8ו

, ובעל ניסיון של שבע שנים .199-כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח

 לפחות בתחום התשתיות8

החלטות המועצה המאסדרת יתקבלו ברוב קולות מקרב הנוכחים בדיון, ובלבד לקבוע בחוק כי  1.8

נציגי ממשלה8 החלטות הוועדה יהיו שינכחו בדיון יושב ראש המועצה ונציג נוסף מטעם 

מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חבריה הנוכחים בישיבה; במקרה של שיווין במניין 

 הקולות, יכריע קולו של יושב ראש רשות המועצה8 

 תפקידי המועצה המאסדרת יהיו כדלקמן:לקבוע בחוק כי  198

הגורמים המאסדרים בתחום תן היתרים, אישורים, ורשיונות לחברה המבצעת חלף מ 8א

 כמפורט בהחלטה זו;

 מתן אישור לעניין צו מינהלי כמפורט בהחלטה זו; 8ב

מתן המלצה למאסדרים בעניין כללים, אמות מידה, ורשימת מסמכים הנדרשים לצורך  8ג

 קבלת אישור הנוגעים לפרויקט המטרו או לחברה המבצעת כמפורט בהחלטה זו;

 רה המבצעת לגופי תשתית כמפורט בהחלטה זו; קביעת נוסח אחיד להסכמים בין החב 8ד

 מתן ארכה לגוף מוסמך לעניין מענה לבקשה לתיאום כמפורט בהחלטה זו; 8ה
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 מתן אישור לחברה המבצעת לבצע עבודות בתשתית של גורם אחר כמפורט בהחלטה זו; 8ו

 כל תפקיד המפורט בהחלטה זו8 8ז

 יושב ראש המועצה המאסדרת

עליהם תמליץ בדעת רוב ועדה שוך רשימת מועמדים הממשלה תמנה, מתלקבוע בחוק כי  2.8

 להחלטה זו8)ד( -)א(24 בריה יהיו הנציגים האמורים בסעיףשח

 4יושב ראש המועצה יהיה עובד המדינה; תקופת כהונתו של יושב הראש תהיה לקבוע בחוק כי  218

 שנים ויהיה ניתן לשוב ולמנותו לתקופות נוספות8

 מי שמתקיימים בו: המועצהכשיר להתמנות כיושב ראש  228

בעל תואר ראשון לכל הפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד  8א

עדה המנהלת: הנדסה, ומן התחומים הבאים או בתחום רלוונטי אחר שייקבע על ידי הו

משפטים, ראיית חשבון, תכנון תחבורה, כלכלה, תכנון עירוני, אדריכלות, מדיניות ציבורית 

 ל8או ניהו

שנים בתחומי התשתיות או  9שנים לפחות, וכן ניסיון של  .בעל ניסיון ניהולי בכיר של  8ב

שנים לפחות  9שנים בתחום התשתיות או הרגולציה מתוכן  .הרגולציה או בעל ניסיון של 

 בניסיון ניהולי בכיר8

 הוועדה המנהלת

 חברים כמפורט להלן:לרשות תהיה ועדה מנהלת אשר תהיה מורכבת מחמישה לקבוע בחוק כי  248

 משרד התחבורה, אשר תשמש יושבת ראש הוועדה; המנהלת הכללית של 8א

 הממונה על התקציבים או סגן אגף התקציבים האחראי על תחום התשתיות; 8ב

 החשב הכללי או סגן החשב הכללי האחראי על תחום התשתיות; 8ג

 סמנכ"ל במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים; 8ד

 יו"ר המועצה המאסדרת8 8ה

החלטות הוועדה המנהלת יתקבלו ברוב קולות מקרב הנוכחים בדיון ובלבד ע בחוק כי לקבו 238

ונציג משרד האוצר8 החלטותיה יהיו מנומקות ויירשמו  יושב ראש הוועדהשינכחו בדיון 

באישור  מותניתבפרוטוקול שייחתם בידי חבריה הנוכחים בישיבה8 אישור תכנית התקצוב 

 הממונה על התקציבים8



21  /463 

המנהלת החלטה בעלת השלכה על עמידה בתכנית התקצוב  ועדהבישיבת הו וןלדי עלתה 298

עדה את ושאושרה, רשאי הממונה על התקציבים להתנגד לה, ובלבד שיביא הממונה בפני הו

 אינה עומדת בתכנית התקצוב8  ההחלטההנימוקים בגינם 

 לאישור יםכפופ והרשות המבצעת החברה של תפעולי ותקציב ארגוני מבנה בנושאיהחלטה  268

 8התקציבים על הממונה

 תפקידי הוועדה המנהלת יהיו כמפורט בהחלטה זו, ובכלל זה:לקבוע בחוק כי  218

קידום פרויקט המטרו מטעם הממשלה תוך פיקוח ובקרה על לוחות הזמנים והמסגרת  8א

 התקציבית שקבעה הממשלה;

הפרויקט דיווח לממשלה או לוועדת השרים לתשתיות ככל שהוקמה, על התקדמות  8ב

 בהתאם להחלטה זו;

 הסכם הפיתוח עם החברה המבצעת מטעם הממשלה; אישור 8ג

 עדכון לתכנית התקצוב; 8ד

, התפעולי והתקציב הארגוני המבנהאישור הצעת תכנית העבודה של הרשות לרבות  8ה

 בהתאם להצעת מנהל הרשות;

 ת;אישור המבנה הארגוני, גיוס כוח אדם ותקציב הרשות, בהתאם להצעת מנהל הרשו 8ו

 קביעת לוחות הזמנים ושלביות הביצוע של הפרויקט; 8ז

פיקוח ובקרה על פעילות החברה המבצעת של פרויקט המטרו בהתאם להסכם הפיתוח  8ח

בכל הנוגע למימון, ההקמה, הפיתוח, ההפעלה והתחזוקה, וכל פעולה נוספת הנלווית 

 לקידום הפרויקט8  

 מנהל הרשות

עליהם תמליץ בדעת שהרשות מתוך רשימת מועמדים הממשלה תמנה את מנהל לקבוע בחוק כי  2.8

 להחלטה זו8 )ד(-)א(24בסעיפים  רוב ועדה שחבריה יהיו הנציגים האמורים

 כשיר להתמנות כמנהל הרשות מי שמתקיימים בו: 298

בעל תואר ראשון לכל הפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  8א

עדה המנהלת: ונטי אחר שייקבע על ידי הובאחד מן התחומים הבאים או בתחום רלוו

הנדסה, משפטים, ראיית חשבון, תכנון תחבורה, כלכלה, תכנון עירוני, אדריכלות, 

 מדיניות ציבורית או ניהול8
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שנים בתחום התשתיות או בעל  9שנים לפחות, וכן ניסיון של  .בעל ניסיון ניהולי בכיר של  8ב

 שנים לפחות ניסיון ניהולי בכיר8  9שנים בתחום התשתיות מתוכן  .ניסיון של 

ועדה והמנהל יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות בכפוף להחלטות הלקבוע בחוק כי  4.8

 המנהלת ובהתאם להחלטות הוועדה המאסדרת8 תפקידי המנהל יכללו, בין היתר, את אלה:

ותקציב  הגשת הצעה לאישור הוועדה המנהלת בעניין המבנה הארגוני, גיוס כוח האדם 8א

 הרשות;

 עדכון לתכנית התקצוב לאישור הוועדה המנהלת8 תהגשת הצע 8ב

 ניהול שוטף של הרשות; 8ג

 הכנת תכנית העבודה והגשתה לאישור הוועדה המנהלת; 8ד

 כל תפקיד נוסף שהוטל עליו על ידי הוועדה המנהלת;  8ה

המנהל יגיש לוועדה המנהלת ולמועצה המאסדרת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולות  8ו

 ;ידרש בקשר לפעילותהיהרשות ויתן להן בכל עת כל ידיעה ש

 בחברה המבצעת8 יו"ר הדירקטוריון של החברה המבצעת, או דירקטור 8ז

 תכניות עבודה ותקציב

עדה המנהלת עדכון ובאוגוסט, יגיש מנהל הרשות לאישור הו 41מדי שנה, ולא יאוחר מיום  418

תכנית עבודה(, אשר  -שנתית )להלן -דה רבלתכנית התקצוב כהגדרתה בהחלטה זו וכן תכנית עבו

 תכלול לוחות זמנים למימוש הפרויקט ותכנית לעמידה ביעדים אלה8

ורות הקבוע לפרויקט ועדה המנהלת תבחן את עלויות הפרויקט ופריסתן ביחס לתמהיל המקוה 428

תחזית הוצאות הפרויקט תעלה על היקף המקורות שוצפי התממשותו8 ככל  1 כמפורט בסעיף

 וי, תינקט פעולה מאזנת שהינה אחת מאלו:החז

הקטנה של הוצאות בפרויקט באמצעות רידוד תכולות או בכל דרך אחרת שתאושר על ידי  8א

 עדה8והו

 8שינוי בתזרים הוצאות הפרויקט על מנת לגשר בין פער ההוצאות והמקורות 8ב

, 19.9-אישור בממשלה להגדלת מקורות הפרויקט בכפוף לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה 8ג

 חוק יסודות התקציב(8 –)להלן 
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רשאית לשנות את שיעורי חלוקת המקורות לתקצוב הפרויקט ובלבד  עדה המנהלתוהו 448

 שהשתכנעה כי הדבר תואם את היקף פריסת המקורות הצפוי בפועל8

במרץ, יגיש מנהל הרשות לוועדה המנהלת דין וחשבון כולל על ביצוע  41בתום כל שנה, עד ליום  438

 העבודה ותכנית התקצוב בשנה החולפת8תכניות 

בתום כל רבעון יגיש מנהל הרשות לוועדה המנהלת דין וחשבון לעניין עמידה ביעדים שנקבעו  498

 בתכנית העבודה8

 מינוי דירקטורים בחברה המבצעת

 בהתאם יושב ראש דירקטוריון לאשר רשאיםת התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר שר 468

 לקבוע כי רשאים הםלחלופין בחוק כי  ולקבוע, הממשלתיות רותהחב בחוק המפורט להליך

 8דירקטוריוןה"ר יומנהל הרשות ישמש 

מנהל הרשות ליו"ר החברה המבצעת, מנהל הרשות או נציג  מונה שלא ככלבחוק כי  לקבוע 418

 מטעמו ימונו כדירקטור בחברה המבצעת8

הכלל בדבר איסור לפעולה בניגוד בחקיקה הרלוונטית יעוגן כי הכלל בדבר ניגוד עניינים וכן  4.8

על ניגוד העניינים המוסדי שמתעורר בשל כפל התפקידים כיו"ר  ועניינים הקבוע בדין לא יחול

דירקטוריון בחברה המבצעת וכמנכ"ל רשות המטרו וכן כי לא יראו ביושב ראש או חבר 

 8מצא בניגוד עניינים מעצם תפקידו ברשות המטרויהדירקטוריון כמי שעלול לה

של כהונת המנהל כיושב ראש חריג יבחן הצורך בקביעת מנגנונים שיסדירו מצב יבנוסף,  498

 8(LIDדירקטוריון החברה המבצעת כדוגמת קביעת דירקטור )

 היערכות משקית והסדרים נדרשים לקידום פרויקט המטרו

אישור, לקבוע בחוק כי בכל הפעלת סמכות או שיקול דעת על פי דין לצורך אסדרה, לרבות מתן  3.8

שעשויה להיות לה השפעה על פרויקט המטרו יובא בחשבון האינטרס הלאומי בקידום והגשמת 

 פרויקט המטרו באופן יעיל ומיטבי ובמועדים קצרים ככל הניתן8

להטיל על שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, שר האנרגיה, שר הבינוי והשיכון,  שר הפנים,  318

נים, שר הביטחון, שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח פההשרה להגנת הסביבה, השר לביטחון 

השרים(, להורות למנכ"לי המשרדים  –)להלן והתעשייה הכפר, שר התקשורת ושרת הכלכלה 

הגופים( למנות, מתוך עובדיהם, גורם בכיר  –ומנהלי היחידות והרשויות שבאחריותם )להלן 

דום וביצוע פרויקט המטרו, בדרגת סמנכ"ל לפחות, שיהיה אחראי על היערכות לטובת קי

איש הקשר(, על מנת שיינתן מענה מיטבי בלוחות  –בנושאים הנתונים לאחריות הגופים )להלן 

זמנים קצרים וקצובים לכל נושא הכרוך בהקמתו והפעלתו של המטרו ובאופן שיבטיח שלא 

ת חסמים ייגרם עיכוב כלשהו בהקמת הפרויקט מחמת פעולה המוטלת על אותו גוף, לרבות הסר

ופתרון מחלוקות בין הגורמים שבאחריותו לבין החברה המבצעת8 השרים יורו לגופים לתעדף 

ן הכרוך בפרויקט המטרו, הן מבחינת לוחות הזמנים לביצוע הפעולות והן יאת הטיפול בכל עני
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מבחינת הקצאת כוח אדם ומשאבים וכן יורו על הכללת הפעולות שנועדו לצורך סיוע לקידום 

 .4ע פרויקט המטרו בתכנית העבודה השנתית של כל אחד מהגופים8 השרים ידווחו בתוך וביצו

יום מיום פרסום החלטה זו, על מינוי אישר הקשר ופרטיו8 עד למינוי כאמור, יהיה איש הקשר 

  מנכ"ל הגוף8

, 2.22באפריל  19להטיל על המנהלים הכלליים של הגופים להגיש למועצה המאסדרת, עד ליום  328

צות לצורך הסרת חסמים והסדרים רגולטורים ייעודיים לטובת קידום וביצוע פרויקט המל

 המטרו, לרבות המלצות לתיקוני חקיקה, ככל הנדרש8

לקבוע בחוק, כי בכל גוף ציבורי או גוף תשתית בהחלטה זו, אשר לצורך קידום, הקמה, הפעלה  348

ור או לבצע עמו תיאום )להלן ותחזוקת פרויקט המטרו נדרשת החברה המבצעת לקבל ממנו איש

גורם מוסמך(, ימונה גורם אחד שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בנושא פרויקט המטרו, לרבות  –

את פניות החברה המבצעת לגורם  המוסמך לצורך קידום וביצוע פרויקט המטרו8 תיאום, אישור 

 ום תשתיות8יעשו באמצעות המערכת הלאומית לתיאיאו פניות החברה המבצעת לצורך כך 

 לקבוע בחוק כי כל גורם מוסמך יקבע כי יש לתת עדיפות לטיפול בכל נושא הנוגע למטרו8 338

 1996-להטיל על שר האנרגיה ושר האוצר לפעול בהתאם לסמכותם לחוק משק החשמל, התשנ"ו 398

חוק משק החשמל( לדרוש תכניות פיתוח מבעל רישיון לניהול המערכת ומבעל רישיון  –)להלן 

תכניות הפיתוח(, ולאשרן בכפוף להתייעצות עם רשות החשמל, על מנת שרשת  –להלן חלוקה )

ידי הוועדה המנהלת, לרבות ביצוע -החשמל תהיה מוכנה לקליטת המטרו בזמנים שייקבעו על

כלל העתקות התשתית, איתורן ותכנונן, שילוב עבודות המטרו בתכניות הניתוק והחיבור של 

ענה אחר הדרוש מספקי שירות חיוני בשלבי התכנון המפורט והביצוע, קווי מתח עליון, וכן כל מ

 רכי משק החשמל8 וזאת בהתחשב בצ

לבחון תיקון של אמות המידה, וכן של לוח התשלומים בגין הפרות  להטיל על רשות החשמל 368

אמות מידה, על מנת שספק שירות חיוני יוכל לבצע את העבודות הנדרשות מצידו באופן שיאפשר 

ה המבצעת לעמוד בזמנים שנקבעו על ידי הוועדה המנהלת, בהתאם לתכנית הפיתוח, זאת לחבר

 רכי משק החשמל8ובהתחשב בצ

להטיל על שרת האנרגיה, שר האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות לפעול במסגרת  318

סמכותם כך שחברת החשמל לישראל תקצה את התשומות הייעודיות הנדרשות לטובת קידום 

מטרו והפעלתו, לרבות עובדי תכנון, ביצוע ומעבדה ייעודית, שירוכזו על ידי גורם בכיר פרויקט ה

 וייעודי, באופן שיביא לעמידה בזמנים שנקבעו בתכנית הפיתוח8

עשה במתח עליון ולהנחותה לקדם את הזנת ילרשום את המלצת נת"ע כי הזנת הפרויקט ת 3.8

 8ון, כצרכן מתח עליהפרויקט במתח עליון, ככל הניתן

להורות לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול מול  החברה המבצעת כך שתכלול, בתוכניות  398

הסטטוטוריות של המטרו שתגיש, הקיימות או המשלימות, את קווי החיבור הנדרשים למטרו, 

 לפי חוק משק החשמל8
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ההיבטים להטיל על מנהל רשות המים להקים צוות ייעודי שתפקידו יהיה ללוות ולקדם את כלל  9.8

הצוות  –הנוגעים למים, בפרויקט המטרו, מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב )להלן 

המלווה(8 הצוות המלווה יהיה הגורם המקצועי המוסמך לטפל מטעמה של הרשות הממשלתית 

למים ולביוב בכל פנייה של החברה המבצעת הנוגעת לפרויקט המטרו8 הצוות המלווה ישיב 

 ימים נוספים8 1ימים, וישלים את המענה, ככל הנדרש, בתוך  13ת בתוך לפניות החברה המבצע

, 1912-להנחות את ועדת התדרים כמשמעותה בפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, תשל"ב 918

להפעיל את סמכותה לצורך הועדה והקצאה של התדרים הנדרשים לשם הפעלת המטרו ויישום 

 יום מקבלת בקשה בנושא8  .6-מהחלטה זו, ולקיים דיון בוועדה לא יאוחר 

לקבוע בחוק כי בכל מקום שלא נקבע מועד אחר בדין, ייקבע כי על גורם מוסמך להשיב לפנייתה  928

יום8 הייתה הפנייה, בקשה למתן אישור, על הגורם המוסמך ליתן  13של החברה המבצעת בתוך 

החברה8 לא השיב הגורם  יום מיום פניית 21את האישור, או להתייחס לפנייה באופן מנומק בתוך 

יום מיום פניית החברה כאמור לעיל, יראו אותו, בחלוף התקופה האמורה,  21המוסמך בתוך 

אישור בשתיקה(8  –כאילו נתן האישור בתנאים שפירטה החברה המבצעת בבקשתה )להלן 

המועצה המאסדרת רשאית, לבקשת גורם מוסמך, להאריך את התקופה האמורה בארבעה עשר 

וספים מנימוקים מיוחדים שיירשמו8 לפנייתה, תצרף החברה המבצעת את כלל המסמכים יום נ

הדרושים למתן האישור ובכלל זה תכנית מוצעת לביצוע, לפי העניין8 המועצה המאסדרת תהיה 

רשאית לקבוע, לבקשת גורם מוסמך ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כי ההוראה בדבר אישור 

 ות מסוימים8שבשתיקה לא תחול על רישיונ

לקבוע בחוק כי גורם מוסמך לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן אישור או ביצוע פעולה על ידי  948

השירות( בביצוע פעולה אחרת על ידי החברה המבצעת, שאיננה נוגעת  –הגורם המוסמך )להלן 

 באופן ישיר לאישור המבוקש על ידי החברה או השירות הנדרש על ידה8

בפברואר של כל שנה, לוועדת  .2באמצעות מנהליהם הכלליים, להגיש עד ליום  להטיל על הגופים 938

ועדת השרים(, או ועדה אחרת  –השרים לענייני פרויקטי תשתית לאומית, ככל שתוקם, )להלן 

שתקים הממשלה לעניין זה, דיווח מפורט לגבי הפעולות שנקטו בשנה שקדמה לשנה שבה הוגש 

טובת קידום פרויקט המטרו, לרבות היערכות המשרד, מינויים שנת הדו"ח( ל -הדו"ח )להלן 

 ופעילותם של הגורמים הנדרשים במסגרת החלטה זו8 

בפברואר של כל שנה, דיווח  .2להגיש לוועדת השרים, עד ליום  ועדה המנהלתויו"ר הלהטיל על  998

מפורט לגבי הפעולות שנקט בשנת הדו"ח לטובת קידום פרויקט המטרו, לרבות חוות דעת ביחס 

לביצוע הפעולות הנדרשות שננקטו על ידי כל אחד מהגופים ועמידתם בלוחות הזמנים שנקבעו 

תוגש לאחר שנתבקשה חוות דעתה של החברה  ועדהויו"ר הבהחלטה זו ובחוק8 חוות דעתה של 

 המבצעת ביחס לאמור8

להנחות את מנהלת מנהל התכנון, מבלי לפגוע בעצמאות מוסדות התכנון, לבצע את הפעולות  968

 האלו:
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לדווח לממשלה על התקדמות התכנון, הרישוי ולוחות הזמנים של תכניות המטרו מדי  8א

 שלושה חודשים8

מבחינת הקצאת כוח אדם  ת המטרו, לרבות הליכי רישוי,לתת עדיפות לקידום תכניו 8ב

 ומשאבים8

להטיל על שר האוצר להגיש לאישור הממשלה, לאחר בחינת המלצות הגופים כאמור  8ג

החלטה זו, את כלל תיקוני החקיקה הנדרשים, לעמדתו, לצורך יישום ל 31 בסעיף

, וזאת במסגרת ההקלות הרגולטוריות הנדרשות לטובת קידום וביצוע פרויקט המטרו

  2.248התכנית הכלכלית לשנת הכספים 

שעניינה "מדיניות הממשלה בנושא  .2.1בינואר  11מיום  4341 מס' ממשלההלתקן את החלטת  918

 העסקת עובדים לא ישראלים ותיקון החלטות ממשלה" באופן הבא:

)ד( הקובע, כי לגבי ביצוע פרויקט המטרו לא יחולו סעיפים 3להוסיף סעיף קטן  8א

)ג( לאותה החלטה, כך שעל העסקת עובדים זרים בפרויקט המטרו לא 3-(, ו1)ב()3(,1)א()3

יחול התנאי לפיו העסקה של עובדים זרים בטכנולוגיה או מיכון ייחודיים תותנה בכך 

עובדים ישראלים; וכך שככל שיתעורר צורך במהלך ביצוע  %.9שבפרויקט כולו יועסקו 

דים זרים נוספים, ניתן יהיה להגדיל את מכסת היתרי פרויקט המטרו בהעסקתם של עוב

בלבד8 כל זאת, מבלי  %.1ההעסקה שיאושרו מבלי שתחול המגבלה שעניינה הגדלה של 

 לגרוע מיתר התנאים בהחלטה8

)ה(, לפיו לעניין פרויקט המטרו, יתווסף לנציגי המשרדים לפי סעיפים 3להוסיף סעיף קטן  8ב

 נציג המועצה המאסדרת8 ( להחלטה גם2)ב()3-(, ו3)א()3

בחנו צעדים להגברת הפיקוח והאכיפה יבמועד הוצאת מכרזים כאמור בסעיף )א( לעיל, י 8ג

לתנאי העסקת העובדים הזרים, ובמידת הצורך יסוכמו בין הממונה על התקציבים, רשות 

האוכלוסין וההגירה והמשרד הממונה על זרוע העבודה, הקצאת המשאבים לטובת 

 )א( לחוק יסודות התקציב3.8בכפוף לסעיף  צעדים אלו וזאת

בכל שלוש שנים ממועד תחילת העסקת עובדים זרים לפי הוראות סעיף זה, יבחנו נציגי  8ד

את הצורך והתעשייה  אגף תקציבים במשרד האוצר ונציגי זרוע העבודה במשרד הכלכלה 

בו עוד  בתנאי הקבוע בסעיף קטן )א( עבור שלבי הפרויקט הבאים, וככל שימצא שאין

 צורך, יעבירו המלצתם בעניין לגורמים המוסמכים8

 תיאום תשתיות

לקבוע בחוק כי, על אף האמור בכל דין, גופי תשתית יחויבו להעביר לחברה המבצעת כל מידע  9.8

בעניין תשתית ומבנים בשטחים המיועדים למטרו, או שטחים הסמוכים הנוגעים לקידום, תכנון, 

תו, המצויים בהחזקתם או מופעלת על ידם ובכלל זה פרטים באשר וביצוע פרויקט המטרו והפעל

לתשתית או מבנה, תיעוד מעודכן של מצב התשתית לרבות מיקומה או המבנים הקיימים 
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והמתוכננים, וזאת, לא יאוחר מארבעה עשר יום מיום שפנתה אליהם החברה המבצעת, המידע 

צוע והפעלת פרויקט המטרו בצורה המלא והשלם יועבר באופן שיאפשר קידום, תכנון, בי

המיטבית ובכפוף לשמירה על סודיות המידע8 גופי התשתית יערכו איתור ומיפוי של התשתית 

המצויה באחזקתם או מפעלית על ידם, כך שכלל המידע באשר לתשתית בשטחים האמורים 

 יום מתחילתו של חוק זה;  .12תוך ביהיה זמין להעברה לפי בקשת החברה המבצעת 

 –בסעיף זה 

ק"מ מתחומי תכניות התשתית הלאומית  1רדיוס  שטח שלא יעלה על –"שטחים סמוכים" 

 למטרו;  המועצה המאסדרת רשאית להגדיל את התחום האמור מטעמים מיוחדים שיירשמו8 

ביצוע תיאום עם גוף תשתית הנדרש, בין אם מכוח חיקוק ובין אם מכוח תכנית, לצורך קידום,  998

 פרויקט המטרו ייעשה כדלקמן: ביצוע והפעלת

החברה המבצעת תעביר לגוף התשתית פנייה לצורך ביצוע תיאום, הכוללת הצעה  8א

 פנייה לתיאום(8 -מפורטת לביצוע העבודות המבוקשות במסגרת התיאום )להלן 

יום8 כללה הפנייה לתיאום דרישה להסטת  13גוף התשתית ישיב לפנייה לתיאום בתוך  8ב

יום8 ככל שהצעת החברה המבצעת  21יאום לפנייה לתיאום בתוך ישיב גוף הת ,תשתית

הכלולה בפנייה לתיאום אינה מקובלת על גוף התשתית, תכלול תשובתו הצעה חלופית 

תהיה רשאית להאריך את  ם בפנייה לתיאום8 המועצה המאסדרתלביצוע הצעדים הנדרשי

המועד האמור בשבעה ימים נוספים, לבקשת גוף תשתית, וזאת מטעמים מיוחדים 

 שיירשמו8

לא השיב גוף התשתית לפנייה לתיאום בתוך המועד האמור, תהיה רשאית החברה  8ג

המבצעת לבצע את הפעולות שנדרשו בפנייה לתיאום, וזאת, בהתאם להצעתה שנכללה 

חר השלמת הפעולה תודיע על החברה המבצעת והתשתית תעבור בפנייה האמורה8  לא

לידי גוף התשתית ויראו אותה לכל עניין כאילו בוצעה על ידי גוף התשתית8 ביצעה החברה 

המבצעת פעולה כאמור, ובעקבות הפעולה נגרם נזק לתשתית, לא תהיה לגוף התשתית 

רחשות הנזק היתה יכולה עילת תביעה כלפי החברה המבצעת בגין נזק כאמור, ככל שהת

להימנע לו היה גוף התשתית משיב לפנייה לתיאום במועד הקבוע בדין, והחברה המבצעת 

פעלה בהתאם להצעתה שנכללה בפנייה לתיאום ולא פעלה מתוך כוונה לגרום נזק או 

בשוויון נפש לאפשרות לגרימתו8 ככל שהחברה המבצעת תידרש לפצות גורם שלישי בגין 

 כאמור, תעמוד לזכותה זכות לתביעת שיפוי כנגד גוף התשתית8נזק לתשתית 

לא הייתה ההצעה החלופית שהעביר גוף התשתית מקובלת על החברה המבצעת, רשאית  8ד

 היא לפנות ליחידה ליישוב סכסוכים8

ההצעה החלופית לא תכלול הקמה של תשתית אלא מהסוג וההיקף של התשתית  8ה

שור המועצה המאסדרת לכך או בהסכמת שהעתקתה נדרשה, אלא אם קיבלה את אי
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החברה המבצעת, לרבות לעניין תשלום הפרש העלות ועמידה בלוחות הזמנים לביצוע 

 העבודות8  

החברה המבצעת רשאית לפנות למועצה המאסדרת בבקשה לבצע בעצמה את העבודות  8ו

הנדרשות לצורך התיאום בהתאם לתכנית מתואמת8 על אף האמור בכל דין, המועצה 

אסדרת רשאית לאשר לחברה המבצעת לבצע את העבודה, כולה או חלקה תוך מתן המ

הודעה בכתב לגוף התשתית8 גוף התשתית יהיה רשאי להציב במקרה כאמור מפקח 

מטעמו, מבלי לעכב את ביצוע העבודות תוך חיוב נותן ההודעה בתשלום שכרו של המפקח 

 , באתר ביצוע העבודות8 על פי תעריף החשב הכללי ולפי שעות הפיקוח בפועל

לקבוע בחוק כי הסכמים, לרבות כתבי התחייבויות, כתבי שיפוי, ערבויות או ביטוח שידרשו גופי  6.8

בהתבסס  על נוסח רו יהיו בנוסח אחיד תשתית מהחברה המבצעת בכל הנוגע לפרויקט המט

האחיד שייקבע בהתאם להחלטת ממשלה בעניין קידום תשתיות לאומיות8 עד לאישור הנוסח 

כאמור, הסכמים, כתבי התחייבויות, כתבי שיפוי, ערבויות והביטוח יהיו בנוסח שעליו יסכימו 

החברה וגוף התשתית ביניהם8 ככל שלא קיימת הסכמה על נוסחים כאמור, תכריע בדבר הנוסח 

המועצה המאסדרת8 בדיון בעניין נוסח כאמור יראו את החשב הכללי במשרד האוצר כנציג 

 )ה(118י סעיף המתחלף לפ

 תכנון ורישוי

תשתיות לאומיות תהיה  הוועדה הארצית לתכנוןכך שה, ילחוק התכנון והבני 291לתקן את סעיף  618

מוסמכת לאשר כניסה למקרקעין לשם עריכתה של תכנית, לשם ביצועה או לשם קבלת החלטה 

 בבקשה להיתר8 

תו לאשר כניסה אחריולרשום את הודעת שר הביטחון כי ינחה את גופי הביטחון שתחת  628

ועדה לתשתיות ות המקודמים בולטובת קידום פרויקטי תשתיות לאומי למקרקעין שבהחזקתם

יה בבקשה לאישור8 במקרה של יימים ממועד הפנ .4-לאומיות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

יום  19הוא לא אישר בתוך שרעת שר הביטחון ובמקרה אי מתן אישור כאמור, יובא הדבר להכ

 8ספים, יובא הדבר להכרעת ועדת השרים לענייני תשתיותנו

לרשום את הודעת ראש הממשלה כי ינחה את גופי הביטחון שתחת אחריותו לאשר כניסה  648

ועדה לתשתיות ות המקודמים בולמקרקעין שבהחזקתם לטובת קידום פרויקטי תשתיות לאומי

בבקשה לאישור8 במקרה של יה יימים ממועד הפנ .4-לאומיות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 19הוא לא אישר בתוך שהדבר להכרעת ראש הממשלה  ובמקרה אי מתן אישור כאמור, יובא 

 8יום נוספים, יובא הדבר להכרעת ועדת השרים לענייני תשתיות

יה של תשתיות לאומיות )להלן ייה כך שהוועדה הארצית לתכנון ולבנילתקן את חוק התכנון והבנ 638

הות"ל( תהיה מוסמכת לתכנן גם בנייה למגורים, שטחי ציבור, תעסוקה, מסחר ומלונאות  –

שימושים סחירים( בתחנות לתחבורה ציבורית, בחניונים לעידוד שימוש בתחבורה  –)להלן 
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כבת )להלן ציבורית ובמתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של ר

 דיפו(, ובלבד שכל המתקנים האמורים הם בקרקע בבעלות מדינה8  –

יה כך שהות"ל תהיה מוסמכת לתכנן גם שימושים סחירים ילתקן את חוק התכנון והבנ 698

החלטה זו, ובלבד שיחולו על  131 כהגדרתם בסעיף זה, במקרקעין המיועדים, כהגדרתם בסעיף

 השימושים המסחריים ההוראות הקבועות שם לעניין זה8 

לקבוע בחוק כי שינוי תכנית מטרו ייעשה רק בדרך של אישור תכנית מטרו או תכנית מתאר  668

 ארצית הכוללת הוראה המתייחסת במפורש לשינוי בתכנית מטרו8

( יחולו גם על דיפו, על מבנה הנדסי, וכן ה)26תכנון והבנייה כך שהוראות סעיף לתקן את חוק ה 618

על כל מבנה אחר הנדרש לצרכי הקמת או הפעלת המטרו8 היו חלות על מבנה כאמור הוראות 

לחוק התכנון  139או שהמבנה אינו טעון היתר לפי סעיף הבנייה )ד( לפי חוק התכנון 261סעיף 

 האמורות8 והבנייה או מכוח דין אחר, ימשיכו לחול על מבנה זה ההוראות

לקבוע בחוק כי על עבודות הדרושות לשם חיזוק מבנה, לרבות עבודות לחיזוק או לעיבוי של  6.8

יסודות המבנה, וכן הריסה של חלק במבנה הנדרשת לשם חיזוקו, אשר מבוצעות על ידי החברה 

 הי( לחוק התכנון והבניד)261המבצעת לצורך הקמת המטרו והפעלתו, יחולו הוראת סעיף 

 ם המחויבים, ובתנאים שלהלן:בשינויי

( 3()1ד)261על החברה המבצעת להגיש עם סיום העבודות את המסמכים הנזכרים בסעיף  8א

 לחוק התכנון והבנייה לוועדה לתשתיות לאומיות ולוועדה המקומית8 

העבודות יבוצעו לאחר שהתקבלה חוות דעת הנדסית של מהנדס החברה המבצעת או מי  8ב

  מטעמו ובהתאם לאמור בה8

 בסעיפים אלו: 

תכנית מפורטת שעניינה פרויקט המטרו שאושרה בות"ל או במועצה הארצית  –"תכנית מטרו" 

 ה8יה כמשמעותם בחוק התכנון והבניילתכנון ולבני

 ה8יכהגדרתה בחוק התכנון והבני –"תחנה לתחבורה ציבורית" 

שאיבה, סניקה או  מבנה, מתקן, או כל חלק מהם, המשמש להולכה, השנאה, –"מבנה הנדסי" 

או דלק, או כל תשתית נדרשת אחרת, אשר נדרש  של גז, חשמל, מים וביוב, תקשורת אגירה,

 לצורכי הקמת מתע"ן או שהעתקתו נדרשת לצורך הקמתה של מתע"ן8

מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים, מסילתית ושאינה מסילתית, הפועלת  –"מתע"ן" 

 בנתיב נפרד או בלעדי8

 ביבהמים וס
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ועדת המים והביוב(  –להקים בחוק ועדה מקצועית מייעצת למים וביוב לפרויקט המטרו )להלן  698

שתפקידה לייעץ לגורמים המוסמכים ליתן אישור בתחום המים, הסביבה והבריאות הנוגעים 

רישיונות המים(, ובכלל זה: כל אישור מכוח החוקים הבאים והתקנות  –לפרויקט המטרו )להלן 

 מכוחם:

 ;1999-חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו 8א

 ;1999-חוק המים, התשי"ט 8ב

 פקודת בריאות העם; 8ג

 ;..19-חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 8ד

 19918-טפונות, התשי"חיחוק הניקוז וההגנה מפני ש 8ה

ל לקבוע בחוק כי התייעצות עם ועדת המים והביוב על ידי הגורם המוסמך על פי דין תחליף כ 1.8

התייעצות או דרישה לקבלת הסכמה עם כל גורם ממשלתי אחר, בין אם היא קבועה בדין ובין 

 אם לאו, וזאת בכל הנוגע למתן אישור הנדרש לטובת קידום וביצוע פרויקט המטרו8

 ביוב יהיה כדלקמן:ההרכב ועדת המים ו 118

לסמנכ"ל סמנכ"ל אסדרה ברשות המים או עובד אחר ברשות המים בדרג הכפוף ישירות  8א

 שימנה מנהל רשות המים, ככל שימנה, והוא יהיה יושב הראש;

 מנהל השירות ההידרולוגי ברשות המים, שיהיה ממלא מקום יושב הראש; 8ב

סמנכ"ל בריאות הציבור במשרד הבריאות או עובד אחר במשרד הבריאות הכפוף ישירות  8ג

 לסמנכ"ל, שימנה שר הבריאות;

ביבה, או עובד אחר במשרד להגנת הסביבה הכפוף סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנת הס 8ד

ישירות לסמנכ"ל, שתמנה השרה להגנת הסביבה, שישתתף בדיוני הוועדה הנוגעים 

 להזרמת מי תהום לים או לנחל;

, שישתתף בדיוני סמנכ"ל משאבי סביבה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, או מי מטעמו 8ה

 עדה הנוגעים לניקוז8והו

ההתייחסות בידי ועדת המים והביוב ייעשה בשים לב לאינטרס הלאומי  לקבוע בחוק כי גיבוש 128

 בקידום והגשת פרויקט המטרו באופן יעיל ומיטבי ובמועדים קצרים, ככל הניתן8

ימים ממועד קבלת פניית החברה המבצעת לגורם המוסמך  13ביוב תתכנס בתוך הועדת המים ו 148

ימים מהיום שפנה אליה בבקשה לקיים  13ותעביר התייחסות מלאה לרבות המלצה וזאת בתוך 

את חובת ההתייעצות8 נדרשה החברה המבצעת לבצע השלמות נוספות, תיתן ועדת המים והביוב 
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ימים מהעברת ההשלמות על ידי החברה המבצעת8 בתום התקופה  1את התייחסותה בתוך 

 האמורה יראו את חובת ההתייעצות כאילו קוימה8

בחון סף מקל להחדרת מים שנשאבו אגב ביצוע פרויקט המטרו להטיל על מנהל רשות המים ל 138

 ולסילוק מים למערכת השפכים לים, לנחלים ולתת הקרקע8

להנחות את מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב להביא בפני המועצה המאסדרת כללים לפי  198

, שיאפשרו מתן 1999-וחוק המים, התשי"ט 1999-יקוח על קידוחי מים, התשט"וחוק הפ

עבור עבודות לקידום וביצוע פרויקט המטרו,  שלא תפחת מחמש שניםישיונות מותנים לתקופה ר

לקידוחי מים, להפקה ולהחדרה שיכללו מספר תרחישים אפשריים לסילוק מים מאתרי עבודה 

באותו פרויקט, ושיאפשרו מתן רישיונות כאמור לתקופה הצפויה הדרושה להפקת מים במסגרת 

 אותן עבודות8

ות לרשות המים שמענה לבקשה לפעול לפי אחד התרחישים המפורטים ברישיון המותנה, להור 168

ה מתאימה ייימים מקבלת פנ 13ובמידת הצורך מתן ההיתרים הנדרשים לפעולה, יהיו בתוך 

 מבעל הרישיון המותנה8 

 רדיוסי מגן קידוחי מים

מגן ב' ובאזור מגן ג' להתיר בחוק, על אף האמור בכל דין, הקמת דיפו ותחנת מטרו באזור  118

ביוב לאחר שהוגשה לה הכמשמעותם בתקנות בריאות העם, אלא אם אסרה זאת ועדת המים ו

 תכנית מניעת הזיהום(8 –בקשה של החברה המבצעת בצירוף תכנית למניעת זיהום מים )להלן 

 ימים מיום הגשת הבקשה8 לא העבירה ועדת 39ביוב תחליט בבקשה כאמור בתוך הועדת המים ו 1.8

ביוב לחברה המבצעת הודעה בדבר החלטתה בבקשת החברה בתוך התקופה האמורה, ההמים ו

יראו בכך כאילו אישרה את בקשת החברה לרבות את תכנית מניעת הזיהום8 החלטתה של ועדת 

 תהיה מנומקת8 המים והביוב

ס מגן לא תסרב לאשר את המשך פעילות הקידוח בתחום רדיוס מגן ב' ורדיו המים והביובועדת  198

ג', אלא אם מצאה כי אין די בתכנית למניעת זיהום המים שגובשה על ידי החברה כדי למנוע את 

 זיהום הקידוח ולאחר שנקטה את הצעדים הבאים:

תובא עמדתה לדיון בפני מנהל רשות המים  ,ראתה ועדת המים והביוב לסרב לבקשה 8א

 וב; ימים מיום הגשת הבקשה לוועדת המים והבי .4תוך בשיתקיים 

החליטה ועדת המים והביוב, לאחר דיון כאמור לסרב להתיר שימושים כאמור, תמסור  8ב

ימים מיום קיום הדיון בפני מנהל רשות המים;  19תוך בהחלטה מנומקת בעניין 

בהחלטתה תיתן ועדת המים והביוב את דעתה לאמצעי מניעת זיהום מקור המים שהוצע 

פתרון אחר לשם מניעת זיהום מקורות המים  וכן להעמקת קידוח המים או סגירתו, או

 כתוצאה מהקמת הבנייה8
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לסרב לבקשה, תהיה מוסמכת המועצה המאסדרת, לאחר  המים והביובהחליטה ועדת  8..

להורות על איטום )ב( 11התייעצות עם מנהל רשות המים ונציג משרד הבריאות האמור בסעיף 

 קידוח המים או העתקתו8 

יה מהקידוח, בין אם אושרה התכנית למניעת זיהום ילהפקת מי שתהתנגד נציג משרד הבריאות  18.

 מים ובין אם לאו, לא ישמש הקידוח להפקת מי שתיה8

 רעש

לקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין, לעניין פעולות או עבודות הנדרשות לצורך קידום או  28.

 19618-לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 6ביצוע פרויקט המטרו לא יחול סעיף 

קבעו ילקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין, לעניין עבודות הנדרשות לצורך פרויקט המטרו, י 48.

ההוראות הבאות בתוספת לחוק, אשר השר להגנת הסביבה יהיה מוסמך לתקנה בהסכמת שר 

 האוצר:

 יקבע כדלקמן:ירעש חזק או בלתי סביר כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים כפי ש 8א

רעש המפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים  –סביר" "רעש חזק או בלתי 

 ומפלסו עולה על הערכים הגבוה מבין אחד מאלה: 

רעש שערכיו המרביים הם כקבוע בתוספת הראשונה בתקנות למניעת מפגעים )רעש  18

דציבל בשעות היום  29(, בתוספת .199תקנות  –)להלן  .199-בלתי סביר(, התש"ן

 אלו; כהגדרתן בתקנות

רעש שערכיו המרביים הם כקבוע בתוספת הראשונה בתקנות למניעת מפגעים, בתוספת  28

 שיעור אפקטיביות המיגון של המבנה;

, בתוספת .199מפלס רעש הרקע השעתי שווה הערך באתר מסוים, כמשמעותו בתקנות  48

 8דציבל 9

ים החברה המבצעת תהיה רשאית לחרוג מהמפלס האמור בסעיף קטן )א( באתר מסו 8ב

שעות בשנה קלנדרית, ובלבד שמפלס הרעש לא יעלה  .29דציבל במשך  .1בשיעור של עד 

 שעות בחודש8   .3-על השיעור האמור במשך למעלה מ

)ב( -ם קטנים )א( והמועצה המאסדרת תוסמך לאשר חריגה ממפלס הרעש האמור בסעיפי 8ג

  שעות ברציפות 9דציבל למשך  .4, ובלבד שמפלס הרעש לא יעלה על ירשמוימטעמים ש

שעות ברציפות8 חריגה בהתאם  9דציבל למשך  .9ועד שלוש פעמים בשנה לא יעלה על 

 לסעיף זה לא תיכלל במכסת החריגות האמורה בסעיף קטן )ב(8
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ללא  )א( ו)ב( מהערכים הקבועים בסעיפים קטנים על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לחרוג 8ד

 :קבלת אישור מראש, בהתקיים אחד מאלה

ום העבודות דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון קי 18

 הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור8 

 הוצע לתושבים שבביתם צפויה להיות חריגה ממפלס הרעש דיור חליפי8 28

 חריגה בהתאם לסעיף זה לא תיכלל במכסת החריגות האמורה בסעיף קטן )ב(8 48

על אף האמור בכל דין, ככל שהחברה המבצעת תידרש במהלך העבודות לצורך קידום  8ה

וביצוע פרויקט המטרו להרוס מיגון אקוסטי קיים לצורך העבודות, יהיה עליה להקים 

 בתום העבודות מיגון אקוסטי חלופי שווה ערך למיגון האקוסטי שהיה עליה להרוס8 

ך קידום פרויקט המטרו, להפעיל מכונה כמשמעותה על אף האמור בכל דין, ניתן יהיה, לצור 8ו

, או לבצע כל עבודה 1919-בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט

ה, הריסה ירכי חפירה, בניושאיננה כרוכה בגרימת רעש, כמשמעותה בתקנות האמורות, לצ

אחד מימי השבוע,  או כיוצא באלה, באזור מגורים, בכל שעה משעות היממה במהלך כל

 בכפוף למגבלות הקבועות בחוק זה8

על אף האמור בכל דין, ניתן יהיה לצורך קידום פרויקט המטרו, לבצע פעולות פריקה  8ז

וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא 

ל שעה משעות היממה באלה, באזור מגורים, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש, בכ

 במהלך כל אחד מימי השבוע, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק זה8

 -לעניין סעיף זה 

רעש הנמדד במרחק של מטר מחוץ למבנה, למעט כל חלק במבנה שנבנה שלא בהיתר או  –"רעש" 

 וכן בהפחתת שיעור האפקטיביות של מיגון אקוסטי דירתיdb20    8שלא כדין, בהפחתת 

כל אמצעי אשר מותקן על גבי מבנה, או משולב ברכיביו, ומטרתו הפחתת  –אקוסטי דירתי" "מיגון 

 רמות הרעש הנשמעות בתוך המבנה8

ייבדק בהתאם לנוהל מדידות שיאושר על ידי המועצה  –"שיעור האפקטיביות של מיגון אקוסטי" 

 המאסדרת, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה8

 נים ופסולתעודפי עפר, חומרים מסוכ

ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בתוך  תלהטיל על רשות מקרקעי ישראל, החברה המבצע 38.

שנים ממועד החלטה זו,  לאתר קרקעות, לתכנן ולהקים אתרים לצורך קליטת עודפי חפירה  4

שיתקבלו כתוצאה מביצוע פרויקט המטרו, וזאת בשים לב לקיבולת הנדרשת ולמיקום 
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פשר פינוי יעיל, מהיר ומתאים על ידי החברה המבצעת או מי מטעמה8 העבודות, כך שיתא

באתרים האמורים ייקלטו כלל עודפי החפירה מביצוע פרויקט המטרו, ויועברו, בתמורה, לטובת 

פרויקטי תשתית ובינוי בהתאם לצורך8 אתר הקליטה והמיון לא ייחשב כאתר לסילוק פסולת 

 (18)תמא/ 16או כתחנת מעבר לעניין תמא/

לקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין לעניין קידום וביצוע פרויקט המטרו המנהל האמור  98.

תקנות חומרים  -)להלן  .199-בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א

 מסוכנים(, יהיה מנהל היחידה הסביבתית בחברה המבצעת8

 מיך את שר האוצר לשנותן:לקבוע בחוק את ההוראות המפורטות להלן, ולהס 68.

סקר היסטורי(, אגב קידום  –סקר היסטורי לאיתור קרקעות החשודות כמזוהמות )להלן  8א

מטר מהקו הכחול של  19וביצוע פרויקט המטרו, לא יבוצע, בכל מקרה, בתחום העולה על 

 תכניות המטרו8

שטף הקרקע  בעת ביצוע עבודות חפירה במסגרת קידום וביצוע תכנית המטרו יתבצע דיגום 8ב

 בהתאם לאמור להלן: TBM-היוצא מה

בקרקעות שבהן נמצא, במסגרת הסקר ההיסטורי, כי קיים חשד לזיהומן יתבצע דיגום  18

מטר קוב של עודפי חפירה8 לאחר ביצוע דיגום כאמור ניתן יהיה לעשות  .12אחד בכל 

תרי כל שימוש חוקי בעודפי חפירה מהקרקעות האמורות, למעט העברתם לשימוש בא

רכי מגורים"( או רצפטורים ציבוריים רגישים8 ובנייה של מבני מגורים )"שימוש לצ

ביקשה החברה המבצעת לעשות שימוש בעודפי חפירה מהקרקעות האמורות לצורכי 

 מטר קוב של עודפי חפירה8 .6מגורים, תבצע דיגום בכל 

דיגום אחד  בקרקעות שבהן, במסגרת סקר היסטורי, לא נמצא חשד לזיהומן, יתבצע 28

מטר קוב של עודפי חפירה8 לאחר ביצוע דיגום, וככל שלא נמצא בו זיהום,  ..9בכל 

ניתן יהיה לעשות כל שימוש בעודפי חפירה מהקרקעות האמורות, לרבות שימוש 

 רכי מגורים8ולצ

לקבוע בחוק כי המועצה המאסדרת תהיה רשאית לקבוע הוראות חלופיות לעמידה בחובת  18.

 לא יטילו חובה העולה על ההיקף או התדירות הקבועים בסעיפים לעיל8הדיגום ובלבד ש

 פקודת מסילות הברזל ופקודת הקרקעות

לקבוע בחוק כי לעניין קידום פרויקט המטרו יראו את ההגדרה "פעולה קלה" בפקודת מסילות  8..

הברזל ( לפקודת מסילות .)-( ו9(, )3ב)א()13הברזל ככוללת גם את הפעולות הקבועות בסעיפים 

וכן כל פעולת ניטור, חיבור כבלים לתמוך בכבלי חשמול המיועדים לצורכי המטרו לקירות או 

למבנים במקרקעין ותחזוקתם של כבלים אלה ובדיקה של יסודות הבניין ועמודי התמיכה שלו, 
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ובכלל זה חפירה ברדיוס של חצי מטר8 בעת גיבוש החקיקה ייבחן הצורך בהגבלת גודלם המרבי 

 תקנים שיותקנו8של המ

לקבוע בחוק כי לעניין פרויקט המטרו בהגדרה "מקרקעין מושפעים" בפקודת מסילות הברזל,  98.

מטרים"8 המועצה המאסדרת תהיה רשאית, לאחר ששוכנעה  .12מטרים" יבוא " .1במקום "

כי התקיימו נסיבות מיוחדות וכי הדבר הכרחי לשם שמירה על האינטרס הציבורי, להרחיב את 

 מטרים סך הכל8 .19המקרקעין המושפעים בהיקף שלא יעלה על תחום 

ז 13 -ה ו13ד, 13לקבוע בחוק כי לעניין פעולות הנוגעות לקידום פרויקט המטרו, בסעיפים  9.8

 1יום" יבוא " 21יום" ובמקום " 13יום" יבוא " .4לפקודת מסילות הברזל, בכל מקום, במקום "

המועדים האמורים בשבעה ימים נוספים,  ימים"8 המועצה המאסדרת רשאית להאריך את

 מטעמים מיוחדים שיירשמו8

ז לפקודת מסילות 13לקבוע בחוק כי לעניין פעולות הנוגעות לקידום פרויקט המטרו, בסעיף  918

הברזל ייקבע כי מקים או מפעיל מטרו אשר יש לו יסוד סביר להניח, בהתאם לחוות דעת 

וכח החשש כי המשך העבודות צפוי ליצור סכנה הנדסית, כי נדרשת פעולת חיזוק מורכבת, נ

מידית לחיי אדם או לנזק משמעותי לרכוש, רשאי המקים או המפעיל, על אף האמור בסעיפים 

)ב( לפקודת מסילות הברזל,  לפנות ישירות לוועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות -ז)א(13

מקרקעין, בצירוף הודעה כי ו לפקודה, תוך מסירת העתק מהבקשה לבעל ה13כהגדרתה בסעיף 

 4תוך בימים8 הוועדה תדון בבקשה  13הוא רשאי להגיש לוועדה את התנגדותו לבקשה בתוך 

ימים מיום הגשת התגובה על ידי בעל המקרקעין או מהמועד האחרון להגשתה, לפי המוקדם8 

 ימים לאחר מועד הדיון8 4ועדה תקבל החלטה עד וה

המבצעת כמי שניתנה לה הרשאה להשתמש בכל הסמכויות לקבוע בחוק כי יראו את החברה  928

והזכויות, שהוענקו לשר האוצר או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הוראותיה של פקודת הקרקעות 

פקודת הקרקעות(, ולמלא את כל החובות שהוטלו עליהם  –)להלן 1934רכי ציבור( ו)רכישה לצ

ודת הקרקעות לגבי כל קרקע שחלה עליה לפק 29-ד ו13עד  13כן, למעט הסמכויות לפי סעיפים 

לפקודה, תקבל  1או  9תכנית מטרו ובלבד שטרם שתפרסם החברה המבצעת הודעה לפי סעיף 

 א לפקודת הקרקעות228על כך את אישורה של הוועדה המייעצת הקבועה בסעיף 

התאם לקבוע בחוק כי מקרקעין שהופקעו לצורך בינוי המטרו, ושולמו בגין ההפקעה פיצויים ב 948

ימים  .4לדין, יוקצו לחברה המבצעת, עם תפיסת החזקה, על ידי רשות מקרקעי ישראל בתוך 

 בתנאי חכירה מהוונת ללא תמורה לצורך הקמת התשתית8

לקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין, רשות מקרקעי ישראל תאשר היתרי בנייה לצורך הקמת  938

ימים, יראו  .4בקשה8 לא אישרה בתוך ימים לכל היותר ממועד הגשת ה .4התשתית בתוך 

 בבקשה כמאושרת8

 חוקי עזר
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 22לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ או בסעיף  .29לקבוע בחוק, כי חוקי עזר כמשמעותם בסעיף  998

חוק עזר(, לא יחולו על החברה המבצעת בכל  –לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ )להלן 

 הנוגע לקידום וביצוע פרויקט המטרו8 

לקבוע בחוק, כי לבקשת רשות מקומית, שהוגשה לאחר קבלת  99-ו 2.על אף האמור בסעיפים  968

אישור המועצה המאסדרת, רשאי שר האוצר לקבוע כי חוק עזר מסוים או סעיף מסעיפיו, יעמדו 

בתוקפם, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו8 בבואו להכריע בבקשה כאמור ישקול שר האוצר, 

וב שצפוי להיגרם לפרויקט המטרו, ולשם כך ייוועץ במועצה המאסדרת, וכן בין השאר, את העיכ

 את חיוניותם של החוק או ההוראה שלגביהם הוגשה בקשה כאמור, ולשם כך ייוועץ בשר הפנים8

לקבוע בחוק כי מקום בו חייבת החברה המבצעת לפי כל דין לשקם או לפתח שטח עקב עבודות  918

חברה המבצעת לא תבצע עבודות פיתוח של שטחים אלו ברמת להקמת המטרו שבוצעו על ידה, ה

פיתוח העולה על הסטנדרט המקובל באותו אזור בתחום הרשות המקומית אלא אם קיבלה את 

תכריע  ,ועדה המנהלת לכך8 במקרה בו התעוררה מחלוקת באשר לסטנדרט המקובלואישור ה

 8  המועצה המאסדרת

התחבר בעצמה למערכת ביוב או למערכת תיעול לקבוע בחוק, כי החברה המבצעת תוכל ל 9.8

עירונית, בהתאם למתכונת שתקבע המועצה המאסדרת, ומבלי שתידרש לאישורו המוקדם של 

 בעל התשתית ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש לבעל התשתית8

 רישוי עסקים

-התשכ"חלקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין, רשות הרישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים,  998

חוק רישוי עסקים(, בכל הנוגע למרכז תחזוקה לרכבות )דיפו(, תחנת רכבת תת  –)להלן  .196

קרקעית וכן מתקנים המצויים באתרי ההקמה של מטרו אשר מיועדים לעיבוד, ייצור או הכנה 

ה או רכיבים המשמשים להקמת המטרו, היא המועצה המאסדרת, אשר תהיה ישל חומרי בני

 אשר רשאי להתנות את הרישיון בתנאים8 הגורם היחיד 

החלטה זו, תתייעץ ל 99 לפעולות או לעסקים האמורים בסעיףלקבוע בחוק כי לצורך מתן רישיון  8..1

 -המועצה המאסדרת, בטרם מתן הרישיון, עם הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק )להלן

יום מיום  21תוך הרשות המקומית הרלוונטית(8 לא השיבה הרשות המקומית הרלוונטית ב

 ימה חובת ההתייעצות8ועצה המאסדרת, יראו בכך כאילו קופנייתה של המ

 הוא יהיה גורם מייעץ נדרש אישורו של נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים,אם לקבוע בחוק, כי  1.18

תתייעץ עמו המועצה ולהחלטה זו,  99 לצורך מתן רישיון לפעולות או לעסקים האמורים בסעיף

ימים  21הגורם המייעץ(8 לא השיב הגורם המייעץ בתוך  -רם מתן הרישיון )להלןהמאסדרת בט

 מה חובת ההתייעצות8מאסדרת אליו, יראו בכך כאילו קוימיום פנייתה של המועצה ה

שיב הגורם המייעץ בתוך התקופה האמורה, רשאית המועצה המאסדרת לקבוע ברישיון תנאים ה 1.28

המקומית הרלוונטית או הגורם המייעץ, וזאת  שונים מהתנאים שעליהם המליצו הרשות

 מטעמים מיוחדים שיירשמו8 
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החלטה זו יפורסמו באתר משרד ל 1.2ההחלטה והנימוקים של המועצה המאסדרת לפי סעיף  1.48

האוצר סמוך לאחר קבלתה, וכן יפורסמו בדו"ח השנתי שמגישה המועצה המאסדרת מדי שנה 

 8החלטה זול 93 לוועדת השרים בהתאם לסעיף

 צווים מנהליים

 .2לקבוע בחוק כי על אף האמור בחוק רישוי עסקים, לעניין צו הפסקה מינהלי כהגדרתו בסעיף  1.38

לחוק רישוי עסקים, שיש בו כדי להשפיע על קידום וביצוע פרויקט המטרו והפעלתו, יחולו 

 הוראות אלה: 

 לא יינתן צו מנהלי אלא בהסכמת המועצה המאסדרת; 8א

המאסדרת לבקשה למתן צו מנהלי תינתן בתוך שבעה ימים מהמועד עמדתה של המועצה  8ב

 שהתקבלה אצלה הבקשה;

על אף האמור, צו מנהלי הנדרש בשל סכנה לשלומו של אדם או בטיחותו יינתן גם ללא  8ג

שניתנה עליו הסכמת המועצה המאסדרת בטרם הוצאתו8 המועצה המאסדרת תדון בצו 

התקבלה הסכמת המועצה המאסדרת, יבוטל הצו שעות ממועד שניתן8 לא  12כאמור בתוך 

ולא ניתן יהיה להאריך את תוקפו, לרבות באמצעות מתן צו נוסף, ובלבד שניתנה החלטת 

המועצה המאסדרת בעניין8 הודעה בדבר צו מינהלי שניתן לפי סעיף זה יועבר מיד עם 

 הוצאתו למועצה המאסדרת8

התכנון לחוק  .21-ו 2.4מנהלי כהגדרתו בסעיפים  יה, לעניין צויל אף האמור בחוק התכנון והבנע 1.98

 בלבד8 יהיה מנהל היחידה הארצית לאכיפה , הגורם המוסמך ליתן את הצווהבנייה

קבוע בחוק כי בכל הנוגע לקידום וביצוע פרויקט המטרו, על אף האמור בחוק למניעת מפגעים, ל 1.68

ב לחוק, להוציא 11י סעיף החוק למניעת מפגעים(, הגורם המוסמך לפ –)להלן  1961-התשכ"א

 צו להפסקת מפגע או לסילוקו, יהיה המועצה המאסדרת8

 2.12-לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 91קבוע בחוק כי על אף האמור בסעיף ל 1.18

חוק הכבאות(, לא יינתן צו הפסקה מינהלי כהגדרתו באותו סעיף אלא לאחר קבלת  –)להלן 

תה של המועצה המאסדרת לבקשה למתן צו כאמור תינתן הסכמת המועצה המאסדרת8 עמד

בתוך שבעה ימים מהמועד שהתקבלה אצלה הבקשה8 על אף האמור, סבר מפקד המחוז כי 

( לחוק הכבאות, ויש לתת צו הפסקה 1)א()91מתקיימות נסיבות דחופות, כהגדרתן בסעיף 

סדרת בטרם הוצאתו8 מינהלי בלא דיחוי, יינתן גם ללא שניתנה עליו הסכמת המועצה המא

שעות ממועד שניתן8 לא התקבלה הסכמת  12המועצה המאסדרת תדון בצו כאמור בתוך 

המועצה המאסדרת, יבוטל הצו ולא ניתן יהיה להאריך את תוקפו, לרבות באמצעות מתן צו 

נוסף, ובלבד שניתנה החלטת המועצה המאסדרת בעניין8 הודעה בדבר צו מינהלי שניתן לפי סעיף 

 ועבר מיד עם הוצאתו למועצה המאסדרת8זה י
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, לא יינתן צו 19.3-ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד14קבוע בחוק כי על אף האמור בסעיף ל 8..1

לשמירת הניקיון שיש בו כדי להשפיע על קידום וביצוע פרויקט המטרו, אלא בהסכמת המועצה 

 המאסדרת8

 היחידה ליישוב סכסוכים 

יחידה ליישוב סכסוכי תשתיות בין גופי תשתית בענייני  וצרקבוע בחוק כי תוקם במשרד האל 1.98

היחידה ליישוב סכסוכים(, שתפקידה יהיה להכריע בסכסוכים בעניינים  –תשתיות )להלן 

 המפורטים להלן, בין גופי תשתית8

 תפקידה של היחידה ליישוב סכסוכים יהיה להכריע בסכסוכים בעניינים אלה:  8א

 תיאום לגבי עבודות תשתית;  18

 העברת מידע נדרש;  28

 היקפן של עבודות התשתית;  48

 לוחות הזמנים לביצוע עבודות התשתית;  38

התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות התשתית לרבות התנאים המסחריים, הביטוחים,  98

 הערבויות וכתבי ההתחייבות שעל החברה המבצעת לספק; 

 תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי גופי התשתית;  68

 חר המעכב או העלול לעכב עבודות תשתית8סכסוך א 18

 הרכב היחידה ליישוב סכסוכים יהיה כדלקמן: 8ב

 מנכ"ל משרד האוצר יהיה יושב ראש היחידה; 18

 סגן הממונה על התקציבים שימנה שר האוצר שיהיה ממלא מקום יושב הראש; 28

היועץ המשפטי במשרד האוצר או משפטן שהוא עובד משרד האוצר הכשיר להתמנות  48

היועץ  עם בית משפט שלום, שימנה היועץ המשפטי במשרד האוצר, בהתייעצותלשופט 

 המשפטי לממשלה;

תכנון ולעניין סכסוך הנוגע למטרו, מנהלת הנהל יתכנון שימנה מנכ"ל מהנהל ינציג מ 38

אגף בכיר תכנון מטרו במינהל התכנון, או נציג מטעמה אשר עסק בתכנון התכנית 

 ;לתשתית לאומית לפרויקט המטרו
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 עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים;  98

 אחד או יותר מאלה, בהתאם לגופים האחראים על גופי התשתית שהם צד לסכסוך: 68

 רשות החברות הממשלתיות; מנהלנציג רשות החברות הממשלתיות, שימנה  8א

הממשלתית למים עובד הרשות הממשלתית למים ולביוב שימנה מנהל הרשות  8ב

 ולביוב;

 עובד משרד הפנים שימנה שר הפנים; 8ג

עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שימנה שר התחבורה והבטיחות  8ד

 בדרכים;

 ;עובד משרד האנרגיה, רשות החשמל או רשות הגז הטבעי שימנה שר האנרגיה 8ה

 עובד משרד התקשורת שימנה שר התקשורת; 8ו

 ר להגנת הסביבה8עובד המשרד להגנת הסביבה שימנה הש 8ז

 מנהל רשות המטרו או עובד הרשות מטעמו8 8ח

היה צד לסכסוך גוף תשתית שאינו ציבורי, כהגדרתו בחוק התכנית הכלכלית )תיקוני  8ג

, יהיה 2.16–(, התשע״ז.2.1ו־ 2.11חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 הרכב היחידה ליישוב סכסוכים כדלקמן: 

דינה הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי, שימנה שר משפטן שהוא עובד המ 18

 היועץ המשפטי לממשלה, והוא יהיה יושב ראש היחידה;עם האוצר, בהתייעצות 

מנהל אגף בכיר תכנון מטרו במנהל התכנון, או נציג מטעמו אשר עסק בתכנון התכנית  28

 ;לתשתית לאומית לפרויקט המטרו

 נציג אגף התקציבים, שימנה שר האוצר; 48

בהתאם לגופים האחראים על גופי ( 6ב) אחד או יותר מהנציגים האמורים בסעיף קטן 38

 התשתית שהם צד לסכסוך;

נציג ציבור שימנה שר האוצר, שהוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  98

, ובעל ניסיון של שבע שנים .199-כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח

 ;לפחות בתחום התשתיות
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נציג ציבור שימנה שר האוצר, שהוא כלכלן בעל ניסיון של שבע שנים לפחות, מתוכן  68

 שנתיים לפחות בתחום התשתיות;

ג לחוק בתי המשפט 19נציג ציבור שימנה שר האוצר שהוא מגשר כהגדרתו בסעיף  18

 , בעל ניסיון בגישור מסחרי;19.3-]נוסח משולב[, התשמ"ד

 ים לפחות בתחום התשתיות, שימנה שר האוצר8נציג ציבור בעל ניסיון של שבע שנ 8.

בכתב ליחידה ליישוב סכסוכים, בבקשה שתפסוק בסכסוך שהיחידה  וף תשתית רשאי לפנותג 11.8

מוסמכת לפסוק בו ובלבד שחלפו עשרה ימים מהיום שבו הודיע בכתב לגוף הפונה על כוונתו 

 לפנות ליחידה ליישוב סכסוכים אם לא ייפתר הסכסוך8

היחידה ליישוב סכסוכים יתקבלו ברוב דעות החברים בה; היו הדעות שקולות,  החלטותיה של 1118

 תכריע דעתו של יושב ראש היחידה, ובלבד שנכחו בישיבה יושב ראש היחידה ונציג נוסף8

לקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין, הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך בין החברה  1128

יחידה ליישוב סכסוכים, אלא אם החליטה שלא לפסוק המבצעת לבין גוף תשתית, נתונה ל

בסכסוך אם סברה שאינו מתאים לדון לפניה, בין השאר, בשל היקפו המצומצם או בשל אופיים 

של הגורמים שהינם צד לסכסוך, ובלבד שרוב חברי היחידה ליישוב סכסוכים ובהם יושב ראש 

י סעיף זה תינתן בכתב בתוך שבוע היחידה הסכימו לכך; החלטת היחידה ליישוב סכסוכים לפ

מהמועד שבו קיבלה פנייה לרבות כל המסמכים הדרושים לה לשם הכרעה בסכסוך, והיא תודיע 

  .לצדדים לסכסוך על החלטתה עם קבלתה

להטיל על היחידה ליישוב סכסוכים לפרסם את רשימת המסמכים הדרושים לה לצורך הגשת  1148

 בקשה וקיום הדיון בה8

סכסוכים תכריע בסכסוך בדרך הנראית לה יעילה, הוגנת וצודקת, בנסיבות  היחידה ליישוב 1138

העניין, בהתחשב, בין השאר, בדין החל ובטובת הציבור; הכרעת היחידה תינתן בכתב ותהיה 

מנומקת8 במסגרת הכרעה בסכסוך כאמור, תהיה רשאית היחידה ליישוב סכסוכים לתת כל 

חד מגופי התשתית, ובלבד שניתנה אפשרות לגוף אישור אשר נדרש על פי דין במקום כל א

 התשתית להשמיע טענותיו או להחזיר את העניין לגוף התשתית בצירוף הנחיותיה8 

היחידה ליישוב סכסוכים תהיה מוסמכת להורות לגוף תשתית לבצע פעולה ביחס לתשתית  1198

 יקבע על ידה8 שבאחריותו, ככל שהיא נדרשת לצורך ביצוע פרויקט המטרו, בתוך פרק זמן שי

לפני היחידה ליישוב סכסוכים סכסוך הנוגע להיקף התשלום בעד עבודות תשתית, למועד  גיעה 1168

התשלום או לביטוחים, לערבויות ולכתבי ההתחייבות שעל החברה המבצעת לספק, רשאית היא 

להורות, בטרם תיתן את הכרעתה הסופית, כי ביצוע עבודות התשתית לא יעוכב ולהטיל את 

 ען על גוף תשתית, אחד או יותר, שהוא צד לסכסוך8ביצו
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זיון בית משפט כצו ילפקודת ב 6החלטה של היחידה ליישוב סכסוכים יראו אותה לעניין סעיף  1118

של בית משפט, ולעניין אכיפת חיובים כספיים בהוצאה לפועל כדין פסק דין או צו ביניים של 

 ש"ח8  ...,.1סכום העולה על לא יינתן צו המטיל קנס ב ,ואולם .בית משפט שלום

ליישוב סכסוכים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד לפני בית  יחידההכרעה סופית של ה 11.8

 .יקבעו בחקיקהיובתנאים שים, יהמשפט לעניינים מנהל

לחוק החברות הממשלתיות יבוטל, ולקבוע, כי על אף האמור בכל דין,  4קבוע בחוק כי פרק חל 1198

עיל, ל 1.9ף ופי תשתית, בכל עניין האמור בסעיפסוק בכל סכסוך בין גהסמכות הבלעדית לדון ול

בשינויים המחויבים, נתונה ליחידה ליישוב סכסוכים, והרכבה יבוא במקום ההרכב האמור 

 חוק משק הגז(8  –)להלן  2..2-)ג( לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-ג)א(99בסעיף 

 )ג( יבוטלו8-)ב(ב99לתקן את חוק משק הגז הטבעי כך שסעיפים  12.8

 יערות

פקיד היערות( להנפיק  –להטיל על פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן  1218

א לפקודת היערות להעתקה או לכריתה, לפי העניין, של העצים 19-ו 19רישיונות לפי סעיפים 

רט המסומנים באותו סקר לכריתה או להעתקה יחד עם אישור סקר עצים בשלב התכנון המפו

 של תכנית המטרו ובהתאם לתכנית בלבד8 

לקבוע בחוק כי החברה המבצעת לא תבצע נטיעה חליפית בפועל אלא תשלם היטל כספי כאמור  1228

 )ב( לפקודת היערות8(א)19בסעיף 

להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע הוראות לעניין אופן העברת ההיטל הכספי  1248

ינים לחלוקת כספי ההיטל לרשויות הנכללות בתחום מהחברה המבצעת למשרד, וקביעת תבח

יקבעו בתקציב כהכנסה מיועדת8 לקבוע בחוק כי אם נמצא, לאחר יתכנית המטרו8 כספי ההיטל 

י עצים מסוימים לא נסקרו או כ 121 סקר העצים לתכנון המפורט כאמור בסעיף ,מועד אישורו

ה או להעתקה במסמך האמור, כי נדרשת כריתתם או העתקתם של עצים שלא סומנו לכרית

תעביר החברה המבצעת לפקיד היערות הארצי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר סקר משלים 

ימים מהמועד בו הוגש לו הסקר המשלים, יעשה פקיד היערות, אחד  .1בנוגע לעצים אלה(8 בתוך 

 :מאלה

א 19-ו 19יאשר את הסקר המשלים, ובאותה העת ינפיק רישיון בהתאם לו, לפי סעיפים  8א

לפקודת היערות להעתקה או לכריתה, לפי העניין, של העצים המסומנים בסקר המשלים 

 לכריתה או להעתקה8

הזדמנות יסרב לאשר את הסקר המשלים, כולו או חלקו, לאחר שנתן לחברה המבצעת  8ב

 להציג את טענותיה בפניו8
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בקשה לקיים דיון קבוע בחוק כי החברה המבצעת תהיה רשאית לפנות למועצה המאסדרת בל 1238

נוכח שיש בה כדי להכביד אם  124-ו 121 חוזר בהחלטתו של פקיד היערות הארצי לפי סעיפים

הכבדה של ממש על העבודות להקמת המטרו, להאריכן, או להטיל על החברה המבצעת עלות 

 משמעותית לצורך ביצוען8

 עתיקות

תכנית המטרו או הנדרש לצורך קבוע בחוק כי רשות העתיקות תבצע פעולות באתר בתחום ל 1298

ביצוע עבודות הקשורות לפרויקט המטרו, ללא כל דיחוי ובכל מקרה לא יאוחר מהמועדים 

 המפורטים להלן:

 בתוך שבעה ימים מיום פניית החברה המבצעת; –ביצוע בדיקת סקר  8א

 יום מיום פניית החברה המבצעת; 12בתוך  –ביצוע חתכי בדיקה או חפירות בדיקה  8ב

בהתאם ללוחות הזמנים שקבעה המועצה המאסדרת ובכל מקרה לא  –פירות הצלה ביצוע ח 8ג

 יום8   21-יותר מ

להחלטה זו רשאית המועצה המאסדרת  129 העתיקות מהמועדים הקבועים בסעיף רגה רשותח 1268

 ,לחוק העתיקות 29-ו 9לבוא במקום המנהל וליתן רישיונות והיתרים בהתאם לסעיפים 

וק העתיקות(, לרבות רישיון לבדיקות סקר, חפירות בדיקה והצלה וכל ח –)להלן  .191-התשל"ח

 פעולה באתר עתיקות8

קבוע בחוק כי החברה המבצעת רשאית לפנות למועצה המאסדרת בבקשה לקיים דיון על ל 1218

להחלטה זו אם יש בהחלטתו כדי להכביד הכבדה של  29-ו 6החלטות המנהל כאמור בסעיפים 

טרו,  להאריכן, או להטיל על החברה המבצעת עלות משמעותית ממש על העבודות להקמת המ

 נוספת לצורך ביצוען8

 םאבטחה, בטיחות אש ומוכנות לאירועי חירו

משרדי לליווי היבטי האבטחה הפיזית, אבטחת המידע, בטיחות האש, -הקים צוות ביןל 12.8

ביצוע וההפעלה התגוננות אזרחית, החילוץ וההצלה והמוכנות לאירועי חירום בשלבי התכנון, ה

של פרויקט המטרו בראשות מנכ"ל הרשות וראש המטה לביטחון לאומי או נציג מטעמו, 

ובהשתתפות נציגי משטרת ישראל, משרד הביטחון, רשות החירום הלאומית, פיקוד העורף, 

משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מערך הסייבר הלאומי, כבאות והצלה ומגן 

משרדי(8 הצוות יגבש, יסנכרן ויתאם את הדרישות הרגולטוריות -הצוות הבין –לן דוד אדום )לה

שבתחומי סמכותם של הגופים לעיל ביחס לפרויקט המטרו, לרבות הסדרים ייעודיים, והמלצות 

ל בהתאם למפורט בהחלטה זו ולחקיקה הקיימת, עד ליום ולתיקוני חקיקה, ככל הנדרש, והכ

אין באמור כדי לגרוע מתפקידיה של הוועדה המייעצת לבחינת  8 מובהר כי2.22באפריל  19

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי  תהיבטי ביטחון לאומי בהשקעות זרות שהוקמה בהחלט
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משרדי לא יעביר התייחסויות כאמור -והצוות הבין 2.19באוקטובר  .4מיום  412מספר ב/

 בהחלטת הקבינט האמורה8

בתחום האבטחה, החירום, בטיחות האש, אבטחת המידע,  קבוע בחוק כי גורם מוסמךל 1298

ההתגוננות האזרחית, והחילוץ וההצלה ישקול, בטרם מתן הנחיה רגולטורית, את השפעתה, 

במישרין או בעקיפין, על קידום וביצוע פרויקט המטרו או הפעלתו באופן יעיל ובהתחשב 

 בהשפעתה על עלות הפרויקט והשפעתה על המשק8

גורם המוסמך יפנה לוועדה ה 141ף נחיה, למעט הנחיה האמורה בסעיהטרם מתן ההורות כי בל 14.8

המנהלת לצורך קבלת עמדתה בנוגע להשפעת ההנחיה על עלות הפרויקט, לוחות הזמנים 

 וההשפעה המשקית8 

להטיל על השר לביטחון פנים להורות למפקח הכללי של משטרת ישראל למנות מבין עובדיו  1418

קצינים בכירים במחוזות ת"א ומרכז, חטיבת אבטחה ורישוי, חטיבת מבצעים, אגף התכנון ובכל 

גוף רלוונטי אחר במשטרת ישראל, שיהיו הגורם האחראי במשטרה על כלל הנושאים הנוגעים 

תן מענה מיטבי בלוחות זמנים קצרים וקצובים לכל נושא הכרוך בהקמתו לפרויקט המטרו ומ

והפעלתו של המטרו ובאופן שיבטיח שלא ייגרם עיכוב כלשהו בהקמת הפרויקט, לרבות סיוע 

בכל הנוגע לכניסת מקים או מפעיל מטרו למקרקעין בהתאם לפקודת מסילות הברזל וכן אחראי 

התיאום בין קציני יחידות כאמור ובין מול החברה  בכיר מטעם המטה הארצי שירכז את כלל

 המבצעת8

הנציב( להקים מנהלת  –להטיל על השר לבטחון פנים להורות לנציב הכבאות וההצלה )להלן  1428

שתורכב מעובדי רשות הכבאות וההצלה, ותכלול, בין היתר, נציגים ממחוזות דן, וכן נציג מכל 

רכז את כל ההיבטים הנוגעים לקידום וביצוע גוף רלוונטי אחר ברשות הכבאות וההצלה, ות

פרויקט המטרו והפעלתו8 לחברי המנהלת, ורק להם, תוקנה הסמכות הנדרשת בהתאם לחוק 

הכבאות וההצלה, ליתן את כל האישורים הנדרשים לקידום וביצוע הפרויקט ומצויים בסמכות 

יים בתוך הרשות8 רשות הכבאות וההצלה, ובאופן שלא יחייב קבלת אישור מגורמים פרטנ

ימים מיום  21-אישורים כאמור, הנוגעים לבדיקת תכניות יועברו לחברה המבצעת לא יאוחר מ

 יה מאת החברה המבצעת8יקבלת הפנ

להחלטה זו למנות מבין עובדיהם קצין בכיר  .12 על כל אחד מהגופים האמורים בסעיףלהטיל  1448

ל כלל הנושאים הנוגעים לפרויקט או בעל משרה בכיר שיהיה הגורם האחראי באותו הגוף ע

משרדי בכל היחידות הרלוונטיות בגוף, -המטרו, לרבות ריכוז עבודת המטה הנדרשת לצוות הבין

ומתן מענה מיטבי בלוחות זמנים קצרים וקצובים לכל נושא הכרוך בהקמתו והפעלתו של 

-חבר בצוות הבין המטרו ובאופן שיבטיח שלא ייגרם עיכוב כלשהו בהקמת הפרויקט8 הנציג יהיה

 משרדי וירכז את עבודת המטה הדרושה לצוות8

הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייה  9961לקבוע בחוק כי תקן ישראלי  1438

 (, יהיה התקן המחייב לעניין ביצוע עבודות המנהור בפרויקט המטרו99618תקן  –)להלן 
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להורות לגורמים ברשות הכבאות וההצלה כי דרישות הגורמים המוסמכים לעניין בטיחות  1498

 19, יועברו עד ליום 9961בעבודות מנהור במסגרת פרויקט המטרו, ככל שיידרשו, בהתאם לתקן 

 8 2.22באפריל 

 ( מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע2.19)עדכון  9349לקבוע בחוק כי תקן ישראלי  1468

יהיו התקנים המחייבים לעניין בטיחות  .949(, ותקן 9349תקן  –דרישות בטיחות אש )להלן  –

 באש בהפעלת המטרו8

להחלטה זו דרישות והנחיות לעניין בטיחות  146-ו 143 בוע בחוק כי על אף האמור בסעיפיםלק 1418

 דרת8אש נוספות לאלו המופיעות בתקנים לעיל, יינתנו לאחר קבלת אישור המועצה המאס

, הסמכות ליתן 2.12-לחוק הכבאות וההצלה, התשע"ב 34לקבוע בחוק כי על אף האמור בסעיף  14.8

צו מיוחד לעניין פרויקט המטרו, בהתאם לסעיף האמור, תהיה בהסכמת המועצה המאסדרת8 

בבואו להפעיל את סמכותו לפי הסעיף האמור ייתן הנציב את דעתו גם לאינטרס הלאומי 

 יקט המטרו8שבקידום וביצוע פרו

  –בהחלטה זו  1498

 אישור, רישיון, הרשאה, היתר או פטור; –"אישור" 

ממשלת ישראל, רשות מקומית, תאגיד שהוקם לפי חוק, גוף שנמצא בבעלות או  –"גוף ציבורי" 

בשליטה ישירה או עקיפה של הממשלה או של רשות מקומית, חברה ממשלתית, לרבות חברת 

 רות הממשלתיות, חברה עירונית, וכן כל גוף מתוקצב8בת ממשלתית כמשמעותה בחוק החב

רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית או תאגיד המפעילים או  –"גוף תשתית" 

 מחזיקים תשתית וכן חברה עירונית, תאגיד מים וביוב;

 לרבות דרכים, מסילות ברזל, נמלי ים, נמלי תעופה, מיתקנים וקווים עיליים או –"תשתית" 

קרקעיים להולכה, לחלוקה, להספקה, להעברה או לאחסון של חשמל, מתקנים של מי ששר -תת

)ו( לחוק התקשורת ביוב, מים, דלק, גז, חומרים 3התקשורת העניק לו סמכויות המנויות בסעיף 

 מסוכנים, וכן לסילוק פסולת ולטיפול בביוב;

יות של גוף תשתית ובכלל זה תכנון או ביצוע של עבודה הקשורה בתשת –"עבודות תשתית" 

 הקמה, פיתוח והעתקה של תשתיות8

 ;2.12-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב –"חוק הכבאות וההצלה" 

 ;1969-, התשכ"ההתכנון והבנייהחוק  -"חוק התכנון והבנייה" 

תכנון או ביצוע של עבודה הקשורה בתשתיות של גוף תשתית ובכלל זה  –"עבודות תשתית" 

 הקמה, פיתוח והעתקה של תשתיות;
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קרקעות אשר נחפרו מאזורים שנמצאו לא חשודים בזיהום בסקר ההיסטורי  –"עודפי חפירה" 

 ;ובהתאם להגדרות השבת קרקע או נדגמו, ונמצאו נקיות על ידי הגורם המוסמך לעניין זה

 19128-פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב -"פקודת מסילות הברזל" 

 לים להאצת הפיתוח האורבני ומימון המטרו כ

 את העקרונות הבאים: 2.22-2.21לקבוע בחוק התכנית הכלכלית לשנים  13.8

  –קביעת תחומי ההשפעה של המטרו  8א

תחום ההשפעה( ייקבע  -תחום ההשפעה של תחנת מטרו על מקרקעין בסביבתה )להלן  18

שעניינה תכנית מתאר ארצית למרחב תחנות המטרו במטרופולין תל אביב  .1בתמ"א 

 (8 .1תמ"א  -)להלן 

בתוך שנה מיום כניסת תיקון החוק  .1(, לא אושרה תמ"א 1על אף האמור בפסקה ) 28

כפי שהועברה  .1לפי תחום ההשפעה בהצעת תמ"א תחום ההשפעה ייקבע לתוקף, 

 להערות8 

להערות בתוך שנה מיום כניסת תיקון החוק לתוקף, יקבעו שרי  .1לא הועברה תמ"א  48

 בממשלה8 .1הפנים והאוצר את תחום ההשפעה, אשר יחול עד לאישורה של תמ"א 

יו פורסמו הודעות לפי עד לקביעת תחום ההשפעה, אישור תכנית שמצויה בתחום שלגב 38

, וטרם הופקדה עד למועד קבלת החלטת .1לחוק התכנון והבנייה מכוח תמ"א  11סעיף 

הפנים ושר האוצר או  תשר לפי כללים שייקבעו על ידי הממשלה, תותנה באישור

 בהבטחת תשלום מס השבחת מטרו בהתאם לכללים שייקבעו8  

בתחום ההשפעה לעת אישור התוכנית  ייבחן מנגנון למקרים בהם יתברר כי חל שינוי 98

 3-28לעומת תחום ההשפעה כפי שנקבע בסעיפים 

  –שיעור היטל ההשבחה שיחול על תכנית בתחום ההשפעה  8ב

שיעור היטל ההשבחה, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, אשר יחול על תכנית בתחום  18

יעמוד  %.1על השפעה שהגדילה את זכויות הבנייה הסחירות במקרקעין בשיעור שעולה 

מ"ר מהתכנית המפורטת  ..1,9מההשבחה, ובלבד שנוספו בתכנית זו מעל  %.3על 

 תכנית משביחה(8  –החלה על המקרקעין )להלן 

(, במתחם פינוי ובינוי שבתחום ההשפעה תוגדר תכנית משביחה 1על אף האמור בפסקה ) 28

ה מהשיעור יה הסחירות במקרקעין בשיעור הגבויככזו שהגדילה את זכויות הבנ

 (, שייקבע על ידי שר האוצר18שבפסקה )
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  -מס השבחת מטרו  8ג

 49%על תכנית משביחה יחול, בנוסף לאמור בכל דין, מס השבחת מטרו בשיעור  18

מההשבחה שנוצרה בתכנית אשר ישולם למדינה בעת מימוש הזכויות במקרקעין 

מס  -ייה )להלן( בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנ1)1האמורים, כהגדרתו בסעיף 

 השבחת מטרו(8 

 מס השבחת מטרו יחושב וייגבה בהתאם לעקרונות אלה: 28

  4מס השבחת המטרו יחושב בהתאם לשומת היטל ההשבחה הקבועה בסעיף 8א

 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה8

דרישת תשלום מס השבחת מטרו תישלח לבעל הזכויות על ידי הוועדה המקומית  8ב

במקביל לדרישת תשלום היטל ההשבחה8 דרישת התשלום תכלול, בין היתר, את 

 8השבחת מטרומספר החשבון על שם המדינה אליו יועבר מס 

 לתוספת .1מתן אישורים המותנים בתשלום היטל השבחה, כמפורט בסעיף  8ג

וק התכנון והבנייה, לרבות אישורים הניתנים על ידי הוועדה השלישית לח

המקומית לתכנון ולבנייה ורישום בפנקסי מקרקעין, יותנו גם בתשלום מס השבחת 

 מטרו8

המדינה תהא רשאית לערער על שומת ההשבחה של הוועדה המקומית לשמאי  8ד

ועים המכריע ולוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בהתאם למנגנונים הקב

 ( לתוספת השלישית28)ב()13בסעיף 

()א( לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המדינה 3)3על אף האמור בסעיף  8ה

 תהיה רשאית לדרוש מהוועדה המקומית לערוך שומה לפני מועד מימוש הזכויות8 

שר האוצר יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין הבטחת גביית מס השבחת מטרו  8ו

ההשבחה אינה סופית ובעל הזכויות מעוניין לממש את במקרים שבהם שומת 

 לתוספת השלישית8 .זכויותיו בה וזאת, בין היתר, בדרכים האמורות בסעיף 

עדר הוראות אחרות, יחולו על תשלום מס השבחת מטרו יתר הכללים החלים יבה 8ז

 על תשלום היטל השבחה בשינויים המחויבים8

ות שניתנות בתחום התכנית במקרים שבהם סך הזכויות הסחירות הנוספ 8ח

מ"ר, יקצה מוסד התכנון למדינה קרקעות לצרכים  ...,..המשביחה עולה על 

סחירים, בשווי אקוויוולנטי לשיעור ממס השבחת מטרו שקבעה הוועדה לפיתוח 

 שיעור ההקניה(8 –סובב מטרו שבסעיף קטן )ט( בתחום ההשפעה )להלן 
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ציג משרד ראש הממשלה, נציג מינהל ועדה בהשתתפות שני נציגי משרד האוצר, נ 8ט

הוועדה לפיתוח סובב מטרו( תבחן את  –התכנון, נציג רשות מקרקעי ישראל )להלן 

מאפייני תחומי ההשפעה ביחס לצורך בקידום פיתוח סחיר על ידי המדינה וזאת 

בהתחשב, בין היתר, בשיעור מקרקעי ישראל שייעודם סחיר, בכמות הבעלים, 

בתחום באיזור ובמורכבות הפיתוח, ותקבע את שיעור ההקניה בפוטנציאל הפיתוח 

 , לפי אחת מהמדרגות הבאות:ההשפעה

 ממס השבחת מטרו;  3/1 18

 ממס השבחת מטרו; 2/1 28

 אין צורך בהקניית מקרקעין למדינה לשם קידום הפיתוח בתחום ההשפעה8 48

המקרקעין המוקנים(  –)להלן  מוסד תכנון יקבע את גודל המקרקעין המוקנים למדינה 48

לפי המדרגה שקבעה הוועדה לפיתוח סובב המטרו, ואת מיקום המקרקעין המוקנים, 

 בין היתר, בהתאם לעקרונות אלה: 

המקרקעין המוקנים ירוכזו, ככל הניתן, במגרש עצמאי או במבנה נפרד שפיתוחם  8א

 ומימושם אינו מותנה, ככל האפשר, בבעלי זכויות אחרים8

יה מעל התחנה, או במיקום קרוב יהמוקנים יהיו בעדיפות ראשונה בבנהמקרקעין  8ב

 ונגיש, ככל האפשר, לתחנת המטרו שבתחום ההשפעה הרלוונטי לתכנית המשביחה8 

אופן העברת הקרקע למדינה כאמור לעיל, במקרים שבהם יש תכנית איחוד וחלוקה  38

 ייעשה באמצעות תכניות איחוד וחלוקה, בשינויים המחויבים8 

( יחול על קביעת מוסד תכנון בתוכניות 4)ג().13העקרונות המפורטים בסעיף קטן  98

בתחום ההשפעה ביחס למקרקעי ישראל הנמצאים בתחום השפעה ושלא התקבלו בדרך 

 )ג()ח(13.8האמורה בסעיף קטן 

התקבולים משיווק ופיתוח הקרקע שהוקנתה למדינה, ינוהלו בחשבון נפרד וישמשו רק  68

המטרו8 שר האוצר יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין השימוש  למימון פרויקט

 8בתקבולים כאמור במקרה של שינוי מהותי בפרויקט המטרו

תיבחן האפשרות לקביעת מנגנון לעדכון החלטת הוועדה לפיתוח סובב מטרו, בשים לב  18

 רכי הפיתוח8ולמשך הזמן שחלף מקביעתה הראשונית ולצ

 םמס עליית שווי במקרקעין מושפעי 8ד

להטיל על הממונה על התקציבים, בשיתוף  )ג(,.13לגרוע מהאמור בסעיף קטן  מבלי 18

מינהל הכנסות המדינה, השמאי הממשלתי הראשי, מנהל רשות המיסים והמועצה 
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הלאומית לכלכלה, לגבש מודל למיסוי עליית שווי נכסים המושפעים מתכניות המטרו8 

 2.228ואר בפבר 1הצוות ישלים את גיבוש המודל עד ליום 

להטיל על שר האוצר להגיש את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישום המיסוי  28

כחלק מהצעת התקציב לשנת  (1()ד).13 קטןבהתאם למודל שיגובש כאמור בסעיף 

2.248 

 :.13 לעניין סעיף 

 19698-, התשכ"ההתכנון והבנייהחוק  -"חוק התכנון והבנייה" 

 19698-לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"טלרבות חוכר  –"בעלי המקרקעין" 

התכנון ה לחוק 261מועד קבלת הרשאה לתחנת מטרו לפי סעיף  –"מימוש תכנית המטרו" 

 לצורך הקמת התחנה בתחום המקרקעין המושפעים;  והבנייה

( 1)3שומה הנערכת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לפי סעיף  –"שומת השבחה" 

 8התכנון והבנייהלתוספת השלישית בחוק 

לנוכח ייחודיות פרויקט המטרו, הרצון בפיתוח אזורי של מתחמי הדיפו ותחנות מטרו גדולות,  1318

במקרקעין המיועדים  הצורך בייעול השימוש והבטחת המימוש של מלוא הייעודים האפשריים

המקרקעין המיועדים(,  –לשמש כדפו או תחנת מטרו גדולה בתכנית מטרו החלה לגביהם )להלן 

לאור המורכבות ההנדסית והתפעולית הנובעת מייעול המימוש ולנוכח היתרונות בבינוי מאוחד 

ד סחיר לקדם תיקוני חקיקה שיאפשרו מימוש ייעו -של כלל השימושים במקרקעין ובהינף אחד 

 במקרקעין המיועדים, בהתאם לעקרונות אלה:

רכי והמדינה תפקיע את המקרקעין המיועדים בהתאם לפקודת הקרקעות )רכישה לצ 8א

פקודת הקרקעות( או באמצעות הפעלת סמכויות שיוקנו לה או למי  –)להלן  1934ציבור(, 

לפי בחירתה, כך , 1969-יקבע בחוק, או לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"הימטעמה כפי ש

שניתן יהיה בתנאים מסוימים לממש בהם גם זכויות בייעוד סחיר על ידי המדינה או לקבוע 

ל בהתאם לכללים ותנאים למימוש הזכויות כאמור על ידי בעל המקרקעין המקורי והכ

 האמורים בסעיף זה8 

על ידי  ,רכאמו ,בידי המדינה או מתן זכות למימוש ,כאמור ,מימוש זכויות בייעוד סחיר 8ב

בעל המקרקעין המקורי, יהיו מותנים בכך שבמסגרת התכנון המפורט לביצוע של מתחמי 

הדפו והתחנות הגדולות נקבעו הוראות שיאפשרו מימוש של ייעודים סחירים במקרקעין 

המיועדים, וכי השימושים השונים כרוכים זה בזה מבחינה הנדסית8 לא נקבעו הוראות 

למימוש זכויות בייעוד סחיר במקרקעין בידי המדינה, בהתאם כאמור, תבוטל האפשרות 

 להוראות סעיף זה8

עבור הפקעת מקרקעין מיועדים ישולם לבעל המקרקעין פיצויי הפקעה בהתאם להוראות  8ג

8 במסגרת פיצוי זה לא יובאו 1963-פקודת הקרקעות והחוק לתיקון דיני הרכישה, התשכ"ד
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 –)להלן  ות מעל מתחמי הדפו או התחנות הגדולותבחשבון התכניות לתוספת זכויות סחיר

מהתמורה  %.1פיצוי נוסף בשיעור של  8 כמו כן, ישולם לבעלים(ראשוני הפקעה פיצוי

 –הזכויות הסחירות שאושרו בתכנית )להלן  שתתקבל בפועל, משיווק המקרקעין, עבור

ים בהגדרת וזאת לאחר שנוכו מהתמורה שהתקבלה כל הרכיבים המנויהפיצוי הנוסף(, 

"שווי הזכויות הסחירות שאושרו בתכנית" וכן בניכוי החלק מפיצוי ההפקעה הראשוני 

המשקף פוטנציאל סחיר של המקרקעין במועד ההפקעה, וזאת בהתאם לקביעת השמאי 

, וזאת ככל שלא נחתם הסכם למימוש עצמי של הזכויות בייעוד סחיר הממשלתי הראשי

 כמשמעותו בסעיף קטן )ד(8

במקום קבלת פיצוי נוסף כאמור, בעל הקרקע יהיה רשאי לממש את הזכויות במקרקעין  8ד

זכות למימוש הזכויות בקרקע מתוכננת(, בכפוף  –המיועדים בייעוד סחיר בעצמו )להלן 

 לכל אלה:

בעלי הקרקע המבקשים לממש את הזכויות בקרקע המתוכננת מהווים יחד בעלים של  18

 הקבוצה(8  –המקורית בקרקע )להלן  מחצית לפחות מזכויות הבעלות

הקבוצה תהא זכאית לממש יחד, לפי הוראות החלטה זו, את מלוא הזכויות במקרקעין  28

 בייעוד סחיר, של כל הבעלים בקרקע8

 הקבוצה התאגדה כדין ומינתה מורשי חתימה מטעמה8 48

מימוש הזכויות במקרקעין ייחשב כמימוש זכויות והקבוצה תשלם למדינה את היטל  38

השבחה ומס השבחת המטרו שחל עליה לפי חישוב שיערוך השמאי הממשלתי הראשי ה

חישוב השמאי(8 חלקה הקבוצה על חישוב השמאי עקב מימוש זכויות, יחולו  –)להלן 

 א לפקודת הקרקעות, בשינויים המחויבים8 9הוראות סעיף 

יסודות הקבוצה שילמה למדינה עבור הוצאות תכנון המקרקעין המיועדים, העמקת ה 98

ובינוי הקירוי מעל המקרקעין המיועדים וכל הוצאה סבירה אחרת שהוציאה המדינה 

 הוצאות הפיתוח(8 –לשם מימוש הייעודים הסחירים במקרקעין המיועדים )להלן 

( .נחתם הסכם עם שר האוצר או מי מטעמו שבו הוסדרו העניינים המפורטים בפסקה ) 68

 וכננת(8הסכם למימוש זכויות בקרקע מת –)להלן 

 הקבוצה העמידה ערבויות כספיות לקיום התחייבויותיו בסכום שקבע שר האוצר8 18

 ( יכלול את כל אלה:6הסכם למימוש הזכויות בקרקע מתוכננת כמשמעותו בפסקה ) 8.

משך התקופה ואבני הדרך למימוש מלוא הזכויות הסחירות במקרקעין המיועדים  8א

 תקופת המימוש(8  –על ידי הקבוצה )להלן 
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הסדרת הממשקים שבין פעילות המטרו לבין השימושים הסחירים במקרקעין  8ב

 ובכלל זה הסדרת היבטי הפיתוח והתפעול8

מנגנונים להבטחת עמידת הקבוצה בהוראות כל דין ובכלל זה הוראות החלות על  8ג

 ח תכנית, ביחס למימוש השימושים הסחירים8והמקרקעין מכ

הסחירים תוך המשך פעילות סדירה  הנדרשים למימוש השימושים תנאים נוספים 8ד

 ותקינה של המטרו, כפי שיקבע שר האוצר8

ימים לבעל  .6אושרה תכנית לייעוד סחיר במקרקעין המיועדים, יודיע שר האוצר בתוך  98

הקרקע שהופקעה על זכותו לממש זכויות בקרקע מתוכננת בייעוד סחיר במקרקעין 

ודעת שר האוצר יתבקש בעל הקרקע הודעת שר האוצר(8 במסגרת ה –)להלן  המיועדים

האם  ,ימים ממועד פנייתו .9שהופקעה להודיע בכתב למי שיקבע בהודעה, בתוך 

ברצונו לממש את הזכויות כאמור בקרקע מתוכננת בהתאם לתנאים האמורים 

 הודעה על כוונה לממש זכויות בקרקע מתוכננת(8 –( )להלן .( עד )1שבפסקאות )

כוונה לממש זכויות בקרקע מתוכננת, יהיה עליו לעמוד  מסר בעל הקרקע הודעה על 1.8

ימים מיום ההודעה על  ..1בתנאים שבהודעת שר האוצר בתוך תקופה שלא תעלה על 

 כוונה לממש זכויות בקרקע מתוכננת8 

התקיימו מלוא התנאים האמורים במועדם, ושולמו הסכום שחישב השמאי הממשלתי  118

רות למימוש הזכויות הסחירות בידי המדינה הראשי והוצאות הפיתוח, תבוטל האפש

כאמור בסעיף )א( ויימחקו הרישומים הרלוונטיים מפנקסי המקרקעין לגבי הזכויות 

מימוש הזכויות במקרקעין בידי הקבוצה(,  -במקרקעי המטרו בייעוד סחיר )להלן 

 להלן8 14-ו 12ל בכפוף לתנאים שבסעיפים ווהכ

הזכויות בקרקע מתוכננת במועד שנקבע לכך או לא נמסרה הודעה על כוונה למימוש  128

ימים, יהיה רשאי שר  ..1( בתוך .( עד )1לא התקיימו התנאים האמורים בפסקאות )

האוצר לממש את הזכויות במקרקעין המיועדים שייעודם סחיר, או להעביר את 

הבעלות בה לאחר, בלא תשלום פיצוי נוסף בשל כך8 למען הסר ספק יובהר כי אין 

 ר כדי לגרוע מזכותו של בעל הקרקע לפיצויים כאמור בסעיף )ג( לעיל8באמו

הועברו המקרקעין לקבוצה והפרה הקבוצה את התחייבותה לפי ההסכם ולא תוקנה  148

לאחר ששמע את טענות בעל הקרקע, לפרסם  ,ימים, שר האוצר רשאי .9ההפרה בתוך 

ועברו לקבוצה, הודעה ברשומות המקנה את מקרקעי המיועדים בייעוד סחיר שה

לבעלות מדינת ישראל8 קבע שר האוצר כאמור, יחולטו הערבויות שהעמידה קבוצה8 

אין באמור כדי לגרוע מזכותם של חברי הקבוצה לקבלת פיצויי הפקעה ופיצוי נוסף 

כאמור בסעיף )ג( לעיל8 הפיצוי הנוסף יחושב לפי שווי הזכויות הסחירות שימומשו 

 רט לעיל8 בפועל על ידי המדינה כמפו
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 :131ף לעניין סעי

היה בעל הקרקע או מי שהועברה לו  9מי שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף  –"בעל הקרקע" 

 הבעלות בקרקע על ידי בעל הקרקע כאמור8

ה במועד אישור התכנית ישווי זכויות הבני –"שווי הזכויות הסחירות שאושרו בתכנית" 

יסוס, הקירוי והתכנון הנדרשות למימוש ותכנון המסחרית לאחר ניכוי עלויות הפיתוח, הב

הייעוד המסחרי וכן בניכוי היטל השבחה ומס השבחת מטרו שהיו משולמים עבור המקרקעין 

 בתחום השפעת מטרו8  

הסדר הקבוע בסעיף ל המשךשל מקרקעי ישראל, וב לערכןהתועלות שצפוי להניב המטרו  לאור 1328

 לבצע את הצעדים הבאים: ,לעיל, ולצורך מימון המטרו .13

 לקבוע בחוק המטרו כדלקמן: 8א

כהגדרתם בחוק  ישראל מקרקעי של השיווק מתקבולי %.9על אף האמור בכל דין,  18

יועברו  ,לעיל)א( .13 בסעיף כאמור ההשפעה בתחום יסוד: מקרקעי ישראל המצויים

השתתפות  –)להלן  המטרו מימון לצורךעל ידי רשות מקרקעי ישראל למשרד האוצר 

 8מקרקעי ישראל(

 השתתפות מקרקעי ישראל תועבר כהכנסה מיועדת לצורך מימון פרויקט המטרו8 28

, תעביר הרשות למשרד האוצר מדי שנה את השתתפות מקרקעי 2.21החל משנת  48

(8 היה סכום ההשתתפות במקרקעי ישראל באותה שנה 1ישראל כאמור בסעיף קטן )א()

בצורת קדם מימון על  ₪מיליון  ..9רשות לכל הפחות , תעביר ה₪מיליון  ..9-נמוך מ

 חשבון השתתפות עתידית במקרקעי ישראל8

משרד האוצר והרשות יקבעו מנגנון להבטחת איתנותה הפיננסית של הרשות לעמוד  8ב

 בהתחייבויותיה8

 להלן הנספחים:

 מתח"מים –נספח א' 

 גלילות דרום 18

 תל אביב מרכז –ארלוזרוב  28

 השלום 48

 ההגנה 38
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 חולון )מע"ר בן צבי(צומת  98

 פ"ת  –כפר גנים  68

 חולון –יוספטל  18

 השתתפות רשויות מקומיות במימון פרויקט המטרו –נספח ב' 

הרשויות המקומיות( יעבירו  –הרשויות המקומיות הכלולות בתכניות המטרו )להלן  2.24החל משנת 

 כדלקמן: הקרן( –למדינה תשלומי השתתפות לקרן ייעודית )להלן 

ההשתתפות השנתי ייקבע בהתאם לנוסחה בטבלה שלהלן8 הנוסחה תתבסס על נתוני סכום  18

התקבולים של הרשות המקומית מהיטלי השבחה, חלף היטל השבחה, וכן ממכירת מקרקעין 

, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות, 2.16-.2.2והחכרתו, בשנים 

 :.2.2-חת מענק המודל לוכן על גובה מענק האיזון בהתאם לנוס

 

 ג'8-סכום ההשתתפות השנתי של רשות מקומית יהיה סכום הרכיבים א' 28

שנים, בהתבסס על  .1-.2הרשויות המקומיות יפרישו לקרן את סכום ההשתתפות השנתי במשך  48

כמות תחנות המטרו ותחנות הקו הסגול והקו הירוק של הרכבת הקלה המתוכננות בהן, בהתאם 

לטבלה שלהלן8 לצורך חישוב כמות התחנות הכוללת )מטרו ורכבת קלה(, תחנת רכבת קלה 

 תיחשב לחצי תחנת מטרו:

 סכום ההשתתפות השנתי יוצמד למדד המחירים לצרכן8

 נספח ג'

 סוג רשות

 רכיב ג' רכיב ב' רכיב א'

שיעור 

מתוך מענק 

 .2.2מודל 

שיעור מתוך היקף התקבולים 

השנתי ממוצע מהיטל 

השבחה וחלף היטל בשנים 

2.2.-2.16  

שיעור מתוך היקף ההכנסות 

השנתי הממוצע מהכנסות 

 2.16-.2.2ממקרקעין בשנים 

איזון הרשות המקומית המקבלת מענק 

 .2.2לפי נוסחת מענק מודל 
.% 9% .% 

הרשות המקומית לא מקבלת מענק איזון 

  .2.2לפי נוסח מענק מודל 
289% 1.% 9% 



99  /463 

 כמות התחנות המתוכננות ברשות המקומית 

 בהתאם לתכניות המטרו ורק"ל ירוק וסגול 
 הפרשה לקרן משך

 שנים .1 תחנות כולל 2עד 

 שנים 11 תחנות כולל 3עד 

 שנים 12 תחנות כולל 6עד 

 שנים 14 תחנות כולל .עד 

 שנים 13 תחנות כולל .1עד 

 שנים .1 תחנות כולל 29עד 

 שנים .2 תחנות ומעלה 26

  

 אגרות תחבורה ציבורית - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.1 החלטה מספר 
  
  
 2מיום  OECD-משרדית לאגרות גודש, דוח ה-בהתבסס על המלצות דוח הוועדה הבין, ם י ט י ל ח מ 

 שכותרתו:  2.19בדצמבר 

"Assessing incentives to reduce traffic congestion in Israel" 2949מס'  ת הממשלה והחלט 

, שעניינה תוכנית לעידוד השימוש באנרגיה נקייה, ועל מנת לסייע בהקלת עומסי ...2בינואר  14מיום 

התנועה הכבדים בכבישי מדינת ישראל לנוכח העלות המשקית המשמעותית והפגיעה באיכות החיים 

 -שכרוכה בהם 

 –לקבוע בחוק כי  18

תשלום הדרך( בעד כניסה ויציאה  –)להלן החל ביום התחילה ייגבה תשלום מדורג  8א

( ה) ןקט ףממטרופולין גוש דן ברכב במהלך ימי עסקים, בשעות ובתעריפים המפורטים בסעי

תשלום זה יגבה בנוסף לתשלומים אחרים, לרבות תשלומי חובה ותשלום  ההסדר(8 –)להלן 

המובילים למטרופולין  ,על פי דין  תשלום מחייבת בהם שהנסיעהם עבור שימוש בכבישי

 כאמור8

לצורך קביעת החיוב בתשלום הדרך ושיעורו יחולק מטרופולין גוש דן לאיזורי תשלום שונים  8ב

סביב מרכז  –פנימית, תיכונה וחיצונית  –בשלוש טבעות וירטואליות בהיקפים מדורגים 
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 מותמצלמערך של ברכב תנוטר על ידי  ן(, שחצייתהטבעות –)להלן  יפו-העיר תל אביב

 8 (השערים –בשערים שיוקמו לאורך תוואי הטבעות )להלן  ושימוקמ

תוואי הטבעות ומיקומי השערים על גביו ייקבעו במפה שתותקן על ידי שר האוצר ותצורף  8ג

 כתוספת לחוק8

, יהיה רשאי לתקן בתקנות והבטיחות בדרכים שר האוצר, בהיוועצות עם שרת התחבורה 8ד

מיקומי השערים על גביהן, לרבות הוספה או גריעה של  את תוואי הטבעות וכן לשנות את

שערים כאמור במטרופולין גוש דן, לאחר שנתקבלה המלצת ועדת היישום בעניין ובכפוף 

 לכך שיישמרו העקרונות הבאים:

 :התנאים המצטברים הבאיםעונה על אזור ה –גלעין הגודש  (1

גדרתו על ידי הלשכה תוואי המוכל ברובו בגבולות גלעין מטרופולין גוש דן, כה (א

גוש דן לטבעות במפקד האוכלוסין של המרכזית לסטטיסטיקה במסגרת חלוקת 

  חלוקת הלמ"ס(; –)להלן  ...2שנת 

גוש דן מכיל את האזור הרציף שבו אזורי התעסוקה הצפופים ביותר במטרופולין  (ב

 מקומות עבודה לקמ"ר(; ...,19)מעל 

 גוש דן8 ליןממקומות העבודה במטרופולפחות  %.2כולל  (ג

 :יענה על התנאים הבאים הטבעותתוואי  (2

 תוואי רציף על גבי הכבישים אשר תוחמים את גלעין הגודש; –הטבעת הפנימית  (א

תוואי רציף על גבי כבישים ראשיים הנמצאים במרחק של בין  –הטבעת התיכונה  (ב

 ; ק"מ בקו אווירי מהנקודה הקרובה ביותר על גבי הטבעת הפנימית 1-4

תוואי רציף על גבי כבישים ראשיים הנמצאים במרחק של  –הטבעת החיצונית  (ג

 ; ק"מ בקו אווירי מהנקודה הקרובה ביותר על גבי הטבעת הפנימית 12-1בין 

לצורך התחשבות בשיקולים תפעוליים, מיקומם המדויק של השערים המיועדים לכל  (4

קודה הקרובה ביותר על מטר בקו אווירי מהנ ..4אחת מהטבעות ייקבע בטווח של עד 

  גבי תוואי הטבעת שביחס אליה מוקם השער;

סטרי ובו -דועירוני ובלבד שהוא -כביש עירוני או בין – "כביש ראשילעניין סעיף זה " (3

 ;נסיעה לכל כיווןלפחות שני נתיבים 

בשעות המפורטות במצטבר, שיעורי תשלום הדרך יקבעו ביחס לחצייתה של כל טבעת,   8ה

 ( ובהתאם לכיוון הנסיעה:שעות הגודש –הלן בסעיף זה )ל
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השיעורים הבאים בגין יחולו  .6:4-..:.1בנסיעה לכיוון הטבעת הפנימית בין השעות  (1

ש"ח; טבעת  .1 –ש"ח; טבעת תיכונה  9 –הטבעות: טבעת חיצונית כל אחת מחציית 

 ש"ח8  .1 –פנימית 

בו השיעורים הבאים בגין יג ..:19-..:19בנסיעה לכיוון הטבעת הפנימית בין השעות  (2

ש"ח; טבעת  9 –ש"ח; טבעת תיכונה  289 –הטבעות: טבעת חיצונית כל אחת מחציית 

 ש"ח8 9 –פנימית 

יגבו השיעורים הבאים בגין  ..:19-..:19בנסיעה לכיוון הטבעת החיצונית בין השעות  (4

עת ש"ח; טב 9 –ש"ח; טבעת תיכונה  289 –הטבעות: טבעת חיצונית כל אחת מחציית 

 ש"ח8 9 –פנימית 

יעודכנו מדי שנה לפי מדד שכר חודשי ממוצע למשרת ן ה' קט ףהשיעורים הקבועים בסעי 8ו

 שכיר )עובדים ישראלים בלבד(, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה8  

 (:ה) ןקט ףבסעי על אף האמור 8ז

תג נכה רכב שניתן לגביו וכן  אוטובוסים, מוניות שירות, רכבי חירום והצלה בתפקיד, (1

יהיו פטורים  ]נוסח חדש[ מן הסוג המפורט בתוספת התשיעית לפקודת התעבורה

 מתשלום הדרך;

 אופנועים יחויבו במחצית משיעורי תשלום הדרך; (2

 משאיות יחויבו בכפל שיעורי תשלום הדרך; (4

ש"ח שישקף נסיעת הלוך חזור בשיעורים  4189ייקבע תעריף מרבי יומי בסך של  (3

 מרבי זה לא יחול על משאיות ומוניות שאינן מוניות שירות8המרביים8 תעריף 

יהיה רשאי לפטור מתשלום  ,והבטיחות בדרכים , בהיוועצות עם שרת התחבורהשר האוצר 8ח

של אמצעי שיאפשר ולהסדרתו בדין תפוסה, בכפוף לקיומו -הדרך, כולו או חלקו, רכב רב

 את וידוא מניין הנוסעים ברכב8 

מועד העדכון(  –בדצמבר של כל שנה )להלן  1ביום ולאחר מכן  בתום שנה מיום התחילה 8ט

במקרים ה'  ןקט ףבסעישעות הגודש ושיעורי תשלום הדרך הנקובים יתבצע עדכון של 

המהירות הממוצעת שנמדדה בשנה שהסתיימה ביום שינוי ובתנאים הבאים, וזאת על בסיס 

ומת המהירות הממוצעת בשנה לע שנת הבדיקה( –באוגוסט שקדם למועד העדכון )להלן  41

 :שנת הבסיס(, בהתאם למפורט להלן –שקדמה לתחילת ההסדר )להלן 

הדקות הקודמות או העוקבות  .4שעות הגודש יורחבו ויכללו גם את פרקי הזמן של  (1

 המצטברים הבאים:  שעות הגודש המשניות(, בהתקיים התנאים –לשעות הגודש )להלן 
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 קמ"ש; .3-הייתה נמוכה מהמהירות הממוצעת בשנת הבדיקה  (א

 9-המהירות הממוצעת במהלך שעות הגודש המשניות בשנת הבדיקה ירדה ב (ב

בשנת קמ"ש או יותר לעומת המהירות הממוצעת בשעות הגודש המשניות 

 8 הבסיס

יעודכנו בעקבות שינוי המהירות ה'  ןקט ףשיעורי תשלום הדרך הקבועים בסעי (2

 :כדלקמן, ממוצעת בשנת הבסיסהמהירות ההממוצעת בשנת הבדיקה לעומת 

נמוכה מהמהירות הממוצעת בשנת המהירות הממוצעת בשנת הבדיקה הייתה  (א

 ;19%-יועלו שיעורי תשלום הדרך ב –הבסיס 

קמ"ש לכל היותר  9-בגבוהה המהירות הממוצעת בשנת הבדיקה הייתה  (ב

 ;189%-יועלו שיעורי תשלום הדרך ב –מהמהירות הממוצעת בשנת הבסיס 

קמ"ש  .1לבין  9גבוהה בשיעור שבין המהירות הממוצעת בשנת הבדיקה הייתה  (ג

לא יחול שינוי בשיעורי תשלום  –לעומת המהירות הממוצעת בשנת הבסיס 

 הדרך;

קמ"ש  19לבין  .1גבוהה בשיעור שבין המהירות הממוצעת בשנת הבדיקה הייתה  (ד

-הדרך ביופחתו שיעורי תשלום  –לעומת המהירות הממוצעת בשנת הבסיס 

189%; 

לעומת קמ"ש  19-ביותר מגבוהה המהירות הממוצעת בשנת הבדיקה הייתה  (ה

  ;19%-יופחתו שיעורי תשלום הדרך ב –המהירות הממוצעת בשנת הבסיס 

שיעורי תשלום הדרך בעקבות עדכון כאמור בסעיף זה יעוגלו כלפי מעלה לחצי  (ו

 הש"ח הקרוב8

שיעורי תשלום הדרך ושעות הגודש כאמור  שר האוצר יפרסם ברשומות את העדכונים בדבר 8י

בינואר  1בדצמבר של כל שנה והם ייכנסו לתוקף ביום  41( עד ליום ט)-בסעיפים קטנים )ה( ו

 של השנה העוקבת8 

, לדחות את יום התחילה עד ליום 2.23בינואר  1השרים יהיו רשאים, בצו שיפורסם עד ליום  8יא

ך על המלצות ועדת היישום, לקבוע בצו, עד 8כן יהיו רשאים השרים, בהסתמ2.29במרץ  1

, כי התשלום בטבעות ייכנס לתוקפו באופן מדורג כך שניתן יהיה לקבוע 2.23בינואר  1ליום 

, התשלום יהיה בעת חציית הטבעת הפנימית או חציית הטבעת 2.29בינואר  1כי עד ליום 

 ההסדר המדורג(8  –הפנימית והתיכונה בלבד )להלן 

 היישוםועדת 
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שחבריה יהיו הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו, מנהל רשות יישום תוקם ועדת  28

או מי מטעמו, המנהלת הכללית של או מי מטעמו או המנהל הכללי של משרד האוצר  המסים

וראש הרשות לתחבורה ציבורית או מי  או מי מטעמהוהבטיחות בדרכים משרד התחבורה 

 ואלו יהיו תפקידיה: ;כמשקיףנציג החברה ישמש  מטעמו;

בדצמבר של כל  1(, עד ליום ט)1לדווח לשר האוצר על העדכון שיתבצע כאמור בסעיף  8א

 שנה, בדבר השיעור המעודכן של תשלום הדרך לצורך פרסומם ברשומות; 

בדצמבר של כל  1(, עד ליום ט)1לדווח לשר האוצר על העדכון שיתבצע כאמור בסעיף  8ב

 לצורך פרסומם ברשומות; שעות הגודשודכן של המע ההיקףשנה, בדבר 

 ;והרחבת ההסדר לאזורים נוספים לגבש המלצות לשרים בדבר עדכון תוואי הטבעות 8ג

לגבש המלצות לשרים בדבר עדכון מתווה גביית תשלום הדרך, תוך בחינת האפשרות  8ד

 לתשלום רציף לפי קילומטר נסועה; 

בדבר השפעת ההסדר על מהירות לפרסם לציבור, לכל הפחות אחת לשנה, נתונים  8ה

הנסיעה בכבישי הגישה הרלוונטיים, ונתונים בדבר הכנסות המדינה השנתיות מתשלום 

 הדרך;

 לבחון את ההסדר מעת לעת ולהמליץ לשרים על שינויים וצעדים משלימים להסדר8 8ו

לגבש המלצות לשרים, טרם החלת ההסדר, בדבר יום התחילה הרצוי ובדבר השיקולים  8ז

 )יא(18ההסדר באופן מלא או מדורג, בהתאם לסעיף להחלת 

)ד( נציגי משרד האוצר בוועדת היישום יהיו הממונה על -לעניין סעיפים קטנים )א( ו

 התקציבים או מי מטעמו ומנהל רשות המסים או מי מטעמו8 

 תיקון פקודת מס הכנסה

הכנסה ]נוסח חדש[, כך  ( לפקודת מס2)2להטיל על משרד האוצר להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיף  48

ששר האוצר יוכל לקבוע כיצד יש להכליל בהכנסת העובד את שוויה של ההטבה שמעניק מעסיק 

, והכל כפי שיקבע בתקנות שר האוצר באישור ועדת הכספים של תשלום הדרךלעובד עבור 

 הכנסת8

 – אילעצמ 4בסעיף לניכוי כאמור תשלום הדרך שיהיה מותר  לקבוע שלצורך אמידת סכום 38

תשלומי החובה ייכללו בהגדרת "הוצאות החזקת רכב" בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי 

להכיר בהם כהוצאה לפי המתווה הקבוע בתקנות יהיה ניתן כי , ו1999-הוצאות רכב(, התשע"ה

 האמורות8

עבור שימוש בכביש על ידי העובד בתשלום הדרך לקבוע כי אם נשא מעביד  – לעניין שכיר 98

החזר הוצאות או תשלום ישיר(, הוא יידרש לזקוף הכנסה לעובדו, והתשלומים  )באמצעות
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האמורים לא ייכללו במסגרת שווי השימוש של הרכב, לעניין תקנות מס הכנסה )שווי השימוש 

, אלא שהסכום ששולם ייזקף להכנסתו של העובד נוסף על הסכום שנזקף 19.1-תשמ"זהברכב(, 

 לפי התקנות האמורות8

 מצלמות, מתקנים ושילוט התקנת 

, להטיל על המפקח על התעבורה לקבוע את סוגי התמרורים הנדרשים לצורך ההסדר ומפרטיהם 68

 לתקנות התעבורה8 16מכוח סמכותו לפי תקנה 

תמונה כרשות תמרור מקומית )כהגדרתה בתקנות התעבורה( לגבי  לקבוע בחוק כי החברהא8  18

הטבעות ובסמוך להן, לרבות כל דרך מהירה או כלל קטעי הכבישים המצויים בתוך תוואי 

, הסדר דרך עירונית שבתחומן של הרשויות המקומיות הנכללות בהסדר, לעניין כל שילוט

מתקנים  –או מתקן שיוקם לצורכי תפעול ההסדר וכל חיבור נלווה אליהם )להלן  תנועה

 נדרשים(, וכן תהא רשאית לבצע פעולות כמפורט להלן בכבישים כאמור: 

להציב, לתפעל ולתחזק בתוואי הטבעות מצלמות, מתקנים, תמרורים ומכשירים  (1

 נוספים שישמשו לגביית תשלום הדרך; 

 8לצורך גביית תשלום הדרך להפיק צילומים שתועדו במצלמות (2

כי רשות מקומית לא תתנה, במישרין או בעקיפין, את אישורה לביצוע פעולה בחוק לקבוע  8ב

מטעם החברה, כאמור בסעיף קטן )א(, בתניה שאינה נוגעת באופן ישיר לביצועה של פעולה 

 כאמור8 

)ד( לתקנות התעבורה, החברה, כרשות התמרור 18לקבוע כי על אף האמור בתקנה  8ג

הא אחראית לאחזקת הסדרי התנועה, מלבד המקומית לקטעי הכביש האמורים, לא ת

אחזקת הסדר התנועה והדרך וכי  ,( לעיל1המצלמות והמתקנים האמורים בסעיף קטן א)

 תמשיך לחול על הרשויות המקומיות אשר בשטחן נכללים קטעי הכביש האמורים8 

 מידע והיבטי פרטיות בנוגע לחיוב בתשלום הדרך

( את הפרטים מערכת הגבייה –ייה ברשות המסים )להלן יעבירו למערכת הגבהשערים מצלמות א8  8.

 הבאים:

 תאריך המעבר בטבעת; (1

 שעת המעבר בטבעת; (2

 מיקום המעבר בטבעת; (4

 צילום הרכב8 (3
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תישלח לבעל הרכב תכיל את מספר הפעמים שהרכב חצה כל טבעת בשעות שהודעת החיוב  8ב

, לפי חלוקה של כיוון הנסיעה, מספר הימים שבהם נעשו חודשית הגודש במהלך תקופת חיוב

  המידע הבסיסי(8 –מעברים כאמור והתאריכים שבהם בוצעו )להלן 

על ידי החברה8 רשות המיסים תיתן הרשאות גישה  מערכת הגבייה תנוהל עבור רשות המיסים 8ג

 . למפעילים בלבד, בהתאם למדיניות שתיקבעולמערכת הגבייה לחברה 

לאחר אישור קבלת ושמירת הצילומים במערכת הגבייה, ועד לשלושה ימים ממועד בסמוך  8ד

 בו8  והמעבר בטבעת, יימחקו הצילומים מזיכרון המצלמות ככל שנשמר

יועבר למערכת הגבייה, ואולם  המידע המפורט( –( )להלן 3( עד )2המידע האמור בפסקאות )א() 8ה

למפעילים, יינתנו במקרה של הגשת וה הרשאות הגישה למידע כאמור, לרשות המסים, לחבר

ערר מטעם בעל הרכב או טיפול בפנייה של בעל רכב שמצריכה גישה למידע זה, וכן במקרים 

 שיקבעו השרים בתקנות8

לצורך חיוב בעל  ישמשהמידע שייאסף באמצעות המצלמות, אשר יועבר למערכת הגבייה,  8ו

על אף האמור, לתכלית אחרת8  עשה כל שימוש במידעיבלבד, ולא י הרכב בתשלום הדרך

לצורכי איסוף נתונים, בין היתר, בהתאם לפקודת יתאפשר שימוש משני במידע, 

, בכפוף לכך שהמידע עבר התממה באופן מצטבר 1912-הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב

ימחק יביחס לכל רכב המידע המפורט השמור במערכת הגבייה  בעלי רכב8 ..9-של למעלה מ

ופה שתיקבע במהלך הכנת הצעת החוק, בהתחשב בדרוש לצורך התגוננות בפני תקבחלוף 

 למעט מידע שעבר התממה כאמור8 תובענות יצוגיות, 

לקבוע בתקנות כי בעל רכב שיבקש לקבל, בנוסף למידע הבסיסי גם את המידע המפורט, יוכל  8ז

אליו, לרבות  לקבלו במסגרת הליך בירור או באופן קבוע באמצעות הודעת החיוב שתישלח

 באמצעים טכנולוגיים8 

ימים ממועד מתן החלטה חלוטה  .9בחלוף  –ימים ממועד התשלום, ואם הוגש ערר  .9בחלוף  8ח

בערר, לא תינתן לאף גורם גישה למידע המפורט במערכת הגבייה, אלא לצורך קבלת נתונים 

 נדרשים במסגרת הליכים משפטיים כנגד המדינה, החברה או מי מטעמה8

לום לא יהיה ניתן לצפייה ולא יישמר, אלא באופן שלא יביא לזיהוי הנוסעים ברכב הצי 8ט

 המצולם או עוברי דרך אחרים8

אלא כמפורט יעבירו שהתקבל או נוצר לפי סעיף זה, לא מי שניתנה לו הרשאת גישה למידע  8י

 בסעיף זה8

לא מורשה תיעשה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש והמידע שיופק מהם  שמירת הצילומים 8יא

מערכת הגבייה  .במידע המופיע בצילומים, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין
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חובר תואת החיובים המופקים מהם, לא  , את המידע שהופק מהם כלול את הצילומיםתש

  .לכל מאגר מידע אחר, אלא במידה הנדרשת ליישום הוראות סעיף זה

בצילומים והפקת החיובים לפי סעיף זה, ייעשו תפעול המצלמות, שמירת המידע המתועד  8יב

יתן יהיה להגיש לרשות נ .באופן שמפחית את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע

 המיסים תלונה בדבר שימוש שלא כדין בצילומים8

רשות המיסים תיידע את הציבור על הצבת המצלמות ושמירת צילום יושבי הרכב באופן שלא  8יג

 מצולם או עוברי דרך אחרים כאמור לעיל8יאפשר את זיהוי ה

, סמכות ולאחר התייעצות עם השרים תינתן לשר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת 8יד

 , בנושאים אלה:זהבסעיף בכפוף לאמור לקבוע בתקנות הוראות 

 אופן הצבת המצלמות ותפעולן;הוראות בדבר שיקולי הגנה על פרטיות בנוגע ל (1

יכולת לזיהוי נוסעים ברכב; הוראות אלה ייקבעו בהיוועצות עם הוראות בדבר מניעת  (2

 הממונה על היישומים הביומטריים במערך הסייבר הלאומי;

 ;םוהמידע המתועד בהם ומשך שמירת אופן שמירת הצילומים (4

אופן המצאת המידע שהופק מהצילומים לבעליו של הרכב שתועד בהם לפי בקשתו או אגב  (3

 הגשת ערר מטעמו;

 על הצילום8ידוע הציבור אופן י (9

לאור ההיבטים הייחודים של עבודת הלמ"ס בהקשר של החלטה זו ועד למועד הדיון בוועדת  8טו

השרים ובממשלה, תיבחן ההצעה שיגיש הסטטיסטיקן הלאומי לשינוי נוסח הצעת החקיקה, 

 8לצורך ביצוע תפקידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי חוק

 הגשת ערר

בנוגע להודעת חיוב, יפנה לחברה או למפעיל, אשר יקיימו לקבל פרטים בעל רכב אשר מבקש  98

, הכל בהתאם לדרכי הפרטים המבוקשיםבדיקה בנוגע לפנייתו של בעל הרכב ויעבירו אליו את 

תהווה הסכמה מצידו  ,כאמור ,הטיפול והמענה שתגבש החברה באישור השרים8 פניית בעל הרכב

 יםהחיוב השמור מיאת כל הנתונים הנוגעים לסכול בבקשה לגורמים הרלוונטיים לטיפולהעביר 

 במערכת הגבייה, לרבות המידע המפורט8 

 על ידי השרים השימונ ,של דן יחיד הכשיר להיות שופט שלוםלקבוע בחוק כי תוקם ועדת ערר  1.8

(8 ההוראות לפי חוק בתי דין מנהליים, ועדת הערר –)להלן  שר המשפטיםמתוך רשימה שיגבש 

8 הערר יתנהל על סמך המפורטים בהצעת החוק, יחולו על ועדת הערר, בשינויים 1992-התשנ"ב

-טיעונים ומסמכים שיוגשו לוועדת הערר בכתב, אלא אם כן הורתה הוועדה על קיום הדיון בעל
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קיים את הדיון באמצעים לקיים דיון בהשתתפות הצדדים, רשאית היא ל הועדהוחליטה 8 הפה

 8רטכנולוגיים אם קבע שר המשפטים סדרי דין לעניין קיום דיון כאמו

בכפוף לתשלום מלוא סכום החיוב8  לוועדת העררהודעת החיוב רשאי להגיש ערר על בעל רכב א8  118

 המסמכים שיוגשו בשלב הערר ייקבעו בשלב גיבוש התזכיר8

 39לפני בית משפט השלום, בתוך  בזכות עורהחלטה סופית של ועדת הערר תהא ניתנת לער 8ב

אין בהגשת ערר כדי לעכב תשלום הודעת החיוב, אלא  8ימים מיום מתן ההחלטה הסופית

 אם כן בית המשפט הורה על כך8 

(, יהיה ראיה קבילה בכל 3)א()., צילום שהופק לפי סעיף .בכפוף לקיום התנאים שבסעיף א8  128

 –הליך משפטי, לגבי 

 של הרכב המופיע בלוחית הזיהוי שלו;מספר הרישוי  (1

 מיקום הרכב; (2

 ;(2המועד שבו מוקם הרכב במקום האמור בסעיף קטן ) (4

ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הצילום שנשמר בסרט, וכי מרגע ביצוע 

 הצילום עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו8

  –פטים יקבע בתקנות שר המש 8ב

 והטיפול במצלמות ובסרטים;ה השמירה, האחזק ןאופ (1

 תן וקביעת תקינותן של מצלמות;קבדי (2

 ל צילומים שנעשו כאמור בסעיף זה8 פט שהגשתם לבית המש ןאופ (4

 לאחסוןלרבות קלטת, דיסקט, תקליטור, שבב או כל אמצעי אחר שנועד  –בסעיף זה, "סרט"  8ג

 של מידע חזותי, מידע מילולי, מידע מספרי או מידע אחר, המופק ממצלמה8

 אכיפה

 החייב בתשלום הדרך הוא בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב במועד הנסיעה שבגינה נוצר החיוב8 148

 יקבע כדלקמן: ילקבוע בחוק כי לצורך הבטחת האכיפה של תשלום הדרך  138

  תווספו עליו:ייחוב חלוט שלא שולם, כולו או חלקו,  8א

  ;מהמועד הקובע ועד לתשלום בפועל ריבית פיגורים, –ימים מהמועד הקובע  .4בתוך  (1
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 בגין אי תשלום במועד, כמפורט להלן: תוספת פיגור  (2

בגין כל יום שבוצע בו מעבר אחד לפחות ש"ח  .1ימים מהמועד הקובע,  .4בתוך  (א

 ;שהחיוב בשלו לא שולם

בגין כל יום שבוצע בו מעבר אחד לפחות ש"ח  4189ימים מהמועד הקובע,  .6בתוך  (ב

  שהחיוב בשלו לא שולם8

באמצעות המרכז ייגבו בגין אי תשלום במועד ריבית פיגורים ותוספת פיגור  ,חוב חלוט 8ב

 אגרות והוצאות8 , לגביית קנסות

פיגורים  פטור מריביתיינתנו מנהל רשות המיסים יקבע רשימת מקרים חריגים שבהתקיימם  8ג

לעניין חוב חלוט  8, או הפחתה שלהם, כולם או חלקםת פיגור בגין אי תשלום במועדומתוספ

שנמצא בטיפול המרכז לגביית קנסות, היקף תחולתה של הרשימה כאמור תתואם בין רשות 

 המסים לבין המרכז לגביית קנסות8

פגיעה בוצע מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את חיובו בתשלום דרך או נעשתה  8ד

 לפי כל דין8, יחוב בעל הרכב באחריות פלילית במיתקנים הנדרשים בדרך אחרת

 – בסעיף זה 8ה

 ; )ב(.כאמור בסעיף  ימים מיום קבלת הודעת החיוב .4חוב שלא שולם בתוך  –"חוב חלוט" 

 המועד שבו הפך חיוב לחוב חלוט; –"המועד הקובע" 

 19618-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א)ב( לחוק 9כמשמעותה בסעיף  –"ריבית פיגורים" 

 מערך הסמכויות בתפעול מנגנון תשלום הדרך: 198

להטיל על רשות המיסים את האחריות לתכנון הקמה, תפעול ובקרה של ההסדר8 לשם כך  8א

 הגודש יחידת –יחידה שתפעל להוצאה לפועל של ההסדר )להלן וקם ברשות המיסים ת

 8ת לחברהלרבות באמצעות מתן הנחיו (,המסים ברשות

לטובת הקמת יחידת הגודש ברשות המסים יוקצו התקנים הבאים: מנהל יחידה בדרגת  8ב

עובדים נוספים בדרגת מנהל תחום; שני  1מנהל אגף בכיר; חמישה מנהלי תחום בכירים; 

 עובדי אדמיניסטרציה8 

לטובת ייעוץ משפטי ליחידת הגודש ברשות המסים יוקצו התקנים הבאים: יועץ משפטי  8ג

(; ושלושה מנהלי מחלקה בכירים 3(; שני ממונים )א9א-4גת סגן בכיר ליועץ המשפטי )אבדר

 (8 4)א
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תקנים כאמור בסעיף זה, וכן תקצוב נלווה להם, לרבות תקציב לשכירת משרדים, יועצים  8ד

ונותני שירות מקצועיים, יוקצו באופן שיאפשר את הקמת יחידת הגודש ברשות המסים תוך 

 בטרם יחל ההסדר8  מתן תקופת היערכות

תשמש כזרוע הביצוע של הממשלה ורשות המיסים לצורך תכנון הקמה החברה לקבוע כי  8ה

ההסדר לפי החלטה זו8 פעילות החברה תיעשה על בסיס הסכם שייחתם  טכני של ותפעול

בינה לבין המדינה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות לפי תקנות חובת 

 המכרזים8

 כללו התחומים הבאים:יגרת סמכויותיה של החברה יבמס 8ו

 תכנון, הקמה, תפעול ואחזקת מערכת הגבייה עבור רשות המיסים;  (1

 תכנון, הקמה ותפעול מוקד שירות לקוחות לעניין גביית תשלום הדרך; (2

בהתאם השערים , לרבות תפעול מערך מנגנונים הנדרשים לקיום ההסדרתכנון ותפעול  (4

רשות המיסים בהתאם  ומסירת הודעות חיוב שהוטלו על ידילהנחיות רשות המסים 

 להחלטה זו;

התקשרות עם גורמי חוץ לצורך הפעלת ההסדר, לרבות התקשרות עם מפעילים,  (3

 יבואנים, רשויות ממשלתיות ועירוניות וביצוע אינטגרציה ביניהם;

להחלטה  9לרבות לעניין פעילותם לפי סעיף  בקרה ומתן הנחיות לפעילות המפעילים (9

 ;זו

 הסברה לציבור8 (6

החברה תהא רשאית להתקשר עם מפעילים, בין השאר, לצורכי רכש ותפעול של אמצעי  8ז

הזיהוי והמערכות הטכנולוגיות הנדרשות לטובת ביצוע ההסדר וכן לצורך הפקת הודעות 

עולות אלה של המפעילים חיוב מטעם רשות המסים או הפעלת מוקד שירות לקוחות8 פ

תהיינה טכניות באופיין ולא תופקד בידי החברה או המפעילים סמכות המצריכה הפעלת 

 שיקול דעת מכל סוג8 

 יישום תכנית לתחבורה ציבורית במטרופולין גוש דן

לגבש תכנית לשיפור שירות התחבורה הציבורית והבטיחות בדרכים, הטיל על שרת התחבורה ל 168

בכפוף לאישור החוק המוצע בהחלטה זו ובאישור אגף התקציבים תיושם אשר באזורי הגודש, 

התכנית תמומן בין היתר מהכנסות שיתקבלו מהסדר זה וממקורות נוספים במשרד האוצר8 

 :טרם יום התחילה, ותכלול בין השאר
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 19-שיפור תדירות קווים קיימים ויישום שינויים תפעוליים, לנסיעות קצרות ובינוניות )עד כ 8א

 ק"מ(, לנסיעות בין הטבעות השונות;

ק"מ(, לנסיעות בין הטבעות  29-הפעלת קווים מהירים חדשים, לנסיעות בינוניות )עד כ 8ב

 השונות;

 תוספות שירות נוספות; 8ג

 הקמת חניוני חנה וסע והקמת מערך שאטלים למטרופולין; 8ד

 ;ציבורית לתחבורה העדפה נתיבי סלילת 8ה

 ;אופניים שבילי סלילת 8ו

 ;הפעילים התחבורה הציבורית נהגי היצע הרחבת 8ז

 ;רכבת רציפי הארכת 8ח

 ;השירות היצע הגדלת לטובתרכבת  קרונות רכש 8ט

 8ושיפור אחזקתם אוטובוסים לתפעול תשתית מתקני הקמת 8י

 ₪8מיליון  ..1,4-לרשום את הודעת משרד האוצר כי ההכנסות הצפויות מההסדר עומדות על כ 118

, או סכום ₪מיליון  ..1יוקצה סכום של , מההסדר הצפויות ההכנסותלקבוע בחוק, כי כנגד  1.8

שיפור התחבורה השווה לסכומים שיתקבלו בפועל מההסדר, לפי הנמוך מביניהם, לטובת 

 הציבורית8

 )א( עד )ג( לעיל8  16לעיל ישמש למימון התכנית האמורה בסעיף  .1הסכום האמור בסעיף  198

  –עניין החלטה זו ל 2.8

 ;1961-ות התעבורה, התשכ"אתקנ –תקנות התעבורה" "

 שבת, מועדי ישראל וערביהם;יום מימי השבוע, למעט יום שישי,  -"יום עסקים" 

חברה ממשלתית שימנו השרים, באישור הממשלה, כרשות הממונה לעניין חוק  –"החברה" 

 זה;

מפורט בסעיף כגורמים שעמם החברה תתקשר בהסכם לצורך ביצוע תפקידים  –"מפעילים" 

 (;ז)19

 ;2.23 במרץ 1יום  –"יום התחילה" 
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 ;]נוסח חדש[ כמשמעותו בפקודת התעבורה –"רכב" 

לכל הפחות, מספר אנשים כפי שיקבע שר האוצר  ,רכב שנוסעים בו –תפוסה" -רכב רב"

 ;בהסכמת שרת התחבורה

 הבעל הרשום ברישיון הרכב; –"בעל רכב" 

בספטמבר בשנה נתונה עד  1ום מהירות ממוצעת בשעות הגודש מי –"המהירות הממוצעת" 

מקטעי כביש מרכזיים  Xבאוגוסט בשנה העוקבת, שתימדד באמצעות מצלמות, על פני  41ליום 

 ק"מ לכל הפחות בכל מקטע כאמור8 1שתקבע ועדת המעקב ולאורך של 

 שר האוצר ושרת התחבורה והבטיחות בדרכים8 – "השרים"

  

קידום תשתיות לאומיות ותיקון  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.2 החלטה מספר 
 החלטת ממשלה

  
  
תכנית השקעה ", שעניינה 2.16באוגוסט  11מיום  .1.4מס'  ת הממשלה בהמשך להחלט, ם י ט י ל ח מ 

(, ובמטרה לקדם .1.4החלטה מס'  –)להלן  "רב שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים

צמיחת המשק ולצמצום הפער במלאי התשתיות  את פרויקטי התשתית הלאומיים הנדרשים להמשך

 הכלכליות, לבצע את אלה:-הפיזיות

 אום תשתיות לפרויקטי תשתית לאומייםיתעדוף בתהליכי ת

ותיה ולקבוע צעדי המשך ובמטרה ליישם את מדיניות הממשלה והנחי .1.4בהמשך להחלטה מס' 

אום תשתיות בין חברות התשתית ובעלי התשתית, להסיר חסמי תכנון יחיוניים, לשפר את תהליכי ת

-וביצוע עבור פרויקטים שהממשלה החליטה על קידומם ולצמצם את הפער במלאי התשתיות הפיזיות

 כלכליות במשק ואיכותן, לבצע את אלה:

המפורטים בנספח א' וחלף זאת לקבוע כי פרויקטי התשתית  .1.4בהחלטה  9למחוק את סעיף  8 1

 פרויקטי התשתית הלאומיים(8 –מוכרזים כפרויקטי תשתית לאומיים )להלן  שלהלן

לקבוע כי פרויקטי התשתית הלאומיים יקבלו עדיפות, מעל כל יתר הפרויקטים שמקודמים  8 2

ה, בכל הנוגע לתהליכי תיאום תשתיות8 התעדוף יהיה לפי המדרג במימון המדינה או על ידי המדינ

 8שלהלן המופיע בנספח 

נטיים להנחות את משרדיהם, ואת יחידות הסמך הממשלתיות וולהטיל על שרי הממשלה הרל 8 4

אום תשתיות לפרויקטי יוהרשויות הפנים ממשלתיות לפעול ולתת קדימות בכל תהליכי ת

 8שלהלןלמדרג בנספח התשתית הלאומיים8 זאת בהתאם 
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(, שר האנרגיה ושר האוצר, שרת התחבורה –להטיל על שרת התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן  8 3

ובכפוף לכל דין אל מול חברות התשתית ובעלי תשתית שתחת אחריות המשרד  ,ככל הניתן ,לפעול

שלהם, בהתאמה, בכדי שיטמיעו את עקרונות ההחלטה בדרכי העבודה שלהם ויתנו קדימות בכל 

 8שלהלןתשתיות לפרויקטי התשתית הלאומיים8 זאת בהתאם למדרג בנספח  תיאוםתהליכי 

, לפנות לחברות התשתית באמצעות חוזר לחברות להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות 8 9

יקיים  שהדירקטוריון של כל אחת מהחברות להחלטה זו, על מנת 49הממשלתיות כמפורט בסעיף 

בהקדם דיון בנושא מדיניותו בקיום תיאום תשתיות, ובכלל זה באפשרות למתן קדימות בכל 

 8 שלהלןם למדרג בנספח אום תשתיות לפרויקטי התשתית הלאומיים, זאת בהתאיתהליכי ת

להטיל על שר האנרגיה ועל שר האוצר לפעול בהתאם לסמכותם בכפוף להתייעצות עם רשות  8 6

מנת לאפשר את -החשמל, לעדכן את תכניות הפיתוח של ספקי שירות חיוני, ככל שנדרש, על

ת אום תשתיות לפרויקטי התשתייהפעולות הנדרשות לטובת הענקת קדימות בכל תהליכי ת

לחוק משק החשמל,  19בהתאם לסמכותם לפי סעיף  שלהלן,מיים בהתאם למדרג בנספח הלאו

 מל8חוק משק החשמל(, וזאת בכפוף לאי פגיעה במטרות חוק משק החש - )להלן 1996-התשנ"ו

להנחות את רשות החשמל לבחון לתקן את אמות המידה כך שיאפשרו את הענקת הקדימות  8 1

 להחלטה זו8  6כאמור בסעיף 

על הממונה על התאגידים ברשות הממשלתית למים ולביוב לפעול במסגרת סמכותו לפי  להטיל 8 .

, להנחות את תאגידי המים והביוב  ואיגודי ערים  לביוב  1..2-חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א

אום תשתיות לפרויקטי ילבצע את הפעולות הנדרשות לטובת הענקת קדימות בכל תהליכי ת

 8שלהלןם למדרג בנספח התשתית הלאומיים בהתא

להטיל על מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, לפעול במסגרת סמכותו לפי חוק המים,  8 9

חברת מקורות(, לבצע את  –, להנחות את מקורות חברת מים בע"מ )להלן 1999-התשי"ט

אום תשתיות לפרויקטי התשתית יהפעולות הנדרשות לטובת הענקת קדימות בכל תהליכי ת

 , במסגרת ביצוע תפקידיה לפי החוק8שלהלןתאם למדרג בנספח הלאומיים בה

חברת  –להטיל על מנהל רשות הגז הטבעי לפנות לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן  8 .1

, בכדי 2..2-ולבעלי רישיונות חלוקה כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב נתיבי הגז(

ומיים, זאת יות לפרויקטי התשתית הלאאום תשתישיטמיעו ויתנו קדימות בכל תהליכי ת

 שלהלן בהתאם למדרג בנספח 

להורות לשר החקלאות ופיתוח הכפר, לפעול בהתאם לסמכויות הנתונות לו לפי חוק הניקוז  8 11

מנת שיעניקו קדימות בכל -, מול רשויות הניקוז על1991-טפונות, התשי"חיוההגנה מפני ש

 8שלהלן ומיים בהתאם למדרג בנספח אום תשתיות לפרויקטי התשתית הלאיתהליכי ת
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להטיל על שר התקשורת לפנות לבעלי תשתית התקשורת, בכדי שיטמיעו ויתנו קדימות בכל  8 12

 8 שלהלןזאת בהתאם למדרג בנספח  ,אום תשתיות לפרויקטי התשתית הלאומייםיתהליכי ת

שדות להטיל על שרת התחבורה, שר התרבות והספורט והשרה להגנת הסביבה לפנות לרשות  8 14

התעופה, לרשות העתיקות ולרשות הטבע והגנים, בהתאמה, בבקשה שיטמיעו ויתנו קדימות בכל 

 8להלןשנספח תשתיות לפרויקטי התשתית הלאומיים, זאת בהתאם למדרג ב תיאוםתהליכי 

להחלטה זו לדווח בכתב לוועדת שרים  14עד  3להנחות את הגורמים המפורטים בסעיפים  8 13

בהחלטה שתתקבל לעניין ענייני פרויקטי תשתית לאומית וכפי שתוגדר שתוקם, ככל שתוקם, ל

בינואר  1הסעיפים האמורים עד ליום  קבינט התשתיות(, על הפעולות שנקטו ליישום -זה )להלן 

2.228 

השר  –להטיל על כל שר העומד בראש המשרד האחראי על פרויקטי תשתית לאומיים )להלן  8 19

להחלטה זו, לדווח לקבינט התשתיות עד  1(, כאמור בסעיף האחראי על פרויקט תשתית לאומי

, לוח זמנים מפורט בחלוקה רבעונית לביצוע הפרויקט, אשר יכלול את לוחות 2.22בינואר  1ליום 

הזמנים ההנדסיים ואבני הדרך המרכזיות בפרויקט, האישורים הנדרשים מכלל משרדי 

שלתיות, חברות תשתית, בעלי תשתית, הממשלה, יחידות הסמך הממשלתיות, רשויות פנים ממ

בעלי תשתית תקשורת, תאגידים שהוקמו בחוק, רשויות מקומיות או גופים אחרים המנויים 

להחלטה זו, והפעולות הנדרשות לביצוע על ידם לטובת ביצוע הפרויקט ולוחות  14עד  3בסעיפים 

 הזמנים לקבלתם8

יחידות סמך ממשלתיות ורשויות פנים  להטיל על כל שר העומד בראש משרד שבתחום אחריותו 8 16

ממשלתיות, או חברות תשתית, בעלי תשתית, בעלי תשתית תקשורת, תאגידים שהוקמו בחוק 

להחלטה זו בתחום עניינו של המשרד, המתבקשים  14עד  3או גופים אחרים המנויים בסעיפים 

פים הנדרשים גו –תשתיות עבור פרויקטי התשתית הלאומיים )להלן  תיאוםלבצע תהליכי 

מפורטים  , לקבינט התשתיות, לוחות זמנים2.22בינואר  1לתיאום תשתיות(, לדווח, עד ליום 

תשתיות לצורך  תיאוםהנדרשים מהגופים הנדרשים ל תיאוםבחלוקה רבעונית לביצוע תהליכי ה

דם ולוחות יקידום פרויקטי התשתית הלאומיים, אשר יכללו את האישורים הנדרשים מצ

קבלתם, וכן את הפעולות הנדרשות לטובת השלמת התיאומים בלוחות הזמנים הזמנים ל

 שנקבעו8

 תיאוםקבינט התשתיות יתכנס, לצורך מעקב אחר קידום פרויקטי התשתית הלאומיים ותהליכי  8 11

בפברואר,  .2באוגוסט, ועד ליום  .4התשתיות הנדרשים להם, בשני מועדים בכל שנה: עד יום 

וגשו לקבינט התשתיות דיווחים בכתב לעניין התקדמות כל פרויקטי 8 י2.22וזאת החל ממרץ 

 התשתית הלאומיים כדלקמן: 

להחלטה זו, ידווח ויציג על  15השר האחראי על פרויקט תשתית לאומי, כאמור בסעיף  8א

 לוחות הזמנים ואבני הדרך המרכזיות; יישום
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תשתיות, כאמור  תיאוםהשרים שבתחום סמכותם או בתחום עניינם הגופים הנדרשים ל 8ב

לעניין אותו  תיאום התשתיות שבאחריותםלעיל, ידווחו ויציגו את יישום תהליכי  16בסעיף 

 פרויקט תשתית לאומית8

ול החלטה זו, ובכלל זה את אלה: להטיל על משרד ראש הממשלה את האחריות לניהול ותכל 8 .1

 ;להחלטה זו 11עד  13גיבוש פורמט אחיד שלפיו יוגשו לוחות הזמנים והמידע, כמפורט בסעיפים 

מעקב אחר קבלת המידע באופן מלא; ריכוז המידע המקצועי הנדרש למועדי התכנסות קבינט 

פרסום המידע לעניין  ;להחלטה זו 17התשתיות לצורך מעקב אחר התקדמותם כמפורט בסעיף 

להחלטה זו, לעיון הציבור  17עד  15התקדמות פרויקטי התשתית הלאומיים, בהתאם לסעיפים 

רד ראש אחת לשנה וכן פרסום הגאנט של כל אחד מהפרויקטים, והכל באתר האינטרנט של מש

 הממשלה8 

 16תשתיות, כאמור בסעיף  תיאוםלטובת יישום חלק זה, השרים יפנו לגופים הנדרשים ל 8 19

ד ליום להחלטה זו, בבקשה לקביעת איש קשר מטעמם, אשר יהיה לכל הפחות בדרגת סמנכ"ל8 ע

, כל שר אחראי ידווח למשרד ראש הממשלה על אנשי הקשר שהוצעו מטעם הגופים 2.22מרץ  1

 להחלטה זו8 16תשתיות, כאמור בסעיף  תיאוםהנדרשים ל

בהתייעצות עם החשב הכללי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה,  ,להטיל על הממונה על התקציבים 8 .2

"ל משרד מנכ"ל משרד התחבורה( מנכ –מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן 

הצעה לעדכון רשימת פרויקטי התשתית  2.24האנרגיה להגיש לשר האוצר החל משנת 

הלאומיים, ולהטיל על שר האוצר להביאה לאישור בפני קבינט התשתיות לצד הצעת התקציב 

 באוקטובר בכל שנה8 .4השנתי לממשלה או עד ליום 

 1.4.8מס' בהחלטה  16-ו 19לבטל את סעיפים  8 21

 ייעול תהליכים מקצועיים בתהליכי תיאום תשתיות בחברות המבצעות

, "הפחתת הנטל הרגולטורי", שעניינה 2.19באוקטובר  22מיום  .211מס'  ת הממשלהבהמשך להחלט

בין חברות התשתית,  תיאום, ובמטרה לייעל את תהליכי ה.1.4בהחלטה מס'  29ובהמשך לסעיף 

 ת עלותם המשקית והתקציבית, לבצע את הפעולות האלו:לקצר את משכם ולהפחית א

להטיל על מנכ"ל משרד התחבורה, בשיתוף מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האנרגיה,  8 22

החשב הכללי ומנהל רשות החברות הממשלתיות, לרכז את עבודת המטה הממשלתית שתלווה 

לתיות, ובכלל זה לפרסם מקצועית את ייעול התהליכים המקצועיים בחברות התשתית הממש

תשתיות  תיאוםימים מיום קבלת החלטה זו מדריך ומתודולוגיה להתייעלות בתהליכי  ..1תוך 

 התייעלות בתהליכי תיאום תשתיות(8 –בחברות הממשלתיות )להלן 

עם רשות החברות הממשלתיות, לפנות  תיאוםלהטיל על שרת התחבורה ושרת האנרגיה, ב 8 24

ברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, חברת רכבת ישראל בע"מ, הח -לחברת נתיבי ישראל 
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חברת נתיבי הגז, חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת מקורות, לפי עניין, ולהציע לחברות אלו 

 תשתיות8  תיאוםלהשתתף בפיילוט להתייעלות בתהליכי 

 החברות הממשלתיות שיסכימו להשתתף בפיילוט יבצעו את הפעולות שלהלן: 8 23

שנתית להתייעלות -יגישו לשרים הממונים עליהן תכנית תלת 2.22בספטמבר  41 עד ליום 8א

, בהתאם למדריך ולמתודולוגיה 2.29-2.24תשתיות בכל אחת מהשנים  תיאוםבתהליכי 

 להחלטה זו8  20המקצועית כאמור בסעיף 

יגישו לשרים הממונים עליהן מיפוי של המצב הקיים ביחס  2.22בספטמבר  41עד ליום  8ב

 לתהליך תיאום התשתיות הפנימי בחברה8

במרץ בכל שנה, ימסרו לשרים הממונים עליהם דו"ח שיפרט  41, עד ליום 2.24החל משנת  8ג

 את ביצוע התכנית השנתית של השנה הקודמת8 

התשתיות בחברות שישתתפו בפיילוט,  תיאוםלקבוע יעד הפחתה בעלות ובזמן של ביצוע תהליכי  8 29

 להחלטה זו לעיל8  20, בהתאם למתודולוגיה שתיקבע לפי סעיף 29%-לפחות ב

גיבוש המלצות לייעול הממשקים התקציביים והפיננסיים בין חברות התשתית בתהליכי תיאום 

 תשתיות

התקציביים  תיאום, ובמטרה לייעל את תהליכי ה.1.4בהחלטה מס'  29בהמשך לסעיף  8 26

והפיננסיים בין חברות התשתית, לקצר את משכם ולהפחית את עלותם התקציבית והמשקית, 

 :לבצע את הפעולות האלה

להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר או אחד מסגניו, בשיתוף מנהל רשות החברות  8א

הממשלתיות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד 

ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האנרגיה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, או נציג מטעמם, 

ים והפיננסיים בין חברות התשתית שיגבש המלצות לייעול הממשקים התקציבי

הממשלתיות בתהליכי תיאום תשתיות8 הצוות יזמן לדיונים המקצועיים נציגים מחברות 

 התשתית, רגולטורים וגורמי מקצוע נוספים, לפי הנדרש ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי8 

ם הצוות יגיש לממשלה המלצות לייעול התנאים בתחום הביטוחי 2.22במרץ  1עד ליום  8ב

 והערבויות שהחברות הממשלתיות דורשות זו מזו כתנאי לביצוע עבודות תשתית8 

הצוות יגיש לממשלה המלצות לייעול ולסטנדרטיזציה בתחום  2.22ביוני  41עד ליום  8ג

 המחירונים לביצוע עבודות תשתית בין החברות הממשלתיות ולהסדרי התשלום ביניהן8
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לפנות לחברות התשתית באמצעות חוזר  ל על מנהל רשות החברות הממשלתיותלהטי 8ד

לחברות הממשלתיות, על מנת שהדירקטוריון של כל אחת מהחברות יקיים בהקדם דיון 

 בנושא המלצות הצוות כאמור והצעדים להטמעתן8

הצוות יבחן, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התקשורת, במסגרת עבודתו את הצורך  8ה

לבעל תשתית ולבעל תשתית תקשורת, וככל והאפשרות לקידום המלצותיו גם בהתייחס 

 שיימצא לנכון ימליץ לממשלה על דרכי יישום8

 הסרת חסמים להשלמת הקמתו של מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות 

הקמת מאגר מידע בתחום , שעניינה 2.16בינואר  41מיום  1.13מס'  ת הממשלהבהמשך להחלט

(, ובמטרה לסיים את הקמת 1.13החלטה מס'  –לן התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל )לה

 (, לבצע את הפעולות האלו:מאגר התשתיות –מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות )להלן 

להנחות את מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל להשלים את הקמת המאגר, כך שיכלול את כלל  8 21

8 המידע 2.22במאי  41ום ולסעיפים שלהלן, עד לי 1.13הנתונים הנדרשים, בהתאם להחלטה מס' 

שיועבר למאגר יכלול, לכל הפחות, את הנושאים המפורטים להלן8 על העברת המידע האמור, 

וכן יובהר כי לא תועבר לפי סעיף  1.13)א( בהחלטה מס' 1יחולו הכללים שנקבעו בהתאם לסעיף 

 19.18-זה ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

שכבות הצבועות בצבע אחיד ללא פירוט, התוחמות מתקני תשתית,  –שכבות אינטרסים  8א

קווי תשתית, דרכים ומסילות על המגבלות שהם מטילות, וכן שטח מצרפי של משבצות 

עתיקות או שמורות וגנים, נחלים ופשטי הצפה וכדומה8 הנתונים יכללו מידע על תשתית 

 בקרקע, וכן תשתית עתידית מתוכננת8קיימת, תשתית מבוטלת הקיימת 

התשתיות הקיימות שבאחריות הגוף, עם, לכל הפחות, המאפיינים האלו: סוג התשתית;  8ב

 תוואי; תנוחה; עומק או גובה; קוטר; חומרם; שנת ייצור; שנת הנחה8

לוחות  ;תוואי ;שנתיות עם לכל הפחות, המאפיינים האלו: סוג תשתית-תכניות פיתוח רב 8ג

 הפרויקטים8הזמנים של 

תוצרי מדידה לרבות סקרי קרקע וגישושים, קידוחים ודו"חות קרקע, מפות טופוגרפיות  8ד

אופיזיים, בדיקות יומדידות בטכנולוגיות מתקדמות המצויים בידי החברה, וכן סקרים ג

ידי מנכ"ל המרכז -שדה ובדיקות מעבדה, בהתאם להנחיה המקצועית לפורמט שייקבע על

 למיפוי ישראל8

 "2.218בדצמבר  41, כך שבסופו יתווסף "לא יאוחר מיום 1.13מס' בהחלטה  2את סעיף  לתקן 8 .2

 "2.218בדצמבר  41, כך שבסופו יתווסף "לא יאוחר מיום 1.13בהחלטה מס'  4לתקן את סעיף  8 29
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להנחות את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול ככל הניתן ובכפוף לכל דין אל מול חברות  8 .4

ית, בעלי תשתית תקשורת, תאגידים שהוקמו בחוק והגופים המוזכרים התשתית, בעלי התשת

( as madeלהחלטה זו, על מנת שיעבירו למרכז למיפוי ישראל את מפות העדות ) 14-3בסעיפים 

-)ד( לחוק(, התשע"ו261הנוצרות על פי תקנות התכנון והבנייה )דיווח על ביצוע עבודות לפי סעיף 

 כון רציף של מאגר התשתיות8 8 מפות העדות ישמשו לעד2.16

להטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד התחבורה לעקוב אחר התקדמות הקמת  8 41

מאגר התשתיות ולסייע בהסרת חסמים ככל שיידרש8 ככל שקיימת סיבה או חסם להעברת 

המידע באחד מן הגופים, ידווח מנכ"ל המשרד שהגוף האמור בתחום אחריותו למנכ"ל משרד 

 הממשלה ויפרט את הסיבות לכך8 ראש

להטיל על מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל להכין תוכנית עבודה לעדכון שוטף של נתוני מאגר  8 42

הלי הפצה של המידע והתשתיות, לרבות המשאבים הדרושים לשם כך וכן, סדרי עבודה ונ

 8 2.22בפברואר  .2המעודכן בין הגופים, וזאת עד ליום 

מיפוי ישראל להעביר לקבינט התשתיות דיווח על הפערים בהעברת להטיל על מנכ"ל המרכז ל 8 44

 2.228בפברואר  .2המידע, כולל הסיבות לכך והמלצות לפתרונם, וזאת עד ליום 

כיווניים -להטיל על מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל להשלים את הקמת ממשקי העברת המידע הדו 8 43

סעיפים הבאים להחלטה זו עד ליום תשתיות שתפורט ב תיאוםבין מאגר המידע לבין המערכת ל

משרד התחבורה(  –, כפי שיתואם בין משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן 2.22בינואר  41

 המרכז למיפוי ישראל8 לבין

 הקמת מערכת לתיאום תשתיות

תשתיות,  תיאום, ובמטרה לקדם מחשוב של תהליכי .1.4ולהחלטה מס'  1.13בהמשך להחלטה מס' 

תשתיות יעיל, מהיר, שקוף ומתועד, לבצע  תיאוםלנצל את תועלות מאגר התשתיות ולקדם תהליך 

 את הפעולות האלו:

לרשום את הודעת מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדבר השלמת המערכת  8 49

מפורט, הרישוי והביצוע בתהליכי הממוחשבת לבקשת היתרים והרשאות עבור שלבי התכנון 

מערכת  –י תשתית תקשורת )להלן תיאום תשתיות בין חברות תשתית, בעלי תשתית ובעל

 לתיאום תשתיות(8

עם רשות החברות  תיאוםלהטיל על שרת התחבורה, שר האנרגיה, שר התקשורת ושר האוצר, ב 8 46

הממשלתיות, לפנות לחברות התשתית, בעלי התשתית ובעלי תשתית תקשורת או הגופים 

להחלטה זו שתחת עניינו של המשרד, בבקשה כי יבצעו את כל תהליכי  14-3ם המוזכרים בסעיפי

תיאום התשתיות עם חברות התשתית, בעל התשתית, בעלי תשתית תקשורת, תאגידים שהוקמו 

 תשתיות8  תיאוםלהחלטה זו, באמצעות המערכת ל 14-3בחוק או הגופים המוזכרים בסעיפים 
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משרדי בהשתתפות משרד התחבורה, משרד האנרגיה, אגף התקציבים, משרד -להקים צוות בין 8 41

ראש הממשלה, החשב הכללי ומינהל התכנון, במטרה לקדם ממשקים בין המערכת לתיאום 

 תשתיות למערכות במינהל התכנון8 

פעול ל ,להטיל על מנכ"לית משרד התחבורה ומנכ"ל משרד הפנים, בשיתוף משרד ראש הממשלה 8 .4

לשילובן של רשויות מקומיות במערכת לתיאום תשתיות8 מנכ"ל משרד הפנים ימנה גורם בכיר 

 מבין עובדיו שיהיה אחראי על קידום סעיף זה8

 החלטות נוספות

להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות, בהתייעצות עם הממונה על התקציבים, מנכ"ל  8 49

כ"ל משרד האנרגיה והחשב הכללי במשרד משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד התחבורה, מנ

האוצר לפרסם חוזר ייעודי לנושא תיאום התשתיות בחברות הממשלתיות, אשר יכלול בין השאר 

 2.228 בדצמבר 41קידום של יישום הנושאים הקבועים בהחלטה זו, וזאת לא יאוחר מיום 

, החשב הכללי, להטיל על הממונה על התקציבים, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה 8 .3

מנכ"לית משרד התחבורה, מנכ"לית משרד האנרגיה, מנהל רשות החברות הממשלתיות, 

מנכ"לית משרד התקשורת והיועץ המשפטי לממשלה, לבחון קידום חקיקה לטובת הקלה על 

 הליכי תיאום בין גופי תשתית8 

עבודה לקידום  תכנית ימים מיום קבלת החלטה זו .12תוך בלהנחות את משרד התחבורה לגבש  8 31

תכנון תחבורתי מרחבי לתחנות רכבת, מטרו, רכבת קלה ותחנות אוטובוס עתירות נוסעים, 

במטרה ליצור קישוריות פיזית מיטבית8 תכנית העבודה תכלול תעדוף של הפרויקטים המוצעים 

 בהתאם לצורך התחבורתי ולכדאיות הכלכלית8

 -לעניין סעיף זה 

טרתה לייצר אפשרות מיטבית למשתמשי התחבורה הציבורית תשתית שמ –"קישוריות פיזית" 

להגיע מהשימושים הסובבים את תחנות מערכות התחבורה הציבורית אליהן, לרבות נתיבי 

 העדפה לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים ושבילים להולכי רגל8

ים הליך תכנוני שמטרתו לזהות ולהצביע על הקשרים המרחבי –"תכנון תחבורתי מרחבי" 

החזקים בין תחנות מערכות הסעת ההמונים והתחבורה הציבורית לבין שימושי הקרקע המזינים 

מרכיבי הקישוריות הפיזית הנדרשים ליישום כדי לממש את  ומוזנים על ידיהן, ולהמליץ על

 פוטנציאל הנוסעים של מערכות התחבורה8

התקציבים, אגף החשב  משרדי בראשות משרד ראש הממשלה, ובשיתוף אגף-להקים צוות בין 8 32

הכללי, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, מינהל התכנון, משרד הבריאות, משרד התחבורה 

וההשלכות ליישום  והבטיחות בדרכים, משרד האנרגיה והמרכז למיפוי ישראל, לבחינת התועלות

בפני הצוות  יה8 יובאויבפרויקטי תשתיות ובנ Building Information Modeling והטמעת שיטת
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עמדות של גופים רלוונטיים לתחום, ובכלל זה עמדות של חברות ממשלתיות8 הצוות יגבש 

 ימים מיום קבלת החלטה זו8 .23המלצות עבור יישום סעיף זה בתוך 

 תכנית לאומית להגדלת ההון האנושי לענף התשתיות

בהמשך לדו"ח הצוות הבין משרדי בנושא הפער בהון אנושי לתחום התשתיות, ובהמשך לתכנית הרב 

תשפ"ב, של המועצה להשכלה גבוהה, ועל מנת -שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז

לקדם מענה לפער הקיים והצפוי במשק הישראלי בהון אנושי לענף התשתיות, על ידי שיפור ההון 

 לוונטי הקיים בישראל: האנושי, הר

 חיזוק ההון האנושי ההנדסי לענף התשתיות

, ובפרט משרדי בנושא הפער בהון אנושי לענף התשתיות-המלצות הדו"ח הבין לאמץ את עיקרי 8 34

 לעניין הגדלת מספרי הסטודנטים בתחום ההנדסה האזרחית8 

  –להלן קישור לדו"ח הבין משרדי 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/gap240920 

 ות"ת( –לרשום  בפניה את החלטת הוועדה לתכנון ולתקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה )להלן  8 33

, להפעלת תכנית לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה .2.2ביוני  23מיום 

להגדלת מספר הסטודנטים בתואר ראשון, תואר שני עם תזה ודוקטורט בתחום ההנדסה 

 האזרחית8

לפנות לות"ת בבקשה שתפנה למוסדות להשכלה גבוהה על מנת שיבחנו את המלצות הדו"ח  8 39

ה זו, בעניין פתיחת התמחויות נדרשות בתחום התשתיות: רכבות, להחלט 34כאמור בסעיף 

חשמול, מנהור, תחבורה, מים, גז טבעי, חשמל בהתמחות בזרם חזק ובאלקטרוניקת הספק, 

ובתחומים נוספים שיימצא להם ביקוש בשוק העבודה, זאת מבלי לגרוע בעצמאותם האקדמית 

 של המוסדות8

ההנדסי בשירות המדינה ולייעל את הצורך בשימוש במטרה לשפר את מרכיב ההון האנושי  8 36

במשרות עם תנאי סף של דירוג מהנדס, להטיל על נציבות שירות המדינה והממונה על השכר 

 במשרד האוצר, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה, לפעול כדלקמן:

לעדכן את תנאי הסף והיבטים נלווים של משרות בדירוג מהנדסים בשירות המדינה שאין  8א

ך שתנאי הסף בהן יחייבו כשירות של מהנדס8 שינוי תנאי הסף והמרת משרות בדירוג צור

המהנדסים למשרות בדירוגים אחרים תתבצע בהתאם למיפוי משרות המהנדסים שגובש על 

ידי נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה ואגף הממונה על השכר במשרד האוצר, 

שלתיות והרשויות הממשלתיות, ובהתאם בתיאום עם המשרדים, יחידות הסמך הממ

 לצרכים העדכניים של המנהלים הכלליים8  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/gap240920
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בהסכמת נציבות שירות המדינה והממונה על השכר ניתן להוסיף גופים ויחידות נוספים  8ב

 עבור יישום סעיף קטן )א(8

 ימים מיום קבלת החלטה זו8 .19לבצע את סעיף קטן )א( בתוך  8ג

ממונה על התקציבים, משרד התחבורה, משרד האנרגיה, להנחות את משרד ראש הממשלה, ה 8 31

רשות החברות הממשלתיות, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות החדשנות, מנהל התכנון, משרד 

המדע והטכנולוגיה והמוסדות להשכלה גבוהה, לבחון הקמת קרן להשקעה במחקר החדשנות, 

לה אפשריים עם חברות התשתית ופיתוח יישומי הנדסי בענף התשתיות, תוך בחינת שיתופי פעו

 הממשלתיות8 

 .12להטיל על המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע לקדם את הנושאים הבאים בתוך  8 .3

 יום מיום קבלת החלטה זו:

לבחון הקמה של כיתות ייעודיות, בשיתוף מעסיקים, עבור הנדסאים אזרחיים לענף  8א

 התשתיות8 

 ייחודית עבור הנדסאים אזרחיים בענף התשתיות8לבחון הקמת התמחות ותכנית לימודים  8ב

 לפעול לפיתוח תכני לימוד מקוונים עבור הכשרת הנדסאים אזרחיים לענף התשתיות8   8ג

משרדי בראשות משרד ראש הממשלה ובשיתוף המשרד הממונה על זרוע -להקים צוות בין 8 39

לעניין שילוב  העבודה, משרד העלייה והקליטה, אגף התקציבים ורשות החברות הממשלתיות,

של מהנדסים והנדסאים עולים במקצועות הנדסה בתחום התשתיות8 הצוות יגבש המלצות לעניין 

 ימים מיום קבלת החלטה זו8 .19סעיף זה בתוך 

 חיזוק ההון האנושי לענף התשתיות במקצועות נוספים 

להציג נתונים , בהיוועצות עם משרד ראש הממשלה, והתעשייה להטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה 8 .9

לגבי ההיצע הקיים של עגורנאים ושל מנהלי עבודה לענף התשתיות והסיבות האפשריות למחסור 

כולל בחינת הצורך בהוספת ציוד ותשתיות הכשרה  ,בהם, במידה וכך יימצא, והמלצות לתיקון

 לטובת יישום ההכשרות בתחום זה ככל שיידרש8

  רוחביים נדרשים בהון האנושי לענף התשתיותקידום עבודת מטה מקצועית וביצוע תיקונים 

להטיל על החשב הכללי, בשיתוף עם הממונה על התקציבים, מנהל רשות החברות הממשלתיות,  8 91

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לבחון את התנאים שעניינם כשירות של והמנהלת הכללית 

לתיות הנדרשים כוח אדם בקרב המתמודדים במכרזים שמפרסמות חברות התשתית הממש

 לצורך קידום, הקמה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות8 
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על מנת לשפר את מצב הבטיחות בעבודה ובפרויקטי תשתית ואתרי בנייה בפרט, להטיל על משרד  8 92

יום מדיניות אכיפה בהתאם לשכיחות  .12לבנות ולהציג לממשלה בתוך והתעשייה הכלכלה 

 יה8 יורמת הסיכון של הגורמים השונים בענף הבנ

להטיל על החשב הכללי, בשיתוף עם הממונה על התקציבים, מנהל רשות החברות, והמנהלת  8 94

 ח אדם במכרזי תשתיות8והכללית במשרד התחבורה לבחון את הדרישות התשומתיות של כ

להטיל על השר הממונה על זרוע העבודה לבחון תיקון של תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים,  8 93

, כך שיופחתו הדרישות לשעות הסמכה 1992-ה אחרות ואתתים(, התשנ"גמפעילי מכונות הרמ

 מעשיות עבור עגורנאים, ולקבוע הסדרים חלופיים כדוגמת שעות התנסות באמצעות סימולטור8 

להטיל על השר הממונה על זרוע העבודה לבחון תיקון תקנות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,  8 99

, לעניין רישום בפנקס 2.12-, ולפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע״ג.199-התשי״ח

המהנדסים והאדריכלים ומרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים וכן, רישוי וייחוד פעולות 

 להחלטה זו8 39בסעיף וביתר המקצועות הקבועים במקצוע התשתיות 

להטיל על השר הממונה על זרוע העבודה לפרסם להערות ציבור צו לעניין דרכי מתן רישיונות  8 96

לעסוק בביצוע עבודות חשמל, ביטולם והגבלם, ובכלל זה, דרך ההסכמה לביצוע עבודות חשמל 

, ולהגישם לכנסת עד 1993-התשי"דלחוק החשמל,   3( לתיקון 2)3בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

 2.228ביוני  1ליום 

 שיתוף תשתיות

לצורך התייעלות בשימוש במשאב הקרקע, חיסכון בעלויות וקיצור לוחות הזמנים עבור תכנון  8 91

 :וביצוע של פרויקטים בתחום התשתיות, לבצע את הפעולות האלו

ל משרד ראש להורות למנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף מנכ" 8א

הממשלה, הממונה על התקציבים, מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, מנכ"ל משרד האנרגיה, 

( לפעול לשיתוף תכניות הצוות –מנכ"לית משרד התקשורת ומנכ"לית מינהל התכנון )להלן 

שנתיות בין חברות התשתית, בעלי התשתית ובעלי תשתית תקשורת במטרה לעודד -רב

 תחבורה, אנרגיה, מים ותקשורת, בהתאם לעקרונות הבאים:תכנון משולב של תשתיות 

הצוות יבחן חלופות למערכת ממחושבת שבאמצעותה ירוכזו, יעודכנו ויונגשו באופן  (1

שנתיות, ובכלל זה: מערכת "חצב" של משרד התחבורה, -שוטף נתוני התכניות הרב

, מערכת תשתיות, מערכות המידע של המרכז למיפוי ישראל תיאוםמערכת לאומית ל

 תשתיות, מערכות מינהל התכנון8  תיאוםלאומית ל

גבי המערכת שתיבחר בהתאם -הצוות ישלים את המהלך להנגשת המידע, ולהעברתו על (2

       (, בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים, המערכת –( )להלן 1לאמור בפסקה )

 יום מהחלטה זו8  .21, תוך 1992-התשנ"ב



.2  /463 

בורה והבטיחות בדרכים ולמנהל המרכז למיפוי ישראל לקבוע להורות למנכ"לית משרד התח 8ב

את מפרט המידע ואופן העברתו לצורך הפעלת המערכת, במועד אשר יאפשר את השלמת 

-( ובמועד האמור בו8 המידע שירוכז יכלול תכניות פיתוח רב2המהלך כאמור בפסקה )

ת הזמנים של לוחו ;תוואי ;שנתיות הכוללות את המאפיינים הבאים: סוג תשתית

הפרויקטים, וכן נתונים נוספים שהצוות ימצא שעשויים לתרום לקידום תכנון משותף של 

תשתיות תחבורה, אנרגיה ותקשורת8 המידע יכלול נתונים לגבי פרויקטים שבשלבי התכנון, 

 לרבות תכנון סטטוטורי, וכן לגבי פרויקטים שבשלבי הביצוע8

לסמכותם, לרבות באמצעות תיקון תקנות, אל מול להורות לשרי הממשלה לפעול בהתאם  8ג

על מנת  ,חברות התשתית, בעלי התשתית ובעלי תשתית תקשורת הנמצאים תחת אחריותם

 קבע בהתאם לאמור בסעיף קטן )ב(8יל בהתאם למפרט שיושיעבירו את המידע למערכת, והכ

ן, בהתייעצות להורות למנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומנהלת מינהל התכנו 8ד

עם מנכ"ל משרד האנרגיה ומנכ"ל משרד התקשורת, לגבש המלצות להנחיות תכנוניות 

לשילוב תשתיות פסיביות לצורך הנחת תשתיות חשמל, גז, מים ותקשורת במסגרת תכנית 

בי בין הגורמים הפועלים מיטיה, באופן שיביא לשיתוף ידרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנ

יצוע עבודות תוך ניצול משאבי הקרקע, ייעול וחיסכון בעת ביצוע בתא שטח נתון בעת ב

רכי ההקמה והתחזוקה של הפרויקטים ועבודות לפיתוח תשתיות ובשים לב לצ

 .12תוך בהתחבורתיים8 המלצות אשר יגובשו כאמור בסעיף זה, יוגשו  לקבינט התשתיות 

 יום ממועד החלטה זו8 

מכותה אל מול חברות התשתית שתחת להורות לשרת התחבורה לפעול בהתאם לס 8ה

ידי קבינט התשתיות, -אחריותה להטמעת ההנחיות התכנוניות כאמור, לאחר אישורן על

 ידן8 -במסגרת התכניות המקודמות על

להורות למנהל המרכז למיפוי ישראל לרכז ולהעלות למערכת כאמור, וכן למאגר התשתיות  8ו

          הפסיביות ביחס לתכניות הפיתוח  הלאומי, שכבת מידע נוספת שתכלול את התשתיות

 שנתיות אשר הועלו או יועלו בעתיד למערכת, ולעדכנה מעת לעת8-הרב

במטרה לייעל את השימוש בנכסי החברות הממשלתיות ולהגביר את שיתופי התשתיות,  8ז

להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות, לפעול מול נתיבי ישראל )נת"י(, רכבת ישראל, 

 –י איילון, נתיבי תחבורה עירוניים )נת"ע(, וכביש חוצה ישראל )להלן בהחלטה זו נתיב

גיבוש ויישום תכנית לשיתוף  (, במסגרת סמכויותיו על פי דין, על מנת לקדםהחברות

תשתיות אנרגיה ותקשורת בנכסיהן והטמעת שיקולי פיתוח עסקי מבוסס שיתוף תשתיות 

 קטים ובכלל זה בהתקשרויות הנלוות לקידומם8 במסגרת תכנון, ביצוע ותפעול הפרוי

 :הלעניין סעיף ז 8ח
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דרכים, מסילות, תחנות, חניונים, שטחי תפעוליים ושטחי התארגנות  – נכסי החברות""

 המשמשים את החברות לפעילותן8 

 פרויקט הקו הכחול והסגול של מערכת הרכבת הקלה בירושלים

בדרכים לקדם הקמה והפעלה של הקו הכחול להטיל על משרדי האוצר והתחבורה והבטיחות  8 .9

 ובהתאם למפורט להלן: 29לעקרונות תמ"מ  ברשת קווי הרכבת הקלה בירושלים, בהתאם

עבודות שלב א' הכוללות תכנון מפורט, עבודות אזרחיות מקדימות, קידום זמינות הקרקע  8א

י המדינה, והעתקת תשתיות חיוניות וכל העבודות הנדרשות למבנה תחתון, יקודמו על יד

 בכפוף להוראות כל דין8

ם העוברים, בין היתר, יהקו הכחול של רשת קווי הרכבת הקלה כולל מספר קווים תפעולי 8ב

 בשכונות מלחה, גילה, תלפיות, גוננים ורמות8

עבודות שלב ב', הכוללות את כל יתר העבודות הנדרשות, לרבות התקנת מערכות הקו,  8ג

מו תתקשר יידי זכיין פרטי ע-פעול הקו ותחזוקתו, עלהקמת המסילות, רכש הקרונות וכן ת

ם י(8 ניהול ההליכים המכרזיPPPהמדינה בכפוף לכל דין במנגנון של שיתוף הסקטור הפרטי )

משרדית בראשות החשב הכללי, ובהשתתפות נציג -כאמור יהיה באמצעות ועדת מכרזים בין

הממונה על התקציבים ונציג  המנהלת הכללית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נציג

 עיריית ירושלים8

הממשלה רושמת לפניה את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כי אומדן הפרויקט  8ד

האמור מותנה בכך שמוסדות  מיליארד שקלים חדשים8 .148-לשלב בו מצוי התכנון הוא כ

קמה ביחס לאומדן התכנון לא הורו על שינויי תכנון אשר להם השפעה מהותית על עלויות הה

 התכנית כפי שהיה בעת הפקדתה להערות הציבור8

להסמיך את צוות תכנית אב לתחבורה, הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור  8ה

ירושלים, כך שיהיה רשאי להגיש תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת מכוח  –אורבני 

לעניין תכנון קווי הרכבת הקלה , 1969-יה, התשכ"הי( לחוק התכנון והבנ2א)ב61סעיף 

 בירושלים8

 מסילות מהירות לבאר שבע

להנחות את שרת הפנים ושרת התחבורה לפעול בהתאם לסמכותן, מבלי לפגוע בעצמאות מוסד  8 99

 בלוחות זמינים מהירים ככל הניתן ולהשלמת התכנון הסטטוטורי8 111התכנון, לקידום תת"ל 

 לאומית טיוב הליך רישוי לעסקים בעלי חשיבות 

להטיל על שרת הפנים, בהסכמת שר האוצר, להפיץ תזכיר חקיקה, שלא ייכלל במסגרת התכנית  8 .6

חוק רישוי  –)להלן  .196-, לפיו יתוקן חוק רישוי עסקים, התשכ"ח2.22-ו 2.21הכלכלית לשנים 
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, בנוסח .2.1-התשע"ח    (, 44(, בהתאם לעקרונות הצעת חוק רישוי עסקים )תיקון מס' עסקים

יה ושלישית, ישוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הניחה על שולחן הכנסת לקריאה שנ

שעניינה רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית8 זאת, בשינוי שהמנהל הכללי של משרד המשפטים 

יתווסף כחבר נוסף בצוות המייעץ, שמוקם לצורך מתן המלצה לממשלה על החלטה שעסק מסוים 

ומית, וכן לרבות השינויים המחויבים נוכח תיקונים שנעשו בחוק רישוי הוא בעל חשיבות לא

 8  .2.1-(, התשע"ח43עסקים )תיקון מס' 

 תקשורת

יום ממועד  .12תוך בלהטיל על שר התקשורת, בהסכמת שרת התחבורה ושר האוצר להפיץ  8 61

ב( לחוק )29החלטה זו, תזכיר חוק בדבר תיקוני חקיקה לפיהם יקבע כי על אף האמור בסעיף 

חוק התקשורת( במקרה בו סלילת דרך או  –)להלן  19.2-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

 –שינוייה נעשית על ידי המדינה או חברת תשתית או מי מטעמן )כל אחד בנפרד ייקרא להלן 

( לחוק התקשורת בין המקים לבעל 1)א()29ובכפוף לתיאום התכנית המפורטת לפי סעיף  המקים(,

 ון, ייקבע כלהלן:הרישי

)א( לחוק התקשורת8 ההודעה כאמור 29המקים ימסור לבעל הרישיון הודעה כאמור בסעיף  8א

תכלול, בין היתר, את המועד להשלמת ביצוע עבודות העתקה וההקמה של התשתית 

 –( לחוק התקשורת,  לצורך סלילת הדרך או שינויה )להלן 1)י()9הפסיבית כהגדרתה בסעיף 

 (8הודעת המקים

ימים בהודעה מפורטת לעניין ביצוע עבודות  21בעל הרישיון ישיב להודעת המקים בתוך  8ב

 העתקה והקמה של התשתית הפסיבית על ידו, כולל עלות ולוחות זמנים מפורטים8

ככל שהצעת בעל הרישיון כאמור בסעיף )ב(, לא עולה בקנה אחד עם המועד להשלמת  8ג

העבודות כאמור בהודעת המקים, חורג ממנגנון התמחור אשר ייקבע בתזכיר החוק בהלימה 

ימים,  21תוך בלמחירונים המקובלים בשוק, או שבעל הרישיון לא הגיב להודעה של המקים 

ודות ההעתקה או ההקמה של התשתית הפסיבית, רשאי המקים, לבצע בעצמו את עב

()ט( לחוק התכנון 1)ד()261באמצעות קבלן המוסמך לביצוע העבודה8 יובהר כי הוראות סעיף 

 , יחולו על עבודות כאמור בסעיף זה19698-והבנייה, התשכ"ה

בעל הרישיון יהיה רשאי להציב, במקרה כאמור בסעיף )ג(, מפקח מטעמו באתר ביצוע  8ד

, תוך חיוב המקים בתשלום שכרו של המפקח על פי תעריף חשכ"ל ולפי שעות העבודות

הפיקוח בפועל עם סיום ביצוע העבודות, ימסור המקים הודעה לבעל הרישיון, ובעל הרישיון 

תוך מספר ימים מוגדר אשר ייקבע בתזכיר החוק, בישלים את הסרת וחיבור מתקן הבזק 

 מיום מתן הודעת המקים כאמור8

שורת רשאי, תוך קיום היוועצות עם שרת התחבורה, לקבוע הוראות לעניין אופן שר התק 8ה

 תכנון וביצוע עבודות ההעתקה וההקמה של התשתית8 
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 בסעיף זה להלן:  8ו

חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, חברת נת"ע  – " חברת תשתית"

החברה הלאומית לדרכים בע"מ,  – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, מע"צ –

חברת רכבת ישראל בע"מ, חברת נמל אשדוד בע"מ, חברת נמל חיפה בע"מ, חברת נמלי אילת 

פיתוח ונכסים בע"מ8 במסגרת התזכיר תיבחן רשימת החברות  –בע"מ, חברת נמלי ישראל 

 שעליה יחול ההסדר8

ת במשרדה, אשר תרכז את תשתיו תיאוםלהנחות את שרת התחבורה להקים יחידה ייעודית ל 8 62

יישום החלטה זו מטעם משרד התחבורה8 תקני כוח האדם יסוכמו בין הממונה על התקציבים 

 לבין מנכ"ל משרד האוצר8

 -לעניין החלטה זו  8 64

 19.28-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב -חוק התקשורת" "

 19198-התשל"הכא לחוק החברות הממשלתיות, 99כהגדרתן בסעיף  –"תשתיות" 

, וכן 1919-כא לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה99כהגדרתה בסעיף  –"חברת תשתית" 

 חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית העוסקת בתחום התשתיות8

( בחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 2( או )1) .4כהגדרתו בסעיף  –בעל תשתית" 

 2.168-(, התשע"ז.2.1-ו 2.11המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

)ו( 3בעל רישיון ששר התקשורת העניק לו סמכויות המנויות בסעיף  –"בעל תשתית תקשורת" 

 לחוק התקשורת8

תכנון או ביצוע של עבודה המשפיעה על תשתיות ובכלל זה הקמה, פיתוח  –"עבודת תשתית" 

פרויקטי התשתית והעתקה של תשתיות, הנוגעים לקידום, תכנון, ביצוע או הפעלה של 

 הלאומיים8

 תיאום הנדסי או משפטי של עבודת תשתית, ובכלל זה: –"תיאום תשתיות" 

 מידע נדרש מבעל תשתית; (1

 הצגת לוחות זמנים, עדכון ומעקב אחר ביצוע עבודות התשתית;  (2

 תיאום מקצועי של היקפן ותכולתן של עבודות התשתית הנדרשות; (4

 עבודת תשתית:כל אישור הנדרש לשם תכנון וביצוע  (3

 תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברות ובעלי התשתית;  (9
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תיאום התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות התשתית וכן הביטוחים, הערבויות וכתבי  (6

 ההתחייבות הנדרשים8

 להלן הנספח:

 רשימת פרויקטי תשתית לאומיים  

 : מטרו גוש דן1תעדוף  18

 :2תעדוף  28

 רכבות קלות גוש דן 8א

 ת קלות ירושליםרכבו 8ב

 תשתיות תח"צ תומכות אגרות תחבורה ציבורית 8ג

 המסילה הרביעית באיילון 8ד

 הכפלת מסילת החוף 8ה

 שדה תעופה משלים  8ו

 הקמת מתקן התפלה גליל מערבי וחיבורו למערכת הארצית 8ז

 תחנת מיתוג לאספקת חשמל לגוש דן 8ח

 נגב, צפון ושרון – ..3אשכולות קווי  8ט

פרויקט זה יוגדר כפרויקט בעל חשיבות לאומית  –המהירה לב"ש תעדוף תכנוני: מסילת הרכבת  48

 8לעניין עדיפות בקידומו במוסדות התכנון ובהליך התכנון הסטטוטורי

  

 עידוד הליכי התחדשות עירונית - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.4 החלטה מספר 
  
  
, שעניינה קידום 2.14ביוני  12מיום ( 12)דר/416מס' ת הממשלה בהמשך להחלט, ם י ט י ל ח מ 

מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני, ולאור שיעורי המימוש של תכניות 

במרץ  2( מיום 141)דר/2391מס' ת הממשלה להתחדשות עירונית למול היעדים שהוצבו לכך בהחלט

 , שעניינה תכנית אסטרטגית לדיור:2.11
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בהתאם  ,חוק התכנון והבנייה( –)להלן  1969-ייה, התשכ"הלתקן את חוק התכנון והבנ 8 1

 לעקרונות אלה:

בשל אישורה של תכנית לפינוי ובינוי החלה היטל ההשבחה שיחול בשל השבחה במקרקעין  8א

 מאיב 1החל מיום  29%היטל השבחה( יעמוד על שיעור של  –)להלן  במתחם לפינוי ובינוי

 המועד הקובע(8 –)להלן  2.22

( רשאית הוועדה –מקומית )להלן ה הוועדהור בסעיף קטן )א(, עד למועד הקובע על אף האמ 8ב

לאזורים שונים, ולקבוע כי שיעור היטל  במרחב התכנון שלהלחלק את השטח שנמצא 

בכל אחד ביחס לתכנית לפינוי ובינוי החלה במתחם פינוי ובינוי,  שיחול ההשבחה

 מהאזורים יהיה אחד מאלה:

1) 9.%; 

2) 29%; 

 טל השבחה8פטור מהי (4

לפי סעיף קטן )ב(, יחולו על כל איזורים שייקבעו חלוקה לאזורים ושיעורי היטל ההשבחה שיחולו ב

8 2.21במרץ  1החל ממועד הקביעה ועד ליום במוסד התכנון בינוי אשר ייקלטו והתכניות לפינוי 

 דונם8 .9 -שטח שגודלו לא יפחת מ -"אזור" -בסעיפים אלו

מרחב התכנון לחלק את  הוועדהשנים ממועד זה רשאית  חמשובתום כל  2.21 מאיב 1ביום  8ג

לאזורים שונים ולקבוע את שיעור היטל ההשבחה שיחול בכל אזור מחדש כאמור  שלה

ימים לפני המועד האמור8 לא הודיעה  .4בסעיף קטן )ב(, ובלבד שהיא הודיעה על כך 

 ןקט ףיף קטן )א(8 הוראות סעיכאמור בסע 29%כאמור, יעמוד שיעור ההיטל על הוועדה 

  8, בשינויים המחייביםלפי סעיף זה הוועדה)ג( יחולו על קביעת 

בינוי אשר ייקלטו ו( יחול גם על תכניות לפינוי דההסדר הקבוע בסעיפים קטנים )א( עד ) 8ד

שיעור היטל עד למועד הקובע עד המועד הקובע, אלא אם כן נקבע לגביהן  במוסד התכנון

לפני  ,( לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה כנוסחו2)ב()19ו לפי סעיף השבחה אחר בצ

 תיקונו או שהוגשה בקשה להיתר על פי אותה תכנית8 

( במתחם פינוי ובינוי הנכלל בתחומי ההשפעה העל אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד ) 8ה

תוח מערכת בעניין הערכות לאומית לפי 18.82.21מיום  ..2 מס'ת ממשלה בהחלטכאמור 

תוספת הזכויות עולה על שיעור בו ש, (המטרו החלטת -)להלן  מטרו במטרופולין גוש דן

 ;בהחלטת המטרושיעור שיקבע על ידי שר האוצר, יחול היטל השבחה בהתאם לקבוע 

  –לעניין זה 
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יה יהמותרות לבנ היקף הזכויותהמנה המתקבלת מחלוקת  –" הזכויות תוספת שיעור"

  ערב אישור התכנית8 הקיימות היקף הזכויותבתכנית לבין 

 היטל חישוב לצורך ומחייבים אחידים כלליםבתקנות  לקבוע המשפטים שר את להסמיך 8ו

 8ובינוי פינוי תכניות בגין שיחול ההשבחה

חוק פינוי ובינוי(,  -)להלן 6..2-תשס"והלתקן את חוק פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(,  8 2

 ת אלה:בהתאם לעקרונו

, כך שלשם הגשת תביעה כנגד בעל דירה "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות"לתקן את ההגדרה  8א

לעסקת פינוי בינוי יידרש רוב של שני שלישים לפחות מתוך כלל  שמסרב סירוב בלתי סביר

שלפחות מחצית הרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ  בעלי הדירות שבמקבץ

 יימים בהם שני אלה:צמודים לדירותיהם, וכן מתק

לעניין בית והדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, אחוזים מ .6-בבעלותם יותר מ (1

בבעלותם יותר ממחצית הדירות ויש  -חמש דירות בלבד אומשותף שיש בו ארבע 

 בבית המשותף יותר משני בעלי דירות8

 לדירותיהם8הרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים ממחצית יותר  (2

בית משפט רשאי לבקשת יזם או לבקשת אחד הדיירים במקבץ, כחלק מהליך תביעה  8ב

)א( לחוק פינוי ובינוי או כבקשה שתוגש בהליך נפרד, לקבוע כי לעניין 2שתוגש לפי סעיף 

, לא יילקחו בחשבון כאמורלצורך הגשת תביעה ההגדרה "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" 

התנגדותו נובעת מבנייה או שימוש שלא שכויותיו של בעל דירה מתנגד זכויותיו או חלק מז

 כדין בנכס, ובלבד שהתקיימו שלושת אלה:

 הוצגה ראשית ראיה לשימוש שלא כדין ביום הגשת הבקשה לבית המשפט8  (1

שבו נמצאת דירתו של בעל דירה  המשותף בביתלפחות מחצית מכלל בעלי הדירות  (2

בבעלותם לפחות  שישות בעלי הדירות המתנגדים, , לרבהאמורים מהטעמיםמתנגד 

; לעניין , מסכימים לכרות עסקת פינוי בינויהמשותף בביתהמשותף  רכושמחצית מה

 בעל דירה שלא הסכים לכריתת עסקת פינוי ובינוי8 –" מתנגד דירה בעל" -זה

ינוי כנגד ( לחוק פינוי וב2)א()2בינוי להגיש תביעה לפי סעיף  -לאפשר ליזם בעסקת פינוי  8ג

בעל דירה מסרב, ובלבד שהוא הודיע על כך לכל בעלי הדירות במקבץ, וניתנה להם הזדמנות 

 יום מיום הגשתה8 .4להצטרף כתובעים בתביעה תוך 

לצורך חישוב הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות המסכים לחוק כך ש 3לתקן את סעיף  8ד

ר, ייחשבו הדירות של מי שבבעלותו לעסקת פינוי ובינוי בבית משותף שבו שש דירות או יות
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כשלושים אחוזים, בתוספת מחצית יותר משלושים אחוזים מהדירות בבית המשותף 

 ההפרש, מהדירות בבית המשותף; 

השיעור הממשי של חלקו של הבעלים בכלל הדירות בבית המשותף  –" ההפרש" –לעניין זה 

 בניכוי שלושים אחוזים;

המנה המתקבלת מחלוקת סך הדירות שבבעלות  –" בעליםחלקו של ה של ממשיה השיעור"

 8הבעלים בבית המשותף, במספר הדירות בבית המשותף

בינוי  -ב לחוק פינוי ובינוי לקבוע כי עסקת פינוי 9להסמיך את הממונה כמשמעותו בסעיף  8ה

 בטלה בעקבות החתמה פוגענית, שתוגדר בחוק כאחד מאלה:

החתמה( כאשר היזם או גורם  -בינוי )להלן -יהחתמת בעל דירה על הסכם עסקת פינו (1

אחר הפועל מטעמו לצורך ההחתמה הציג את עצמו באופן כוזב כנציג מטעם רשות 

 ציבורית כלשהי;

מסירת מידע כוזב לבעל הדירה לפני החתמתו, לרבות מידע כוזב אודות מספר בעלי  (2

י העסקה הדירות שהסכימו לעסקה עד ליום ההחתמה, או מידע כוזב אודות תנא

 שסוכמו עם בעלי הדירות האחרים;

, ובלי שהיזם או מי מטעמו הסביר לו את הדירה בעלבשפה שאינה ידועה ל החתמה (4

 עיקרי העסקה בשפה הידועה לו;

, נפשית או שכלית של בעל דירה, כשהיה עליו לדעת על רפואיתניצול מוגבלות  (3

 מוגבלות זו8 

לייעל את הליך ההכרזה על מתחם כמתחם לפינוי לבצע את תיקוני החקיקה שלהלן על מנת  8 4

 ובינוי:

 2.16 -תשע"והלחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,  19-ו 13לתקן את סעיפים  8א

חוק הרשות להתחדשות עירונית(, כך שהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  - )להלן

יחידות  23 קיימות תכריז על מתחם כמתחם לפינוי ובינוי, ללא הגבלת זמן, אם במתחם

 בניית הפחות ולכל, הקייםיחידות הלפחות, וקיים תכנון ראשוני לבניית מכפלה של מספר 

8 שר הבינוי והשיכון ושר האוצר רשאים לקבוע בצו תנאים מבניהם הגבוה לפי יחידות .1

 נוספים להכרזה על מתחם כמתחם לפינוי ובינוי8

כהכרזה על מתחם כמתחם לפינוי ובינוי לפי חוק ניתנה הכרזה לפי סעיף קטן )א(, יראו בה  8ב

 19648)שבח ורכישה(, התשכ"ג  פינוי ובינוי, ולפי חוק מיסוי מקרקעין

יה, כך שבמקום המונח "מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי" ילתקן את חוק התכנון והבנ 8ג

"מתחם שבו "מתחם פינוי ובינוי" יבוא  ההאמור בהגדר 8 בנוסף, יבוא "מתחם פינוי ובינוי"
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, הקייםיחידות היחידות לפחות, וקיים תכנון ראשוני לבניית מכפלה של מספר  23קיימות 

הגדרה זו לא תחול לעניין סעיף "8מביניהם הגבוה לפי יחידות .1 בניית הפחות ולכל

 (, עליו תחול ההגדרה בחוק הרשות להתחדשות עירונית כאמור בסעיף קטן )א(28א)א62

הוראות הדין, כנוסחן ערב תיקון החוק לפי החלטה זו, תוארך ולא הכרזה שניתנה לפי  8ד

 לגביה מגבלת זמן8  תחול

 -להלן) 2.11 - תשע"זהלחוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(,  .לתקן את סעיף  8 3

 , בהתאם לעקרונות אלה: (המארגנים חוק

רוב בעלי הדירות בבית משותף, אף אם אינם צד לעסקה, יהיו רשאים להודיע ליזם בכתב  8א

הדירות שהתקשרו בעסקה עם היזם  יבעלל לאפשר ובכךכי הם אינם מעוניינים בעסקה, 

בהוראות הסעיף  , כאמוראיתובלי שיראו אותם כמי שהפרו את ההתקשרות מלבטלה, 

 :להמא אחדבנוסחו לפני תיקונו, בהתקיים 

חודשים  23בתוך  משותף ביתמבעלי הדירות ב מחציתהיזם לא התקשר עם לפחות  (1

בינוי שיש בו  פינויממועד חתימת העסקה הראשונה בעסקת פינוי בינוי, ובמתחם 

עסקה החודשים ממועד חתימת  .1חודשים, או בתוך  46יח"ד בתוך  .12 –למעלה מ 

 8חיזוק תכנית לפי הראשונה בעסקה

חודשים מחתימת עסקת פינוי  .3נית מפורטת במוסדות התכנון בתוך לא נקלטה תכ (2

בינוי ראשונה בבית המשותף, או אם לא נקלטה בקשת היזם להיתר בנייה במוסד 

לפי תכנית חיזוק  ראשונהחודשים ממועד חתימת עסקה  46הרישוי המוסמך בתוך 

ר, בשל החלטה חל עיכוב בקליטת תכנית או בקשה להיתר בנייה כאמו ;בבית המשותף

של מוסד תכנון או של רשות מקומית או בשל אי קבלת החלטה כאמור, יוארכו 

 נקלטה" –לעניין זה ; העיכוב ולא יותר משנה לתקופתהמועדים האמורים בהתאמה 

 ה8ילחוק התכנון והבני 1א4. סעיףתכנית שהוגשה בהתאם ל –תכנית" 

עסקה  ועל בינוי פינוי בעסקת ראשונה עסקה על)א( יחול  קטן בסעיףההסדר הקבוע  8ב

ראשונה בעסקה לפי תכנית חיזוק, גם אם מועד החתימה בעסקה הראשונה בבניין המשותף 

קדם ליום תחילתו של התיקון המוצע; נחתמה עסקה ראשונה כאמור לפני תחילתו של 

התיקון המוצע, לא תבוא במניין הימים הקבועים בהסדר התקופה שמיום החתימה 

 ליום תחילתו של התיקון8  הראשונה ועד

שנים  9ובין יום התחילה וחלפו  2.11ביולי  4נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה בין יום  8ג

בסעיף קטן )ב(, ממועד החתימה, רשאים רוב בעלי הדירות בבית המשותף, נוסף על האמור 

ישים להודיע ליזם כי אינם מעוניינים בעסקה, אם היזם לא התקשר עם בעלים של שני של

 8מהדירות בבית המשותף
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יהיה היזם זכאי לתשלום בהתאם בוטלו עסקאות כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(,  8ד

 לחוק המארגנים בלבד, כאמור בהוראות הסעיף בנוסחו לפני תיקונו8 )ב(.להוראות סעיף 

 –)להלן  1964-)שבח ורכישה(, התשכ"גחוק מיסוי מקרקעין הוראות פרק חמישי ללתקן את  8 9

ויצור ודאות בהיבטי  עירונית התחדשותעסקאות  מימוש עודדבאופן שי(, מקרקעין מיסוי וקח

בינוי, שנחתמו החל מיום התיקון, הפטור -בעסקאות פינוי המיסוי במסגרת עסקאות אלו8

כב לחוק, אשר חל על יחידת המגורים הנמכרת ליזם בעסקת פינוי 39סים הקבוע בסעיף יממ

חידות דיור של מוכר דירה, בכפוף להתקיימות שאר התנאים שקבועים י כללובינוי, יחול על 

בנוסף, לקבוע כי ביחס לכל בעל דירה  ;כב לחוק ביחס לכל אחת מיחידות הדיור39בסעיף 

, וללא תלות בהיקף הדירות בבעלותו, בחישוב מס השבח החל .4בפרויקט פינוי בינוי או תמ"א 

 יות הבנייה שנשא בהן היזם לא יותרו בניכוי8שהתקבלה, עלו החילופית היחידהבמכירת 

 התחדשות עירונית: יפרויקטב ההיתר הוצאתקידום וייעול תהליך  לשם 8 6

נהל התכנון ומטה התכנון הלאומי, הרשות יבהשתתפות מ משרדי - בין צוות להקים 8א

 ייעדלשרת הפנים המלצה ל יגיששלהתחדשות עירונית ואגף התקציבים במשרד האוצר 

לרשויות מקומיות שיש להם תוכניות  בפרויקטי התחדשות עירונית היתרים הוצאת

 מאושרות להתחדשות עירונית8

ה כך שלמכלול השיקולים שעל שרת הפנים יא)א( לחוק התכנון והבני41לתקן את סעיף  8ב

לשקול לצורך הסמכת ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או עצמאית מיוחדת או 

ף עמידה ביעד הוצאת היתרים בפרויקטי התחדשות עירונית שלילת סמכות זו, יתווס

 שנקבעו לה על ידי שרת הפנים כאמור בסעיף קטן )א(8 

ועדת  עדלהורות למטה התכנון הלאומי כי בכל מחוז בו ישנן שלוש ועדות ערר או יותר, ליי 8ג

ק א לחו12טיפול בהיתרים ותכניות בהתאם לסעיף לאחת מבין ועדות הערר הקיימות, ערר 

 בלבד8 התחדשות עירוניתה בנושאי יהתכנון והבני

לדיוני ועדת ערר בענייני היתרים ה, כך שייקבע כי יחוק התכנון והבנילא 12 סעיף את לתקן 8ד

ותכניות בפרויקטי התחדשות עירונית שאינם מקודמים על ידי הרשות להתחדשות 

 עירונית, יצורף להרכב ועדת הערר נציג של הרשות להתחדשות עירונית8 

לקבוע כי במידה ולא נקלטה  לתמרץ קידום תכניות התחדשות עירונית לבניין הבודד,במטרה  8 1

במאי  1ת עירונית לבניין הבודד מטעם רשות מקומית במוסד התכנון עד ליום תכנית התחדשו

התחדשות תכנית , הרשות להתחדשות עירונית או מינהל התכנון יהיו רשאיות לקדם 2.22

  –עירונית לבניין הבודד בתחומה8 בסעיף זה 
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תכנית מתאר עירונית להתחדשות עירונית לבניין  –"תכנית התחדשות עירונית לבניין הבודד" 

 24בתחום הרשות המקומית או תכנית מכוח סעיף  .4הבודד המהווה תכנית חלופית לתמ"א 

 4.8לתמ"א 

השלמת תיקוני חקיקה נדרשים בנושאים  לבחון ושר הבינוי והשיכון להנחות את שר המשפטים 8 .

ונית לרבות בנושאים הכלולים בדוח חדשות עירתנוספים שעניינם בהסרת חסמים בהליכי ה

הביניים של עבודת הצוות להסרת חסמים בהתחדשות עירונית אשר פורסם להערות הציבור 

  2.2.8אפריל ב .4ביום 

, ד לחוק רשות מקרקעי ישראל2-ג ו2לתקן את חוק הרשות להתחדשות עירונית ואת סעיפים  8 9

 ם לעקרונות אלה:בהתא (,ישראל מקרקעי רשות חוק -)להלן  .196 -התש"ך

 יבוטל8 –ג)ב( לחוק רשות מקרקעי ישראל 2המנגנון הקבוע בסעיף  8א

תקציב הרשות ל, יועברו המנגנון לביטול עדקרן להתחדשות עירונית ב שנצברו כספים 8ב

 כמפורט עירונית להתחדשות המסגרתהסכמי  מימון לצורך ישמשולהתחדשות עירונית ו

 1.8 בסעיף

הממונה על התקציבים במשרד האוצר,  בהסכמת עירונית להתחדשות הרשות מנהללהטיל על  8 .1

ת בדבר ובהתייעצות עם החשב הכללי במשרד האוצר, לגבש הסכמי מסגרת עם רשויות מקומי

ייזום ומימוש של תכניות להתחדשות עירונית למגורים בשטח אותן רשויות בהיקפים נרחבים, 

 וזאת בהתאם לעקרונות אלה:

 כללי: 8א

 8 2.23עד  2.22הגיבוש והחתימה על הסכמי המסגרת יתקיימו בשנים  (1

חתימה על הסכם מסגרת מותנית בהתחייבות הרשות המקומית להוציא היתרי בנייה  (2

 .4"א תמ בפרויקטים של אויחידות דיור, בתכניות של פינוי ובינוי  ..4,9עבור לפחות 

יחידות דיור כאמור בשנה8  ..6 -בתחומי הרשות על פני חמש שנים, ובקצב שלא יפחת מ

 תיספר כשליש יחידת דיור8 .4יחידת דיור בתכנית תמ"א סעיף קטן זה לעניין 

הסכמי מסגרת ייערכו מול רשויות אשר בתחומן קיימות תכניות מפורטות להתחדשות  (4

יחידות דיור אשר ניתן להוציא מכוחן היתרי  ..2,9-מ        עירונית בהיקף שלא יפחת 

 ת חתימת ההסכם8בנייה בע

תינתן עדיפות להסכמים הכוללים פרויקטים להתחדשות עירונית בקרבת מערכות  (3

 תשתית עתירות נוסעים )קיים או מתוכנן(8
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בהסכם המסגרת יצוינו הפרויקטים הנכללים בהסכם כמו גם סקירה אודות כל פרויקט  (9

 שתכלול מצב תכנוני8

  מתן היתרי בנייה: 8ב

 .9ת ערוכה מקצועית לאישור בקשות להיתרים בתוך הרשות המקומית תתחייב להיו (1

 במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית8 להיתריום ממועד הגשת הבקשה 

ככל שהרשות המקומית לא תעמוד ביעד של הוצאת היתר בנייה במשך יותר משנה  (2

אחת, תהיה רשאית המדינה לבטל את הסכם המסגרת, לפי העניין ולאחר בירור מול 

 ומית8הרשות המק

 תשתיות תומכות פרויקטים: 8ג

רשות מקומית שחתמה על הסכם מסגרת תהיה זכאית לתקציב בעד כל הנפקת היתר  (1

ש"ח ליחידה עבור  ...,.4 –ש"ח עד ל  ...,.2יה של יחידת דיור תוספתית בסך של יבנ

תשתיות תומכות לפרויקטים בהתחשב בשיעור היטל ההשבחה שיחול על האזור שבו 

 יה8 יניתן היתר הבנ

 התשתיות התומכות האמורות ייקבעו במועד חתימת ההסכם8  (2

תיבחן אפשרות למתן קדמי מימון לצורך תכנון התשתיות בהתחשב בצפי ליכולת  (4

העמידה של הרשות בביצוע הפרויקטים ובשים לב לסיכונים הכרוכים בפרויקטים 

 אלה8

התקציב לתשתיות  רשאית לשנות את יעודלהחלטה זו  11ועדת ההיגוי כמפורט בסעיף  (3

 אחרות מאלו שנקבעו מראש, בתיאום ובהסכמה מראש בין כל הגופים החברים בוועדה8

כל אחד מאלה, ובלבד שיש להן זיקה ישירה  -"תשתיות תומכות פרויקטים" : בסעיף זה 8ד

 לתכנית להתחדשות עירונית שתיכלל בהסכם המסגרת :

 תשתיות תחבורתיות, לרבות חניונים ציבוריים; (1

 תשתיות מים וביוב; (2

 מוסדות חינוך; (4

 מוסדות ציבור;  (3

 תשתיות צמודות; (9
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 שטחי ציבור פתוחים; (6

 תשתיות חשמל8 (1

להקים ועדת היגוי בראשות מנהל הרשות להתחדשות עירונית שחבריה יהיו ראש הרשות  8 11

המקומית, ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר8 לוועדת ההיגוי יזומנו לצורך התייעצות נציג 

 להתחדשות העירונית המנהלת מנהלכללי במשרד האוצר, מהנדס הרשות המקומית, החשב ה

ונציג של ועדת התכנון הרלוונטית8 הוועדה תתכנס בכל רבעון ויוצג  המקומית ברשות עירונית

 בה סטאטוס הפרויקטים והתקדמות ההסכמים8

קב חודשי להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו להקים פורום מע 8 12

אשר בו יהיו חברים נציגי הרשות להתחדשות  וישומןלתכניות גדולות להתחדשות עירונית 

, כלל יושבי הראש והמתכננים של הוועדות ומטה התכנון הלאומי עירונית, נציגי מנהל התכנון

המחוזיות והותמ"ל, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל8 הפורום יעקוב באופן צמוד 

אופן הקידום של תכניות אלו ויפעל להסרת חסמים העומדים בפני אישור תכניות אלו אחר 

וישומן8 הפורום ימסור עדכון שנתי לממשלה על מספר התכניות שאושרו ועל קצב מימוש 

 התכניות8

  

 שכירות מוסדית ארוכת טווח  – 82.21..18.של הממשלה מיום  2.3 החלטה מספר 
  
  
על מנת להסיר חסמים כלכליים ותכנוניים לטובת קידום שוק שכירות מוסדית ארוכת , ם י ט י ל ח מ 

 טווח והגדלת היצע הדיור בישראל: 

 להשכרה דיור מותאם תכנון

חוק התכנון  –)להלן  1969-תשכ"היה, הי( לחוק התכנון והבנ2()1א)א62לתקן את סעיף  8 1

, 29%, במקום %..2-(, כך שהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים לא יוגדל ביותר מהיוהבני

יחידות הדיור תוגדל בעד  ומספרמהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים, 

 , וכן למחוק את סעיף קטן )ב( כך שהסעיף יחול גם על קרקע שהיא מקרקעי ישראל%8..2

יה כך שעבור דיור בהישג יד, כהגדרתו יוק התכנון והבנ()א( לח13()1א)א62לתקן את סעיף  8 2

מהשטח  ,%.4, במקום %..2השטח הכולל המותר לבנייה לא יעלה על בתוספת השישית, 

 8הכולל המותר לבנייה לתעסוקה או למסחר במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית

קיימות, להנחות את רשות על מנת למצות את פוטנציאל הציפוף בדיור להשכרה בתכניות  8 4

מקרקעי ישראל לקבוע את כלל המתחמים המיועדים לשיווק להשכרה בתכניות קיימות עד סוף 

במתחמים מועדפים לדיור  בנייה, לרבות תכניות שאושרו בהתאם לחוק לקידום ה2.24שנת 

8 "דירה להשכיר"יום לחברת  .9תוך ב, ולהעביר את הרשימה 2.13-)הוראת שעה(, התשע"ד

את רשימת המתחמים המיועדים  במענה לבקשתה מדי שנהבנוסף, עד סוף חודש ינואר בכל שנה 
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המענה התכנוני לשיווק להשכרה לשנה הנוכחית ולשנה העוקבת8 זאת, לטובת מיפוי והתאמת 

תכנון -בביצוע רה, בהתאם לשיקול ואיזון בין הצורך להגדלת הצפיפות בכל מתחם האפשרי

 8בין הצורך במענה מהיר למחסור ביחידות דיורל לשם הגדלת הציפוף,

להכין ולפרסם מדריך תכנון לדיור להשכרה אשר יהווה  "דירה להשכיר"להנחות את חברת  8 3

מודל תכנוני מומלץ ומותאם למתחמים המיועדים להשכרה ארוכת טווח בתכניות חדשות 

 במטרה להביא למימוש פוטנציאל הציפוף בפרויקטים אלה8 

 :הבאים לעקרונות בהתאם בנייהוה התכנון לחוק השישית התוספת את לתקן 8 9

לתוספת השישית כך שתקופת השכירות  1 ארוך" בסעיף לטווח ההגדרה "השכרהלתקן את 

לאדם יחיד ובני משפחתו תהיה בת חמש שנים לפחות, עם אופציה להארכת התקופה כך שלא 

דיע על סיום החוזה מדי שנה ותפחת מעשר שנים במצטבר8 בנוסף, השוכר יהיה רשאי לה

ה שתיקבע בחוזה8 כמו כן, גובה דמי השכירות ומנגנון לעדכונם ייקבעו ויוגדרו מראש בהתרע

 בחוזה ביחס לכל תקופת השכירות המצטברת8 

)א( לתוספת 9להנחות את שר הבינוי והשיכון למנות מנהל לעניין דיור בהישג יד בהתאם לסעיף  8 6

יו כמפורט בפרק ד' לתוספת השישית, המנהל יהיה רשאי השישית8 לצורך יישום תפקיד

 8"דירה להשכיר"להסתייע בחברת 

 טווח ארוכת להשכרה פרויקטים לקידום כלכליים מריציםת

בהתאם לעקרונות  ,חוק עידוד( - )להלן 1999-תשי"טהלעידוד השקעות הון, לתקן את  החוק  8 1

 :אלה

בניינים לחוק עידוד יתוקן כך שמסלולי ההטבה הקיימים בו יחולו רק על  1פרק שביעי  8א

ועל בניינים להשכרה ארוכת טווח כמפורט  הקובע מועדל עדשהוגשה בקשה לאישורם 

 8בסעיף קטן )ב(

תיקבע באמצעות קביעת מסלולי הטבה חדשים,  שוק שכירות ארוכת טווח במטרה לעודד 8ב

גרתה יינתנו ההטבות הקיימות היום בחוק לבניינים להשכרה מסבהוראת שעה חדשה ש

 ארוכת טווח ובמגבלות המוטלות עליהם, ובתוספת ההטבות המפורטות להלן:

שעל הכנסותיו מהשכרת הדירות ין להשכרה ארוכת טווח יהא זכאי יבעליו של בנ (1

 %..אם לפחות   (4)בפסקה  בבניין וממכירתן יחולו שיעורי המס המפורטים

במשך חמש , ין הן דירות שהיו מושכרות למגורים בהשכרה לטווח ארוךיירות בבנמהד

 התקופה –)להלן  בנייהעשרה שנים לפחות מתוך שבע עשרה השנים שלאחר תום ה

לפקודת מס הכנסה  ..ולא נעשתה לגביהן מכירה כמשמעותה בסעיף  (הראשונה

 כאמור8( לפני שחלפו חמש עשרה שנות השכרה הפקודה –)להלן 
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( 1שהתקיימו בו התנאים הקבועים בפסקה ) להשכרה ארוכת טווחן יבעליו של בני (2

שנות המס שלאחר  6מתוך  9והמשיכו להתקיים בו התנאים כאמור לפחות במשך 

יהא זכאי להטבות המפורטות בפסקה (, הנוספת התקופה –התקופה הראשונה )להלן 

 ( בגין התקופה הנוספת38)

ן יבעליו של בניבנוסף להטבות הניתנות היום בפרק לבעל בניין להשכרה, יהיה זכאי 

על הכנסה ש (1)להשכרה ארוכת טווח שמתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקה 

ן להשכרה ארוכת טווח יחול יחייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של בני

 9%8שיעור מס חברות בשיעור של 

 ין להשכרה ארוכת טווחישבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של בנעל הכנסה חייבת או  (4

בגין התקופה  6%בשיעור של  (, יחול מס2שמתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקה )

 הנוספת8

 2.418בדצמבר  41הוראת השעה תחול על בניינים שהוגשה בקשה לאישורם עד ליום  (3

  –בסעיף זה  8ג

 ה תקופה ובאותו אתר, כחטיבה אחת;נים שנבנו באותילרבות מספר בני -"בניין" 

שיש  , החל מיום פרסום החוק,אושר כנכס מאושרבנין ש –"בניין להשכרה ארוכת טווח" 

מהדירות שבו מיועדות להשכרה למגורים  %..דירות לכל הפחות, אשר לפחות  .2בו 

 מאושר8ן מיוחד לא יאושר כנכס י)ב(; לעניין זה בני סעיף קטן( ב1פסקה )בהתאם לאמור ב

ן ין יהיה בנייין פלוני, כי רק חלק מהבנייעל אף האמור רשאית המינהלה לאשר, לגבי בנ

ובמגבלות הקבועות התנאים כאמור באותו החלק, ארוכת טווח, אם נתקיימו  להשכרה

 ; בחוק היום

, הרוכש אשר במסגרת התנאים לרכישתה התחייבבנין שנבנה על קרקע  -"בניין מיוחד" 

מחצית מיחידות הדיור שייבנו במקרקעין ישמשו להשכרה  סום החוק, כי לפחותלפני יום פר

 ;שנים 19-למגורים בלבד, לתקופה שלא תפחת מ

( לפקודה, 1)ט4חברה, שאינה תאגיד שקוף שמשמעותו בסעיף  –"בעליו של בניין" 

 שבבעלותה בניין8

 ;2.22ביולי  1 –"המועד הקובע" 

סגרתה תקופת השכירות לאדם יחיד ובני משפחתו השכרה שבמ – "ארוך לטווח השכרה"

תהיה בת חמש שנים לפחות, עם אופציה לשוכר לאריך את  התקופה לחמש שנים נוספות 

 לכל הפחות8
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כך שהפטור ממע"מ הקבוע בו יחול  1919-א( בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו1)41לתקן את סעיף  8 .

לחוק  (2ב)ג()94 ם הקבועים בסעיףהתנאי ון להשכרה שמתקיימים לגבייגם על מכירתו של בני

 8ין להשכרה ארוכת טווחיעידוד או על מכירתו של בנ

 הסרת חסמים לפעילות קרן השקעות במקרקעין

בהתאם לעקרונות  חוק הריטים( -ודת מס הכנסה )להלן , לחלק ד' לפק1לתקן את פרק שני  8 9

 הבאים:

ממכירת דירות מגורים )א( לא תכלול הכנסה 2א63הגדרה של "הכנסות חריגות" בסעיף  8א

בינוי, ובתנאי -בינוי והכנסות נוספות הכלולות בעסקת פינוי-במסגרת עסקת פינוי

ספר בתקופת ההשכרה של יין ועד לאכלוסו מחדש לא תישהתקופה מיום הריסת הבנ

 ן8 יהבני

בהתאם לעקרונות  2א63לתקן את ההגדרה של "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה" שבסעיף  8ב

 הבאים:

יב את ההגדרה של "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה" כך שתכלול גם מקרקעין להרח (1

 בנייההוגשה בקשה לתוספת זכויות ובלבד שעד תום שבע שנים מיום רכישתם, 

לצורך השכרה לטווח  בנייהא לחוק התכנון וה62בתכנית למוסד התכנון לפי סעיף 

 ארוך כהגדרתה בתוספת השישית8

אישרה החברה הממשלתית  ורים תתמלא רק אםלקבוע שהדרישה להשכרה למג (2

יחידות הדיור במקרקעין יושכרו בהשכרה לטווח ארוך כהגדרתה לדיור להשכרה כי 

 בתוספת השישית8

רכי דיור ולקבוע כי לעניין אפשרות קרן להשקעות במקרקעין להשקיע במקרקעין לצ 8ג

 שנים נוספות8 .1-ב      להשכרה, "התקופה הקובעת" תוארך 

  

הוספת אלפי יחידות דיור בטווח הקצר  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.9 החלטה מספר 
 על ידי ייעול השימוש בשטחי תעסוקה

  
  
  
מ ח ל י ט י ם, לאור ההיקף המשמעותי של שטחים המתוכננים לשימושי תעסוקה וכן בשל הירידה  

בהיצע הדיור והצורך הדחוף והממשי בהגדלת היצע הדיור לצורך מתן פתרונות דיור בטווח הזמן 

הקורונה,  נגיףהקצר, בין היתר, לאוכלוסייה צעירה באזורי הביקוש, וכן לאור השלכות התפשטות 

שפעתה על הביקוש לשטחי משרדים, וכדי לאפשר לענף הבנייה להתמודד באופן יעיל עם השינויים וה

הצפויים על ידי הגברת הגמישות לשינוי השימושים בשטחים המתוכננים לתעסוקה ושיפור 
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, והבניה התכנון בחוק הנדרשים החקיקה תיקוני את לקדםהכדאיות הכלכלית למימוש שטחים אלו, 

 :הבאים לעקרונות בהתאם 1969-"ההתשכ

ועדה מקומית תיתן היתר , ולמגורים לתעסוקה המגרש את המייעדת תכניתשחלה עליו  במגרש 8 1

 %.4בסטייה מתכנית להגדלת השימוש המותר למגורים, כך ששיעור המגורים לא יעלה על 

היתר להגדלת שימוש(, וזאת לאחר שבקשה  –מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש )להלן 

, בשינויים המחויבים, ואף אם נקבע בתכנית כי סטייה מהוראות 139כאמור פורסמה לפי סעיף 

שהתכנית החלה על המגרש נכנסה  אםהתכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה ניכרת וזאת 

מית במקרים חריגים לתוקף לפני חמש שנים או יותר עובר להחלטה זו8 ביקשה הוועדה המקו

 לסרב לבקשה כאמור, יהיה כפוף הסירוב לאישור הוועדה המחוזית8

אשר נמצא , תעסוקהל שימוששמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה לשחלה עליו תכנית  במגרש 8 2

, ועדה לתעשייה או מלאכה םשימושי בו גם יםשמותר מגרשלמעט בתחום רשות עירונית, 

 להלןלדיור מוגן ולמעונות סטודנטים ) ית לתוספת שימושיםמקומית תיתן היתר בסטייה מתכנ

, בשינויים 139(, וזאת לאחר שהבקשה כאמור פורסמה לפי סעיף שימוש תוספתהיתר ל –

המחויבים, ואף אם נקבע בתכנית כי סטייה מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה 

פני חמש שנים או יותר עובר להחלטה התכנית החלה על המגרש נכנסה לתוקף ל אםניכרת וזאת 

 , לסוגיות הבאות:היתר ביןזו, ולאחר שניתן מענה, 

 רכי ציבור נאותים, וזאת בהתחשב בסוגי השימושים למגורים8וקיימים צ 8א

גבלות סביבתיות שמונעות בכל דרך שימושי מגורים על סוגיהם העל המגרש לא מוטלות  8ב

המונעות את  מגבלותלא תטיל  2ת השימוש למגורים כאמור בסעיף שתוספ וכןהשונים 

 8גובלים מגרשיםמימושם של 

יה ימשטח הכולל המותר לבנ %.4לא תעלה על  2תוספת השימושים לייעודים האמורים בסעיף  8 4

 במגרש8

לעיל, תיבחן האפשרות להגדיל את השימוש למגורים  2-ו 1בנוסף לשיעורים האמורים בסעיפים  8 3

בחן האפשרות י, ת2מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש8 כמו כן, לעניין סעיף  %.9-עד ל

להוסיף שימושי מגורים מיוחד, לרבות לדיור להשכרה, ככל שיסוכמו בין משרד האוצר, משרד 

 המשפטים ומשרד הפנים8

 %.1תהיה מוסמכת לאשר שימוש של עד  ועדה מקומיתלעיל,  2-ו 1סעיפים  יישום לצורך 8 9

, הגדלה או לתוספת השימושים האמוריםלהכולל המותר בנייה לתעסוקה, וזאת בנוסף מהשטח 

, אשר ישרתו את יחידות הדיור, ובלבד המקרקעין בעל ידי על שיופעלו, ציבוריים שימושים עבור

מ"ר שטח מבונה  1יתווסף לכל היותר  כאמורמ"ר עיקרי  .2 הגדלה או תוספת של שעבור

מעונות יום, גני ילדים, מועדון  -"שימושים ציבוריים"  –יף זה בסע לשימושים ציבוריים8

 סטודנטים, מרכז יום לבני ולבנות הגיל השלישי8
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, לפי העניין, כמפורט בהחלטה זו, הגדלת שימוש או תוספת שימוש הכולל יהיהבנ להיתר בקשה 8 6

, ותוספת 1בהיתר לשימושי מגורים לפי סעיף  ה המבוקשיבתנאי ששיעור זכויות הבני אושרת

על השיעור אינו עולה  יה המבוקשות במסגרת ההיתרימסך זכויות הבנ, 2שימוש לפי סעיף 

 , לפי העניין8 2-ו 1שנקבע בסעיפים 

 שמכוחה ארצית מתאר תכנית לקדם, יהיולבנ לתכנון הארצית המועצה ראש יושב על להטיל 8 1

 המיועדים בשטחים על סוגיהם השונים מגורים שימושי לתוספת הבניי היתר להוציא יהיה ניתן

, או לפעול לקידום תכנית אחרת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, ברמה המחוזית לתעסוקה

 מגורים כאמור8לאו המקומית, שמטרתה תכנון עבור שימושים 

אישור תכנית שנים ממועד כניסת החוק לתוקף, או עד ל 9יעמדו בתוקף למשך  6-1סעיפים  8 .

 לעיל, לפי המוקדם מביניהם8 1כאמור בסעיף 

 למתחמים הוועדה של המשנ ועדת אותוקם ועדת משנה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה  8 9

, כפי שיסוכם בין משרד האוצר למשרד הפנים, שאליה ניתן יהיה להגיש לאישור לדיור מועדפים

עליהם חלה תכנית לשימושי תעסוקה8 תכניות מפורטות לתוספת שימושים למגורים במגרשים 

על החלטת ועדת משנה כאמור לא תהיה זכות ערר למליאת מוסד התכנון8 ראש מטה התכנון 

הלאומי ימנה יושב ראש לוועדה כאמור8 בוועדה יכהנו נציגים ממינהל התכנון, ממשרד האוצר 

 ומרשות מקרקעי ישראל8

  

 

 

האצת עבודת הממשלה להגדלת היצע  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.6 החלטה מספר 
 הדיור

  
  
 מ ח ל י ט י ם, במסגרת מאמצי הממשלה להרחבת היצע הדיור בישראל ועמידה ביעדי השיווק 

ולצורך האצת עבודות הפיתוח הנדרשות לבניית יחידות הדיור ותכלול  הנקבעים על ידי הממשלה

עבודת הממשלה בתחום התכנון והפיתוח ופעילותה לצורך הסרת חסמים להגדלת היצע הדיור, 

 לבצע את הפעולות הבאות:

את פרק י' בהצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני  2.22-2.21בתכנית הכלכלית לשנים  לכלול 8 1

, שעניינו "עבודות .2.1-(, התשע"ח2.19המדיניות הכלכלית לשנת התקציב  חקיקה ליישום

 8, בשינויים ובהתאמות הנדרשיםפיתוח בתכנית למגורים"

שכעת מבקש ההיתר בהן נקבעו תנאים למתן היתר שבכדי לקדם הוצאת היתרים בתכניות  8 2

 חוק –)להלן  1969-התשכ"ה, יהיבחוק התכנון והבנ (1)(1)ג139, לתקן את סעיף מעוניין לשנותם

 באופן הבא: (יהיוהבנ התכנון
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 אםגם , התנאי שנקבעמוסד התכנון יוכל לאשר לרשות הרישוי לתת היתר בלא קיום  8א

 8השירות התשתיתי הנדרש באופן סביר יינתן אי מילוי התנאי על אףושוכנע כי 

שהוקמה לפי סעיף לערור בפני וועדת המשנה  בנושא זה ניתן יהיהמוסד התכנון על החלטת  8ב

 יה8 י)ד( לחוק התכנון והבנ6

הוועדה( בראשות מנכ"ל משרד ראש  –משרדית להסרת חסמי דיור )להלן -ביןה להקים ועד 8 4

הממשלה ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד הפנים, ראש מטה 

 מנהלהל התכנון, מינ מנהלתמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  יתהתכנון הלאומי, מנכ"ל

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון,  ,רשות מקרקעי ישראל מנהל, ולביוב מיםהממשלתית לשות הר

ומנכ"לית  ראש מטה האצת שיווק הדיור במשרד הבינוי והשיכוןהחשב הכללי במשרד האוצר, 

 ם8 הוועדה תפעל בהתאם לעקרונות הבאים:יה, או נציגים שימונו על ידהמשרד להגנת הסביבה

קטי דיור בכלל שלבי שרשרת הייצור, תפעל לגיבוש הוועדה תדון בחסמים לקידום פרוי 8א

בין הגורמים את התיאום הנדרש תבצע לשם מימוש הפתרונות פתרונות להסרתם, ו

 הפועלים בתחומי הבנייה למגורים, התשתיות ומוסדות הציבור8 

י ממשלה, גופים הוועדה תהיה מוסמכת לזמן לדיוניה, בהתאם לצורך, נציגי משרד 8ב

רשויות נציגי חברות ממשלתיות ונציגי ציבוריים וזרועות ביצוע רלוונטיים ובכלל זה 

 מקומיות8

, ויישמה אחת לרבעון, תדווח הוועדה על פעילותה והתקדמות עבודתה והפתרונות שגיבשה 8ג

 לוועדת השרים לענייני מקרקעין, בנייה ודיור8

 ציבים במשרד האוצר8מרכז הוועדה יהיה נציג הממונה על התק 8ד

  

 קידום תשתיות וניהול סיכוני שיטפונות - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.1 החלטה מספר 
  
בהמשך למדיניות הממשלה בדבר הצורך לקדם בניית יחידות דיור כחלק מהמאמץ ם,  י ט י ל ח מ 

כדי ו .2.1ביולי  29מיום  3.19מס'  ת הממשלהקיימא, ובהמשך להחלט-הממשלתי לפתרון דיור בר

  -טפונות ולחזק את יכולת הביצוע של פרויקטים לאומיים ילנהל סיכוני ש

חקיקה הנדרשים ליישום החלטות  לתיקונילהטיל על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת השרים  8 1

 חוק שבה ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים על טיוטתשיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית, 

-התשפ"א             טפונות )תיקון(, יבסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק הניקוז וההגנה מפני ש

, ולאחר הטמעת ההערות שהתקבלו, .2.2בנובמבר  .1, שפורסם להערות הציבור ביום .2.2

יישום החלטות והקמת ועדת שרים לעניין  שעניינההממשלה  תהוראות החלט יחולו שעליה

 2.228-ו 2.21ת לשנים התכנית הכלכלי
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, 1פרד מקידום התיקון הנזכר בסעיף , בנתזכיר להפיץלהטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר  8 2

את  שיעגן(, הניקוז חוק –)להלן  1991-טפונות, התשי"חימפני ש וההגנהתיקון לחוק הניקוז ל

 .ניקוז רשויות בפעילותעקרונות הגישה האגנית 

 ולהגיעקטי ניקוז פרוי לביצועופיתוח הכפר לגבש תכנית  להורות לשר האוצר ולשר החקלאות 8 4

8 ככלל, התקציב האמור יוקצה לרשויות ניקוז כהגדרתן בחוק לה שיוקצה התקציב על לסיכום

יאום עם אגף הניקוז, באמצעות נוהל ייעודי שיפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בת

  ר8התקציבים במשרד האוצ

שות הכפר להקים צוות משותף למשרדו, למשרד האוצר ולרלהורות לשר החקלאות ופיתוח  8 3

 הכלוליקטי ניקוז תומכי פיתוח ודיור, כולל דיור עתידי מקרקעי ישראל, לשם קידום פרו

 4, אשר ימומנו מתוך התקציב האמור בסעיף התכנון מינהל שלתכנית האסטרטגית לדיור ב

ויפקח על ביצועם על ידי  יקטיםומתקציב רשות מקרקעי ישראל8 הצוות יתעדף את הפרו לעיל

רשויות הניקוז8 הצוות יהיה רשאי לקבוע, במקרים חריגים, כי פרויקט ניקוז כאמור יבוצע על 

ידי גוף ציבורי אחר, ובלבד שהשתכנע כי קיימת דחיפות בביצוע הפרויקט וכי לאותו הגוף 

 .היכולת והאמצעים לקדם את הפרויקט במהירות ובאופן הולם

, מתודולוגיה להכנת 2.21דצמבר ב 41ופיתוח הכפר להשלים, עד ליום החקלאות  להורות לשר 8 9

והעדפה לפתרונות  וז, המתבססת על עקרונות של מניעהתכניות לניהול סיכונים ברשויות הניק

הכוללת שקלול של עלויות ותועלות של מפעלי ניקוז, ולקדם מערך הטמעה של  מבוססי טבע,

 בין שיסוכם כפי יהיה המתודולוגיה הטמעת תקצובת הניקוז8 המתודולוגיה האמורה ברשויו

 8 הכפר ופיתוח החקלאות למשרד האוצר במשרד התקציבים אגף

להורות לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולמינהל התכנון להשלים את הכנתה של תכנית מתאר  8 6

 ארצית לניהול סיכוני שיטפונות ולהגנה מפניהם8

הכפר לקדם מהלכי מחקר ופיתוח, ניטור ואיסוף נתונים להורות למשרד החקלאות ופיתוח  8 1

 יהיה זה סעיף תקצוב ,ופיתוח ידע בתחומי ניהול הנגר, לצורך קבלת החלטות מבוססות נתונים

 8 הכפר ופיתוח החקלאות למשרד האוצר במשרד התקציבים אגף בין שיסוכם כפי

המנהל הכללי  בראשות יישומהטפונות ולילהקים צוות לגיבוש תכנית לאומית לניהול סיכוני ש 8 .

המנהלת הכללית  ר,התקציבים במשרד האוצ על הממונהשל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות 

של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המנהל הכללי של משרד הפנים, המנהלת הכללית של 

המשרד להגנת הסביבה, המנהלת הכללית של משרד התחבורה והבטיחות הדרכים, המנהל 

המנהל הכללי של משרד הבינוי  רשות מקרקעי ישראל, הלפנים, מנהטחון יהמשרד לבהכללי של 

נהל התכנון, ראש רשות החירום הלאומית, נציב כבאות והצלה, מנהל יוהשיכון, מנהלת מ

 הרשות הממשלתית למים ולביוב, מנהל השירות המטאורולוגי8

שתכלול בין השאר  –טפונות ייגבש תכנית לאומית לניהול סיכוני ש האמורהצוות 

 התייחסות לנושאים הבאים:
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בחינה של צעדים לטיפול במערכות הניקוז בתוך תחומי הרשויות המקומיות,  18

 קידום שיאפשר באופןטפונות, ייה אגנית על מנת לצמצם סכנת הצפות ושיברא

 8המקומיות הרשויות ידי על תכניות ויישום

שיקום נחלים, על  בתחוםיה ויהבנגיבוש מדיניות, הנחיות וצעדים בתחום התכנון ו 28

 מתאים תכנון של קידוםטפונות, באופן שיאפשר ימנת לצמצם סכנת הצפות וש

 8שמירה על מערכת הנחלים בישראללתשתיות חיוניות  לבניית ומימושו

 8קידום הניהול האגני המשלב למתן מענה מיטבי וניהול הנגר באופן מושכל 48

תכנות לאירועי ישל צעדים להתמודדות עם השפעת שינויי האקלים על הה הבחינ 38

טפונות בישראל ובכלל זה הצורך בחיזוק יכולות המחשוב והחיזוי האקלימי של יש

 8השירות המטאורולוגי

הפיתוח והניטור הדרושים כדי לתמוך  ,בחינה של צעדים ופעולות בתחום המחקר 98

טפונות, בדגש על יאתגר ההצפות והש מדינת ישראל להתמודד עם של הביכולת

ים של נגר יעל המאפיינים ההידרולוגוהשפעות שינויי אקלים וגידול בשטח הבנוי 

 טפונות8יעילי המוביל להצפות וש

אותו התכנית הלאומית האמורה ב אתימים, לממשלה  ..1יגיש, בתוך  .האמור בסעיף  הצוות 8 9

מגמות בנושא, יעדים מדידים להצלחה, הצעה תיאור האתגרים והל גםסעיף, ובכלל זה יתייחס 

 שנתית ותקציב נדרש8-לתכנית עבודה רב

  

מעבר לאנרגיה ירוקה ותיקון החלטת  - 82.21..18.של הממשלה מיום  ..2 החלטה מספר 
 ממשלה

  
  
 קידום אנרגיה"שעניינה  .2.2באוקטובר  29מיום  369מס'  ת ממשלהבהמשך להחלט, ם י ט י ל ח מ 

ביולי  29מיום  111( ומס' 369החלטה  –)להלן  "מתחדשת במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה

לאומיות של ישראל להפחית -ןובהתאם למחויבויות הבי "מעבר לכלכלה דלת פחמן"שעניינה  2.21

פליטות, ובמטרה לייעל את השימוש בקרקע שהינה משאב מוגבל ולהגביר את השימוש באנרגיה 

לעודד מעבר לצריכת תחליפי דלקים, ובמטרה להגדיל את היקף ההשקעות הפרטיות  נקיה, במטרה

 -בשל משבר הקורונה 

 יצור חשמל:יעול  שימוש בקרקע המשמשת לייצירת עתודות קרקע וי

 –לשם מימוש מדיניות הממשלה בתחום האנרגיה המתחדשת ובהתאם ליעדים הקבועים בה  8 1
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-המלצות לצעדים הנדרשים להקמת מתקנים פוטויום  .6להקים צוות אשר יגבש בתוך  8א

וולטאיים בקרקע בייעוד חקלאי תוך הבטחת המשך עיבוד חקלאי אפקטיבי של הקרקע, 

 והבטחת העמידה ביעדים הממשלתיים בתחום האנרגיה המתחדשת8

 הרכב הצוות יהיה כדלהלן: 8ב

עי ישמשו כיו"ר: הממונה על התקציבים או מי מטעמו יחד עם מנהל רשות מקרק (1

 ישראל או מי מטעמו; 

 נציג מינהל התכנון; (2

 נציג משרד האנרגיה; (4

 נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר8 (3

המלצות הצוות יגובשו, במידת הצורך, תוך התייעצות עם גופים רלוונטיים נוספים ובכלל  8ג

זה גם הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב8 במסגרת גיבוש הצעת ההחלטה יבחן 

 יתר, את ההיבטים הבאים:הצוות, בין ה

וולטאי שיתחשב בין השאר בעקרונות של צדק -הקצאת זכויות להקמת מיזם אגרו (1

 חלוקתי8

-הבטחת עיבוד חקלאי אפקטיבי של הקרקע החקלאית המשמשת למיזם אגרו (2

 וולטאי8

הקצאה בהליך פומבי של קרקעות חקלאיות שאינן בשטח משבצת במקביל להקצאה  (4

 וולטאי8-אגרו                  בפטור לטובת מיזם

כלים לקידום הקמת מיזמים כאמור בקרקע חקלאית פרטית ובקרקעות במגזר  (3

 הבדואי8

הצוות יבחן מדי שנה את יישום המלצותיו וכן את המסקנות ממיזמי החלוץ המקודמים,  8ד

, על ידי משרד 369 ת הממשלה מס'להחלט 3בהמשך לעבודת הצוות שהוקם בסעיף 

8 בהתאם לכך יבחן הצוות שינויים נדרשים ופיתוח הכפר חקלאותהאנרגיה ומשרד ה

 בהמלצותיו8

 שיכון, בתפקידו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל בינוי והלהטיל על שר ה 8 2

ימים ממועד גיבוש מסקנות הצוות, הצעת החלטה למועצת מקרקעי  .4להביא בתוך  8א

 ישראל על בסיס מסקנות הצוות הרלוונטיות למקרקעי ישראל8
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להביא הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל להאריך את תוקף הוראת השעה הקבועה  8ב

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, העוסקת בהקצאת קרקע למיזם  184811בסעיף 

, 2.24ביוני  .4משותף בתחום משבצת חקלאית, כך שתחול על תוכניות שיופקדו עד ליום 

 רו הקצאת קרקע באופן יעיל יותר8וכן לבחון לבצע בהחלטה תיקונים אשר יאפש

להביא הצעת החלטה בפני מועצת מקרקעי ישראל לקביעת מחיר אחיד במיזמי אנרגיה  8ג

נוספים בהם תעריף החשמל נקבע בהליך תחרותי, בתיאום עם אגף תקציבים באוצר, בתוך 

 שלושה חודשים ממועד קבלת החלטה זו8 

 יה:ינלהטיל על יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולב 8 4

 .2.2בנובמבר  .1לקיים דיון נוסף במועצה לבחינת החלטת המועצה הארצית מיום  8א

-שקבעה כי ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות למתקנים קרקעיים לייצור אנרגיה פוטו

, שתבחן את הצורך בהגדלת המכסה,  .2.4דונם עד לשנת  ...,.2וולטאית בהיקף של עד 

תאמת החלטות המועצה למלאי התכנוני הצפוי בשנים וזאת בין היתר על מנת שתיבחן ה

הקרובות ולצרכים הקיימים,  בשים לב ליעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 

 82.228  הדיון הנוסף יתקיים במהלך הרבעון הראשון של שנת 369לפי החלטה 

חבריה להחלטה זו, לקדם באמצעות ועדת עורכים אשר  9בהמשך ובכפוף לאמור בסעיף  8ב

כנית מתאר ארצית שניתן להוציא מכוחה ות ,)ב(9הם נציגי המשרדים המצוינים בסעיף 

 היתר לפעולות המנויות להלן ולהביאה לדיון במועצה הארצית בתוך שנה:

יעודן חקלאי8 התמ"א תכלול קריטריונים יוולטאי בקרקעות ש-הקמת מיזם אגרו (1

, קריטריונים להוכחת המשך מפורטים לתנאים מחייבים לשימור הקרקע החקלאית

עוד חקלאי וכן שיקולים סביבתיים8 התמ"א תכלול מנגנון לאישור, יהשימוש לפי י

בהחלטת המועצה הארצית, של שינויים בתמ"א בהתאם למסקנות שיעלו ממיזמי 

החלוץ8 התמ"א תגדיר גם את ההנחיות התכנוניות לקידום תכניות מפורטות במקרים 

תכנית מפורטת לצורך הוצאת היתר8 למען הסר ספק,  בהם התמ"א תקבע שנדרשת

 אין באמור כדי להביא לעיכוב בתמ"א המקודמת לצורך מיזמי החלוץ8

עודים שייקבעו, וכן הנחיות תכנוניות לקידום תכניות יהקמת מתקן אגירה בי (2

מפורטות במקרים בהם התמ"א תקבע שנדרשת תכנית מפורטת לצורך הוצאת היתר8 

בנוסף תקבע התמ"א גודל מינימאלי להגשת מתקן אגירה  ,)א(9עיף בכפוף לאמור בס

 לות"ל8

(, יהיחוק התכנון והבנ –)להלן  1969-ה, התשכ"הי( לחוק התכנון והבני2)ח()139לתקן את סעיף  8 3

וולטאי8 זאת, על מנת -כך שלתשתיות המפורטות בסעיף יתווסף מתקן אגירה ומתקן אגרו

יה למתקני יצית שניתן יהיה להוציא מכוחה היתרי בניהיה לקדם תכנית מתאר אר ,שניתן

 )ב( לעיל48וולטאים, כמפורט בסעיף -אגירה ולמתקנים אגרו
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יה יה לחוק התכנון והבנ266להטיל על שרת האנרגיה לבחון אפשרות להגשת בקשות לפי סעיף  8 9

ולת עדר יכיימצא כי קיים צורך לאומי משמעותי הנובע מהילמתקנים מסוימים, במקרים בהם 

 לקלוט אנרגיה מתחדשת באמצעות הרשת הקיימת באזור מסוים, באופן אשר מונע הקמת

אנרגיה אף לשימוש עצמי8 הבקשות יתייחסו להקמה זמנית של מתקני אגירה  מתקנים לייצור

ויוגשו לשרת הפנים, שתבחן אותם בהתאם להמלצות המועצה הארצית ושיקול דעתה כמתחייב 

 לפי החוק האמור8

לאפשר שימוש בשטחי אש שאינם פעילים ובשדות מוקשים שאינם נדרשים לצורכי  על מנת 8 6

יצור י, לצורך הקמת מתקני 369להחלטה  .הצבא, לצרכים שונים ובכלל זה, בהמשך לסעיף 

  - חשמל באנרגיה מתחדשת ורשת חשמל

אש משרדי, בהשתתפות נציגי משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד ר-ןלקיים תיאום בי  8א

ומשרד המשפטים בדבר הדרכים האפשרויות לשיפור והאצת הליכי פינוי שדות  משלההמ

מוקשים ושטחי נפלים, ובכלל זה בחינת האפשרות לתקן את החוק לפינוי שדות מוקשים 

חוק לפינוי שדות מוקשים ונפלים(, ואת החוק לפינוי  -)להלן  2.11-ושטחי נפלים, התשע"א

המשרדים  הוראת השעה(8 –)להלן  2.19 –ה(, התשע"ט הוראת שע –שדות מוקשים )תיקון 

, כך 2.21יגבשו המלצותיהם ויביאו אותן לממשלה לא יאוחר מראשית חודש נובמבר 

לפני פקיעת  ות מוקשים ונפלים ואת הוראת השעהשניתן יהיה לתקן את החוק לפינוי שד

 8 2.21הוראת השעה הצפויה בסוף שנת 

ב)ב( לחוק לפינוי 9להטיל על שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות לפי סעיף   8ב

ין דמי פינוי ובכלל זה דמי פיקוח על פינוי נפלים, כללי חישובם ישדות מוקשים ונפלים לענ

ימים מיום תיקון  .4ואופן גבייתם בידי הרשות לפינוי מוקשים ונפלים, וזאת בתוך 

 )א(8 6החקיקה הנזכר בסעיף 

, 2.19-להטיל על שרת הפנים לתקן את תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )תברואה(, התש"ף 8 1

מטרים רבועים, יחויב בהקמה  ...,1יה שלו עולה על יכך שבית ספר או גן ילדים, ששטח הבנ

השטח אינו משמש או מיועד שקילוואט, ככל  19של מתקן פוטו וולטאי שהספקו לפחות 

י חצרות על פי הפרוגרמה של משרד החינוך וכי ניתן לחבר את המתקן לרשת על לשימוש כשטח

יה לבית הספר או לגן הילדים8 מועד יפי אמות המידה של רשות החשמל במועד קבלת היתר הבנ

 8 2.24התחילה של תיקון זה יהא שנת 

 ןיכוהשהבינוי ותקציבים, משרד הלהטיל על צוות הכולל את נציגי משרד האנרגיה, אגף  8 .

והמשרד להגנת הסביבה לבחון אמצעים נוספים אשר יאפשרו מקסום הפוטנציאל להקמת 

העומדים בראשות  אנרגיה מתחדשת ואגירה בבנייה חדשה8 הצוות יגיש את מסקנותיו לשרים 

 תוך שישה חודשים8 המשרדים החברים בצוות ב

 להטיל על: 8 9
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מועצה הארצית מסמך מדיניות המשרד להגנת הסביבה ועל משרד האנרגיה להביא בפני ה  8א

 לעניין אגירת אנרגיה בתוך חצי שנה8

במועצה הארצית וחברים בו נציגי מנהל  משרד האנרגיהיעודי, שבראשו יעמוד נציג יצוות  8ב

המשרד להגנת הסביבה, פיתוח הכפר ו, משרד החקלאות והאוצרהתכנון, משרד 

ועצה הארצית מסמך מדיניות ם נוספים, להביא בפני המיבהתייעצות עם גורמים רלוונטי

 וולטאי בתוך חצי שנה8-ית האגרוילסוג

 הפחתת נטל בירוקרטי הכרוך בהקמת מתקני אנרגיה מתחדשת ומתקני רשת חשמל

לחוק התכנון  1", שבסעיף תשתיות לאומיותיה, כך שהגדרה "ילתקן את חוק התכנון והבנ 8 .1

י השנאה לחשמל  ובלבד שמספר והבניה תכלול גם מתקני אגירה, מתקני מיתוג לחשמל ומתקנ

עדה לתשתיות לאומיות לא יעלה על עשר תכניות והתכניות למתקני השנאה אשר יוגשו לו

 8למתקני השנאה בשנה שהבקשה לקידומם תוגש על ידי בעל רשיון לניהול מערכת

לתקן את חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  8 11

יהא פטור מהיטל השבחה בגין השבחה  2.29, כך שעד תום שנת 2.16-(, התשע"ז.2.1-ו 2.11

 שנגרמה  מהקמת מתקן פוטו וולטאי אשר מתקיים לגביו אחד מאלה:

 הוא מותקן בתחום מחלף או על הצדדים החיצוניים של מחלף;   8א

 יעודם דרך;יהוא מותקן על מיגון אקוסטי או קירות תמך ש 8ב

 הוא משמש לקירוי קומת גג במבנה המשמשת לחניה או לקירוי מגרש חניה פתוח8   8ג

לחוק הקרינה הבלתי מייננת,  23ח סמכותה לפי סעיף ומכ ,להטיל על השרה להגנת הסביבה 8 12

, ובכפוף לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לתקן את התוספת 6..2 –התשס"ו 

המתקנים הבאים יהיה פטור מהיתר הקמה והיתר הפעלה לחוק האמור כך שאדם המקים את 

 לפי החוק האמור:

 מגוואט; 1שהספקו המותקן הוא עד  –מתקן פוטו וולטאי  8א

 המיועד לשימוש ביתי; –מתקן אגירה  8ב

 עמדת טעינה לרכב חשמלי8 8ג

תוך שישה חודשים מיום בה, ימכוח סמכותה לפי חוק התכנון והבני ,להטיל על שרת הפנים 8 14

 -ה זוקבלת החלט

 להתקין תקנות שיכללו את העקרונות הבאים:  8א
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התקנת מתקן פוטו וולטאי על גבי נכס שהוקם כדין שהוא מאגר מים, מאגר קולחין  (1

או בריכת דגים, או על דפנותיהם, באופן שאינו פוגע בתפקוד ובייעוד המקוריים של 

 9נו עולה על מ"ר וגובהו אי 39הנכס, וכן הקמת מבנה טכני אשר שטחו אינו עולה על 

מטרים הנדרש לצורך הזרמת החשמל המיוצר במיתקן הפוטו וולטאי לרשת החשמל, 

ה וכך שלא יראו את המבנה הטכני כשטח מקורה לענין ייהיו פטורות מהיתר בני

בהם יחול שיקבעו סוגי המאגרים ובריכות הדגים יזכויות בנייה8 במסגרת התקנות 

 הפטור והיקפו8 

יה8 יתהא פטורה מהיתר בנ רבות פתיחת פתח במעטפת בנייןרה להתקנת מתקן אגי (2

 יקבעו בתקנות8יהיקף הפטור וממדי המתקן 

 -לבחון התקנת תקנות לפיהן 8ב

התקנת מתקן פוטו וולטאי אשר משמש לקירוי קומת גג במבנה המשמשת לחניה או   (1

 עשה בהליך רישוי מקל או בפטור מהיתר, בכפוף לתנאיםילקירוי מגרש חניה פתוח ת

 שתקבע השרה8 

ה ובלבד שהגדר יתהא פטורה מהיתר בני יגדר אשר משולב בה מתקן פוטו וולטא (2

עומדת בתנאים לפטור מהיתר שבתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים 

 (8 יהיבנ תקנות פטור מהיתר –)להלן  2.13-מהיתר(, התשע"ד

אפשר להקים מתקן פוטו ה תתוקן באופן שיי( לתקנות פטור מהיתר בני4)23תקנה  (4

וולטאי בגג שטוח אף אם המתקן בולט מגובה מעקה הגג, ובלבד שהמתקן אינו גבוה 

 מרצפת הגג ביותר משלושה מטרים8 

מטרים רבוע, יכלול הכנה  .29אשר שטח הגג שלו עולה על  ,כל מבנה חדש שיוקם (3

להתקנת מתקן פוטו וולטאי כך שהקמת המתקן תצריך התאמות מינימליות במבנה, 

 כללו הרכיבים הבאים:יובכלל זה י

 יוותר שטח פנוי רצוף ככל הניתן8ימערכות טכניות שעל גג המבנה ירוכזו כך ש (א

הגג יכלול את העומס שנדרש למתקן  לצורך בחינת הקונסטרוקציה, העומס של (ב

 פוטו וולטאי8

רכי החשמל של המתקן הפוטו והתכנון יכלול הכנה למקום למפסק, כבילה וצ (ג

 וולטאי8

יובהר כי אין בהתקנת התקנות  התכנון יכלול חיבור נקודות מים על הגג8 (ד

האמורות כדי לגרוע מן הצורך באישורים הנדרשים בהיבטים הקניינים, לרבות 
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-)א( ו13ים מטעם רמ"י, לשם הקמת כל מיזם או מבנה כאמור בסעיפים אישור

 )ב( להחלטה זו8  

 - להטיל על שר האוצר ועל שרת הפנים 8 13

מעבר להיטל השבחה בגין התקנת מתקן פוטו וולטאי אשר  2.24לבחון עד לתום שנת  8א

עם , וזאת לאחר שהתייעצו 2.26יחושב לפי טבלאות ערכים אשר יהיו בתוקף החל משנת 

 השמאי הממשלתי8

חוק  –)להלן  19.9-התשמ"ה       )ג( חוק יסודות התקציב, 36ח סמכותם לפי סעיף ומכ 8ב

(, ליתן היתר כללי  לרשויות מקומיות או לתאגידים שנשלטים בידי יסודות התקציב

רשויות מקומיות, לקבלת אשראי לצורך הקמת מיתקנים פוטו וולטאיים או מתקני אגירה 

8 מיזם( –המקומית או בנכסי התאגיד הנשלט בידי רשות מקומית )להלן בנכסי הרשות 

ישנו, מוטל על המיתקן שההיתר יכלול קריטריונים כגון שהשעבוד להבטחת ההלוואה, ככל 

הפוטו וולטאי ולא על כלל נכסי הרשות, או כי ההכנסה מהמיזם עולה על עלות המימון בכל 

 שנה8

מה עם הממונה על תקציבים במשרד האוצר, לקבוע נוהל בהסכ ,להטיל על מנכ"ל משרד הפנים 8 19

נתן המלצתם לשר הפנים ולשר האוצר, בהתאמה, האם ליתן לרשות מקומית ימסלול ירוק בו ת

א לחוק יסודות התקציב 39ח סעיף ואו לתאגיד הנשלט בידי רשות מקומית היתר מכ

ממועד הגשת הבקשה8 למען  יום .4(  תוך הנוהל –להתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיזם )להלן 

הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מיכולת שרת הפנים או שר האוצר להחליט שלא לתת את 

 ההיתר, אף אם התקיימו הקריטריונים שבנוהל8

ה ייכנס לתוקף ביום בו יתוקן חוק התכנון והבנייבאופן הבא8 התיקון  369לתקן את החלטה  8 16

 החלטה זו:ל .ין מיתקן אגירה כאמור בסעיף ילענ

 2.11באפריל  2מיום  2992מס' ת הממשלה )ג( להחלט.)ג( המתקן את סעיף .1בסעיף  8א

)להלן  "עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי"שעניינה 

 )ג( בנוסחו המתוקן יבוא "או מיתקן אגירה"8.(, כך שבסוף סעיף 2992החלטה  -

יבוטל סעיף קטן ב' ועל אף " יבוא "ג'-יבוטלו סעיפים קטנים ב' ו)ד( במקום ".1בסעיף  8ב

 האמור בסעיף קטן ג'"8

יצור חשמל" יבוא "או יתכנית לאחרי " 1)ו( בסופו יבוא: "ובכותרת נספח .1בסעיף  8ג

 לאגירה"8   

הכנת תכנית להחלטת הממשלה, אחרי "ה ריש .)ז( יבוא: ")ח(8 בסעיף .1אחרי סעיף  8ד

 צור חשמל" יבוא "או למיתקן אגירה""8 תשתית לאומית ליי
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 לפטור ממכס מצברי ליתיום כפי שיקבע בצו8  כוונתולרשום את הודעת שר האוצר על  8 11

 צמצום חסמי כניסה לרכב חשמלי:

בהמשך לתזכיר שהוכן על ידי משרד המשפטים, להטיל על שר המשפטים לתקן בתיאום עם שר  8 .1

כך שניתן יהיה להקים עמדות  2.21עד סוף שנת , 1969–התשכ"ט  האוצר את חוק המקרקעין, 

טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים, ובכלל זה העברת התשתית הנדרשת לעמדות 

הטעינה ברכוש המשותף, ללא צורך בקבלת הסכמת כל הדיירים בבית המשותף וזאת באמצעות 

 אחד מאלה:

ה, ללא צורך בהסכמת חיבור עמדת הטעינה לחיבור החשמל הפרטי של בעל עמדת הטעינ 8א

 דיירים אחרים8 

חיבור עמדת הטעינה לחיבור החשמל המשמש את הרכוש המשותף של הבית המשותף,  8ב

בהסכמת רוב בעלי הדירות אם מותקן מונה נוסף למונה המשמש את הרכוש המשותף, כך 

שהתשלום בגין עמדת הטעינה יהיה בנפרד מהתשלום בגין צריכת החשמל של הרכוש 

 המשותף8

יבור עמדות הטעינה לחיבור חשמל חדש שאינו של הדירה ואינו החיבור הקיים של הבית ח 8ג

 המשותף8 

בחן  מתווה שיאפשר הקמת עמדות טעינה בהתאם לחלופות שלעיל גם בחניות שהן חלק יי 8ד

 מהרכוש המשותף8

תוך שישה חודשים ביה, לקבוע יח סמכותה לפי חוק התכנון והבנולהטיל על שרת הפנים, מכ 8 19

הוראות בדבר חובה להקים בבניין חדש שכולל חניה  הכוללותועד החלטה זו, תקנות ממ

ין, תשתית חשמל הנדרשת להתקנת עמדות טעינה לרכב יהמיועדת לשימוש המשתמשים בבנ

 חשמלי הכוללת לוח חשמל8

( לחוק אוויר נקי, 2)ב().4להטיל על המשרד להגנת הסביבה להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיף  8 .2

, המחייב את העוסקים במכירת רכבים חדשים להציג נתונים אודות צריכת ...2-התשס"ח

האנרגיה של הרכב, ביחידות מדידה תקניות, לפי סוג של מקור האנרגיה שבאמצעותו מונע 

 הרכב8 

( לחוק הפעלת רכב )מנועים 1)ב()2ח סמכותה לפי סעיף ונרגיה לקבוע בצו מכלהטיל על שרת הא 8 21

 , שניתן יהיה להניע ולהפעיל רכב באמצעות מימן8 .196-ודלק(, התשכ"א

, את תקנות של הכנסת לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו להאריך, באישור ועדת הכספים 8 22

, כך שהוראת  השעה תוארך עד 2.19 –"ו מס הכנסה )שווי שימוש ברכב( )הוראת שעה(, התשע

 2.298בדצמבר  41ליום 
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סים ובהשתתפות הכלכלן הראשי ואגף תקציבים שבמשרד ילהטיל על צוות בראשות רשות המ 8 24

, לבחון והבטיחות בדרכים האוצר, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה

 וגעות למעבר לרכב חשמלי8 סוגיות הנוגעות לתיקוני חקיקה הנוגעים למיסוי הנ

סים, המשרד להגנת הסביבה, ילהטיל על צוות בהשתתפות משרד האוצר ובכלל זה רשות המ 8 23

לגבש מתווה לאימוץ מנגנון ליעדי פליטה  והבטיחות בדרכים  משרד האנרגיה ומשרד התחבורה

של  641/2.19ממוצעת של גזי חממה מכלי רכב חדשים הנרשמים בישראל המקביל לתקנה 

לב למאפיינים היחודיים של שוק הרכב הישראלי8 הצוות יגיש את  מתהאיחוד האירופי, תוך שי

 תוך שישה חודשים8בהמלצותיו לשרים העומדים בראש המשרדים החברים בצוות 

יה )בניין הדרוש במישרין לצורך הקמתה ילהטיל על שרת הפנים לתקן את תקנות התכנון והבנ 8 29

, כך שניתן יהיה להקים בהרשאה עמדת טעינה והמבנה 2.16-ושל דרך או שימוש בה(, התשע"

 ההנדסי המשמש להשנאה הדרוש לעמדת הטעינה8

 ,להטיל על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף עם משרד המשפטים ומינהל התכנון 8 26

חודשים, צרכים ומענים משפטיים אפשריים לטעינת אוטובוסים  4תוך בלמפות ולבחון, 

רוש לכך ובכלל זה ההשנאה הדרושה לכך בשטחים אשר משמשים כחניוני חשמליים והד

 אוטובוסים, בכפוף לכל דין8

 -לעניין החלטה זו 8 21

 ת שמש לאנרגיה חשמלית;ימערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגי -" מתקן פוטו וולטאי"

לאחסון,  מיתקן המבצע את כל אלה: המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה הניתנת -" מתקן אגירה"

 אחסון האנרגיה והמרתה בחזרה לאנרגיה חשמלית8

קידום פרישת תשתיות תקשורת  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.9 החלטה מספר 
 מתקדמות והפחתת החשיפה לקרינה בלתי מייננת

  
  
  
לשם קידום הצמיחה הכלכלית במדינת ישראל; יישום מדיניות הממשלה לצמצום מ ח ל י ט י ם,  

רגולציה; קידום פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות לכלל הציבור בכל רחבי מדינת ישראל 

והפחתת החשיפה לקרינה בלתי מייננת באמצעות הורדת הספקי השידור של מתקני שידור 

 משרדי לבחינת מודל-הבין               משך לדיוני הצוות סלולאריים ומכשירי קצה סלולריים, וכן בה

ממשלה המשרדי או הצוות(, ולהחלטת -הצוות הבין - ת )להלןיוסלולר תשתיות של התכנוני הרישוי

 החלטת הממשלה(: -)להלן 3..82..198מיום  2331מס' 

ימים לצורך צמצום העיכובים בפריסת תשתיות תקשורת מתקדמות, להקל את החסמים הקי 8 1

   קני שידור בשיטה התאית על הקמת מת
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חוק התכנון והבניה( כך שייקבע כי  –)להלן  1969-תשכ"ה ,היחוק התכנון והבני לתקן את 8א

 –יה )להלן ית מתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית כהגדרתו בחוק התכנון והבנוהתקנ

מתקן שידור זעיר(, בהתייחס לגובה  –מטרים )להלן  6המתקן(, שאורכו אינו עולה על 

עליו מוקם המתקן, ואשר משדר בהספק שידור כפי שייקבע על ידי הממונה לפי שהמבנה 

חוק הקרינה, -הממונה על הקרינה ו –)להלן  6..2-חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

הציוד הנלווה הנדרש להפעלתו של המתקן, אינם טעונים היתר לפי  בהתאמה(, וכן התקנת

 לחוק התכנון והבנייה,  ובלבד שמתקיימים לגבי המתקן התנאים הבאים:  139סעיף 

 ניתן למתקן היתר הממונה על הקרינה, והמתקן עומד בתנאי ההיתר;  (1

משרד ניתנו למתקן אישור הממונה על הגבלות בנייה במינהל התעופה האזרחית ב (2

, במקרים הנדרשים וככל שהמתקן המיועד להקמה והבטיחות בדרכים התחבורה

נמצא בתוך השטח המגודר סביב ברכת מים, מגדל מים או קידוח גם אישור מהנדס 

 תברואה מחוזי;

בעל רישיון האחראי על הקמת המתקן מסר הצהרה אשר תכלול, בין היתר, הצהרה  (4

והבנייה וכי טווח הבטיחות לבריאות הציבור קן עומד בהוראות חוק התכנון תכי המ

אינו חודר לתוך שטח של נכס גובל והפקיד כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף 

 נדרשת הפקדת כתב שיפוי בהתאם לסוג המתקן; שלחוק התכנון והבנייה, ככל  191

 הפטור לא יחול על הקמת מתקן על גג בניין המיועד לשימור; (3

ובצירוף אישור מהנדס  4-1המתקן בצירוף האישורים בסעיפים הודעה על הקמת  (9

מבנים כי הבניין יכול לשאת את המתקן וכי המתקן יציב אשר ניתן קודם להקמת 

 יום ממועד הקמת המתקן; 39מסרו לרשות הרישוי הרלוונטית בתוך יהמתקן, י

ן או על יניין, לרבות מרפסת גג או בצמוד לקיר החיצוני של ביהמתקן יוקם על גג בנ (6

 מתקן קיים בין היתר כגון עמודי תאורה, רמזורים ותחנות הסעה;

יובהר כי במקרים שתחול חובה משפטית, יהיה  צורך בקבלת היתר לשימוש חורג  (1

 עבור הציוד הנלווה8

הציוד הנלווה של מתקן המוקם על גג בניין יותקן באחד החללים הקיימים בבניין או  (.

לא ניתן להתקינם כאמור, לרבות בשל הצורך בקבלת  בשטחים מבונים של הבניין8

 היתר לשימוש חורג, יותקנו על גג בניין; 

ככל שניתנו הנחיות מרחביות לעניין עיצוב המתקן, יהיה הפטור כפוף להנחיות אלה  (9

 ובלבד שאין בהנחיות למנוע את הקמת המתקן8
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פת השלישית לחוק יובהר כי אין בפטור כאמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות התוס (.1

 התכנון והבנייה8

יה להתקנת הציוד הנלווה ביחס למתקן אשר הותקן יבנוסף, יובהר כי פטור מהיתר בנ (11

ין, מרפסת גג או בצמוד לקיר החיצוני של הבניין, יחול על הציוד הנלווה יעל גג בנ

 289מטרים ושטחו אינו עולה על  284בתנאי שגובהו של הציוד הנלווה אינו עולה על 

מטר רבוע בסך הכל8 הוקם מתקן שידור על  6מטר רבוע ביחס לכל בעל רישיון, ועל 

(, יחול הפטור גם על הציוד הנלווה ובלבד 6מתקן קיים בשטח ציבורי, כאמור בפסקה )

שהציוד הנלווה יותקן בחלל הפנימי של מתקן הרחוב או בתוך מתקן השידור הזעיר 

תקן הרחוב או מתקן השידור הזעיר,  עצמו8 במקרה בו נדרשת חריגה ממתאר מ

סמ"ק מקו  ...,21לצורך התקנת הציוד הנלווה, לא תעלה חריגה כאמור על נפח של 

 המתאר של מתקן הרחוב8

בהמשך לתיקון האמור בסעיף קטן )א( לעיל, לתקן את חוק התכנון והבנייה כך שסעיף  8ב

ת מתקן גישה אלחוטית יה, המסדיר פטור מהיתר בנייה להתקניג לחוק התכנון והבנ266

 -חוק התקשורת(  –)להלן  19.2-כהגדרתו בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

יבוטל; בהתאם לכך יבוטלו תקנות התכנון הבנייה )התקנת מיתקן גישה אלחוטית 

 2.1.8-לתקשורת בשיטה התאית(, תשע"ט

עילותו של מתקן ד בעניין התקנת והסדרת פ21-א21לתקן את חוק התקשורת כך שסעיפים  8ג

 יבוטלו8 –גישה אלחוטי 

 לצורך ייעול הליך החלפת מתקן שידור בשיטה התאית: 8ד

לתקן את חוק התכנון והבנייה ולקבוע בו הסדר להחלפה של מתקן שידור לתקשורת  (1

ה וזאת, אף ללא קבלת הוראה ממי שהוסמך לכך יבשיטה התאית בפטור מהיתר בני

ובתנאי שבעל רישיון  1912-דש[, התשל"בלפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח ח

האחראי על החלפת המתקן מסר הצהרה שטווח הבטיחות לבריאות הציבור אינו 

חודר לתוך שטח של נכס גובל וכן שככל שלא ניתן על ידי הממונה על הקרינה היתר 

לחוק הקרינה הבלתי מייננת, יידרש אישור הממונה על הקרינה  1או סעיף  6לפי סעיף 

שלא נדרש היתר הקמה והיתר הפעלה כאמור, ובלבד שפטור מהיתר בהתאם  על כך

 לסעיף זה לא יחול על החלפת תורן המתקן8 

( ובהמשך לה, תיקבע בחוק התכנון והבנייה הוראת 1מבלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (2

( , יחול גם על עבודות חיזוק והחלפת תרנים 1שעה לפיה פטור מהיתר כאמור בפסקה )

ש שנים ממועד כניסת הוראת השעה האמורה לתוקף, ובלבד שניתנה לבעל למשך שלו

הרישיון הוראה ממי שהוסמך לכך לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, 

 19128-התשל"ב
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יה באופן שייקבע כי הוספת אנטנה למתקן שידור קיים תהא ילתקן את חוק התכנון והבנ 8ה

נון והבנייה, ובלבד שבעל רישיון האחראי על לחוק התכ 139ה לפי סעיף יפטורה מהיתר בני

הוספת האנטנה מסר הצהרה שטווח הבטיחות לבריאות הציבור אינו חודר לתוך שטח של 

לחוק הקרינה, או שניתן  1 -ו 6נכס גובל ושניתן היתר הממונה על הקרינה לפי סעיפים 

בעל רישיון אישורו על כך שלא נדרש מתן היתר כאמור, שהוספת האנטנה תיעשה בידי 

ושבעל הרישיון ימסור הודעה על ביצוע העבודה בצירוף היתר הממונה על הקרינה לרשות 

 יום ממועד ביצועה8  39הרישוי בתוך 

בהמשך לתיקון חוק התכנון והבנייה כאמור בסעיף קטן )ה( לעיל, להורות לשר הפנים לתקן  8ו

, כך שההסדר 2.13-תשע"ד את תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(,

יה לצורך הוספת אנטנה ילתקנות האמורות לפטור מהיתר בנ 43הקבוע כיום בתקנה 

 למתקן שידור קיים, יבוטל8 

לתקן את חוק התכנון והבנייה כך שהגדרת תשתית לאומית תכלול "מתקן שידור  8ז

ו כך ה וכן לתקניב לחוק התכנון והבני2.2לתקשורת בשיטה התאית" כהגדרתו בסעיף 

שהוועדה לתשתיות לאומיות תהיה רשאית לשמש כוועדת תכנון מקבילה לצורך תכנון 

מתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית, וכן תהיה רשאית לשמש כרשות רישוי מקבילה 

לעניין בקשות להיתרים למתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית מכוח תכנית המתאר 

 הארצית למתקני שידור קטנים וזעירים8 

לפעול לקידום שינוי  "ר המועצה הארצית לתכנון ובנייהלהנחות את משרד התקשורת ויו 8 2

א' מתקני שידור קטנים וזעירים(, 46לתכנית המתאר הארצית הקיימת למתקני שידור )תמ"א 

 בהתאם לעקרונות החלטה זו8

להטיל על שר הביטחון להנחות את המפקד הצבאי להטמיע, בשינויים המחויבים ובהתאמה  8 4

 את יישום החלטה זו, ככל שנדרש, באזור יהודה ושומרון8   ,להוראות הדין ותחיקת הביטחון

בתי הסוהר,  ים של כלל משרדי הממשלה, מפכ"ל המשטרה, נציבילהנחות את המנהלים הכלל 8 3

נציב כבאות והצלה ומנהל הדיור הממשלתי לפעול לקידום הקמת מתקני שידור בשיטה התאית 

 הממשלתי בכל הארץ, ובכלל כך: על גבי מבני הדיור 

בעלי התפקיד האמורים יפנו למנהל הדיור הממשלתי בבקשה להקמת מתקן שידור בשיטה  8א

בעל הרישיון(,  –יום מפניית בעל רישיון, כהגדרתו בחוק התקשורת )להלן  .4התאית בתוך 

בבקשה להקים מתקן שידור כאמור על מבנה הנמצא בשימוש המשרד או הגוף הנמצא 

 אחריותו8 תחת

להורות לשר התקשורת לדווח לממשלה אחת לחציון, החל ממועד זה, על נתוני פניות בעלי  8ב

הרישיון שבוצעו במהלך אותו חציון, תוך התייחסות לסך הפניות שהתקבלו או סורבו 

 כאמור בסעיף8
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לצורך טיוב השימוש בתדרי רדיו המוקצים לכוחות הביטחון כהגדרתם בפקודת הטלגרף   8 9

 פקודת הטלגרף(  : –)להלן  1912–י )נוסח חדש(, התשל"בהאלחוט

לתקן את פקודת הטלגרף באופן שיסמיך את שר התקשורת להטיל חובת תשלום אגרות  8א

בגין הועדה והקצאה של תדרי רדיו לכוחות הביטחון כהגדרתם בפקודת הטלגרף החל 

 ממועד החלטה זו8

טי )רשיונות, תעודות ואגרות(, להטיל על שר התקשורת לתקן את תקנות הטלגרף האלחו 8ב

קבעו בתקנות האמורות יתקנות הטלגרף האלחוטי(, באופן שי –)להלן  19.1 -התשמ"ז 

 הסדרי תשלום האגרה בידי כוחות הביטחון שיתבססו על העקרונות הבאים:

קבע חובת תשלום אגרה שנתית בעד הועדת תדרי רדיו והקצאתם לכוחות הביטחון ית (1

וועדת התדרים הועידה גם לשימוש אזרחי, בהתאם לגובה בתחומי תדרי רדיו ש

ובלבד שזהו תדר שלא הוקצה  האגרה שנקבע עבור שימוש אזרחי כאמור, ככל שנקבע

על ידי ועדת התדרים לגורם הרלוונטי בכוחות הביטחון במעמד משני )היינו: תדר 

יותר  אשר הקצאתו אינה מפריעה או עלולה להפריע שימוש של גורם נוסף אחד או

 באותו תדר(8

קבע גובה האגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם לכוחות הביטחון בתחומי תדרי יי (2

רדיו שוועדת התדרים הועידה גם לשימוש אזרחי, ואשר לא נקבע גובה האגרה עבור 

 שימוש אזרחי כאמור8

ייקבע כי חובת תשלום האגרות בידי כוחות הביטחון תחול רק על הועדות והקצאות  (4

תדרים שייועדו ויוקצו החל ממועד זה, ובכלל כך  הקצאתו מחדש של תדר  של פסי

 שהוקצה בעבר8

טחון, להגיע הסכמות יעם כוחות הבלהטיל על הממונה על התקציבים לבחון יחד  (3

באשר למנגנון תשלום אגרה שנתית אשר תוטל על כוחות הביטחון בהתאם לסעיף 

 זה8

הסדר שלפיו יוקצה סכום בגין  טחוןיכוחות הבעם  להטיל על הממונה על התקציבים לבחון יחד 8 6

ביטול הקצאה של תדרי רדיו שהקצתה ועדת התדרים, ככל שיש בתדר האמור תועלת משקית 

א לחוק יסודות התקציב8 הסכום .3מהקצאתו לטובת שימוש אזרחי, והכל בכפוף לסעיף 

)ב( 9-)א( ו9בסעיפים בעד הועדת תדרים והקצאתם כמפורט  יקבע בשים לב לאגרהיהאמור 

 לעיל8

לצורך עידוד התחרות בתחום הנחת תשתיות תקשורת מתקדמות של סיבים אופטיים, לתקן  8 1

ן הנחת י( לעני1ב)ב21( לחוק התקשורת כך שבנוסף להסדר הקבוע כיום בסעיף 1ב)ב21את סעיף 

א 13רשת בבית משותף, ייקבע שבעל דירה המעוניין בהנחת רשת מתקדמת כהגדרתה בסעיף 

רשת מתקדמת( בבית משותף, יוכל, בעצמו או באמצעות מיופה כוח  –לחוק התקשורת )להלן 
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שקיבל ממנו הרשאה לכך מראש ובכתב, לפנות לבעל רישיון בבקשה כי יפרוש רשת מתקדמת 

המבקש(8 פניית המבקש לבעל הרישיון כאמור תהיה בכתב, לרבות באמצעות  –כאמור )להלן 

 טופס דיגיטלי8  

ש  או בעל הרישיון כאמור, מטעמו של המבקש, יודיעו לנציגות הבית המשותף אם קיימת, או המבק

בניין8 פניית ביפרסמו במקום בולט בבניין את כוונתם לפרוש רשת מתקדמת, לכל בעלי הדירות 

המבקש לבעל רישיון כאמור תכלול את הסכמת המבקש להעברת פרטיו ליתר בעלי הדירות בבניין 

 ה למפקח8 לצורך פניי

בעל רישיון אשר מסר הודעה כאמור בסעיף זה, ימסור את פרטי המבקש בהתאם לבקשה בעניין, 

במועד אשר יאפשר זמן סביר לפנייה למפקח קודם להנחת הרשת המתקדמת8 בעל דירה המבקש 

יום  .4יום ממועד ההודעה8 בחלוף  .4למנוע את הנחת הרשת המתקדמת, יפנה למפקח בתוך 

ה למפקח כאמור, יהיה רשאי בעל הרישיון לפרוש יודעה כאמור, ואם לא נעשתה פניממסירת הה

 רשת מתקדמת אף ללא הסכמת רוב בעלי הדירות8

  

 

שינויים מבניים במשק הגז  - 82.21..18.של הממשלה מיום  .21 החלטה מספר 
 הטבעי

  
  
חוק משק הגז הטבעי(,  –)להלן  2..2-, לתקן את חוק משק הגז הטבעי, התשס"בם י ט י ל ח מ 

 באופן הבא:

כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, ספק גז הגדרת התעריפים בחוק תשונה כך שתוגדר כ 8 1

עבור פעולות שעל בעל בטבעי או בעל רישיון, לבעל רישיון אחר, ובכלל זה תשלומים 

 8תשלומים עבור שירותי תשתית, פיתוח, גיבוי ויתירות רישיון לבצע לפי חוק זה לרבות

לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו ככזה  בעל רישיוןייחשב  הגדרת התעריפיםלעניין 

 8על ידי אחר

תכנית מתאר ארצית לקבלה וטיפול בגז טבעי יתוקן כך שאם נפגעו על ידי  .2סעיף  8 2

, שלא בדרך הפקעה, (התכנית –מתגליות בים ועד למערכת ההולכה הארצית )להלן 

בעל רישיון שהתכנית  איןמקרקעין הנמצאים בתחומה או מקרקעין הגובלים עמה ו

 יחולו העקרונות הבאים: נועדה למתקניו,

ח התכנית ובעל המקרקעין שנפגעו, יהיה זכאי לפיצויים ממי שהחל להקים מתקן מכ 8א

שלא נועד למתקן  בעד הפגיעה מהחלק בתכנית שנועד למתקן האמור, ולגבי חלק

שהחלה הקמתו או אם לא החלה הקמת מתקן כאמור, יהיה זכאי בעל המקרקעין 

 (8 "זנתג –לפיצויים מחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן 
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נתג"ז תשלם את הפיצויים מתוך חשבון נפרד בתאגיד בנקאי שבו יופקדו תקבולי  8ב

(, לפי התנאים המועצה –לן תעריף שתקבע המועצה לענייני משק הגז הטבעי )לה

 שתקבע המועצה8 

ח התכנית ושילמה נתג"ז פיצויים כאמור, ולאחר התשלום החלה הקמת מתקן מכ 8ג

שבשלו נפגעו המקרקעין, ישפה מקים המיתקן בתוך זמן סביר את נתג"ז בעד 

הפיצויים ששילמה ובלבד שהשיפוי יהיה בהתאם לחלק בתכנית שנועד למתקן 

ד את כספי השיפוי בחשבון הנזכר בסעיף קטן )ב( באופן מיידי כאמור, ונתג"ז תפקי

)ככל שנתג"ז לא תפקיד מיידית, היא תשא בהפרשי הצמדה מיום השיפוי ועד יום 

 3ההפקדה, וזאת בנוסף לעיצומים שיוטלו, ככל שיוטלו, לפי התיקון המוצע בסעיף 

הפרשי הצמדה  להלן(8 השיפוי יהיה בהתאם לסכום הפיצוי ששילמה נתג"ז בתוספת

מיום תשלום הפיצויים ועד מועד השיפוי, וככל שתהא מחלוקת בנוגע לסכום השיפוי 

ין להכרעת מנהל רשות הגז הטבעי והמנהל יתייעץ עם יאו לתנאי השיפוי, יועבר הענ

 המועצה בנוגע לכך8 

ח התכנית, יהא על נתג"ז להפקיד בחשבון ואם נתג"ז היא שהחלה להקים מתקן מכ 8ד

ח סעיף וימים, את הפיצויים ששילמה נתג"ז מכ .4סעיף קטן )ב(, בתוך האמור ב

תקן, בתוספת הפרשי מקטן )א( בשל הפגיעה מחלק התכנית שנועד להקמת ה

 הצמדה8 מנהל רשות הגז הטבעי יאשר את סכום ההחזר ותנאיו8

ח סעיף קטן )א(, וטרם שולמו פיצויים כלל או לא שולמו והוגשה דרישה לנתג"ז מכ 8ה

ח התכנית, רשאי הגורם האחר וויים במלואם, וגורם אחר החל בהקמת מתקן מכפיצ

להחליף את נתג"ז בהמשך ניהול ההליך מול בעל המקרקעין לענין הפיצויים או 

יתרת הפיצויים לפי הענין, ועל פיצויים שכבר שילמה נתג"ז יחול האמור בסעיף קטן 

 )ג(8  

בעי תהא רשאית  לשנות תעריף שנקבע במכרז יתוקן, כך שהמועצה לענייני גז ט 46סעיף  8 4

להענקת רישיון חלוקה, ובכלל זה לבטל תעריף, לשנותו, לעדכנו, לקבוע תעריף חדש, 

 לשנות כללים הנוגעים לתעריפים או לקבוע כללים חדשים, והכל בהתקיים כל אלה: 

 2.168בדצמבר  41רישיון החלוקה ניתן עד ליום  8א

 דרושה להגשמת המטרות של חוק משק הגז הטבעי8 המועצה סברה כי פעולה כאמור 8ב

פעלה המועצה כאמור, יראו את התעריפים או הכללים עליהם החליטה, כתעריפים  8ג

 או כללים שנקבעו ברישיון8

לחוק משק הגז הטבעי שענינו עיצומים כספיים יתוקן כך שיכלול עיצום כספי  11סעיף  8 3

ועל בעל רישיון שגבה תעריפים  2יף על נתג"ז אם לא תפקיד כספים בניגוד לאמור בסע
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-יה, התשכ"הילחוק התכנון והבנ (4)ז()12להחלטה זו, וסעיף  4בניגוד  לאמור בסעיף 

 להחלטה זו8  2יתוקן כך שהסעיף האמור יחול אף על ההסדר האמור בסעיף  1969

 -לענין החלטה זו 8 9

או שינוי לחץ  מתקן המשמש לקליטה, הולכה, חלוקה, הספקה, אחסון, מדידה -"מתקן" 

של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, ובכלל זה גז טבעי או קונדנסאט לרבות צינור, מבנה, 

 8מכונה, מכשיר, אביזר וציוד קבוע או מיטלטל המשמש את המתקן

  

 אספקת חשמל לגוש דן - 82.21..18.של הממשלה מיום  211 החלטה מספר 
  
  
צפויה באמינות אספקת החשמל באזור גוש דן ובשרידות על מנת למנוע פגיעה , ם י ט י ל ח מ 

המערכת נוכח פיתוח האזור, העלייה ברמת החיים, תוספת יחידות דיור, שטחי תעסוקה 

חברת  –ומסחר ותחבורה חשמלית ובהמשך לתכנון שעל חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן 

)להלן , .2.1ביוני  4ם מיו 4.99מס'  ת הממשלה()א( להחלט9החשמל( לקדם בהתאם לסעיף ב)

 :(4.99החלטה  –

לנקוט בפעולות הבאות לצורך הכנת חלופה תכנונית אשר תאפשר את שמירת האמינות  8 1

 של אספקת החשמל לאזור גוש דן:

לחוק משק החשמל,  19להטיל על שרת האנרגיה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף  8א

לניהול המערכת חוק משק החשמל(, לדרוש מבעל רישיון  –)להלן  1996-התשנ"ו

להגיש לאישורה, בהתייעצות עם רשות החשמל ובהסכמת שר האוצר, תכנית פיתוח 

למערכת ההולכה וההשנאה באזור גוש דן, אשר תכלול תחמ"ג באזור גוש דן ואת 

חלופת ההולכה(8 תכנית הפיתוח תגובש כך  –קווי המתח הדרושים להפעלתו )להלן 

תחל לא יאוחר  ,ון ורישוי ככל הנדרששהקמת התחמ"ג לאחר השלמת הליכי תכנ

יה למנהל המערכת י8 הפנ2.26ותסתיים לא יאוחר מספטמבר  2.24מספטמבר 

עליהן המליץ הצוות שתכלול הבהרה שבאפשרותו להמליץ על חלופה מבין החלופות 

 שהקים מנכ"ל משרד האנרגיה לבחינת חלופות למתחם רידינג, או כל חלופה אחרת8 

כנית פיתוח ועל הרישיון לניהול המערכת לפיה אם תאושר תלרשום את הודעת ב 8ב

)להלן  1969-יה, התשכ"היאשר תכלול את חלופת ההולכה, ויתוקן חוק התכנון הבנ

יה(, כך שתחמ"ג יכלל בהגדרת תשתיות לאומיות כאמור בסעיף יחוק התכנון והבנ –

, הוא יגיש , שעניינה מעבר לאנרגיה ירוקה18.82.21מיום  ..2 )א( להחלטה מס'1

לוועדה לתשתיות לאומיות בקשה לקידום חלופת ההולכה כפרויקט תשתית בעל 

יה כאמור, וכי אם  יחשיבות לאומית וזאת בתוך שבוע מיום תיקון חוק התכנון והבנ

יה כאמור, הוא יגיש את התכנית הנדרשת כאמור ילא יתוקן חוק התכנון והבנ

 יה8ילמועצה הארצית לתכנון ובנ
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להנחות  ,שהתכנית האמורה בסעיף קטן )ב( תוגש לוועדה לתשתיות לאומיותככל  8ג

לבצע את כלל הפעולות הנדרשות  ציגי משרדי הממשלה בוועדה האמורהאת כל נ

לקבלת  החלטה של הוועדה לתשתיות לאומיות לקידום התכנית שתוגש על ידי בעל 

נות אספקת הרישיון לתכנית, בהתאם למדיניות הממשלה בעניין שמירת אמי

החשמל באזור גוש דן, בהקדם האפשרי, לאור לוח הזמנים האמור בסעיף קטן )א( 

 ובכפוף לכל דין8 

 להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה ובהשתתפות מנכ"ל משרד התחבורה 8ד

, מנכ"לית מינהל התכנון, יושב ראש רשות החשמל, אגף והבטיחות בדרכים

האוצר, אשר יבחן אפשרות לשיתוף תשתיות  תקציבים ואגף החשב הכללי במשרד

כך שבתכניות דרך רלוונטיות תונח תשתית אשר בתוכה ניתן יהיה להניח בעתיד קווי 

הנדרשים לחלופת ההולכה8 הנחת קווי המתח בעתיד  161מתח תת קרקעיים במתח 

כן יבחן הצוות את מקורות המימון להנחת התשתית האמורה8  8תהא בכפוף לכל דין

ם נוספים לפי הצורך, לרבות נציגים ייזמין לפגישות גורמים רלוונטי הצוות

 ם מהמשרד להגנת הסביבה, ויגיש מסקנותיו בתוך חודשיים8ירלוונטי

 -פעולות נוספות לשם שמירת אמינות אספקת החשמל לאזור גוש דן  8 2

רכי בעל הרישיון לניהול המערכת עד למועד וח רידינג תופעל בהתאם לצותחנת הכ 8א

 דם מבין אלה:המוק

בו הושלמו חלופת ההולכה ותחנת משנה רוקח וקווי המתח הדרושים שהמועד  (1

 תחמ"ש רוקח(; - להפעלתה )להלן

המועד שבו בעל רישיון לניהול המערכת הודיע לרשות החשמל כי התקיימו כל  (2

 אלה:

 השלמת חלופת ההולכה צפויה בתוך פחות משנתיים; (א

ה מספקת המאפשרת את הפסקת קיים הספק מבוזר באזור גוש דן במיד (ב

ח רידינג ושר האנרגיה ושר האוצר אישרו, בהתייעצות והפעלת תחנת הכ

עם רשות החשמל ולאחר הודעת מנהל המערכת, כי הדבר נותן מענה 

צור חשמל באנרגיה ירכי אספקת החשמל בגוש דן8 ההספק יורכב מיולצ

נציאל, מתחדשת בשילוב אגירה בשיעור רב ככל הניתן בשים לב לפוט

לפחות הפועלת  %.1צור חשמל בטכנולוגית קוגנרציה בנצילות של יומי

באמצעות גז טבעי שאינם משמשים בעיקרם לצורך שימוש ביתי בתחום 

אזור גוש דן,  בהיקף ותמהיל שתקבע רשות החשמל לאחר בחינת הצעת 

 בעל רשיון לניהול המערכת8 לצורך כך:
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לרשום את הודעת יושב ראש רשות החשמל כי בכוונת רשות  (1)

החשמל לבחון פרסום אסדרות ייחודיות למתקני ייצור ואגירה 

 באזור גוש דן8  

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה, בהשתתפות נציגי  (2)

משרד הפנים, מינהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה, המועצה 

תקציבים ה, אגף תעשייהוה הלאומית לכלכלה, משרד הכלכלה

ואגף החשב הכללי במשרד האוצר אשר יבחן צעדים למימוש 

ההספק האמור8 בכלל כך הצוות יבחן עם רשות הגז הטבעי 

יצור יאפשרות לקידום קווי חלוקת גז טבעי הנדרשים בדחיפות ל

 הקווים הדחופים(8  –המבוזר בגז טבעי )להלן 

 השלמת תחמ"ש רוקח8 (ג

 -ך פעילות רידינג כאמור בסעיף קטן )א(על מנת לאפשר את המש 8ב

 -יה ילהטיל על יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנ (1

פני המועצה הארצית את הצעת משרד האנרגיה, שתוגש לפי ללהביא  (א

 1עד ליום  4/א/.1( להחלטה זו, להאריך את תוקף תמ"א 1)ב()2סעיף 

 לתמ"א8 982וזאת בהתאם להוראה  2.26בינואר 

יום ממועד החלטה זו, הוראה  .9תוך בהמועצה הארצית, פני ללהביא  (ב

שיוכן על ידי משרד האנרגיה כך שתוקף  4/א/.1לעריכת תיקון לתמ"א 

,  ואם עד לאותו מועד לא הושגה .2.4בדצמבר  41התמ"א יוארך עד ליום 

(, לפי המוקדם 2)א()2( או  באמור בסעיף 1)א()2עמידה באמור  בסעיף 

להאריך את תוקפה למשך שנתיים נוספות באישור מביניהם, ניתן יהיה 

החלטת המועצה לגבי   המועצה הארצית לפי פניית משרד האנרגיה8

 2.228במאי  .4התיקון תתקבל עד ליום 

פני המועצה הארצית את הצעת המשרד להגנת הסביבה לפי ללהביא  (ג

 יום ממועד קבלת החלטה זו8 39( להחלטה זו וזאת בתוך .1)ב()2סעיף 

שקודמה בהמשך  2/4/א/.1לקיים דיון לקבלת החלטה לגבי תמ"א  (ד

8 2.22וזאת לא יאוחר מיולי  4.99 ת ממשלה מס'()א( להחלט9לסעיף ב)

לא אושר למתן תוקף התיקון  2.22דיון כאמור יתקיים אם עד יולי 

 ()ב(18)ב()2לתמ"א האמור בסעיף 
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ידי המועצה הארצית, ()ב( על 1)ב()2יאושר התיקון לתמ"א כאמור בסעיף שככל  (2

ימים מיום אישור  .4להטיל על שרת הפנים להביאו לאישור הממשלה בתוך 

 התיקון במועצה הארצית8

 2/4/א/.1()ב(, לא יתקיימו דיונים בתמ"א 1)ב()2אושרה תכנית כאמור בסעיף  (4

ואולם תחמ"ש רוקח יפוצל  4.99()א( להחלטה 9שקודמה בהמשך לסעיף ב)

קידומו8 לא אושרה תכנית חלופת ההולכה, ישובו  מהתמ"א האמורה וימשיך

 במלואה8 4/2/א/.1להתקיים דיונים בתמ"א 

()ב( ובנוסף אושרה תכנית חלופת ההולכה,  1)ב()2 ףאושרה תכנית כאמור בסעי (3

משרד האנרגיה יביא למועצה הארצית בקשה לביטול ההוראה לקדם את 

 2/48/א/.1תמ"א 

רדים הרלוונטיים להביא לידיעת ים של המשילהטיל על המנהלים הכלל (9

נציגיהם במוסדות תכנון או עובדי משרדיהם העוסקים בתחומים הרלוונטיים 

להחלטה זו, את  החשיבות שרואה הממשלה בשימור אמינות אספקת החשמל 

 לאזור גוש דן, בכפוף לכל דין  

, 2.11-לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 9לתקן את  סעיף  (6

ח בתל אביב )רידינג ד'( יהא רשאי ופעיל מתקן תעשייתי שהוא תחנת ככך שמ

להמשיך ולהשתמש באסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי לתקופה 

וזאת בכפוף  לקבלת  2.22ביוני  4יום המינימאלית הנדרשת ולא יאוחר מ

 האישורים הבאים בהתאם לתקופה האמורה:

ישלח למנהל יבכל שנה אישור שנתי של בעל רישיון לניהול המערכת אשר  8א

רישוי אסבסט במשרד להגנת הסביבה, ולפיו ללא המשך השימוש 

דן   באסבסט כאמור, תהא פגיעה באמינות אספקת החשמל לאזור גוש

 בהתאם לצפי צריכת החשמל8

צות עם יהא צורך גם באישור שרת האנרגיה ובהתייע 2.29עד  .2.2בשנים  8ב

להגנת הסביבה, ולפיו ללא המשך השימוש באסבסט כאמור, תהא  ההשר

דן בהתאם לצפי צריכת   פגיעה באמינות אספקת החשמל לאזור גוש

 החשמל8

הגנת הסביבה להמשך השרה ליהיה צורך גם באישור  .2.4החל משנת  8ג

   8של הכנסת ועדת פנים וסביבהוהשימוש באסבסט וגם דיווח ל

יון לניהול המערכת כי אין עוד חשש לפגיעה באמינות הספקת הודיע בעל ריש

החשמל כאמור, יסיר מפעיל המתקן את האסבסט הפריך ויטמינו בהתאם 

 חודשים מיום הודעת בעל הרישיון לניהול המערכת8  19תוך בלהוראות הדין 
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על אף האמור, יסיר מפעיל המתקן את כל רכיבי בידוד האסבסט החיצוניים 

ה במועד שיקבע מנהל רישוי אסבסט, אלא אם שוכנע מנהל רישוי למבנה התחנ

האסבסט כי לא ניתן להסיר את רכיבי הבידוד מבלי לפגוע בהמשך תפקוד 

ימים מתיקון  .6-התחנה8 החלטת מנהל רישוי האסבסט תינתן לא יאוחר מ

 החוק בעניין זה8 

ואלית בנוסף, עד להסרת כלל האסבסט מהתחנה יערוך המפעיל ביקורת ויז

מקיפה ודיווח שבועי למשרד להגנת הסביבה8 מפגעים שיימצאו יטופלו באופן 

 מיידי8

ח רידינג במתווה שימור לפיו ותפעל תחנת הכ 2.26-2.22לקבוע כי בין השנים  (1

תחנת רידינג תפעל רק במינימום ההפעלות הנדרש לצורך שמירת כשירות 

ידי בעל רשיון ניהול  יקבעו עליותיתן מענה למקרים חריגים בלבד, כפי ש

)להלן  ...2 –התשס"ח           המערכת; הממונה, כהגדרתו בחוק אוויר נקי, 

ח רידינג בהתאם והממונה(, לאחר ששוכנע כי אכן נדרשת הפעלת תחנת הכ –

להצהרת בעל הרישיון לניהול המערכת, יקבע תנאים מתאימים בהיתר 

המערכת יציין בתצהיר כי בחן  הפליטה, בכפוף לכל דין8 בעל הרישיון לניהול

את החלופות ומצא כי אין חלופה ישימה אחרת אלא הפעלת תחנת כוח רידינג 

בהיקף הנדרש בהתאם להוראות סעיף זה, ויצרף אסמכתאות מתאימות 

 לתצהירו8 

או עד השלמת אחת החלופות, לפי  .2.4ועד שנת  2.26לקבוע כי החל משנת   (.

ל במינימום הנדרש לצורך שמירה על אמינות ח רידינג תפעוהמוקדם, תחנת הכ

קבע על ידי בעל רשיון לניהול המערכת; יאספקת חשמל בגוש דן, כפי שי

ח רידינג בהתאם והממונה, לאחר ששוכנע כי אכן נדרשת הפעלת תחנת הכ

להצהרת בעל הרישיון לניהול המערכת, יקבע תנאים מתאימים בהיתר 

ן לניהול המערכת יציין בתצהיר כי בחן הפליטה, בכפוף לכל דין8 בעל הרישיו

את החלופות ומצא כי אין חלופה ישימה אחרת אלא הפעלת תחנת כוח רידינג 

ויצרף אסמכתאות מתאימות בהיקף הנדרש בהתאם להוראות סעיף זה, 

 לתצהירו8

 -להטיל על המשרד להגנת הסביבה  (9

 לבחון האם להמליץ בפני המועצה הארצית לפטור מחובת תסקיר את (א

לתקנות התכנון  4ח סעיף ו()ב( מכ1)ב()2התיקון לתמ"א האמור בסעיף 

 39תוך ב, וזאת 4..2-יה )תסקירי השפעה על הסביבה(, התשס"גיוהבנ

 יום ממועד החלטה זו8

יה  את חוות דעתו בענין תסקיר יבנללהגיש למועצה הארצית לתכנון ו (ב

יף שקודמה בהמשך לסע 2/4/א/.1השפעה על הסביבה לענין תמ"א 
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()ד( 1)ב()2, כך שיתאפשר לקיים דיון כאמור בסעיף 4.99()א( להחלטה 9ב)

 במועד האמור 8

ימים מקבלת החלטה זו, להגיש הצעה  39תוך בלהטיל על משרד האנרגיה  (.1

 ()א(8 1)ב()2כאמור בסעיף 

(, לפי המוקדם מביניהם, 2)א()2( או  באמור בסעיף 1)א()2הושגה עמידה בסעיף  (11

יה למועצה הארצית בקשה לביטול תכנית המתאר יגיש משרד האנרג

 ()ב(18)ב()2שהתקבלה בהמשך לסעיף  

להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל משרד האנרגיה, ובו חברים אגף  8 4

תקציבים, אגף החשב הכללי, הממונה על השכר, הלשכה המשפטית במשרד האוצר, ה

התחרות ורשות מקרקעי ישראל, רשות החברות הממשלתיות, רשות החשמל, רשות 

במוסדות  4.99()א( להחלטה 9לבחינת המשמעות של אי אישור התכנית הנזכרת בסעיף ב)

)א( להחלטה זו 2התכנון ובכלל זה בחינת משמעות המשך הפעלת רידינג כאמור בסעיף 

על הרפורמה במשק החשמל לרבות הסכמים שנחתמו אגב הרפורמה במשק החשמל8 

 2.218בדצמבר  41משלה אודות מסקנותיו עד ליום הצוות ידווח למ

התכנון,  בהשתתפות נציגי נהלת מינהל להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה ומ 8 3

משרד המשפטים, משרד האוצר, חברת החשמל ובעל רשיון לניהול המערכת, רשות 

 מקרקעי ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה והמשרד להגנת הסביבה, אשר יעקוב אחר

תוך שישה חודשים למימוש במימוש חלופת ההולכה ויגבש המלצה לתכנית אופרטיבית 

הסרת חסמים ככל ל()א( להחלטה זו, ויפעל לקידום ו2)א()2ההספק המבוזר לפי סעיף 

הנדרש לצורך עמידה בלוח הזמנים האמור בהחלטה זו8 הצוות יזמן בעלי תפקידים 

לשרים העומדים בראש המשרדים החברים רלוונטיים ככל הנדרש8 יגיש את המלצותיו 

מההספק המבוזר האמור לעיל עד  %.9בצוות8 הצוות יפעל על מנת לממש לכל הפחות 

,  וכן ימשיך לפעול למימוש החלופה שלא התקיימה מבין השתיים, גם לאחר 2.26לשנת 

ח רידינג לאור התקיימות אחת מהחלופות8 הצוות ידווח אחת והפסקת הפעלת תחנת הכ

הגנת הסביבה על התקדמות הפתרון וכן ל הבעון  לשרת האנרגיה, לשר האוצר ולשרלר

ידווח לות"ל על התקדמות החלופות8 הצוות יזמין לדיוניו את הגורמים הרלוונטיים 

 לקידום התכנית האופרטיבית באזור גוש דן8

להחלטה זו ובהמשך למדיניות הממשלה  4בכפוף למסקנות הצוות האמור בסעיף  8 9

במאי  23מיום  .4.2מס'  ממשלה הת ת היצע הדיור, כפי שבאה לידי ביטוי, בהחלטלהגדל

שדה   -קרקע פרטית בתל אביב  -הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור ", שעניינה .2.1

-פינוי שדה התעופה בתל", שעניינה 2.12באוקטובר  .2מיום  ..91מס' ", דב ובחדרה

 "8, שעניינה תכנית אסטרטגית לדיור2.11במרץ  2מיום  2391מס' ו "אביב על שם דב הוז

(, להקים צוות 4)ב()2כאמור בסעיף  4/2/א/.1פסקו הדיונים בתמ"א יככל שי 8א

בראשות מנכ"ל משרד האוצר ובהשתתפות נציגי רשות מקרקעי ישראל, משרד 
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האנרגיה, רשות החשמל, מנהל התכנון, אגף התקציבים במשרד האוצר, אגף החשב 

רכי משק החשמל ובכלל זה והלאומית לכלכלה, אשר בכפוף לצהכללי והמועצה 

ח רידינג ובכלל זה ו, ידון בחלופות לעתיד מתחם תחנת כ6)א( וסעיף 2האמור בסעיף 

רכי משק החשמל או פינוי כלכלי לצורך הקמת מתחם והמשך שימוש באתר לצ

ל עירוני באתר הכולל, בין היתר, שטחי מגורים ותעסוקה, בהתחשב בפוטנציא

התכנוני של המתחם, באמצעות העתקת הפעילות החשמלית מהאתר, ובכלל זה 

באמצעות חלופת ההולכה וחלופות אחרות האמורות בהחלטה זו, תוך שמירה על 

רכי מימון הנדרשים מהחלופות, תוך וטחון אנרגטי בגוש דן בטווח הארוך, וציב

 שמירה על כדאיות כלכלית של ההעתקה8

ובכפוף למסקנות הצוות המוזכר בסעיף  4האמור בסעיף  בכפוף למסקנות הצוות 8ב

קטן )א(, וככל שמשרד האנרגיה יביא בפני המועצה הארצית בקשה לביטול ההוראה 

והמועצה תחליט על ביטול ההוראה והצוות בסעיף קטן  2/4/א/.1לקידום תמ"א 

נג )א( יחליט על פינוי כלכלי, להטיל על רשות מקרקעי ישראל לקדם במתחם רידי

תכנון להקמת מתחם עירוני הכולל, בין היתר, שימושי מגורים, במטרה לנצל באופן 

 היעיל והמיטבי ביותר את הקרקע8

לקבוע, על סמך הודעת בעל רישיון לניהול המערכת, כי התכנית המוצעת, ככל שתתממש,  8 6

 ת האמינות להספקת החשמל בגוש דן, אך אין בה כדי לגרוע מהצורךינותנת מענה לבעי

צור שתוכנן להיות יח הפועלת באמצעות גז טבעי, וזאת כחלופה להספק היולקדם תחנת כ

 4.998()א( להחלטה 9מקודם במסגרת התכנית הנזכרת בסעיף ב)

 -לענין החלטה זו  8 1

 19968-התשנ"ו  כמשמעו בחוק משק החשמל, - "בעל רישיון לניהול המערכת"

  

תכנית לקידום חדשנות, עידוד  - 82.21..18.של הממשלה מיום  212 החלטה מספר 
 צמיחת ענף ההייטק וחיזוק המובילות הטכנולוגית והמדעית

  
  
, שעניינה תכנית .2.1במרס  13מיום  19.4מס'  ות הממשלהבהמשך להחלט, ם י ט י ל ח מ 

, שעניינה הגדלת היצע 2.12באוגוסט  26מיום  ...9לאומית להבאת מוחות לישראל, מס' 

, שעניינה 2.19ביוני  .2מיום  131כוח האדם המיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע, מס' 

רכת המצב האסטרטגית קידום הסוגיה האסטרטגית טיפוח ומיצוי ההון האנושי כנגזרת מהע

, שעניינה פעילות הממשלה 2.19בדצמבר  .4מיום  922מס'  חברתית לממשלה,-כלכלית

, 2.16ביולי  41מיום  1199מס' , 2.16-.2.2לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

טק -שעניינה הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים בתחום היי

, שעניינה תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן 2.11בינואר  19מיום  2292מס' , בישראל

, שעניינה הגדלת .2.2באוקטובר  .1מיום  399 מס'(, 2292החלטה  –לתעשיית ההייטק )להלן 

מספר בוגרי התארים המתקדמים במקצועות הייטק המהווים עתודה לסגל אקדמי 
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( "תות –)להלן הוועדה לתכנון ותקצוב לתכנית הרב שנתית של ובהמשך  ,במקצועות אלה

-מנת לקדם את צמיחת ענף ההיי ועל, התשפ"ב-למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים התשע"ז

 של מדינת ישראל, לבצע את הצעדים הבאים: מדעית-טק והמובילות הטכנולוגית

 הסרת חסמים ועידוד צמיחת חברות הייטק בישראל

על מנת להסיר חסמים ולעודד צמיחה של חברות הייטק ישראליות אשר יש להן בעלות  . 1

ן יקני –)להלן  1999-עידוד השקעות הון, התשי"טלבנכס לא מוחשי מוטב, כהגדרתו בחוק 

 בתנאיםרוחני וחוק עידוד השקעות הון, בהתאמה( לרבות זכות שימוש ייחודית בנכס, 

תן בישראל, ועל מנת לגוון את היצע מקורות מרכז פעילושו רשות המיסים קבעתש

 המימון של חברות אלה ולהפחית את עלויותיהן, לרבות הסרת חסמים לגיוס חוב:

חוק המדיניות הכלכלית לשנים ל .2לקבוע הוראה בדומה להוראה שנקבעה בסעיף  8א

, חוק המדיניות הכלכלית( –)להלן  2.11-התשע"א ,)תיקוני חקיקה( 2.12-ו 2.11

, 2.22בינואר  1שתבוצע החל ביום  ה ליחיד זיכוי מס בשל השקעה במניותהמעניק

 העקרונות הבאים:   ולקבוע את

חוק המדיניות הכלכלית לשם ל .2בסעיף פישוט ההליך הבירוקרטי הנדרש  (1

הוכחת זכאות להתרת השקעה במניות כהוצאה למשקיע יחיד, לרבות: ביטול 

הגדרה אחידה לעניין חברת  הגדרות חברת מטרה וחברה מתחילה וקביעת

מחקר ופיתוח שמשקיע יהיה זכאי להטבה בגין השקעה בה8 יוגדר, בין השאר, 

כי חברת מחקר ופיתוח, אשר השקעה בה תזכה את המשקיע בהטבה, היא 

 חברה שעומדת בתנאים הבאים:

( להגדרת "חברה מועדפת" 9( עד )2האמור בפסקאות )מתקיים בה  (א

 ;שקעות הוןלחוק עידוד ה 91שבסעיף 

כהגדרתה בחוק עידוד השקעות הון  ,היקף ההכנסה הטכנולוגית שלה (ב

 "ח; שמיליון  389הכנסה טכנולוגית(, לא עלה על  –)להלן 

"ח והיא חברה עתירת שמיליון  12עולה על  והיקף ההשקעות בחברה אינ (ג

 מחקר ופיתוח;

מפעל "( שבהגדרת 2)-( ו1מתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות ) (ד

 כד לחוק עידוד השקעות הון8 91שבסעיף  "טכנולוגי מועדף

על ידי ביטול הצורך באישור מקדמי של  הפיכת הזכאות להטבה למסלול ירוק (2

שהחברה לכך רשות החדשנות(  –הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן 

עומדת בתנאי החוק וכן ביטול הצורך בדיווח שנתי של החברה לרשות 

 החדשנות;
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השקעה במניות חברת המו"פ  לע " כך שתחול גםהשקעה"הרחבת הגדרת  (4

 הנרכשת בדרך של הקצאת מניות, לרבות זכות לרכישת מניה;

 "ח לחברה;שמיליון  489הגבלת ההשקעה המזכה על ידי משקיע לסכום של  (3

חלוקת האחריות לעמידה בתנאי החוק בין חברת המו"פ למשקיע תהיה  (9

בתנאי החוק תהיה על המשקיע, לרבות האחריות כדלקמן: האחריות לעמידה 

לעמידה בתנאי ההשקעה בתקופת ההטבה, ואילו האחריות לדיווח על אי 

 עמידה בתנאים הקשורים להיות החברה חברת מו"פ תהיה על החברה8 

 עדכון ההטבה למשקיע:  (6

התאמת מגן המס הנובע מהשקעה במניות חברת מו"פ, לשיעור המס  (א

 הפקודה(; –ודת מס הכנסה )להלן לפק 91הקבוע בסעיף 

 יחידהוספת מסלול שחלוף מניות, אשר מקנה דחיית תשלום רווח ההון ל (ב

חברה מועדפת שבבעלותה מפעל אשר ביצע פעולת מכירה של מניות 

חברה טכנולוגית  -כהגדרתם בחוק עידוד השקעות הון )להלן טכנולוגי 

הוראות סעיף לרבות מניות שקיבל באמצעות ברשותו, אשר  מועדפת(

שבגינה נוצר רווח הון, ככל שביצע השקעה בחברת ( לפקודה, 2)ב()1.2

 חודשים ממועד מכירה כאמור8 12מחקר ופיתוח, בתקופה של 

 ,לחוק המדיניות הכלכלית 21בדומה להוראה שנקבעה בסעיף  ,לקבוע הוראה 8ב

 ,2.22בינואר  1ות שתבוצענה החל ביום רכיששמתירה רכישת מניות כהוצאה לגבי 

 ובהתאם לעקרונות הבאים:  

לשם לחוק המדיניות הכלכלית  21בסעיף פישוט ההליך הבירוקרטי הנדרש  (1

הוכחת זכאות להפחתת רכישת מניות כהוצאה לחברה ישראלית הרוכשת 

 חברה ישראלית אחרת, לרבות:

הפיכת הזכאות להטבה למסלול ירוק על ידי ביטול הצורך בקבלת אישור  (א

בפקודה, לכך שהחברה עמדה בתנאי החוק, ולקבוע כי המנהל, כהגדרתו 

סים לצורכי מעקב אחר ניצול יתחת זאת החברה תעביר דיווח לרשות המ

 הזכאות;

ביטול התנאי הדורש כי לא יתקיים מיזוג בין החברה הרוכשת והנרכשת  (ב

 וכי נדרשת התנהלות בשתי ישויות נפרדות במשך תקופת ההטבה; 

 אםרוכשת הזכאית להטבה, כך שזו תחול  לעדכן את הגדרתה של חברה (ג

 מועדפת;  טכנולוגית והחברה הרוכשת הינה חברה 



126  /463 

חודשים,  12לאפשר רכישה בחלקים כך שיוכרו השקעות שבוצעו בתוך  (ד

אחוזים בכל אחד  ..ובלבד שבסיומן יהיו לחברה הרוכשת לכל הפחות 

החודשים שקדמו לשנת  12-מאמצעי השליטה בחברה המזכה וכי ב

לפקודה,  ..ישה החברה הרוכשת אינה "קרוב", כהגדרתו בסעיף הרכ

 בחברה המזכה8

להגביל אפשרות הפחתת נכסים אחרים שיירכשו מהחברה הנרכשת,  (ה

 בכדי למנוע ניכוי כפל;

( תחול גם לגבי רכישת חברות טכנולוגיות זרות 1)ב()1ההטבה כאמור בסעיף  (2

וחו או קידומו של מפעל חברה מזכה זרה(, אם הרכישה משמשת לפית –)להלן 

טכנולוגי בישראל אשר שייך לחברה הרוכשת, בהתאם להצהרת החברה 

 שאושרה על ידי מנהל רשות החדשנות, בכפוף לכללים שייקבעו, לרבות: 

כלל הזכויות שיש לחברה המזכה הזרה בנכס לא מוחשי מוטב הועברו  (א

 1לידי החברה הישראלית במסגרת צירוף עסקים כמשמעותו בתקנה 

לתקנות לעידוד השקעות הון )הכנסה טכנולוגית ורווח הון למפעל 

 ;2.11-טכנולוגי(, התשע"ז

חברה רוכשת הזכאית להטבה הינה חברה טכנולוגית מועדפת,  (ב

שהכנסותיה הטכנולוגיות, בשלוש השנים שקדמו למועד הרכישה היו 

 מיליון דולר ארה"ב לשנה או יותר; 29בממוצע 

ברה זרה אשר מיום היווסדה אינה "קרוב", חברה מזכה זרה תהיה ח (ג

לפקודה, של "החברה הרוכשת", שמתקיימים בה  ..כהגדרתו בסעיף 

 התנאים הבאים:

שיעור הוצאות המו"פ שלה ביחס למחזור ההכנסות שלה עלה על  (1)

8 בחינת שיעור הוצאות המו"פ תבוצע על פי נתוני שנת המס %.1

ש שנות המס שקדמו שקדמה למועד הרכישה או על פי נתוני שלו

למועד הרכישה, לפי הגבוה מביניהם בהתאם לכללי חשבונאות 

 מקובלים;

מיליון ש"ח; בחינת סכום  .2סכום הוצאות המו"פ שלה עלה על  (2)

הוצאות המו"פ תבוצע על פי נתוני שנת המס שקדמה למועד 

 הרכישה8

מיליון דולר ארה"ב  .2-עסקת הרכישה תהיה בסכום שלא יפחת מ (ד

חודשים כך  12בתוך  ()ה(,1()ב)1גם אם בחלקים כאמור בסעיף ותבוצע, 
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אחוזים בכל אחד  ..שבסיומם לחברה הרוכשת יהיו לכל הפחות 

 מאמצעי השליטה, כהגדרתם בפקודה, בחברה המזכה הזרה;

בחמש השנים הראשונות סכום הניכוי שיהיה ניתן להפחית בכל שנת מס  (ה

לא יעלה על סכום הגידול בהכנסה הטכנולוגית של לאחר הרכישה 

החברה הרוכשת בשנת ההפחתה לעומת סכום ההכנסה הטכנולוגית של 

 החברה הרוכשת בשנת המס שקדמה למועד הרכישה; 

 סעיףניכוי שלא היה ניתן לנכות בשנת מס כלשהיא בשל ההגבלה ב (ו

השנה  לאחר תוםבשנות המס הבאות במלואו ()ה(, יותר בניכוי 2()ב)1

 ;החמישית

הטבה זו תהיה חליפית להפחתת נכסים אחרים שיירכשו מהחברה הזרה,  (ז

-לחוק עידוד תעשייה )מיסים(, התשכ"ט 2כגון רכישת הידע לפי סעיף 

, לרבות ניכוי הוצאות בשל תשלום תמלוגים אם בנכס שהועבר 1969

 הייתה זכות שימוש;

רה בישראל והיא אינה הטבה זו תינתן כל עוד הקניין הרוחני מוחזק בחב (ח

לתקנות לעידוד השקעות  4מקטינה את פעילותה בישראל, כאמור בתקנה 

-הון )הכנסה טכנולוגית מועדפת ברווח הון למפעל טכנולוגי(, התשע"ז

2.11; 

הטבה זו תהא בתוקף רק עבור רכישות שמזכר ההבנות לקראת כריתתן  (ט

ם החלטה זו נחתם, בין אם שולמה בגינן התמורה ובין אם לאו, מיו

 ואילך;

ההטבה לפי סעיף זה תותנה באישור מקדמי של המנהל הכללי של רשות  (י

לפיו הרכישה צפויה לשמש  מנהל רשות החדשנות(, –החדשנות )להלן 

לפיתוחו או קידומו של מפעל טכנולוגי בישראל אשר שייך לחברה 

הרוכשת, והכל על פי בקשת החברה אשר תוגש למנהל רשות החדשנות, 

לול את פרטי עסקת הרכישה והצהרה כי החברה והעסקה עומדים ותכ

בתנאים למתן ההטבה, ובהתאם להודעת החברה הכוללת את הפרטים 

האמורים אשר תוגש למנהל רשות המיסים באותו מועד8 עם זאת, אם 

יום, תיראה  .9לא התקבלה התנגדות מנהל רשות החדשנות בתוך 

מנהל רשות החדשנות ומנהל הבקשה כמאושרת, ובלבד שניתן אישור 

 רשות המיסים כי הבקשה וההודעה התקבלו;

לאומיות לעניין משטר המס -אמות מידה ביןב נוסח החוק יעמוד (יא

 (BEPS 8והתמודדות עם משטרי מס מזיקים )
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במטרה להנגיש לחברות טכנולוגיות אשראי הנדרש לצמיחתן, להקנות למוסד  8ג

בינואר  1לחברות טכנולוגיות החל ביום פיננסי זר פטור ממס בגין הלוואה שנתן 

 , בכפוף לעמידה בתנאים שייקבעו, וביניהם התנאים הבאים:2.22

 החברה הזכאית הינה חברה טכנולוגית מועדפת; (1

 הלווה והמלווה אינם צדדים קשורים; (2

החברה הזכאית היא חברה שהכנסתה הטכנולוגית בשנת המס שקדמה לשנה  (4

 מיליון דולר ארה"ב; .1שבה לקחה את ההלוואה עלתה על 

החברה הזכאית היא חברה בה יחידים תושבי ישראל ביחד מקיימים את  (3

)ט( לפקודה8 בבדיקת שיעור ההחזקה 4האמור בהגדרת "בעל שליטה" שבסעיף 

 לא יילקחו בחשבון מניות הנסחרות בבורסה;

 ההלוואה מיועדת לשמש את פעילות המפעל הטכנולוגי במישרין או בעקיפין8 (9

יום מהחלטה זו תזכיר, אשר לא יכלל במסגרת  .6תוך בל על שר האוצר להפיץ להטי 8ד

( ג)-(א)1כאמור בסעיפים  , לפיו ההוראות2.22-2.21התכנית הכלכלית לשנים 

 שנים8 3ויחולו למשך  2.22בינואר  1כנסו לתוקף ביום יי

תוח א לפקודה, כך שההטבה למשקיע בחברת מחקר ופי92לקבוע כי יוארך תוקף סעיף  . 2

 8  2.29בדצמבר  41 יוםתינתן בתנאים המפורטים באותו סעיף עד ל

רשות החדשנות כי היא תבצע בחינה, בשיתוף עם רשות המיסים, של  תלרשום את הודע . 3

לעיל8 לצורך בחינה זו, להנחות את  1ההשפעות הכלכליות להטבות שניתנו לפי סעיף 

ודות היקפי השימוש בחוק, רשות המיסים להעביר את הנתונים הנדרשים לבדיקה א

העברת מידע בין גופים , בעניין 19.1-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אבכפוף להוראות 

החדשנות, המדע  שרלציבוריים ובכפוף לכל דין8 תוצאות בחינה זו יוגשו לשר האוצר ו

 2.238בדצמבר  41לא יאוחר מיום  והטכנולוגיה

 גדלת מספר המועסקים בענף ההייטקה

הפוטנציאל הכלכלי והמשקי הגלום בהגדלת מספר המועסקים בענף ההייטק ועקב לאור  . 4

 אדם בכוח הצורךהפער בפריון העבודה בישראל ביחס למדינות מפותחות אחרות, לאור 

 המחסור לאורצמיחת הענף והאצת המשק, ל החיונימשאב מרכזי כ הייטקה לענף מיומן

ב, אשר מרכיבים את ליבת כוח האדם ההנדסה ומדעי המחש תחומיב ידע בעלי בעובדים

 יתוחפוחקר מ בפרט לעובדי בתעשייה הגבוה הביקוש ולאור יתוח בענףופחקר לתפקידי מ

 :(4ובשים לב ליעד התעסוקה כפי שנקבע בקווי היסוד של הממשלה )סעיף  מנוסים
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לעודד חזרה של כוח אדם מיומן לענף ההייטק המקומי, אשר ישתלב במטרה  8א

שרת על להטיל על שר האוצר ו ,ופיתוח בחברות הייטק בישראלבתפקידי מחקר 

 ,לבחון המיסים רשותו האוצר משרד את להנחותהחדשנות, מדע והטכנולוגיה 

את הדרכים לעידוד חזרה של תושבים השוהים בחו״ל בתיאום עם רשות החדשנות 

למעלה משנתיים ופחות משש שנים, ושבעת שהותם בחו״ל עבדו בתפקידי מחקר 

ם של קבוצה יתתייחס למאפיינים הייחודיכאמור, ופיתוח בחברות הייטק8 בחינה 

זו, במטרה לייצר את התמריצים האפקטיביים ביותר לחזרתה לישראל8 הבחינה 

  2.218לסוף שנת  תושלם עד

 נשים שילוב עידוד לרבות, הייטק לענף האדם כוח מקורות תא בירחמטרה להב 8ב

 חלקן מאשר משמעותית נמוך ייצוגן בהן ופיתוח מחקר בתפקידי פרטבו, בענף

ידי קידום -בענף, הן על תהערביבני האוכלוסייה , והגדלת מספר היבאוכלוסי

ידי הסבת אקדמאים ערבים העובדים -תעסוקת צעירים ערבים בענף והן על

 השתלבותן להגברת לפעול, במקצועות בעלי פריון נמוך יותר מאשר בענף ההייטק

התכניות המקודמות בתכנית במסגרת , ההייטק בענף חסר בייצוג אוכלוסיות של

לקידום נשים ולקידום שילובם של ערבים  2.22-2.21           הכלכלית לשנים

לרשום את הודעת משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה שיפעל, 8 במקצועות הייטק

לות"ת ולרשות החדשנות  ולפנותבין היתר, לקידום מו"פ יישומי במגזר הערבי, 

סמכויות ולאמצעים בבקשה לבחון את האפשרות להשגת מטרות אלה, בהתאם ל

ות"ת ורשות -זאת מבלי לפגוע בעצמאות ובסמכות מל"ג העומדים לרשותן,

  החדשנות8

ה עתירת הידע בישראל וליצירת ירכי התעשיוהחשיבות שמקנה הממשלה לצ לאור . 5

 המדע, החדשנות שרתעל ו האוצר שר על להטילהתנאים שיאפשרו את המשך שגשוגה, 

במשרד  התקציבים על הממונהמשרדי בהשתתפות -ביןצוות  להקים והטכנולוגיה

משרד החדשנות, המדע  של ליתכלה הלתמנהרשות החדשנות,  של הכללי הלנמההאוצר, 

, הממונה על זרוע העבודה, והתעשייה של משרד הכלכלה המנהל הכלליוהטכנולוגיה, 

 האקדמיה מן ונציגים כוחם באי או לכלכלה הלאומית המועצה וראש"ת ות"ר יו

, ההייטקאת היעדים התעסוקתיים למול ענף  יבחן הצוותהצוות(8  –)להלן  והתעשייה

 אתבישראל להשתלבות בענף,  הקיים האדם כוחיבחן את פוטנציאל  זאתובכלל 

8 אלהיעדים  השגתהמשקיות של  ההשפעותואת  בענף התעסוקה להגדלת החסמים

 כתביידו8 -יגבש תכנית עבודה ממשלתית כוללת להגשמת היעדים שייקבעו על הצוות

 ושרת האוצר שר ידי על במשותף יוסכמו, הצוות ראששל  מינויות המינוי, לרבו

יום הקמתו8 מ יום ..1 תוךביגיש את המלצותיו  הצוות8 והטכנולוגיה המדע, החדשנות

 ות"ת ורשות החדשנות8-בכל האמור בסעיף זה אין לפגוע בסמכות ובעצמאות מל"ג

 של מדינת ישראלוהמדעית קידום המובילות הטכנולוגית 

מנת לקדם את המובילות הטכנולוגית של ענף ההייטק הישראלי והבטחת האיתנות  על . 6

ולאור החשיבות האסטרטגית של הביטחונית של מדינת ישראל לאורך זמן, והטכנולוגית 
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קידום תחומי הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים להמשך הצמיחה של המשק, להעלאת 

 הפריון ולייעול המערכת הציבורית בפרט:

על שרת  להטיל, המלאכותית הבינה טכנולוגיית בהתפתחות לתמוך הבמטר 8א

 בינהבתחום ה הממשלה מדיניות את להובילהחדשנות, המדע והטכנולוגיה 

-ן, שיתוף פעולה ביאתיקהונתונים,  מידעמדיניות רגולציה,  נושאיב מלאכותיתה

-ונושאים נוספים ככל שיוסכמו על האזרחי במגזר הציבורי והטמעה לאומי אזרחי

תוך התחשבות בעקרונות ידי כלל חברי הצוות להלן, ולגבש תכנית לאומית בהתאם, 

על בינה מלאכותית  OECD-משפטיים ואתיים מקובלים בעולם, כגון עקרונות ה

 ת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, להטיל על שרזאת במסגרת8 2.19שנקבעו בשנת 

 ישראל את לייצג, בתחום האזרחיים לאומיים-ןהבי הפעולה שיתופי את להוביל

 ולהגן, OECD-ה ארגון של השרים פורום לרבות, אזרחיים לאומיים-ןבי בפורומים

-ן, יוקם צוות ביל האמורכ לשם8 האמורים בפורומים ישראל של האינטרסים על

המדע  ,החדשנות משרד שללית הכל המנהלתת ראשוב( הצוות –)להלן משרדי 

 אש הממשלה,משרד ר לרבותכלל הגורמים הרלוונטיים,  ובהשתתפות לוגיהוהטכנו

, יעסוק בנושאים אלה אשרמשרד הביטחון, משרד האוצר, רשות החדשנות וות"ת, 

 משרדידי -על תרוכז הצוות עבודתוזאת מבלי לפגוע בסמכויות משרד הביטחון8 

המלצות יום8  ..1תוך ב ותיוצוהצוות יגיש המל, והטכנולוגיה המדעהחדשנות, 

בנושא הטמעה במגזר הציבורי האזרחי תגובשנה בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי8 

 ההתקדמות עלעל המלצות הצוות, ותעדכן את הממשלה  לממשלה תדווח השרה

-אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בסמכויות ובעצמאות מל"ג8 לשנה אחת יישומןב

 ורשות החדשנות8ות"ת, המוסדות האקדמיים 

האוצר, ביחד והביטחון  לרשום את הודעת משרדי החדשנות, המדע והטכנולוגיה, 8ב

 –עם רשות החדשנות, החברים בפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח )להלן 

 פורום תל"מ(, כמפורט להלן:

ל"מ לבינה מלאכותית ת מתווה של הראשונה הפעימה את ולהפעיל שרלא (1

הועדה שמינה המלצות  על בהתבססל"מ(, ת מתווה –לן ומדעי הנתונים )לה

לנושאי הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים, אשר תכלול את פורום תל"מ 

 2.21באפריל  ., כפי שפורטו בסיכום פורום תל"מ מיום הבאיםהמרכיבים 

"מ(: פיתוח הון אנושי מחקרי בתחומי הליבה של תל פורום סיכום –)להלן 

על לאומי לשימוש המגזר -מלאכותית, הקמת מרכז חישובטכנולוגיית הבינה ה

קידום יכולות עיבוד שפה טבעית התעשייה והאקדמיה, הציבורי הרחב, 

בעברית ובערבית, יצירת סביבה רגולטורית מאפשרת להתפתחות התחומים 

ידי אחד מגופי תל״מ לחוד או -יובל על ים, כאמור,רכיבהמ אחד ועוד8 כל

באופן המיטבי בהתאם  מתווהאפשר את מימוש הלבצוותא, וזאת על מנת 

 להתמחות של חברי פורום תל"מ8 



141  /463 

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה יוביל את רכיב הרגולציה לעיל במסגרת  (2

בראשות המנהלת הכללית של משרד החדשנות, המדע משרדי -ןביה צוותה

 8(א)6והטכנולוגיה כאמור בסעיף 

-מיליון ש״ח תמומן על .99-היקף של כהפעימה הראשונה של מתווה תל"מ ב (4

ידי הממשלה  בחלוקה המוסכמת בין המשרדים החברים בפורום תל"מ, 

ובתוספת משאבים שתעמיד התעשייה, אשר תשתתף במתווה8 לשם כך, אגף 

 .99התקציבים במשרד האוצר יקצה תקציב הרשאה להתחייב שלא יעלה על 

את תקציב המתווה המיועד והגופים החברים בפורום תל"מ יאגמו  מלש"ח,

 ידם8-להקצאה על

, ובכלל מתווה לעיללבחון את האפשרות להשתתפותה ב בבקשהות״ת לפנות ל (3

8 אין באמור כדי לפגוע בעצמאות ובסמכות HPC-ו NLP, אנושיה הוןברכיבי זה 

 ות"ת8-מל"ג

, כך שהתקציב לעיל יחויב ויבוצע 2.24-2.21הפעימה הראשונה תמומש בשנים  (9

 שנים אלה8פני -על

להטיל על שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה לפנות למועצה הלאומית למחקר ופיתוח  . 7

מדעיים -המולמו"פ( לצורך גיבוש תחומי עדיפות לאומית טכנולוגיים –אזרחי )להלן 

לממשלה לחמש השנים הבאות בתחום המחקר והפיתוח האזרחי כמפורט בחוק 

שו בשיתוף עם ות"ת, רשות החדשנות, משרד המולמו''פ8 תחומי עדיפות, כאמור, יגוב

יום8 אין באמור כדי לפגוע בסמכויות  ..1תוך בהאוצר ומשרד הביטחון, ויוגשו לשרה 

 רשות החדשנות8ו , המוסדות האקדמייםות''ת-ובעצמאות מל''ג

 קידום נסיינות רגולטורית בישראל

שאליו יצטרף  .349להחלטה  11להטיל על צוות רגולציה חכמה שהוקם מתוקף סעיף  . 8

הצוות( להגיש  –המדע והטכנולוגיה )להלן החדשנות, נציג שתמנה שרת  –לעניין סעיף זה 

לממשלה המלצות לקידום ועידוד הקמת סביבות ניסוי רגולטוריות בישראל בדגש על 

קידומה של מסגרת רגולטורית כללית שתאפשר סביבות ניסוי רגולטוריות בהתבסס על 

ולציה חכמה בעניין זה וכלים נוספים תומכי נסיינות רגולטורית8 המלצות דוח צוות רג

זאת מתוך מטרה לקדם רגולציה חכמה, מבוססת נתונים ותומכת חדשנות טכנולוגית8 

כי תסייע לצוות בעבודתו כאמור  ,בנוסף, הממשלה רושמת את הודעת רשות החדשנות

בדצמבר  41יו עד ליום באמצעות הידע והניסיון המצוי ברשותה8 הצוות יגיש המלצות

2.218 

 תכנית לקידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה
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משרדי בנושא קידום העברת ידע -ןליישם את מסקנות צוות העבודה הביעל מנת  . 9

שעניינה עידוד פעילות  .2.2ביולי  .החלטת ות"ת מיום בהמשך למהאקדמיה לתעשייה, 

רכיב חדש למרכיב המחקר של  ףוסנ ושבמסגרתהשל העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה, 

מודל התקצוב של ות"ת המבוסס על מדדי הצלחה לפעילות מסחור הידע המתמקדים 

מסלולי ההטבות שביצעה ב ןועדכעל  החדשנות רשותודעת להבהמשך ובנפח הפעילות, 

באופן המגדיל את הגמישות בהסדרי ידע חדש וזכויות קניין רוחני שלה הרלוונטיים 

לפעילותה אל מול מוסדות אקדמיים שותפים לאקדמיה ולתעשייה ובפרויקטי מו"פ מ

העברת  תאונטיים לעסקלווהתנאים הכלכליים הר שלם יהיד-על ההנגשישראלים למען 

)כגון היקף הון, שיעור תמלוגים וכו'( במטרה להקטין את פערי האינפורמציה  שלהם ידע

נולוגיה לקדם פתרון לגישור להטיל על משרד החדשנות, המדע והטכבין הצדדים לעסקה, 

על הפער המימוני לתרגום מחקר בסיסי למחקר יישומי באקדמיה, באמצעות הקמת 

קרנות מוסדיות ייעודיות לשלב זה או באמצעות כלי אחר שיימצא מתאים למענה על 

-צורך זה8 התכנית תבוצע בתיאום עם ות"ת ומבלי לפגוע בעצמאות ובסמכות של מל"ג

 ות"ת8

 ראל בתכנית המו"פ של האיחוד האירופי השתתפות יש

תכנית המסגרת התשיעית למחקר על מנת לקדם את הצטרפותה של מדינת ישראל ל . 11

הורייזן אירופה(, אשר תפעל בין השנים תכנית  –ופיתוח של האיחוד האירופי )להלן 

ליישום ההסכם  משרדית-ןאת ועדת ההיגוי הבי, להמשיך להסמיך 2.21-2.21

ת החלט י בין  מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי שהוקמה מכוחמדע-הטכנולוגי

-ןבי             , שעניינה הקמת ועדת היגוי ...2בנובמבר  9, מיום 2394מס'  הממשלה

לטובת ניהול משרדית ליישום ההסכם הטכנולוגי מדעי בין ישראל לאיחוד האירופי, 

תכנית הורייזן אירופה, במטרה משא ומתן לעניין תנאי ההשתתפות של מדינת ישראל בה

אין 8 2.21לקדם את הצטרפותה של ישראל לתכנית הורייזן אירופה עד לסוף שנת 

תנאי ועדה לחייב את הממשלה להוצאה תקציבית, ועם סיום המשא ומתן, ובסמכות ה

 8השתתפות כאמור יוגשו לאישור הממשלהה

הורייזן תכנית ב לפנות לות"ת בבקשה לבחון את אפשרות להשתתפותה של ות"ת 8א

 אירופה8

"ת, ותאירופה יתחלק בין  הורייזן בתכנית ההשתתפות של מדינת ישראל מימון 8ב

8 לעיל"ת ות לאישור בכפוף, והטכנולוגיה המדע, החדשנות ומשרד החדשנות רשות

 "ת8ות-"גמל ובסמכותבאמור כדי לפגוע בעצמאות  אין

השתתפות ישראל להנחות את אגף התקציבים להעביר את התקציב שיועד ל 8ג

, בהתאם לחלוקה בין המשרדים הנוספים שהשתתפו בתקצוב .2.2בהורייזן 

, 2.13באוקטובר  1מיום  2.13 מס' ת הממשלהלהחלט 4בסעיף  המצוינת התכנית

שעניינה מימון השתתפות ישראל בתכנית המסגרת השמינית של האיחוד האירופי, 

רשות החדשנות היא שת, מאחר 8 זא2.21לבסיס תקציב רשות החדשנות החל משנת 
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הגוף המפעיל את מנהלת הקישור הלאומי לתכניות המו"פ של האיחוד האירופי 

 )איסרד(8

  

תכנית להגברת התחרות  – 82.21..18.של הממשלה מיום  214 החלטה מספר 
 בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה

  
יוקר המחיה ולהפחתת הנטל כחלק ממדיניות הממשלה לפעול להורדת מ ח ל י ט י ם,  

הרגולטורי בתחום מוצרי המזון, תוך מניעת חדירה של נגעים ומינים פולשים שעלולים לפגוע 

, 2.11באוקטובר  9מיום  4196מס' ת הממשלה בתוצרת החקלאית ובסביבה ובהמשך להחלט

המשך דיון )דו"ח "ועדת  חברתי-אימוץ המלצות דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי"שעניינה 

יישום המלצות הצוות לבחינת ", שעניינה 2.12באוקטובר  21מיום  9116מס'  , "טרכטנברג"(

 .1מיום  .211, מס' "רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה )דוח קדמי(

דיון בהחלטת ועדת שרים לענייני חברה  -הפחתת הנטל הרגולטורי "שעניינה  2.13באוקטובר 

, שעניינה 2.13בדצמבר  11מיום  .241מס' " ו2.13בספטמבר  13מיום  49וכלכלה מס8 חכ/

  – " הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא"

 תיקוני חקיקה בתחום הגנת הצומח:

להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את תקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים,  8 1

תקנות הגנת הצומח(,  –)להלן  9..2-מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי(, התשס"ט

 באופן הבא:  

צומח(  בכפוף  –ברירת המחדל תהיה שניתן לייבא פירות וירקות למאכל )להלן  8א

לצירוף תעודת בריאות כהגדרתה בתקנות והצהרת יבואן על עמידה בדרישות 

ל ולאומיים הנוגעים לעניין, הכ-הפיטוסניטריות של ישראל, כנדרש בהסכמים הבין

שיקבע השר בתקנות; ברירת מחדל זו לא תחול על יבוא באמצעות כבודת יד אלא כפי 

 על יבוא מסחרי בלבד8

תיקון התקנות כאמור בסעיף קטן )א( ייכנס לתוקף בתוך שישה חודשים ממועד  8ב

 קבלת החלטה זו8

להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול כך שתקנות שיקבע לעניין הדרישות  8 2

, למעט לעניין הוראת חירום, ייקבעו לאחר התייעצות 1אמור בסעיף הפיטוסניטריות כ

 לאומי שתחום עיסוקו הינו הגנת הצומח;-ןעם נציג מארגון בי

להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול כך שיוכל להוציא, אף ללא התייעצות עם  8 4

מנהל ועל יסוד המלצת  ,מי שתחום עיסוקו הינו הגנת הצומחלאו-ןנציג מארגון בי

הוראת חירום(  –השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הוראת חירום מנהלית )להלן 

למניעת יבוא של צמחים מסוגים מסוימים או ממדינות מסוימות, לתקופה שלא תעלה 

על שלושה חודשים, במקרה שיש לו יסוד סביר להניח שקיימת סכנה מיידית לבריאות 
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בוא של אותם צמחים או יכזו, כתוצאה מיהצומח בישראל או שתיווצר בעתיד סכנה 

יבוא צמחים מאותה מדינה8 השר יוכל להתנות את הוראת החירום בתנאים שיבחר ימ

מתוך רשימה סגורה של תנאים שייקבעו בתקנות, וכן להאריכה פעם אחת בתקופה שלא 

תעלה על שלושה חודשים, אם מתקיימת סכנה לבריאות הצומח כתוצאה מהיבוא8 אם 

ורך בהארכת הוראת חירום מעבר לשישה חודשים האמורים, ניתן יהיה להאריך יהיה צ

את תוקפה בשישה חודשים נוספים בלבד, בסך הכל, ובכפוף להתייעצות עם שר האוצר8 

חודשים האמורים, ניתן יהיה האם יהיה צורך בהארכת הוראת חירום מעבר לשנים עשר 

בסך הכל, ובכפוף להסכמת שר  להאריך את תוקפה בשישה חודשים נוספים בלבד,

 האוצר, ובלבד שסך התקופה כולה לא תעלה על שמונה עשר חודשים8 

להטיל על משרדי המשפטים והחקלאות ופיתוח הכפר לבחון את אפשרות החמרת  8 3

הענישה במסגרת הקנסות המינהליים המוטלים על הפרות תקנות הגנת הצומח, מכוח 

הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח  –לי תקנות העבירות המינהליות )קנס מינה

 8 6..2-ומוצריו(, התשס"ו

 ביטוח נזקים לחקלאות:

להחלטה זו לתוקף, יפעלו משרד האוצר ומשרד  1עד לכניסת התקנות האמורות בסעיף  8 9

החקלאות ופיתוח הכפר כך שעד לתחילת תוקפן של התקנות, תבוצענה ההתאמות 

י והשתתפות המדינה בביטוח נזקים לחקלאות בגין הנדרשות להרחבת הכיסוי הביטוח

כניסת מזיקים ונגעים, ככל שההרחבה נובעת משינוי התקנות האמור לעיל, וזאת 

 באמצעות הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות8 

 ככול שיידרש תקציב, הוא יוקצה כתקציב תוספתי שיוסכם בין המשרדים8 8 6

 תמיכה ישירה והשקעות הון בענף הצומח:

להטיל על שר האוצר ועל שר החקלאות ופיתוח הכפר לגבש מתווה למתן תמיכה ישירה  8 1

 לחקלאים בענף הצומח, על פי העקרונות הבאים:

תינתן תמיכה ישירה שנתית קבועה לחקלאי, אשר תחושב על פי שטח דונם מעובד  8א

ופרמטרים נוספים והכל כפי שיסכמו בהמשך שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח 

יום מיום החלטה זו8 לצורך כך יקימו השרים צוות בדיקה, מקרב  .9בתוך הכפר 

 עובדי שני המשרדים, לגיבוש המלצות לשרים )להלן: "צוות הבדיקה"(8

התמיכה תינתן לענף צומח שאין מניעה לייבאו בהתאם להוראות השירותים להגנת  8ב

יבוא מסיבות  הצומח8 לעניין זה "מניעה לייבאו" משמעה כי במשך שנתיים לא היה

 של הגנת הצומח8
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להטיל על שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר להגיש לוועדת השרים לענייני חקיקה,  8 .

, 19.1-עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"אלטיוטת חוק לתיקון חוק  ,ימים .9בתוך 

 2.1.8-(, התשע"ט.המבוססת על הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות )תיקון מס' 

תשומות  –יל על שר האוצר להפחית שיעורי המכס על מוצרי חקלאות )לרבות להט 8 9

 298לחקלאות, חומרי ריבוי, חומרי הדברה, מזון לבעלי חיים ועוד(, כמפורט בסעיף 

תכלול הפחתה של מכסים שקלים, מכסים אחוזים  29הפחתת המכס כאמור בסעיף  8 .1

 "אך לא פחות"8-ו      והתניות עבור תשלום המכס לרבות "אך לא יותר"

לעיל יבחן את השפעת הפחתת המכס על הייצור  (א)1צוות הבדיקה המפורט בסעיף  8 11

החקלאי המקומי, על הפחתת מחירי פירות וירקות לצרכן וכן על צמצום היקף השטחים 

החקלאיים8 הצוות יקיים דיונים עתיים ומעקב שוטף אחר השפעות הפחתת המכסים על 

יגיש את המלצותיו לשרים מדי שנה, ממועד הפחתת הייצור החקלאי המקומי, ו

 המכסים, או במועד מוקדם יותר לפי בקשת השרים8 

בנוסף, צוות הבדיקה יבחן אם היקף השטחים המעובדים בישראל הצטמצם בשיעור  8 12

שאז ייעצר המשך מתווה הפחתת  –ביחס להיקפו ערב תחילת המתווה  %.1העולה על 

תמיכה הישירה8 היקף השטחים המעובדים יימדד המכסים והמשך מתווה הגידול ב

הצוות יגיש את המלצותיו לשרים מדי שנה, במועד  8בשיטה שתוסכם בין המשרדים

 שינחו השרים8

להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לבחון ביטול תשלומי החובה למועצת הצמחים  8 14

 והפיכתם לתשלומי רשות8

יבחן קביעת מנגנון מכסי  ,ות המיסיםבתיאום עם משרד המשפטים ורש ,צוות הבדיקה 8 13

שמושפע ממחיר היבוא בשער הכניסה שתכליתו הגנה על גידולי פירות וירקות מסוימים, 

מנגנון הקיים באיחוד האירופי, ויגיש את המלצתו לשרים במועדים שנקבעו לבדומה 

 לעיל8 (א)1בסעיף 

 ענף ההטלה:

 3.18.יצי עופות אשר בפריטי המכס להטיל על שר האוצר לקבוע בצו פטור ממכס על כל ב 8 19

לקבוע מתווה תמיכה נוסף על  אוצר ועל שר החקלאות ופיתוח הכפרלהטיל על שר ה 8 16

, לבעלי מכסות לייצור ביצי מאכל אשר ..19-התמיכות הקיימות בחוק הגליל, התשמ"ח

 לתוקף בד בבד עם ביטול המכס8 ייכנס
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, במסגרת חוק התכנית 1964-התשכ"דלתקן את חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,  8 11

הכלכלית, באופן שמבטל את התכנון בענף ההטלה, וכן לבצע תיקוני חקיקה אחרים 

 הנדרשים ליישום החלטה זו8

להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את תקנות המועצה לענף הלול בעניין  8 .1

 היטלים בהתאם לפעילות המועצה הנגזרת מיישום החלטה זו8

 :אות ישראליתמטה חקל

להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר להקים במשרדו מטה "חקלאות ישראלית" והוא  8 19

 יתוקצב בהתאם להסכמות בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד האוצר8

המטה נועד לממש מטרות לאומיות של עידוד רכישת תוצרת חקלאית שמקורה בישראל,  8 .2

לשם תמיכה בתעשייה ובחקלאות המקומית, הגדלת מעגלי התעסוקה בתחומי 

החקלאות בישראל וחיזוק הכלכלה המקומית כאמצעי להעצמת הגאווה הלאומית 

על הסביבה, צריכה  בתוצרת החקלאית הישראלית וכן לשם קידום ערכי קיימות, הגנה

מקומית וביטחון תזונתי8 כל זאת תוך מתן דגש לקידום החקלאות בפריפריה -עונתית

 הגיאוגרפית והחברתית ולשימור מורשות ומסורות חקלאיות ייחודיות8   

במסגרת זאת, המטה יפעל למתן תמיכה בפעילות מיתוג ושיווק של תוצרת חקלאית  8 21

לעיל  (א)1מקור8 צוות הבדיקה המפורט בסעיף שמקורה בישראל, לרבות סימון ארץ 

 ימליץ לשרים על מתווה היישום של סעיף זה, לרבות תיקוני חקיקה ככל שיידרשו8

המטה יפעל לקידום ועידוד שיתופי פעולה שיתרמו לחקלאות הישראלית, ובכלל כך  8 22

שיתופי פעולה בין התעשייה המקומית לאקדמיה, ושיתופי פעולה בתחומי האגרוטק 

 טק בפרט8 -כלל והפודב

המטה יפעל מול משרדי ממשלה מקבילים, ובכללם הכלכלה והתעשייה, החינוך, 

התרבות והתיירות בכדי לבחון אפשרות לשלב את נושא העדפת התוצרת החקלאית 

 בישראלית בתחומי משרדיהם8

והממונה  והתעשייה להטיל על שר האוצר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שרת הכלכלה 8 24

על התחרות, להקים צוות מקרב עובדי משרדם לבחינת חסמים וכשלי שוק שעלולים 

להביא לפגיעה בצרכן בענף הפירות והירקות, וככל שישנם, להמליץ לשרים על פעולות 

 חודשים8  6נדרשות לשיפור התחרות בתוך 

 :עובדים זרים לענף החקלאות
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שעניינה מדיניות  .2.1בינואר  11מיום  4341להחלטת ממשלה  6לתקן את סעיף  8 23

הממשלה בנושא העסקת עובדים לא ישראלים ותיקון החלטות ממשלה, כך שהמכסה 

 עובדים זרים8 ..41,2המרבית של עובדים זרים  בענף החקלאות תהיה 

לקבוע כי הבאת עובדים זרים מכוח החלטה זו תהיה בדירוג, בהתאם לדרישת שר  8 29

ים ובמסגרת הסכם בילטראלי בין מדינת ישראל לבין החקלאות בהתייעצות עם שרת הפנ

מדינת המוצא של העובדים הזרים או הסדר יישום לענף זה מקום שקיים הסכם 

הסכם בילטראלי(  וזאת בהתאם  –בילטראלי עם מדינת המוצא של העובדים )להלן 

 להחלטות הממשלה הקיימות בנושא זה8 

י תחילת עבודתם, יידרשו העובדים הזרים בכניסתם לישראל, לרבות כניסה חוזרת, ולפנ 8 26

לשהות בבידוד בהתאם להנחיות התקפות של משרד הבריאות8 מעסיק בעל היתר יהיה 

אחראי, בתקופת פנדמיית הקורונה, לדאוג לקיום ביצוע הוראות משרד הבריאות 

למניעת הפצת נגיף הקורונה הן במקומות העבודה והן במגורי העובדים הזרים, וכן 

כי במקרה שעובד זר יידרש לשהות בבידוד, חובת סיפוק מקום הבידוד לעובדים לקבוע 

המבודדים בהתאם להנחיות משרד הבריאות או רשות האוכלוסין וההגירה תחול על 

המעסיק ועל חשבונו, לרבות אספקת ארוחות לעובדים ורשת אלחוטית בשטחי המגורים 

גירה לקבוע את האמור בסעיף זה בתקופה זו8 להנחות את מנהל רשות האוכלוסין והה

  .כתנאי לתוקף ההיתרים הניתנים להעסקת העובדים הזרים

יא)א( לחוק 1להנחות את שרת הכלכלה והתעשייה להפעיל את סמכותה לפי סעיף  8 21

, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם שרת הפנים 1991-עובדים זרים, התשנ"א

יום מיום   13ל הכנסת, להתקין, בתוך  ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ש

החלטה זו, תקנות אשר יחילו חובת תשלום פיקדון על מעסיקי עובדים זרים בענף 

 החקלאות ממועד פירסומן8

שעניינה  9..2במאי  12מיום  131( בהחלטת ממשלה מספר 2)א()16למחוק את סעיף  8 .2

 מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים ועידוד תעסוקת ישראלים8

יודגש כי כניסתם לישראל, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים בישראל, הם נושאים 

הנתונים לשינויים ומושפעים מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר, מגפות עולמיות, 

אירועים ביטחוניים, מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה של העובדים הזרים ושל 

או להמשך עבודה כאמור, כמו גם לקיומו של המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל 

משא ומתן מורכב בין מדינות ולמפגש רצונות בין המדינות באשר להסדרת הגעתם של 

עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטראליים, ובאופן התואם את הדין ואת המדיניות 

וכדומה8 בישראל, תוך צמצום תופעת גביית דמי תיווך וכן קיומו של מצב חירום בישראל, 

אין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מירביות של עובדים זרים, משום הבטחה או 

התחייבות לאדם או לגוף כלשהו, לגבי כניסתם לישראל, שהייתם, עבודתם, או המשך 
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עבודתם, של מספר מסוים של עובדים זרים, עונתיים או קבועים, בתקופה או בתקופות 

 מסוימות8

 ה כדלהלן:המתווה להפחתת המכס יהי 8 29

 :ביצים וירקות

, 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.אחר   -ביצים מופרות לדגירה  8א

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %., 2.23בשנת  %.

, 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -ביצים למאכל  8ב

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %.

, 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -חלמוני ביצה  8ג

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %.

 %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1למאכל   -תפוחי אדמה  8ד

 קבעיכפי שי %.1 עד -2.26, בשנת 2.29קבע בשנת יכפי שי %.1 , עד2.23בשנת 

, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -עגבניות  8ה

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4

 %.4, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -בצל  8ו

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת 

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -שיני שום  8ז

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -שום  8ח

 2.26בשנת  %., 2.29

בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -כרשה וירקות שומיים אחרים  8ט

 קבעיכפי שי %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24

 %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -בית, קולורבי כרוב, כרו 8י

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת 

 %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -חסה  8יא

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת 
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 %.4, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -גזר  8יב

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת 

 %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -סלרי  8יג

 קבעיכפי שי %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת 

 %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -צנון  8יד

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת   %.1 -צנונית  8טו

 קבעיכפי שי  %.1עד  2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -לפת  8טז

 יקבעיכפי ש  %.1עד  -2.26נת ,  בש2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -ברוקולי  8יז

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 %.4, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -פלפל  8יח

 עקביכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -בטטה  8יט

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -חזרת  8כ

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -מלפפונים  8כא

 קבעיכפי שי %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -אפונים  8כב

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -שעועית  8כג

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -פול  8כד

 2.26בשנת  %., 2.29
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 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -אספרגוס  8כה

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

, 2.23שנת ב %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -חצילים  8כו

 קבעיכפי שי %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -כרפס  8כז

 2.26בשנת  %., 2.29

, 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -פטריות וכמהין  8כח

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %.

 %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  Pimenta   0% -ו Capiscum פטריות מהמין 8כט

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת 

 %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -תרד  8ל

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת 

, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -קינרס כדורי )ארטישוק(  8לא

 יקבעיכפי ש %.1 עד – 2.26   ,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -זיתים  8לב

 יקבעיכפי ש  %.1 עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -קישואים  8לג

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -דלעת  8לד

 קבעיכפי שי %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תירס מתוק  8לה

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -פטרוזיליה  8לו

 קבעיכפי שי %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 ירקות קפואים

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תפוחי אדמה  8לז

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23
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, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -אפונים  8לח

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -שעועית  8לט

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

 %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -פול  8מ

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -אחרים  8מא

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

 %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תרד  8מב

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת 

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תירס מתוק  8מג

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -פטריות  8מד

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

 %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -גזר  8מה

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת 

בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -כרשה וירקות שומיים אחרים  8מו

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -אחרים  8מז

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תערובת  8מח

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

 ירקות משומרים בלתי מתאימים לאכילה  

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -זיתים  8מט

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4 ,2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -מלפפונים  8נ

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1
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, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -פטריות  8נא

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

שנת ב %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -פלפל, פימטו  8נב

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -עגבניות  8נג

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תפוחי אדמה  8נד

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תירס מתוק  8נה

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -בצלים  8נו

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אחרים  8נז

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 ירקות מיובשים

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -חימצות  8נח

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -טה בט 8נט

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 פירות

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -שקדים בקליפה  8ס

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

 %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -שקדים מקולפים  8סא

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת 

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -בוטנה )פיסטוק(  8סב

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23
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, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -פקאן  8סג

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -בננות טריות  8סד

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4, 2.23

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תמרים  8סה

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -תאנים  8סו

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -אננס  8סז

 2.26בשנת  %., 2.29

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -אבוקדו  8סח

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -גויאבה  8סט

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תפוזים  8ע

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -מנדרינות  8עא

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -קלמנטינות  8עב

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אשכוליות  8עג

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -פומלות  8עד

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -לימונים  8עה

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1
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, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אתרוגים  8עו

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -ענבים  8עז

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -צימוקים  8עח

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אבטיח  8עט

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -מלון  8פ

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת 

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -פאפיה  8פא

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תפוחים  8פב

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4

, 2.23בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -אגסים  8פג

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %. ,2.21בשנת  %.חבושים   8פד

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -משמש  8פה

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -דובדבנים  8פו

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אפרסקים ונקטרינות  8פז

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -שזיפים  8פח

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26בשנת ,  2.29בשנת  %.1, 2.23
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בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תות שדה  8פט

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

 %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -פטל, אוכמניות, דומדנמניות, חמוציות  8צ

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת 

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -קיווי  8צא

 קבעיכפי שי %.1 -עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -דוריאן  8צב

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אפרסמונים  8צג

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -ליצ'י  8צד

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -שסק  8צה

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -צבר    8צו

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -מנגו  8צז

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

, 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -מנגוסטין  8צח

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %.

, 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -קומקווט  8צט

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %.

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -ליים  8ק

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -שלפח  8קא

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת 
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, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -אחרים  8קב

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1

 פירות קפואים ומשומרים

בשנת  %.2 ,2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תות שדה  8קג

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -שזיפים  8קד

 יקבעיכפי ש %.1 עד -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

 %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תערובת אגוזים ופירות מיובשים  8קה

כפי  %.1 עד - 2.26      ,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23שנת ב %.2, 2.24בשנת 

 יקבעיש

, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תערובת פירות מיובשים  8קו

 יקבעיכפי ש %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2

 גרעינים ושמנים 8קז

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -פופקורן  8קח

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -ק"ג  ..6-עמילן תירס באריזות קטנות מ 8קט

 %.1 -עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4

 קבעיכפי שי

בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.אגוזי אדמה   8קי

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4, 2.23

בשנת  %.9, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -מקולפים  8קיא

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.4, 2.23

 בשנת %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -זרעי חמניות  8קיב

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

 %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -גרעיני אבטיח  8קיג

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת 

בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1  -פולן שאינו מיועד לבעלי חיים  8קיד

 יקבע יכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23שנת ב %.2, 2.24
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בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -שמן זית  8קטו

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -מרגרינה המכילה שמן זית  8קטז

 יקבעיכפי ש %.1עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24

 בצקים

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תחליפי גבינה  8קיז

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

 שימורים

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -מלפפון  8קיח

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -זיתים  8קיט

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -תירס  8קכ

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

 %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תפו"א מתוקים, צמחים אחרים  8קכא

כפי  %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת 

 יקבעיש

בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -עגבניות שלמות או חתוכות  8קכב

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -רסק עגבניות  8קכג

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

 %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -מוצרים מתפו"א  8קכד

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת 

בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%.  -תפו"א משומרים או מעובדים  8קכה

 קבעיכפי שי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת  %.3, 2.24

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תירס מתוק  8קכו

 קבעישי כפי %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23
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בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -קטניות  8קכז

 יקבעיכפי ש %.1 עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -אחרים  8קכח

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

 %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -מוצרים מאפונה  8קכט

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת 

 %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -מוצרים משעועית  8קל

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23בשנת 

, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -זיתים באריזות גדולות  8קלא

 קבעיכפי שי %.1 עד – 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2

, 2.23בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -חימצה  8קלב

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2

בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תות שדה באריזות גדולות  8קלג

 יקבעיכפי ש %.1 עד – 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -אגוזים   8קלד

 יקבעיכפי ש %.1 עד - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

בשנת  %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -מיץ עגבניות   8קלה

 קבעיכפי שי %.1עד  -2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23

בשנת  %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -מיץ ענבים  8קלו

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

 בשנת %.3, 2.24בשנת  %.6, 2.22בשנת  %.1, 2.21בשנת  9%. -תערובות מיץ  8קלז

 קבעיכפי שי %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.2, 2.23

 תכשירים

 %.2, 2.24בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תחליפי גבינות  8קלח

 יקבעיכפי ש %.1עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת 

בשנת  %.2, 2.22בשנת  %.4, 2.21בשנת  %.9 -תכשירים על בסיס חמאה  8קלט

 2.26בשנת  %.1, 2.29בשנת  %., 2.23שנת ב %.1, 2.24
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בשנת  %.4, 2.22בשנת  %.9, 2.21בשנת  %.1 -תכשירים המכילים תפו"א   8קמ

 קבעיכפי שי %.1 -עד  - 2.26,  בשנת 2.29בשנת  %.1, 2.23בשנת  %.2, 2.24

 תשומות לחקלאות 

בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -חומרי הדברה  8קמא

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %., 2.23

בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %. -פקעות, צמחים וחומרי ריבוי   8קמב

 2.26בשנת  %., 2.29בשנת  %., 2.23בשנת  %., 2.24

 %., 2.23בשנת  %., 2.24בשנת  %., 2.22בשנת  %., 2.21בשנת  %.  -דשנים  8קמג

  2.26בשנת  %., 2.29בשנת 

קובעים את שיעור המכס מתוך המכס הנקוב נכון ליום זה8 כך  2.22-2.21האחוזים בשנים 

המשמעות היא  9%. - נקבע 2.21שקל חדש ובשנת  1לדוגמה אם המכס על עגבניות עומד על 

המשמעות  ,%.1נקבע  2.22שקל חדש, כמו כן אם בשנת  8.9.יעמוד על  2.21כי המכס בשנת 

כן הלאה לפי האחוזים האמורים; בדומה שקל חדש, ו 81.יעמוד על  2.22היא שהמכס בשנת 

המשמעות היא  9%. - נקבע 2.21ממחיר המוצר ובשנת  %..1אם המכס על עגבניות עומד על 

 %.1נקבע  2.22כמו כן אם בשנת  ,ממחיר המוצר 9%.יעמוד על  2.21כי המכס בשנת 

 ממחיר המוצר 8  %.1יעמוד על  2.22המשמעות היא שהמכס בשנת 

מייצג את שיעור המכס החדש לשנה זו ואילך כשיעור  2.26אחוזים בשנת עם זאת, מספר ה

 ₪ 1, ומחיר עגבניה הוא %.1 2.26ממחיר המוצר, כך לדוגמא אם עבור עגבניות נקבע בשנת 

 אג' לק"ג8 .1, שהם בפועל %.1לק"ג, אז שיעור המכס בשנה זו ואילך יעמוד על  

 מים

ופיתוח הכפר ומנכ"ל משרד האנרגיה יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד החקלאות  8 .4

ובהשתתפות נציג הרשות הממשלתית למים ולביוב ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר, 

שיבחן דרכים נוספות, מעבר ומבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות למועצת רשות המים 

ולרשות המים, להגדלת היצע הקולחין, ניצולם היעיל והאופטימלי ולהורדת עלותם 

 ת8לחקלאו

  

קידום הבנקאות הפתוחה  – 82.21..18.של הממשלה מיום  213 החלטה מספר 
 הסדרת פעילות שירות מידע פיננסי –בישראל 

  
, להטיל על שר האוצר, במטרה להסיר חסמים לתחרות במערכת הפיננסית מ ח ל י ט י ם, 

להכין ולהגיש לוועדת השרים לתיקוני חקיקה הנדרשים  בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל,

ליישום החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית, טיוטת חוק שבה ייקבעו תיקוני 

החקיקה הנדרשים על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, 
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טמעת ההערות , ולאחר ה.2.2ביוני  23, שפורסם להערות הציבור ביום .2.2-התש"ף

יישום החלטות והקמת ועדת  השעניינהממשלה  תיחולו הוראות החלט , שעליהשהתקבלו

 2.228-ו 2.21לעניין התכנית הכלכלית לשנים  שרים

  

 -קידום שוק התשלומים בישראל  - 82.21..18.של הממשלה מיום  219 החלטה מספר 
 הסדרת העיסוק בשירותי תשלום

  
  
תחרות לקדם את התחרות בשוק התשלומים בישראל בפרט, ואת הבמטרה , ם י ט י ל ח מ 

  –בכלל  במערכת הפיננסית

 להסדרת תזכירם ממועד קבלת החלטה זו, מיי .19, בתוך לפרסםלהטיל על שר האוצר  8 1

על בסיס העקרונות שנקבעו , ישראל בנקנגיד  עם בהתייעצות ,תשלום שירותי מתן

)שירותים פיננסיים מוסדרים()תיקון  תים פיננסייםבתזכיר חוק הפיקוח על שירו

 ועללאחר הטמעת ההערות שהתקבלו,  ,.2.1-מס'888()מתן שירותי תשלום(, התשע"ח

 , העקרונות הבאים:היתר בין, בסיס

 –על מתן שירותי תשלום יתבצעו על ידי רשות ניירות ערך )להלן  והאסדרה הפיקוח 8א

עובד משרד האוצר למפקח  מהמנות במקושר האוצר יהיה רשאי ל ואולם(, הרשות

 על שירותים אלו8

 מסוימים גופים סוגי, יהיה רשאי להורות כי ישראל בנק נגיד בהסכמת, האוצר שר 8ב

שירותי תשלום מבנק  למתןיידרשו לקבל רישיון  תשלום שירותי במתןעיסוקם ש

, אם נוכח וזאת, מהרשות תשלום שירותי מתן רישיון לקבל הדרישה חלףישראל 

 8הפיננסית המערכת יציבות על שמירהלדעת כי הדבר נדרש לצורך 

לפי החוק, כולן או  הרישוילקבוע כללים לפטור מחובות  רשאית תהיה הרשות 8ג

מבקש רישיון או בעל רישיון שהוא נותן  מקצתן, וכן להתנות פטור כאמור בתנאים,

חולתן של הוראות דין זר זאת בשל תנכון לעשות לכי ה תשירותי תשלום זר, אם רא

 ותוך שמירה על עניינם של הלקוחות8

ימים ממועד קבלת החלטה  .19ר המשפטים, לפרסם בתוך על שלהטיל על שר האוצר ו 8 2

הן בדרך של כתיבת הוראת התשלום ) שירותי ייזום תשלומיםזו, תזכירי חוק, שיאפשרו 

ום שלו, והן בדרך של מתן על ידי היוזם ואישורה על ידי הלקוח מול מנהל חשבון התשל

בנק ישראל8 נגיד בהתייעצות עם  ,הוראת תשלום למנהל חשבון התשלום בשם הלקוח(

זאת מתוך כוונה שהתזכירים האמורים יפורסמו ביחד, ובשים לב לצורך בשוק 

 התשלומים בהסדרה האמורה באותו מועד8

והאסדרה ביחס תזכירי החוק האמורים יסדירו את אופן מתן הרישוי, הפיקוח  8 4

רישיון לבעל רישיון  תאלו וכן יאפשרו מתן הקלות והתאמות בתנאים לקבל םלשירותי
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והאסדרה על  הפיקוחקבע כי י, במסגרת התזכירים יבנוסף זר למתן שירותים אלה8

 בסעיף כאמור תשלום שירותי מתןשל  המאסדריתבצעו על ידי  תשלומים ייזום שירותי

רו את חובת מנהלי חשבונות תשלום ליתן גישה לחשבון לקוח כמו כן, התזכירים יסדי 18

ולבצע את הוראת התשלום  2האמורים בסעיף  ייזום התשלומיםלצורך ביצוע שירותי 

שתינתן באופן שוויוני ובדומה לאופן שבו מנהל החשבון מבצע הוראת התשלום שניתנת 

כניות הנדרשות במסגרת ישירות בידי לקוח וכן יסדירו את מתן השירות ואת ההגנות הצר

 (2.198-מתן השירות )במסגרת תיקון לחוק שירותי תשלום, התשע"ט

  -לעניין החלטה זו  8 3

ייזום של הוראת תשלום בחשבון התשלום של המשלם המנוהל על  –" זום תשלומיםיי"

 ידי מנהל חשבון תשלום שאינו נותן שירות הייזום, לבקשת המשלם8

שמחזיק ברישיון זר לפעילות שירותי תשלום, אשר  מי -" נותן שירותי תשלום זר"

ההסדרה והפיקוח החלים עליו נותנים הגנה מספקת ללקוחות, בהשוואה לרישיון 

 ;המאסדרשירותי תשלום, להנחת דעתו של 

 תשלום8 פעולותחשבון תשלום, הנפקת אמצעי תשלום וסליקת  ניהול –" תשלום שירותי"

  

 ייעול מערך הכשרות – 82.21..18.הממשלה מיום של  216 החלטה מספר 
  
  
במטרה להפחית את יוקר המחיה באמצעות תחרות בשוק הכשרות, לשפר , ם י ט י ל ח מ 

ולייעל את שירותי הכשרות הניתנים לציבור ולבטל את הזיקה הכלכלית הקיימת כיום בין 

 :משגיחי הכשרות ובתי העסק המושגחים

, ואת חוק שירותי הדת היהודים 19.4-הונאה בכשרות, התשמ"גלתקן את חוק איסור  8 1

חוק שירותי הדת(, בהתבסס  -חוק איסור הונאה ו -)להלן  1911-]נוסח משולב[, התשל"א

 על העקרונות הבאים:

 מתן רישיונות לגופים נותני הכשר:  8א

ייקבע הסדר למתן רישיונות למי שיספק שירותי כשרות לבית אוכל, למצרכים  (1

גוף נותן הכשר, בהתאמה( -רישיון למתן כשרות ו -ולייצור של מצרכים )להלן 

וזאת במקום הסמכות למתן תעודת הכשר הנתונה היום למועצת הרבנות 

עצה הרבנות( ולרב מקומי, למעט סמכותה של המו –הראשית לישראל )להלן 

 למתן הכשר לבשר מיובא8 

ייקבעו הוראות, בין היתר, בעניינים אלה, ויכול שבחלקם יוסמך השר לקבוע  (2

  –הוראות בתקנות 
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תנאי הסף למתן רישיון למתן כשרות וכן הוראות בעניינם, כמפורט  (א

 להלן:

 דרכי הגשת בקשה למתן רישיון למתן כשרות והטיפול בה; (1)

 על גוף נותן הכשר לעמוד8תנאים כלכליים ומקצועיים שבהם  (2)

תנאים מינהליים ומקצועיים שעל גוף נותן הכשר לעמוד בהם כל עוד יש  (ב

 לו רישיון למתן כשרות בתוקף, וכן הוראות, בין היתר, כמפורט להלן:

חובת העסקתו של בעל תפקיד בכיר בגוף נותן ההכשר שלו מומחיות  (1)

 הלכתית מוכחת בהלכות כשרות;

כשרות מטעמו, כללי העסקתם והתקשרות  כללי כשירות של משגיחי (2)

 עמם;

ניהול והתנהלות גופים נותני הכשר ועובדיהם ובכלל זה הוראות  (4)

 בדבר מניעת ניגודי עניינים, עמידה בכללי מינהל תקין וטוהר מידות;

 מנגנוני פיקוח ובקרה פנימיים שיקיים גוף נותן הכשר; (3)

גופים נותני הכשר יהיו רשאים להתאגד כחברה מסחרית למטרות  (9)

 רווח או כאלכ"ר; 

ליים למתן שירותי השגחה טרים אובייקטיביים מינימקביעת פרמ (6)

 ובכלל זה האפשרות למתן שירותי השגחה באמצעים טכנולוגיים8  

 לעניין רישיון למתן כשרות:  (ג

תקופת רישיון ראשון לא תפחת משלוש שנים ותקופה לחידוש רישיון  (1)

 לא תעלה על חמש שנים בכל פעם;  

 תנאים לחידושו ולביטולו של רישיון למתן כשרות8  (2)

 הממונה על הכשרות ברבנות הראשית:  8ב

הממונה(  -השר לשירותי דת יוסמך למנות ממונה על מערך הכשרות )להלן  (1

 ת בתחומים הבאים:סמכויו יוקנוברבנות שלו 

 הסמכות למתן רישיונות למתן כשרות8 (א

 סמכויות פיקוח ובקרה על בעלי רישיונות למתן כשרות8 (ב
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ייקבעו הוראות לעניין סמכויות אכיפה ופיקוח שיוקנו לממונה, לרבות חובת  (2

מסירת ידיעות ומסמכים, ובכלל זה תיבחן האפשרות להטלת עיצומים כספיים 

 על גוף נותן הכשר8

 הממונה יקיים מרשם גופים נותני הכשר8  (4

 רמת כשרות ברישיון:  8ג

מועצת הרבנות תקבע שלוש רמות של תעודת הכשר וזאת בהתאם לסטנדרטים  (1

 סטנדרט כשרות מועצה(8  -ההלכתיים שעל גוף נותן ההכשר לעמוד בהן )להלן 

(, גוף נותן הכשר רשאי להעניק תעודת הכשר 1על אף האמור בסעיף קטן ) (2

ם לסטנדרט הלכתי אחר שאינו סטנדרט כשרות מועצה, וזאת אם נקבע בהתא

על ידי שלושה רבנים שכשירים לשמש כרב עיר, שלפחות אחד מהם מכהן או 

 סטנדרט כשרות אחר(8    -כיהן כרב עיר )להלן 

הממונה ייתן רישיון לגוף נותן הכשר בהתאם לרמת הכשרות שנקבעה כאמור  (4

 לבקשתו של הגוף נותן הכשר8  (, בהתאם2( או )1בסעיפים )

רישיון לגוף נותן הכשר הפועל לפי סטנדרט כשרות המועצה יינתן על ידי  (3

 הממונה בהסכמת מועצת הרבנות, בהתאם להוראות שייקבעו ובין היתר:

רשמו, אם ימועצת הרבנות תוכל להתנגד למתן רישיון מנימוקים שי (א

תן הכשר רישיון, מצאה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין לתת לגוף נו

 מטעמים הנוגעים לענייני כשרות בלבד;

ימים  .4לא הודיעה מועצת הרבנות על התנגדותה למתן רישיון בתוך  (ב

מפניית הממונה, ימשיך הממונה לקיים את הליכי מתן הרישיון גם בלא 

 הסכמתה של המועצה8 

ן בחן הצורך בקביעת מנגנון ההשגה ושימוע, שיינתיבמהלך הליכי החקיקה י (9

 למבקש רישיון שבקשתו נדחתה8 

 הממונה יפרסם לציבור את סטנדרט כשרות המועצה8 (6

גוף נותן הכשר יפרסם אם הוא פועל לפי סטנדרט כשרות מועצה או סטנדרט  (1

כשרות אחר, וככל שהוא פועל לפי סטנדרט כשרות אחר, הוא יפרסם גם את 

 פירוט סטנדרט כשרות זה8 

 ביטול תעודת הכשר:  8ד
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עה גוף נותן הכשר תעודת הכשר שנתן לבית אוכל, למצרך או ביטל או הש (1

 לייצור של מצרך, יודיע על כך לממונה ויציין את סיבת הביטול או ההשעיה8 

במקרים חריגים שייקבעו, שבהם התגלתה הפרה חמורה מצד בעל תעודת  (2

ההכשר, ומצא הממונה שלא ננקטו פעולות מספקות בעניין מצד גוף נותן 

לממונה הסמכות לנקוט אמצעים נגד בעל תעודת ההכשר ובכלל  ההכשר, תהיה

 זה לשלול ממנו את תעודת ההכשר8

לפני ביטול או השעיה של תעודת הכשר, תינתן לבעל תעודת הכשר זכות לטעון  (4

בעניין בפני הגוף נותן ההכשר או בפני הממונה, שמבקשים לבטל או להשעות 

 את התעודה, לפי העניין8

 או השעיה של תעודת הכשר תפורסם לציבור8 החלטה על ביטול (3

תיבחן האפשרות להעלות את שיעור הקנסות המינהליים שהממונה רשאי  (9

 להטיל בגין הפרות בתחום הכשרות8

ייקבעו הוראות שיבטיחו כי אם בוטלה או הותלתה תעודת הכשר בשל פגם  (6

קבל מהותי בפעילות בית העסק בכל הנוגע לכשרות, בעל בית העסק לא יוכל ל

תעודת הכשר מגוף נותן הכשר אחר, אלא בכפוף לתנאים שיקבע הממונה, 

ובכלל זה, במקרים חריגים ובכפוף לכל דין, לעניין תקופת זמן שבה לא יוכל 

 בעל העסק לקבל תעודת הכשר8

 יבוא: 8ה

במהלך הליכי החקיקה תיבחן קביעת הסדר למתן רישיונות למי שייתן תעודת  (1

רישיון למתן הכשר למוצרים מיובאים(  -הלן הכשר למצרכים מיובאים )ל

ובהתאם ייקבעו הוראות בעניין התנאים לקבלת רישיון כאמור ותנאים שיחולו 

 על מי שקיבל רישיון כאמור8

במהלך הליכי החקיקה תיבחן האפשרות שהממונה יהיה בעל הסמכות  (2

הבלעדית להעניק רישיון למתן הכשר למוצרים מיובאים ולמתן תעודת הכשר 

 קבעו8  ילמוצר מיובא בתנאים שי

בית עסק לא יהיה רשאי להציג תעודת הכשר או כל מצג בכתב לרבות מסמך אחר  8ו

 המעיד על כשרותו, ככל שהוא ניתן מאדם או תאגיד שאינו גוף נותן הכשר8

)א(, במהלך הליכי החקיקה תיבחן האפשרות לשלב את 1על אף האמור בסעיף  8ז

הדתיות במערך הכשרות החדש שיוקם תוך וידוא  הרבנים המקומיים ואת המועצות

 קיומה של תחרות מלאה בין כלל גופי נותני ההכשר8

 הוראות מעבר:  8ח
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בתקופה של שנה מיום פרסומו של תיקון החקיקה, ימשיכו הרבנים המקומיים  (1

להעניק תעודות הכשר, והמועצות הדתיות תמשכנה לספק את המעטפת 

הכשר, ואולם בתקופה זו רב מקומי יהיה המינהלית הכרוכה במתן תעודות 

רשאי לתת תעודת הכשר גם מחוץ לתחום השיפוט של המועצה הדתית שאליה 

 הוא משתייך8

(, ביחס לרב מקומי 1השר יהיה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף ) (2

ולמועצה דתית, לתקופות נוספות של חצי שנה, ובלבד שהתקופה הכוללת לא 

במצטבר, והכל אם מצא כי טרם הושלמה ההיערכות  תעלה על חמש שנים

הדרושה לשם הספקת שירותי כשרות בתחום השיפוט של המועצה הדתית 

 נטית באמצעות גופים נותני הכשר8  ווהרל

לרשום את הודעת השר לשירותי דת כי בכוונתו לפנות לנציבות שירות המדינה בנוגע  8 2

זה בנוגע להיות הממונה בעל מומחיות לאופן המינוי ותנאי הכשירות לתפקיד ובכלל 

 הלכתית8

  –בהחלטה זו  8 4

פעולות שמבצע בישראל עובד של גוף נותן הכשר, שנועדו לוודא את  –"שירותי השגחה" 

עמידת בית אוכל, מצרך וייצור של מצרך בתנאי סטנדרט כשרות או סטנדרט כשרות 

ורך בקרה לאחר מתן אחר, לצורך מתן תעודת הכשר וכן פעולות כאמור שמבוצעות לצ

 ;תעודת ההכשר

 שירותי השגחה ומתן תעודות הכשר8 –"שירותי כשרות" 

  

 רפורמה בשירותי הדואר בישראל - 82.21..18.של הממשלה מיום  211 החלטה מספר 
  
  
מ ח ל י ט י ם, כחלק ממדיניות הממשלה להקלת הרגולציה ולטיוב אספקת שירותי הדואר  

הכספיים לכלל הציבור בכל רחבי מדינת ישראל, על רקע הפרטת חברת דואר והשירותים 

 מס' לענייני הפרטהדת השרים ת ועוחברת הדואר( בהתאם להחלט –ישראל בע"מ )להלן 

החלטת ההפרטה(  –)להלן  .2.2ינואר ב 21מיום  .1מח/מס' ו      .2.1ביולי  2מיום  1מח/

דה המייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי ובהתבסס על ההמלצות המעודכנות של הווע

המלצות ועדת רוזן(, למכתב שר  –)להלן  .2.2בספטמבר  16דואר בתחום השמור מיום 

מכתב האימוץ(  –בדבר אימוץ המלצות ועדת רוזן )להלן  .2.2באוקטובר  .2התקשורת מיום 

סם להערות , שפור2.21-ולתזכיר חוק הדואר )תיקון מס'8888( תיקונים שונים, התשפ"א

, המבוסס על המלצות ועדת רוזן )תזכיר חוק הדואר –)להלן  2.21במאי  .1הציבור ביום 

 ומכתב האימוץ:
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לצורך הקלת הרגולציה ולטיוב אספקת שירותי הדואר והשירותים הכספיים, לתקן את  8 1

חוק הדואר(, בהתאם לתזכיר חוק הדואר ובעריכת  -)להלן  19.6-חוק הדואר, התשמ"ו

 בו, על פי, בין היתר, העקרונות הבאים: שינויים

לפתוח את שירותי הדואר בתחום השמור, כהגדרתו בחוק הדואר, הניתנים כיום על  8א

 ידי חברת הדואר בלבד, לתחרות8

א)ד( לחוק הדואר הקובעים את חובתה של חברת הדואר 9-א)ג( ו9לבטל את סעיפים  8ב

ים על השירותים לקבל מראש את אישור שר התקשורת למתן שירותים נוספ

המפורטים ברישיון הכללי של חברת הדואר, ובלבד שמתן שירות כספי על ידי חברת 

יקבע כי מתן יהדואר לא יהיה פטור מקבלת אישור שר התקשורת מראש8 חלף זאת 

שירותים נוספים, למעט שירותים כספיים כאמור, יהיה כפוף למסירת הודעה לשר 

 ם תחילת אספקת השירות8 שעות טר .3-התקשורת, לא יאוחר מ

)ב( לעיל, כי חברת הדואר תהא רשאית לתת שירות הדפסה 1בהמשך לסעיף  ,לקבוע 8ג

של דבר דואר באמצעות בית דפוס שהוא תאגיד נפרד שחברת הדואר אינה מחזיקה 

בו אמצעי שליטה, או שהיא מחזיקה בו אמצעי שליטה, בשיעור שאינו עולה על 

יין זה ברישיונה8 השר יהיה רשאי לאשר לחברת השיעור שקבע שר התקשורת לענ

הדואר לתת שירות הדפסה ללקוח פרטי שלא באמצעות תאגיד נפרד כמפורט לעיל, 

 קבע ובלבד שנוכח כי הדבר לא יפגע בתחרות בתחום הדואר8 יבהתאם לתנאים שי

ג)א( לחוק הדואר באופן שתבוטל חובתו של שר התקשורת, 9לתקן את סעיף  8ד

שר האוצר, לקבוע תקני איכות ושירות לעניין מתן שירותים  בהתייעצות עם

בסיסיים ולקבוע כי שר התקשורת יהיה רשאי לקבוע תקני איכות ושירות, בכפוף 

 להתייעצות עם שר אוצר8

לתקן את חוק הדואר באופן שיצומצם הפיקוח על התעריפים להם כפופה חברת  8ה

 הדואר וזאת באמצעות: 

שר התקשורת באישור שר האוצר יקבע בתקנות ביטול ההסדר הקיים לפיו  (1

תשלומים ביחס לשירותים המנויים בתוספת לחוק הדואר, וכן ביטול התנאי 

לפיו סמכות הרשות של שר התקשורת, באישור שר האוצר לקבוע תשלומים 

 הינה רק ביחס לשירותים שאינם מופיעים בתוספת8 

י לקבוע תשלומים לכלל קביעה כי שר התקשורת, באישור שר האוצר, יהא רשא (2

שירותי הדואר שמספק בעל רישיון כללי, לרבות תשלומים מרביים או 

 מזעריים8 

קביעה כי בגין כל שירות דואר שלא נקבע לו תשלום לפי חוק,  או שנקבע לו  (4

 תשלום מירבי או מזערי, ידרוש בעל רישיון כללי תשלום סביר8 
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כללי להודיע לו מראש, להורות לבעל רישיון  שורתלהסמיך את שר התק (3

בהתאם למתכונת שקבע, על תשלום שבכוונתו לדרוש בעד שירות כאמור 

( וכן על כל שינוי בתשלום כאמור, בטרם מתן השירות או ביצוע 4)ה()1בסעיף 

השינוי, וכן  לדרוש מידע מבעל רישיון כללי,  וכן להסמיך את שר התקשורת 

תו גובה בעל רישיון כללי אינו לתת הוראות בכל מקרה בו ראה כי המחיר או

 א דורש בעד שירות דואר תשלום שמעורר חשש לפגיעה בתחרות8 וסביר או שה

לקבוע כי לשר התקשורת, באישור שר האוצר, יהיה שיקול דעת בקביעת מנגנון  (9

 (28)ה()1קבעו בתקנות בהתאם לסעיף יהצמדה לתשלומים שי

ם בהוראות חוק הדואר, לתקן את על מנת להבטיח עמידת בעלי הרישיונות וההיתרי 8ו

חוק הדואר באופן שירחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של משרד התקשורת 

בעל  –במטרה לאפשר פיקוח יעיל על בעל רישיון כהגדרתו בחוק הדואר )להלן 

 רישיון( כמפורט להלן:

עניינים  ,להסמיך את שר התקשורת לקבוע ברישיון או בהוראת מינהל (1

)א( לחוק הדואר לגביהם, ידרשו אישור 94על פי הוראות סעיף שקביעת כללים 

מראש של השר8 בנוסף, לתקן את חוק הדואר, כך שתובהר חובת פרסומם 

)א(, לרבות כל כלל חדש או שינוי כלל קיים  94לציבור של כללים כאמור בסעיף 

ימים טרם כניסתם לתוקף8 לקבוע כי בעל רישיון ימסור הודעה לשר  13

אודות כלל חדש או שינוי כלל קיים טרם כניסת הכלל או שינוי  התקשורת

  הכלל לתוקף8

סעיף "פיקוח על מתן  1יתווסף בפרק ו'ילתקן את חוק הדואר באופן בו  (2

שירותים שאינם השירותים הכספיים" ולקבוע בו הוראות, בין היתר לעניין 

כניסה  הסמכת פקחים, הקניית סמכויות לפקחים לדרישת ידיעות ומסמכים,

 למקום שבו פועל בעל רישיון או מי מטעמו, סמכויות לערוך בדיקות ומדידות8

הסמכת המנהל הכללי של משרד התקשורת והמפקח על השירותים הכספיים  (4

בנק הדואר(, לבצע בירור מנהלי, אם  –לעניין חברת בנק הדואר בע"מ )להלן 

פרו הוראה לפי חוק יש להם יסוד סביר להניח כי בעל רישיון או החברה הבת ה

יקבע ביחס לבנק הדואר בלבד, כי יהדואר8 לתקן את חוק הדואר, באופן בו 

מפקח או פקח יהיה רשאי לגלות מסמך שהגיע אליו מכוח תפקידו, בכל הנוגע 

לשירותים הכספיים, גם לצורך הליך פלילי8 בהמשך לכך, לקבוע בסעיף 

ם מקבל שירות כספי )א( כי חברת הדואר תשמור גם כל התכתבות ע1ז..

 לפחות שבע שנים8

להגדיל את סכומי העיצומים הכספיים הקבועים כיום בחוק הדואר8 כמו כן,  (3

ב לחוק הדואר, בגינן ניתן להטיל 1.9תעודכן רשימת ההפרות המנויות בסעיף 

עיצום כספי, בין היתר באופן שהמנהל הכללי של משרד התקשורת יהיה 
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אדם הנותן שירותי דואר בתחום המוסדר בלא מוסמך להטיל עיצום כספי על 

 א לחוק הדואר18רישיון או היתר, בניגוד להוראות סעיף 

 לקבוע בחוק הדואר מנגנון של התראה מנהלית קודם להטלת עיצום כספי8  (9

(, באופן שביצוע 11תיקון  –)להלן  2.12-(, התשע"ב11לתקן את חוק הדואר )תיקון מספר  8 2

הדואר ובין חברת בנק הדואר שצפויה להיכנס לתוקף ב"יום ההפרדה המבנית בין חברת 

היום הקובע( לא תהיה עוד בגדר חובה8 בנוסף מוצע  –)להלן  11הקובע" כהגדרתו בתיקון 

, תוך הותרת סמכותו של שר 2.26לתקן את הגדרת היום הקובע כך שייקבע לסוף שנת 

אה שמתקיימים התקשורת להקדים את היום הקובע, בצו, לבקשת החברה ואם ר

כפי שיעודכנו בהחלטה זו, וכן יהיה רשאי הוא  11התנאים המוקדמים כהגדרתם בתיקון 

שטרם  11לקבוע תנאים נוספים8 בחלוף התקופה האמורה, תבוטלנה הוראות תיקון 

 נכנסו לתוקף8 

ם תכלול את כך שרשימת התנאים המוקדמי 11)ב( לתיקון 91בהמשך לכך, יתוקן סעיף 

הבת לשר כי באפשרותה לתת את השירותים הכספיים  תחברים: הודעת התנאים הבא

בעצמה או באמצעות חברת הדואר, וזאת ללא הגבלת מועדים למתן הודעה כאמור וללא 

 118)ב( לתיקון 91( לסעיף 4)-(2צורך בקביעת הסכם, וההוראות הקבועות בפסקאות )

ב)א( לחוק 9לפי סעיף  לפעול בהתאם לסמכותם ,להטיל על שר התקשורת ושר האוצר 8 4

לקביעת תעריף שבעל היתר ישלם לבעל רישיון כללי עבור שירותי חלוקת דבר  ,הדואר

 דואר בתאי חלוקה במרכזי חלוקה ותאי דואר שכורים8

בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה, לתקן את תקנות  ,להטיל על שר התקשורת 8 3

הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל 

, בהתאם להמלצות ועדת רוזן ומכתב האימוץ ולעניין ...2-המדינה(, התשס"ח

 השירותים הכספיים בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק

, שאומצו על ידי שר 2.13בדצמבר  3הדואר ושירותיהן בראשות ד"ר זיו רייך מיום 

באופן שיבוטלו שירותי הדואר שאינם  2.13בנובמבר  11התקשורת ושר האוצר ביום 

שירותים כספיים הקבועים בתקנות אלו ובמקומם לקבוע את השירותים הבאים או 

" בארץ, משלוח חבילות 23ר "דואר חלקם: משלוח דבר דואר רגיל, רשום ודואר מהי

זרים לעיוורים בארץ ובחוץ לארץ יבארץ, הפניית דבר דואר בארץ, משלוח כתבים ואב

דרך האוויר, מכירת בולים, משלוח דבר דואר רגיל ורשום לנמען בחוץ לארץ דרך האוויר, 

בנוסף, יוסרו מן התקנות האמורות  משלוח חבילה לנמען בחוץ לארץ דרך האוויר8

 ירותים כספיים ללקוחות עסקיים ושירותים לעסקים8 ש

להטיל על שר התקשורת לתקן את תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי  8 9

, באופן שיבוטלו התשלומים הקבועים בתקנות 1..2-)ג( לחוק(, התשס"ח-)א( ו41סעיף 

ב בודד אלו ובמקומם לקבוע תשלומים עבור השירותים הבאים או חלקם: שירות מכת
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, מכתב בודד למשלוח לחו"ל דרך האוויר, מכתב בודד בשירות דואר 23בשירות דואר 

 רשום בארץ ומכתב בודד בשירות דואר רשום לחו"ל דרך האוויר8 

לרשום את הודעת שר התקשורת על תיקון רישיון חברת הדואר שיבוצע לאחר תיקוני  8 6

המלצות ועדת רוזן ומכתב חוק הדואר והתקנות המפורטות בהחלטה זו, בשים לב ל

ת נקודות מסירה לחבילות ודואר סהאימוץ, ובפרט לצורך קביעת אמות מידה לפרי

 רשום, עדכון הקריטריונים לפריסת יחידות דואר והסרת פירוט יחידות הדואר8

ג לחוק 1רשום את הודעת שר התקשורת על תיקון ההיתרים שהוענקו מכוח סעיף ל 8 1

חוק הדואר והתקנות המפורטות בהחלטה זו, בשים לב  הדואר, שיבוצע לאחר תיקוני

הוועדה ומכתב האימוץ ובכלל כך, מתן אפשרות לבעל היתר לספק  להמלצות המעודכנות

 כל שירות דואר בתחום השמור8  

  

תכנית לאומית לשיפור הרגולציה  - 82.21..18.של הממשלה מיום  .21 החלטה מספר 
 ותיקון החלטות ממשלה

  
  
במסגרת מדיניות הממשלה לפעול להעלאת הפריון, קידום התחרות, הורדת ,  ם י ט י ל ח מ 

יוקר המחיה, קידום של רגולציה חכמה ולהפחתת הנטל הרגולטורי העודף, ובמטרה לסייע 

ות למשק ולכלכלה הישראלית להתאושש ממשבר התפרצות נגיף הקורונה, ובהמשך להחלט

 –)להלן  "הפחתת הנטל הרגולטורי", שעניינה 2.13באוקטובר  22מיום  .211מס' הממשלה 

יישום המלצות  –רגולציה חכמה ", שעניינה .2.1בדצמבר  24מיום  .349(, מס' .211החלטה 

 OECD-( ובהמשך לדוח ה.349החלטה  –)להלן  "ותיקון החלטת ממשלה OECD-ארגון ה

ת להחלט 11דוח צוות רגולציה חכמה שהוקם לפי סעיף ו .2.1ביולי  19שהוצג לממשלה ביום 

)להלן  2.21ביולי  6והוגש לראש הממשלה ולשרי האוצר והמשפטים ביום  .349 הממשלה מס'

 דוח צוות רגולציה חכמה(, לקבוע כמפורט להלן: –

 מיסוד תשתיות ארוכות טווח לרגולציה חכמה במדינת ישראל 

 8חכמה לאמץ את עקרונות דוח צוות רגולציה 8 1

 להלן קישור לדוח:

report-recommendation-https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/corona 

ר את עבודת הממשלה באופן במטרה למסד תשתיות ארוכות טווח לרגולציה חכמה, לשפ 8 2

שיוביל להעלאת הפריון, להגברת התחרות, לקידום עסקים קטנים ובינוניים, להפחתת 

יוקר המחיה, לקידומה של רגולציה חכמה ולהפחתת הנטל הרגולטורי העודף, לעגן בחוק 

הוראות לעניין תהליך גיבושה של רגולציה, וכן להקים בחוק רשות אשר יינתנו לה 

 ל כמפורט להלן:וחוק יסודות הרגולציה( והכ –תחום הרגולציה )להלן סמכויות ב

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/corona-recommendation-report


16.  /463 

 עקרונות מנחים למדיניות רגולציה חכמה  8א

לקבוע שמטרת חוק יסודות הרגולציה תהיה לקדם מדיניות רגולציה חכמה  (1

שתאפשר את הגשמת התכליות העומדות ביסוד הרגולציה וקידום בישראל, 

וזאת נטל רגולטורי עודף, ך הפחתת תפקידיו של הרגולטור על פי דין תו

בהתחשב בעלויות הציות לרגולציה והשלכותיה הישירות והעקיפות על קידום 

 הכלכלה והחברה8 

 מדיניות רגולציה חכמה תתבסס על העקרונות הבאים:  (2

וזכויות  אינטרסים ציבורייםוקידום של הרגולציה תיקבע לשם שמירה  (א

 ;ביצוע תפקידי הרגולטור על פי דיןולשם  אינטרס מוגן( –אדם )להלן 

 בהם היא נדרשת; שרגולציה תיקבע רק במקרים  (ב

בכלכלה תחרותית ובהפחתת יוקר במידת האפשר הרגולציה תתמוך  (ג

  ;המחיה

למשק תוך איזון לחברה והרגולציה תיקבע במטרה להביא תועלת מרבית  (ד

ים המושפע האינטרסים הציבורייםהזכויות ומכלול אינטרס מוגן, בין 

על פי ככלל ווהשפעותיה הכלכליות והחברתיות  עדרהימהרגולציה או מה

 ניהול סיכונים;

יעשה יתהליך קביעת ויישום הרגולציה יהיה מבוסס נתונים תומכים, ו (ה

 בשקיפות תוך שיתוף הציבור;

הרגולציה תיקבע במידת האפשר באופן דיפרנציאלי, בהתאמה לגודל של  (ו

 ולמידת הסיכון הנשקפת מהם;הגורמים הנדרשים ליישמה, 

לאומיים -בין               הרגולציה תיקבע ככלל על בסיס סטנדרטים  (ז

מדינות מקובלים ומיושמים או על דרישות רגולטוריות החלות במדינות 

לאומית -רגולציה בין –)להלן  המפותחות עם שווקים משמעותיים

 רת;בהם ישנן נסיבות המצדיקות אחשלמעט במקרים  מקובלת(

הרגולציה תהיה עקבית, נגישה, בהירה לציבור ובמידת האפשר ניתנת  (ח

 ליישום ולניהול באמצעים דיגיטליים;

רגולציה תיקבע במידת האפשר באופן שמגביר את התיאום, שיתוף  (ט

פעולה והעברת המידע בין הרגולטורים השונים וצמצום של חפיפות 

 ודת הממשלה8וסתירות, תוך דגש על הפחתת עומס ביורוקרטי בעב
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מופקד כל רגולטור והשיקולים שעליו לשקול  ןעליהשלקבוע כי לצד המטרות  (4

לפי כל דין, רגולטורים יפעלו ברוח עקרונות מדיניות הרגולציה החכמה והם 

יהיו מוסמכים לשקול שיקולים הנדרשים לכך, ובכלל זאת את עלויות הציות 

 לרגולציה8 

 חובות תהליכיות בקביעת רגולציה  8ב

ואו ליזום, לקבוע או לשנות רגולציה )למעט חקיקה ראשית(, יקבע רגולטור בב (1

בו יבחן בדיעבד האם ובאיזו מידה השיגה הרגולציה את יעדיה והאם שמועד 

 שנים 9נטיות8 קבע הרגולטור מועד, לא יעלה המועד על וומטרות אלו עדיין רל

השפעה בהם הרגולציה בעלת שבמקרים ממועד כניסת הרגולציה לתוקף 

שנים נוספות מטעמים שיירשמו8 ביתר  9משקית וניתן להאריך מועד זה בעוד 

יפרסם הרגולטור  ,בחלוף המועד שנקבע שנים8 .1המקרים לא יעלה המועד על 

את מסקנותיו לציבור8 רגולטור רשאי לקבוע שהרגולציה שהוא מבקש לקבוע 

 ים הבאים:אינה מצדיקה קביעת הוראה של בחינה בדיעבד כאמור מהטעמ

הליך הבחינה יהיה לא מידתי ביחס למידת ההשפעה הכלכלית של  (א

 ההוראה8

הליך הבחינה יהיה לא רצוי מטעמים מיוחדים שיירשמו, כגון צורך גבוה  (ב

 בוודאות לפרק זמן ארוך יותר8 

לאומית אשר נקבעה על ידי ארגון -הרגולציה מהווה אימוץ אמנה בין (ג

 לאומי או מהווה עדכון הנדרש בגין שינוי באמנה כאמור8 -מקצועי בין

במסגרת פרסום מסקנות הבחינה בדיעבד לציבור, יפרסם הרגולטור את מועד 

הבחינה העיתית הבאה שתהיה בפרק זמן של חמש עד עשר שנים ממועד 

 ודמת8  הבחינה הק

רגולטורים יפרסמו את כלל הרגולציה בתחומם שבתוקף במרשם רגולציה  (2

מיום הקמת המרשם שישה חודשים או  2.22ביוני  1ממשלתי אחוד, החל מיום 

מרשם  –לפי הודעה שיפרסם יושב ראש הרשות, המאוחר מביניהם )להלן 

שנה 8 פרסום רגולציה שבתוקף שאינה חקיקה ראשית או חקיקת מהרגולציה(

יעשה שנה מיום הקמת המרשם או במועד מאוחר יותר שיקבע ראש הממשלה י

 בצו8

להטיל על צוות בראשות משרד ראש הממשלה ובהשתתפות משרד המשפטים,  (4

משרד האוצר ומערך הדיגיטל הלאומי, לגבש את אופן הפעולה ליצירת ממשק 

מפוקחים שינגיש את כלל הרגולציה לציבור הנוסף על מרשם הרגולציה תומך 
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 ולציבור בצורה שקופה וברורה; הממשק התומך ינגיש את המידע לעסקים

 8 מבטםבצורה המותאמת לנקודת 

לצד זאת, במקרים תהליך דיגיטלי8  תיושם באמצעותכלל הרגולציה החדשה  (3

נטיות ניתן יהיה לקיים ווהמתאימים ובשל שיקולי נגישות לאוכלוסיות רל

 בנוסף גם תהליך לא דיגיטלי8

 רגולציהלענייני סוד ועדת שרים מי 8ג

ועדת שרים לענייני  כי הממשלה תהיה רשאית לפעול באמצעותלעגן בחוק  (1

שהרכבה ייקבע בחוק, ותפקידיה יכללו בכל ועדת השרים(  -רגולציה )להלן 

 את התפקידים הבאים:מקרה 

אישור רגולציה שקבעה לגביה הרשות שדוח השפעות הרגולציה בעניינה  (א

 ( להלן; 11)ה()2דעת שלילית, כמפורט בסעיף קיבל חוות 

לבחון את הצורך בקביעת מועד תפוגה לרגולציה שהתקיים לגביה האמור  (ב

( להלן ולקבוע את התפוגה ככל שמצאה כי קיים צורך 9)ו()2בסעיף 

 כאמור8 

 הקמת רשות הרגולציה  8ד

להקים רשות רגולציה כיחידת סמך עצמאית ומקצועית במשרד ראש  (1

 הרשות(, שתפעל למימוש מטרות החוק8  –לן הממשלה )לה

 שה חברים, בהתאם למפורט להלן: יהרשות תכלול ש (2

יושב ראש הרשות, שתמנה הממשלה לפי הצעת ראש הממשלה  (א

יושב ראש  –)להלן והוא יהיה מנהל הרשות בהתייעצות עם שר האוצר 

 הרשות(8 

ם המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או עובד בעל מומחיות בתחו (ב

 הרגולציה שימנה המנהל הכללי מקרב עובדי משרדו8

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו8  (ג

או  שימנה היועץ המשפטי לממשלההמשנה ליועץ המשפטי לממשלה  (ד

 עובד משרד המשפטים מטעמו8

נציג מקרב הציבור שימנה שר האוצר בעל מומחיות ברגולציה ותואר  (ה

 מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדת איתור8אקדמי מתאים 
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נציג מקרב הציבור שימנה שר המשפטים בעל מומחיות ברגולציה ותואר  (ו

 אקדמי מתאים מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדת איתור8

יעוגנו בחוק, תוך  םוהתנאים להפסקת כהונתחברי הרשות תנאי המינוי של  (4

 8םומקצועיות םת עצמאותקביעת ההסדרים המתאימים להבטח

חברי הרשות שהם נציגי הציבור ימונו לתקופה של שלוש שנים, וניתן לחזור  (3

למנותם לתקופת כהונה אחת נוספת בת שלוש שנים8 יתר חברי הרשות ימונו 

 מתוקף תפקידם8

 הסדרים לעניין מניעת ניגודי עניינים של חברי הרשות ייקבעו בחוק8   (9

 לנציגי הציבור ברשות ישולם גמול כפי שיקבע שר האוצר8  (6

 תפקידי הרשות יהיו: (1

בקרה על תהליכי גיבוש וקביעה של רגולציה, ובכלל זה בדיקה  (א

 מתודולוגית של איכות תהליכי הערכת השפעות הרגולציה;

 בדיקה, מדידה והערכה של הרגולציה שבתוקף ומתן המלצות לשיפורה; (ב

ושיתוף פעולה בין רגולטורים וגישור במחלוקות בין קידום תכנון, תיאום  (ג

 רגולטורים;

וייעוץ לרגולטורים בענייני מדיניות רגולציה וקידום הכשרה  ליווי (ד

 בעניינים אלו;

ייעוץ לממשלה בענייני מדיניות רגולציה, ובכלל זאת בעניינים הנוגעים  (ה

ופיתוח לעיצוב המערכת הרגולטורית ופיתוחה, וכן עריכת מחקרים 

 בעניינים אלו8 המתודולוגיה הממשלתית 

 תקציב הרשות ייקבע בתכנית נפרדת בחוק התקציב8  (.

, סעיף .196-התשכ"ח     ( לחוק רישוי עסקים, 2ב)ב()12לתקן את סעיפים  (9

)א( 1וסעיף  2.12-א)א( לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב126

ון ארוז מראש, לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מז

, כך, שיושב ראש הרשות, או עובד הרשות מטעמו, יכהן גם 2.13-התשע"ה

; לעניין זה כיושב ראש הוועדות המייעצות שהוקמו מתוקף סעיפים אלה

( להלן כי הרשות לא 9)ה()2לקבוע כי הרשות תקבע בהנחיות האמורות בסעיף 
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דות המייעצות בהם התקיים הליך היוועצות עם אחת הוועשתייעץ במקרים 

  המפורטות לעיל8

הרשות תציג אחת לשנה לראש הממשלה את תכנית העבודה השנתית שלה  (.1

()ה(8 במסגרת זאת תציג הרשות 1)ד()2-()ב(1)ד()2לעניין תפקידיה לפי סעיפים 

(, את תכניות ההכשרה 1)ו()2את תכנית בחינת מלאי הרגולציה כאמור בסעיף 

כוונת לפתח לצורך שיפור המערכת אותם היא מתשהצפויות ואת הכלים 

 הרגולטורית8  

הרשות תמסור אחת לשנה לממשלה, באמצעות ראש הממשלה, דוח מפורט על  (11

מצב הרגולציה בישראל8 ראש הממשלה יניח את הדוח על שולחן הכנסת8 הדוח 

 לכל אלו: יכלול בין היתר התייחסות

ם משמעותיים ( ואירועי1)ד()2אופן יישום תפקידי הרשות בהתאם לסעיף  (א

לעניין זה יכלול הדוח פירוט על ההכשרות שביצעה  הקשורים בפעולתה;

הרשות, שולחנות עגולים שקיימה עם הרגולטורים ובעלי העניין, תהליכי 

ליווי של רגולטורים בקביעה או טיוב של רגולציה, והכלים שהעמידה 

 הרשות לרגולטורים לצורך ביצוע תפקידם8 

עדי ההפחתה שקבעה להם הממשלה כמפורט עמידת הרגולטורים בי (ב

   8(1)ט()2בסעיף 

עמידת הרגולטורים בחובתם לבחינה בדיעבד של אפקטיביות ל  (ג

 8(1()ב()2הרגולציה לפי סעיף )

ואיכות תהליכי קביעתה8  בשנה האחרונה  היקף הרגולציה שפורסמה (ד

במסגרת זו תפרסם הרשות גם את משך הזמן שאורכים הליכי ההיוועצות 

 ה8עימ

נטיים תועבר להתייחסות כל רגולטור בתחומו ווטיוטת הדוח בעניינים הרל

 טרם הפרסום8

 פני הממשלה את הדוח השנתי8 ליושב ראש הרשות יציג  (12

עם קום הרשות, תקבע הרשות יעדים מדידים לבחינת אפקטיביות חוק יסודות  (14

רם יעדים אלו יפורסמו להערות הציבור ט הרגולציה ואפקטיביות פעילותה8

 קביעתם ולאחר מכן יפורסמו לציבור בנוסחם הסופי8 

שנים מיום חקיקת חוק יסודות הרגולציה דוח  9הרשות תגיש לממשלה לאחר  (13

הבוחן את האפקטיביות של החוק, לרבות הצורך בהמשך קיומה של הרשות 

ושל החוק בהתאם ליעדים מדידים שנקבעו כאמור8 בחינה עיתית כאמור 
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הדוח יפורסם להערות הציבור טרם שנים8  1ף כל תמשיך להתקיים בחלו

 הגשתו לממשלה ולאחר מכן יפורסם לציבור בנוסחו הסופי8

חובת היוועצות של רגולטור עם הרשות בנוגע להליכי הערכת השפעות רגולציה  8ה

 וסמכות הרשות לפקח על איכות תהליכים אלה 

לערוך תהליך לקבוע כי רגולטור המבקש ליזום או לקבוע רגולציה ומחויב  (1

או החלטות  .349-ו .211הערכת השפעות רגולציה לפי החלטות ממשלה מס' 

רגולטורים בביצוע של הליך הערכת השפעות  ממשלה עתידיות שבהן יחויבו

יפנה לרשות, בכתב, ויצרף דוח בדבר , דרישות בקשר לכך תוך קביעתרגולציה 

 הערכת השפעות הרגולציה המוצעת לשם היוועצות ברשות8

ימים אם בכוונתה  13פנה הרגולטור לרשות, תודיע לו הרשות בכתב בתוך  (2

 לייעץ לו8 

הודיעה הרשות לרגולטור כי בכוונתה לייעץ לו, תמסור לו את חוות דעתה על  (4

 .4-הדוח בדבר השפעות הרגולציה, בכתב, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ

(; חוות הדעת תכלול מסקנות 2הימים האמורים בסעיף קטן ) 13ימים מחלוף 

 בדבר הליך הערכת השפעות הרגולציה שנעשה, כמשתקף מהדוח, מנומקות

חוות הדעת לא תכלול מסקנות בדבר האיזון והמלצות לשיפור, ככל שנדרש; 

שביצע הרגולטור בין השיקולים השונים לצורך הבחירה בחלופה הרגולטורית 

ולא תכלול המלצה על חלופת המדיניות שעל  עוניין לקדםאותה הוא מש

 8 הרגולטור לאמץ

ימים  .4-( ב4להאריך את המועד האמור בסעיף קטן ) תהיה רשאיתהרשות  (3

 מטעמים שיירשמו8 בהם השתכנעה כי קיים צורך לעשות כן נוספים

בהם ש( הרשות תהיה חייבת לייעץ במקרים 2על אף האמור בסעיף קטן ) (9

 בעלת השפעה משקית8הרגולציה 

לא הודיעה הרשות על כוונתה לייעץ לרגולטור בתוך התקופה האמורה בסעיף  (6

(, או הודיעה שאין בכוונתה לייעץ כאמור או לא מסרה לרגולטור את 2קטן )

( או התקופה שהוארכה 4חוות דעתה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן )

 תקיימה8 (, יראו בחובת ההיוועצות כחובה שה3) ןקט ףבסעי

ימים ממועד שבו הודיע יושב הרשות על הקמתה,  ..1תוך בהרשות תפרסם  (1

נוהל המפרט כיצד תגבש את חוות הדעת8 הנוהל יכלול  ,באופן נגיש דיגיטלית

הנוהל יפורסם לפיהן ייבחן דוח השפעות הרגולציה8 שבין היתר אמות מידה 

 להערות הציבור8



166  /463 

באופן דיגיטלי ונגיש הציבור,  לעיוןשל הרשות יפורסמו הסופיות חוות הדעת  (.

ולאחר פרסום טיוטת הרגולציה ודוח הערכת  בתום הליך הבקרה  לציבור

 השפעות הרגולציה לעיון הציבור;

הנחיות באופן נגיש דיגיטלית  ימים ..1תוך ב להנחות את הרשות לפרסם (9

שיכללו התייחסות לעניין מדיניות יישום חובת ההיוועצות על ידי הרשות, 

 נושאים הבאים: ל

או לייעץ  לא לייעץ בעניינםשתבחר  ,ככלל ,סוגי המקרים שבהם הרשות  (א

 אלו: , לרבות בקבועי זמן קצרים יותר

 הרגולטור פיתח מומחיות ביישום המתודולוגיה הממשלתית; (1)

 ;מפחיתה נטל רגולטוריבעיקרה רגולציה ה (2)

 ;מטילה עלויות ציות נמוכותהרגולציה  (4)

היקף שיקול הדעת של הרגולטור בקבלת ההחלטה על ההסדר  (3)

 הרגולטורי המוצע מצומצם; 

  הרגולטור פנה לרשות וציין כי קיימת דחיפות בקידום הרגולציה; (9)

הרגולטור ניהל שיח מקדים משמעותי עם הרשות או עם גורמים  (6)

שנמצא שיש להם מומחיות בתחום הערכת השפעות רגולציה 

 ברגולטורים8

הליך וולונטרי לשיח מוקדם של הרגולטור עם הרשות להיוועצות אסדרת  (ב

 מוקדמת במסגרת תהליך הערכת השפעות הרגולציה )"פרה רולינג"(8

מצאה הרשות כי נפל פגם מהותי בתהליך הערכת השפעות הרגולציה, בהתאם  (.1

 ,דוח שלילי( –( )להלן 1לאמות המידה שיפורסמו בנוהל כאמור בסעיף קטן )

את טיוטת חוות דעתה לעיון והתייחסות הרגולטור בטרם  הרשותתעביר 

טיוטת חוות הדעת אצל  מונחתבה שהתקופה  ;פרסום חוות הדעת לציבור

 לקיום חובת ההיוועצות עם הרשות8 ספר במניין הימים יהרגולטור לא ת

בעלת השפעה )למעט חקיקה ראשית( הרגולציה נתנה הרשות דוח שלילי, ו (11

 לציה אלא בהתקיים אחד מאלה:לא תקודם הרגו משקית,
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הרגולטור תיקן את דוח השפעות הרגולציה וקיים הליך היוועצות מחודש  (א

עם הרשות לשם תיקון חוות הדעת והרשות הסירה את חוות הדעת 

 השלילית;

אישרה, אם זו לא הקימה את ועדת השרים,  ,או הממשלהועדת השרים  (ב

, שניתן לקדם את הודעתו של שר על רצונו לקדם את הרגולציהלאחר 

הודיע שר לוועדת השרים על רצונו לקדם את הרגולציה לא  הרגולציה8

קיבלה החלטה במשך שישה חודשים ממועד הפנייה יהיה רשאי השר 

להתקין את הרגולציה; ועדת השרים תהיה רשאית לקבל החלטה 

חודשים נוספים; הרשות תפנה לוועדת השרים  4-להאריך מועד זה ב

 חודש לפני חלוף אחת התקופות האמורות8 ותעדכן אותה 

שנה מיום הודעת יושב ראש הרשות על הקמת הרשות  לתוקףזה ייכנס  סעיף

 (8 1שהרשות תפרסם את הנוהל האמור בסעיף קטן ) ובכל מקרה לא לפני

 שיכלולקולות  ברוב עשהיי זה בסעיף האמור לגביו שהתקיים דוח אישור

 חברי רשות8  4לפחות 

(, פנה הרגולטור להיוועצות חוזרת לפי 4)-(2האמור בסעיפים קטנים )על אף  (12

ימים מיום קבלת  .4תוך ב()א(, תמסור הרשות את חוות דעתה 11סעיף קטן )

הפנייה8 לא מסרה הרשות לרגולטור את חוות דעתה במועד האמור, יראו 

 בחובת ההיוועצות כחובה שהתקיימה8 

העומד בראש אחד הרגולטורים או הגורם  השר הממונה על הרגולציה  (14

בהתרחש אירוע המחייב נקיטת פעולה  ,יהיה רשאי )י( 2האמורים בסעיף 

הוא אמון, לפטור מטעמים  ועלי ממשית באינטרס מוגןמידית מחשש לפגיעה 

חובת היוועצות עם הרשות ובתנאי שהרגולציה תיקבע ממיוחדים שיירשמו, 

מקה לו יפורסמו לצד דברי בהוראת שעה שלא תעלה על שנה; הפטור וההנ

 ההסבר8 

מחייב נקיטת פעולות ההכריזה הממשלה, כי מתקיים אירוע לאומי חריג  (13

מידיות, רשאית היא בהחלטה לפטור מחובת ההיוועצות את כל הרגולציה 

הקשורה לאירוע זה או חלקה8 פטור זה יינתן לתקופה שלא תעלה על שישה 

ופות נוספות של שישה חודשים חודשים והממשלה רשאית להאריך אותו בתק

 כל פעם8

 סמכויות הרשות לצורך הפחתת הנטל הרגולטורי העודף 8ו

תכנית עבודה שנתית  , בין היתר על בסיס שיתוף ציבור,הרשות תפרסם (1

טרם פרסום  ;במהלך השנה לבדוקאותה בכוונתה שהמפרטת את הרגולציה 
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ממליצים שהרשות שהם נושאים התכנית תפנה הרשות לרגולטורים לקבלת 

וכן תפרט בפניהם מהם  שבכוונתם לבחון,התייחסותם לעניין הנושאים  ,תבחן

לכלול בתכנית העבודה, יחד עם נימוקים  ישאותם לעמדתה שהנושאים 

 להכללת נושאים אלו8 

 את אלו:  ,בין היתר ,בקביעת תכנית העבודה תבחן הרשות (2

 ;המידע שיעלה מהציבור (א

 ;ת הרגולטוריםוהמלצ (ב

  ;תחום על הכלכלה והחברהה תת השפעמיד (ג

על רגולציה בין לאומית בתחום המידה שבה מתבססת הרגולציה  (ד

 ;מקובלת

  ;בפעם האחרונהבתחום בו נבחנה הרגולציה שהמועד  (ה

  על המפוקחים8 עלויות הציותהיקף הנטל של  (ו

הרשות תהיה רשאית לבחור נושאים מתוך תכנית העבודה השנתית שבעניינם  (4

וליתן לו המלצות לאחר שקיימה שיח מקדים עימו, תפנה לרגולטור, בכתב, 

לשיפור רגולציה, בצירוף דוח המפרט את התשתית העובדתית שבבסיס 

בטרם פנייה  באופן נגיש דיגיטלית;יפורסם , שהמלצותיה המצדיק את השינוי

סעיף זה לא יחול על הרשות תפעל למצות את השיח מול הרגולטור8  ,אמורכ

, כנוסחה .211להחלטה  14 רגולציות שמתקיים לגביהם האמור בסעיף

 המתוקן בהתאם להחלטה זו8

(, יחליט הרגולטור אם לפעול על פי 4המליצה הרשות כאמור בסעיף קטן ) (3

 39ההמלצה, או בתוך  ימים ממועד קבלת .9המלצתה או לדחותה וזאת בתוך 

ימים נוספים אם ניתנה לכך הסכמת הרשות8 החליט הרגולטור לדחותה, 

במהלך פרק הזמן הקבוע  ימסור את נימוקיו לרשות ויפרסם אותם לציבור

 8 תשובת הרגולטור כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות8לעיל

מעשרים  נקבעה או תוקנה הרגולציה )למעט חקיקה ראשית( לפני למעלה  (9

( או 3שנים, ולא נחה דעתה של הרשות מנימוקי הרגולטור לפי סעיף קטן )

שהרגולטור דחה את המלצתה מבלי לנמק עמדתו או שלא השיב בחלוף פרק 

, לאחר שהתקבלה החלטה (, תהיה הרשות רשאית3הזמן הקבוע בסעיף קטן )

מסור לבאמצעות ראש הממשלה,  חברי רשות, 4ברוב קולות שיכלול לפחות 

או לממשלה, אם  חוות דעת מפורטת בעניין הרגולציה האמורה לוועדת השרים
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8 חוות דעת הרשות תכלול מסקנות מנומקות זו לא הקימה את ועדת השרים

 והמלצות, והיא תפורסם לציבור8

את  ,אם זו לא הקימה את ועדת השרים ,או הממשלהקיבלה ועדת השרים  (6

(, רשאית היא להוציא צו המורה 9טן )חוות דעתה של הרשות כאמור בסעיף ק

על פקיעת תוקף הרגולציה לאחר שנתיים או יותר ממועד הוצאת הצו8 השר 

אם זו לא  ,ועדת השרים או הממשלהעל אותה רגולציה, באישור  הממונה

, רשאי להאריך את מועד פקיעת תוקף הרגולציה הקימה את ועדת השרים

; מטעמים מיוחדים שיירשמולתקופה שלא תעלה על חצי שנה בכל פעם 

בהם לצורך ביטול הרגולציה נדרש אישור או נדרשת היוועצות עם שבמקרים 

אחת מוועדות הכנסת, או נדרש אישור או היוועצות עם כל גורם אחר, יאושר 

שנה מיום הודעת יושב ראש הרשות  לתוקףזה ייכנס  סעיף הצו באותו ההליך;

 על הקמת הרשות8

(, יודיע על 4ול על פי המלצת הרשות כאמור בסעיף קטן )החליט הרגולטור לפע (1

ימים ממועד קבלת ההמלצה, ויפעל לאמץ את  .9תוך בכך לציבור ולרשות 

ההמלצה או חלופה מתאימה אחרת, מוקדם ככל האפשר ועד שנתיים ממועד 

ההודעה8 חלפו שנתיים ממועד ההודעה ולא שונתה הרגולציה האמורה, יראו 

 (48לצת הרשות לפי סעיף קטן )בכך דחייה של המ

 סמכויות הרשות בתחום קידום ושיתוף הפעולה בין הרגולטורים   8ז

כלל הרגולטורים יחויבו להגיש לרשות עד למועד שהרשות תקבע, תכנית  (1

המפרטת את כל הרגולציה שבכוונתם ליזום, לקבוע, לשנות, לבחון מחדש או 

תכנית רגולציה  –לגביה )להלן לבטל בשנה הקלנדרית העוקבת, תוך מתן פירוט 

שנתית(8 הרשות תפרסם את תכנית הרגולציה השנתית שיגישו הרגולטורים 

באופן מרוכז בפלטפורמה דיגיטלית הפתוחה לעיון הציבור בצירוף הפרטים 

 8ים ליצירת קשר עם כלל הרגולטוריםהנדרש

שלא רגולטור המבקש ליזום, לקבוע, לשנות, לבחון מחדש או לבטל רגולציה  (2

נכללה בתכנית הרגולציה השנתית לאותה שנה, לא יעשה כן, אלא מטעמים 

שיירשמו ובתנאי שעודכנה מוקדם ככל האפשר בתכנית הרגולציה השנתית 

שמפרסמת הרשות, ונקבעה הרגולציה בחלוף תשעים יום ממועד העדכון 

, באינטרס מוגןבהם ישנו חשש מיידי לפגיעה משמעותית שהאמור8 במקרים 

ה רשאי הרגולטור, תוך מתן נימוק בכתב שיפורסם, לקבוע את הרגולציה יהי

 במועד מוקדם יותר8 

 סמכויות כלליות  8ח
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לשם ביצוע עבודתה תהיה רשאית הרשות לדרוש מהרגולטורים מידע שקיים 

ברשותם או שלצורך מסירתו נדרש עיבוד מידע שאינו משמעותי בכפוף לשמירה על 

למעט מידע או ידיעות על ענייניו הפרטיים של  –מידע סודיות המידע; בסעיף זה, 

 19.18–אדם, כמשמעם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 תכנית שנתית להפחתת רגולציה  8ט

בעת אישור חוק התקציב על ידי הממשלה, תקבע הממשלה יעדי הפחתת רגולציה 

 לרגולטורים, כולם או חלקם; הרשות תדווח לממשלה על עמידה ביעדים אלו8 

 שויות רגולטוריותר 8י

( לא יחולו על רגולטורים שהוקמו 9)ו()2-( ו3)ו()2(, 11)ה()2לקבוע כי הוראות סעיפים 

בחוק כרשות, מועצה או נציבות ואשר נקבע בחוק כי תקציבם ייקבע בחוק תקציב 

, 19.9-שנתי בסעיף תקציב נפרד, כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 והרשות להגנת הפרטיות8

 גידים ציבוריים ורגולטורים פיננסייםתא 8יא

לקבוע בחוק חובה על תאגידים ציבוריים ורגולטורים פיננסיים בבואם לקבוע,  (1

 ליזום או לשנות רגולציה, לפרסם לציבור דוח שיכלול: 

 הצגה של הרגולציה, מטרותיה והצורך בה;  (א

 הצגה של עיקרי חלופות אחרות שנשקלו;  (ב

 גולציה; תיאור של התועלות הצפויות מהר (ג

תיאור של עלויות הציות לרגולציה והערכתן ככל שניתן, וכן תיאור  (ד

 השפעות עקיפות אחרות של הרגולציה על אינטרסים ציבוריים נוספים; 

 הערכה של חפיפות וסתירות צפויות למול רגולציה אחרת ככל שניתן;  (ה

 הצגה של תהליך שיתוף הציבור8 (ו

נסי יקבע ויפרסם הנחיות פנימיות לקבוע כי תאגיד ציבורי או רגולטור פינ (2

(; יובהר כי התאגידים הציבוריים 1לעניין ביצוע החובה לפי סעיף )

והרגולטורים הפיננסיים לא יהיו כפופים למתודולוגיה של הרשות בדבר אופן 

 הערכת השפעות רגולציה או יידרשו לבצע הליך היוועצות עמה8
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גיד ציבורי או רגולטור פיננסי ( אם תא1לקבוע כי לא תחול החובה לפי סעיף ) (4

 סבור כי מתקיים אחד מאלה, והוא פרסם לציבור את הנמקתו בעניין זה:

 ועלי באינטרס מוגן נדרשת נקיטת פעולה מידית מחשש לפגיעה ממשית (א

הוא אמון, ובתנאי שהרגולציה תיקבע בהוראת שעה שלא תעלה על שנה, 

( תוך זמן סביר לאחר 1או לחלופין שיפורסם דוח כאמור בסעיף )

 קביעתה8

בהשוואה למצב קודם לקביעתה, השפעת הרגולציה על המפוקחים או על  (ב

 אינטרסים ציבוריים אחרים היא בלתי משמעותית8

גרום לפגיעה ביציבותה של המערכת ול לעל( 1קיום החובה לפי סעיף ) (ג

הפיננסית ובפעילותה הסדירה, ביציבות או בניהול התקין של הגופים 

גרום לפגיעה משמעותית בעניינם של מבוטחים, עלול להמפוקחים, או 

 משקיעים ולקוחות הגופים המפוקחים8

לאומית -הרגולציה עוסקת בהתאמת רגולציה קיימת לרגולציה בין (ד

לאומיות, המנחות את התאגיד הציבורי או -אמנות ביןמקובלת או ל

 הרגולטור הפיננסי בתחום פעילותו, בשינויים המתחייבים8

 נדרשת הארכה של רגולציה קיימת לתקופה שלא תעלה על שנה8 (ה

לקבוע חובה על התאגידים הציבוריים והרגולטורים הפיננסיים לפרסם לציבור  (3

החובה להגישה לרשות; יובהר כי תכנית רגולציה שנתית, ובלבד שלא תחול 

התאגידים הציבוריים והרגולטורים הפיננסיים לא יהיו כפופים לכללים 

שתקבע הרשות בעניין אופן עריכת תכנית רגולציה שנתית, פרסומה ועדכונה; 

רגולטורים פיננסיים יהיו רשאים שלא לכלול התייחסות לרגולציה שעניינה 

ית או יציבות הגופים המפוקחים על ידי העיקרי יציבותה של המערכת הפיננס

 הרגולטורים הפיננסיים בתכנית הרגולציה השנתית8

לקבוע כי תאגיד ציבורי או רגולטור פיננסי המבקש ליזום, לקבוע, לשנות,  (9

לבחון מחדש או לבטל רגולציה שלא נכללה בתכנית הרגולציה השנתית לאותה 

כנית הרגולציה השנתית אם לא נדרש להכלילה בתשנה, לא יעשה כן, אלא 

מטעמים שיירשמו ובתנאי שעודכנה מוקדם ככל ( או 3בהתאם לאמור בסעיף )

האפשר בתכנית הרגולציה השנתית המפורסמת לציבור, ונקבעה הרגולציה 

בחלוף תשעים יום ממועד העדכון האמור8 במקרים בהם ישנו חשש מיידי 

ור, תוך מתן נימוק , יהיה רשאי הרגולטבאינטרס מוגןלפגיעה משמעותית 

 בכתב שיפורסם, לקבוע את הרגולציה במועד מוקדם יותר8 
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(, רגולטור פיננסי המבקש ליזום, לקבוע, 9לקבוע כי על אף האמור בסעיף ) (6

לשנות, לבחון מחדש או לבטל רגולציה שלא נכללה בתכנית הרגולציה השנתית 

בכתב שיפורסם, לאותה שנה, יהיה רשאי לעשות כן ללא שהות תוך מתן נימוק 

גרום לפגיעה ביציבותה של עלול ל( 3אם הוא סבור כי קיום החובה לפי סעיף )

המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה, ביציבות או בניהול התקין של הגופים 

 המפוקחים, או בהשגת תכלית הרגולציה8

לקבוע שרגולציה בתחום הפעילות של התאגידים הציבוריים והרגולטורים  (1

, בתנאים דומים לאלו שנקבעו ים תפורסם במרשם הרגולציההפיננסי

 8( להחלטה זו2)ב()2לרגולוטרים, כאמור בסעיף 

לקבוע כי כלל סמכויות הרשות או ועדת השרים לא יחולו ביחס לתאגידים  (.

ציבורים ורגולטורים פיננסיים8 כתחליף לבקרה של הרשות על תהליכי קביעת 

רגולטור פיננסי מנגנון בקרה פנימי שיבטיח רגולציה, יקים תאגיד ציבורי או 

 ( שיפורסם לציבור18את איכות דוח לפי סעיף )

 האצלת סמכויות 8יב

לקבוע שהרשות תהיה רשאית לאצול ליושב ראש הרשות את כלל התפקידים  (1

 והסמכויות שלה למעט אלו: 

 ( לעיל;.1()ה)2סמכות לאשר חוות דעת שלילית כמשמעותה בסעיף  (א

השפעות רגולציה לוועדת השרים לעניין סמכותה לפי  סמכות להעביר דוח (ב

 ( לעיל8 9)ו()2 סעיף

 (13)ד()2-(14)ד()2קביעת יעדים מדידים ובחינתם לפי סעיפים  (ג

 לאומיים-אימוץ סטנדרטים בין 8יג

לקבוע סעיף הסמכה הקובע קריטריונים שבהתקיימם רגולטור המבקש לאמץ חומר 

חיצוני לדין הישראלי יוכל לעשות זאת על דרך ההפנייה8 בבואו לעשות שימוש 

בסעיף ההסמכה האמור, יפרט הרגולטור בכתב, במסגרת דוח הערכת השפעות 

ההסמכה מהווה  הרגולציה, את התקיימותם של הקריטריונים ומדוע שימוש בסעיף

הדרך המיטבית לאימוץ8 זאת, ברוח העקרונות, התנאים והקריטריונים המאוזכרים 

 לדוח צוות רגולציה חכמה8  982בפרק 

 תחולה  8יד



114  /463 

ערכות מספקת, לקבוע מועדי תחולה לכניסת החוק וסעיפים ילשם מתן ה (1

 נטיים בו לתוקף8 וורל

  /893והחלטה  /222תיקון החלטה 

 כדלקמן:  .211לתקן את החלטה  8 4

"רגולטור" בהתאם להגדרות בהחלטה -לתקן בהחלטה את ההגדרות "רגולציה" ו 8א

 זו8 

 להחלטה יימחק ובמקומו יבוא: 4סעיף  8ב

 להטיל על רגולטור, בבואו לקבוע רגולציה, לקיים הליך הערכת השפעות רגולציה"

 שהיקפו מותאם להיקף השפעת הרגולציה ולהיקף שיקול הדעת הנתון לרגולטור

 מסגרתו לפעול בהתאם למפורט להלן:וב

 בחינת התכלית והצורך

 מוגןרגולציה בהתאם לבעיה ואפיונה ולאור האינטרס הב הצורךלבחון את  (1

 : במסגרת האמורהנפגע עליו אמון הרגולטור 

להגדיר תכלית ברורה לרגולציה, בהתאם לשיקולים המדריכים את  (א

הרגולטור על פי החקיקה המסמיכה ואת הצורך להתערבות רגולטורית 

 להשגת תכלית זו; 

 לקבוע את הרגולציה רק במקרים בהם היא נדרשת; (ב

 לשקול חלופות למתן מענה על הצורך באמצעים שאינם רגולציה;  (ג

דינות מפותחות בעלות שווקים לבחון האם התחום מאוסדר במ (ד

 משמעותיים ובאיזה אופן הוא מעוגן8

 בניית ובחינת החלופות

מצא הרגולטור שהרגולציה נדרשת, יבחן ויעריך חלופות שונות להשגת  (2

 אינטרס מוגן8 

הרגולטור יעריך את הנטל הרגולטורי הצפוי מהרגולציה ובכלל זאת את עלויות  (4

 הציות לרגולציה8
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הזכויות והאינטרסים הרגולטור יעריך את ההשפעות של הרגולציה על  (3

 הציבוריים המושפעים מהרגולציה או מהעדרה8

הרגולטור יעריך את ההשפעות של הרגולציה על קידום התחרות הענפית ויוקר  (9

 המחייה8

 הרגולטור יעריך את הישימות הדיגיטלית של החלופה8 (6

 דינות המפותחותלאומיים במ-התבססות על סטנדרטים בין

ל על רגולציה ללאור מדיניות הממשלה לפיה הרגולציה בישראל תתבסס ככ (1

למעט במקרים בהם ישנן נסיבות המצדיקות אחרת, לאומית מקובלת, -בין

 רגולטור בבואו לקבוע רגולציה יפעל כמפורט להלן:

, בהתאם לאומית המקובלת עליה התבסס-יציין מהי הרגולציה הבין (א

 ויסביר מדוע בחר ברגולציה זו; המבוקש,להיקף השינוי 

לאומית -במקומות בהם הרגולציה המוצעת שונה מהרגולציה הבין (ב

(, יציין אהמקובלת עליה החליט הרגולטור להתבסס בהתאם לסעיף קטן )

 סטייה זו;המצדיקות  הנסיבותהרגולטור מהם 

לאומית ינמק מדוע -במקרים בהם הרגולטור לא התבסס על רגולציה בין (ג

 שה זאת8ע

 בחירה החלופה המתאימה ועיצוב הרגולציה

משק תוך איזון בין חברה ולהרגולטור יבחר בחלופה שתביא תועלת מיטבית ל (.

המושפעים  האינטרסים הציבורייםהזכויות ומכלול האינטרס מוגן, 

מהרגולציה או מהיעדרה והשפעותיה הכלכליות והחברתיות וככלל על פי גישה 

 8 של ניהול סיכונים

 הרגולציה תהיה במידת האפשר ניתנת ליישום ולניהול באמצעים דיגיטליים8  (9

הרגולטור יבחן את האפשרות לקבוע רגולציה מותאמת לגודל העסק ולרמת  (.1

הסיכון הנשקפת מפעילותו לרבות האפשרות לקבוע רגולציה רק לעסקים מהם 

 נשקף סיכון העולה על רף מסוים8

רות של הרגולציה עם רגולציות אחרות הרגולטור יפעל לצמצם חפיפות וסתי (11

עקב ובזכויות נוספות וכן לצמצם את הפגיעה באינטרסים ציבוריים נוספים 

 הרגולציה8
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הרגולטור ינגיש את הרגולציה בצורה שתהיה בהירה, ותייצר ודאות ועקביות  (12

למפוקחים בכל הנוגע להוראות הרגולציה, אופני הפיקוח על קיום הוראותיה 

 יפתה8ואפשרויות אכ

הרגולטור יפחית, במקרים המתאימים, את השימוש בחובת קבלת היתר  (14

מראש באמצעות קביעת כללים מחייבים, ברורים וודאיים הנאכפים בדיעבד, 

לרבות באמצעות רגולציה עצמית, והכל בכפוף לאפשרויות אכיפה ופיקוח 

 אפקטיביות, מרתיעות ויעילות כלכלית8

 הליך בחינת השפעות הרגולציה

 רגולטור יקיים הליך מבוסס נתונים ושקוף לציבור ככל האפשר8ה (13

הרגולטור יקיים שיח עם בעלי עניין, ככל האפשר, וזאת בנוסף על חובת  (19

 השימוע על פי דין, ככל שישנה8

הרגולטור יכין דוח מלווה להכנת הרגולציה ובו יפורט המידע בקשר לביצוע  (16

 האמור לעיל8

 יישום הסעיף

יה על פי הנחיות המדריך הממשלתי להערכת השפעות יישום סעיף זה יה (11

 רגולציה שתפרסם הרשות באופן דיגיטלי ונגיש8

הקיים  .211בהחלטת ממשלה  4יישום סעיף זה ייכנס לתוקף במקום סעיף  (.1

במועד זה, החל מיום הודעת יושב ראש הרשות כי פרסם מדריך כאמור בסעיף 

 8 ( המבוסס על הסעיפים המפורטים לעיל11קטן )

 או הגורם העומד בראש אחד הרגולטורים  השר הממונה על הרגולציה (19

יהיה רשאי לפטור את משרדו מחובת הליך הערכת )י( 2האמורים בסעיף 

השפעות רגולציה במקרה שבו השפעת הרגולציה על המפוקחים או על 

 אינטרסים ציבוריים אחרים היא זניחה8 

ראש אחד הרגולטורים או הגורם העומד בהשר הממונה על הרגולציה  (.2

יהיה רשאי בהתרחש אירוע המחייב נקיטת פעולה מידית )י( 2האמורים בסעיף 

באינטרס המוגן עליו הוא אמון, לפטור מטעמים  מחשש לפגיעה ממשית

ובתנאי שהרגולציה  הליך הערכת השפעות רגולציהמיוחדים שיירשמו, מחובת 

מקה לו יפורסמו לצד תיקבע בהוראת שעה שלא תעלה על שנה; הפטור וההנ

 דברי ההסבר8 
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הכריזה הממשלה, כי מתקיים אירוע לאומי חריג המחייב נקיטת פעולות  (21

 הליך הערכת השפעות רגולציהמידיות, רשאית היא בהחלטה לפטור מחובת 

את כל הרגולציה הקשורה לאירוע זה או חלקה8 פטור זה יינתן לתקופה שלא 

תעלה על שישה חודשים והממשלה רשאית להאריך אותו בתקופות נוספות של 

 "שישה חודשים כל פעם8

החלטה זו לא תחול על רגולציות שעניינן כך שבמקומו יבוא: " 14לתקן את סעיף  8ג

תשתית חיונית כהגדרתה  בנושא( הן 1: )תחרות ובלבד שמתקיימים בהן שני אלה

, שוק על חלות( 2) 2.14 -בחוק לקידום התחברות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד

 ."מהשוק 69% מעל יחדיו מחזיקים אשר שחקנים שלושה עד בו פועלים כאשר

ה בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה לא תחול על רגולצי .211 לקבוע כי החלטה 8ד

ם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של המבוססת על הסכמות ע

עובדים במדינה, ועל ארגוני מעבידים שלדעת שרת הכלכלה והתעשייה הם יציגים 

 ונוגעים בדבר, ללא שינוי ביחס להסכמות אלו8

החוק האמור בסעיף מיום תחילתו של החל  תתוקן באופן הבא, .349החלטה  לקבוע כי 8 3

 ( או מיום הודעת היושב ראש על הקמת הרשות, המאוחר מביניהם: 2)

רגולציה חכמה תשאף להביא לתועלת )א( כך שבמקומו יבוא: "1לתקן את סעיף  8א

מקסימלית לחברה ולמשק, תוך איזון בין האינטרס המוגן, מכלול הזכויות 

דרה והשפעותיה והאינטרסים הציבוריים המושפעים מהרגולציה או מהיע

הכלכליות והחברתיות ועל פי ניהול סיכונים, תוך הבאה בחשבון של חלוקת 

 8"התפקידים והאחריות בין הרגולטור למפוקחים

 118עד  .)ג( ואת סעיפים 3למחוק את סעיפים  8ב

( להחלטה .2)א()4)ה( יתוקן כך שחריג הדחיפות יהיה זהה למפורט בסעיף 3סעיף  8ג

 תאם להחלטה זו8, בנוסחה המתוקן בה.211

)א( כך שכל הנהלים יידרשו בפרסום ולא רק נהלים בעלי השפעה 12לתקן את סעיף  8ד

 משקית8

"רגולציה בעלת השפעה משקית" בהתאם להגדרות -לשנות את הגדרות "רגולציה" ו 8ה

 בהחלטה זו8

 לקבוע כי מוביל מדיניות הרגולציה יהיה כפוף מבחינה מקצועית לרשות8  8ו
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מופיע האגף למדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה או  בכל מקום בהחלטה בו 8ז

המנהל הכללי משרד ראש הממשלה יבוא רשות הרגולציה או יושב רשות הרגולציה 

 198לפי העניין למעט לעניין סעיף 

הממשלה רושמת לפניה את הודעת שר האוצר לפיה הטיל על הממונה על התקציבים  8 9

עות החלטה בדבר התכנית הכלכלית לשנה במשרד האוצר לבצע במסגרת שלבי גיבוש הצ

מסוימת הליך בחינה פנימי בדבר הערכת השפעות רגולציה, ככל שנכללת רגולציה 

בהצעות האמורות8 ההליך האמור יכלול, בין היתר, הגדרת תכלית לרגולציה והצורך 

בהתערבות רגולטורית, בחינת חלופות והערכת התועלות לצד העלויות הצפויות משינוי 

 ולציה8הרג

 .211בשים לב לאמור ולמהותו של הליך גיבוש התכנית הכלכלית של הממשלה, החלטות  8 6

לא תחולנה על חקיקת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  .349-ו

הכלכלית לשנת התקציב __( וחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 

הצעות ההחלטה לממשלה בדבר חקיקת החוקים התקציב לשנת התקציב   ___(, 

 האמורים וכן יתר הצעות ההחלטה הנלוות לחוק התקציב השנתי8

כהונה ליושב ראש  וקציבתעצמאות הרשות באמצעות קביעת תנאי מינוי, כשירות  הבטחת

 הרשות

 לשם הבטחת עצמאות הרשות לפעול כמפורט להלן: 8 1

שירות נציב משרדו פנה ל של המנהל הכללי כירשום את הודעת ראש הממשלה ל 8א

עדת שירות המדינה בכדי שתמליץ על אופן המינוי, תנאי המדינה בבקשה לכנס את ו

הכשירות ותקופת הכהונה של יושב ראש הרשות, באופן שיבטיח את עצמאותה של 

 8לתפקודה הרשות, שהיא מהותית

שלה כי יביא את בקשת משרד ראש הממ ,לרשום את הודעת נציב שירות המדינה 8ב

 ,ימים לאחר החלטה זו 9או עד  2.21באוגוסט  9עד ליום  המדינה לפני ועדת שירות

 .1, במטרה לאפשר לממשלה לקבל החלטה בנושא עד ליום לפי המאוחר מביניהם

 2.218באוגוסט 

 מתווה מהיר להפחתת נטל רגולטורי ובירוקרטי עודף 

קדם מתווה מהיר לשם האצת ההתאוששות של המגזר העסקי ממשבר הקורונה, ל 8 .

 להפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי העודף בהתאם למפורט להלן: 

להטיל על ראש הממשלה, שר המשפטים ושר האוצר לקדם מתווה מהיר ומרוכז  8א

להשלמת תכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל רגולטורי שנקבעה בהחלטה 
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פחתת נטל תכנית החומש הממשלתית(, וזאת במטרה להביא לה –)להלן  .211

 רגולטורי ובירוקרטי עודף8 

לפנות אל כלל הרשויות  .349להטיל על צוות רגולציה חכמה שהוקם בהחלטה  8ב

נטיות ולהרכיב בשיח עמם רשימת הפחתות נטל רגולטורי עודף ווהציבוריות הרל

שיקודמו על ידי המשרדים במסגרת המתווה8 במסגרת המתווה האמור יקודמו 

מש הממשלתית, אולם ניתן יהיה לקדם החלטות נוספות החלטות מתוך תכנית החו

 שעניינן הפחתת נטל רגולטורי עודף8

 41המתווה ורשימת הפחתות הנטל יובאו לאישור הממשלה לא יאוחר מיום  8ג

 8 2.21בדצמבר 

   -לעניין החלטה זו  8 9

 אישור או רישיון הנדרש לפי כל דין לצורך ביצוע פעילות או פעולה -"אישור רגולטורי" 

בידי אדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מכשיר, שנתנה רשות ציבורית, 

 לאותו אדם;

לאומיות, תקינה זרה, דין זר או מסמכים בעלי תוקף -לרבות אמנות בין –"חומר חיצוני" 

 של ארגונים לאומיים או רב לאומיים ובלבד שהם מקובלים במדינות מפותחות8

בסעיף  כהגדרתםוהכל ותאגיד בריאות גוף מתוקצב גוף נתמך, –"המגזר הציבורי הרחב" 

, צבא ההגנה מינהלית ממשלתית, רשות 19.9 -חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21

מוסד חינוך וגוף המאוסדר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, ולישראל, קופת חולים, 

 8 .199-תשי"ח ה

–חוק יסודות התקציב, התשמ"ה)א( רבתי ל44כהגדרתם בסעיף  –"כוחות הביטחון" 

 למעט צבא ההגנה לישראל; 19.9

 אחד מאלה:  –"מוסד חינוך" 

 ;1939-מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט 8א

תיכוני -, ומספק חינוך על1969-בית ספר שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 8ב

לקראת השכלה  סגרתו הוא מכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות אומשב

 המוכרת על ידי משרד ממשלתי;

 נוהל, חוזר, גילוי דעת או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה; –"נוהל" 

ממשלתית למעט רגולטורים פיננסיים, תאגידים כל רשות מינהלית  –"רגולטור" 

המוסמכת לפי דין ליזום, לקבוע, או לשנות ציבוריים ובנק ישראל בכל תפקידיו, 
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יה, או לתת אישורים רגולטוריים מכוחה או להוציא הוראות מינהליות לשם רגולצ

 יישומה;

 כל אלה: –"רגולטורים פיננסיים" 

בנק ישראל, בתפקידיו בתחומי הפיקוח על תאגידים בנקאיים, על סולקים ועל  8א

 שיתוף בנתוני  אשראי בלבד

 8ךרשות ניירות ער 8ב

 רשות שוק ההון8 8ג

רגולציה בתחום פעילותם של הרגולטורים  משרד המשפטים בעת שהוא קובע 8ד

 הפיננסיים8

כלל התנהגות מחייב במסגרת פעילות כלכלית או חברתית שהוא בעל אופי  -"רגולציה" 

כללי )כגון חוק, תקנה, חוזר, נוהל או הנחיה, לרבות כאלה המקבלים תוקף מחייב בעת 

הכללתם כתנאים ברישיונות או בהיתרים וכיוצא באלה(, שהוא בר אכיפה על ידי רשות 

 מנהלית מוסמכת לפי דין למעט: 

 קביעת כללים בתחום המיסים; 8א

 פיקוח על מחירים; 8ב

 ;ועלויות מוכרות קביעת תעריפים 8ג

 לאומיות לפי החלטות ממשלה, ללא שינויים בנוסחן;-אימוץ אמנות בין 8ד

 כללים שמטרתם להסדיר את פעילות המגזר הציבורי הרחב או חלקו, בלבד; 8ה

 ;או תמלוגים הטלת אגרות או שינויים בשיעורן 8ו

 פים ומשק שקבע החשב הכללי במשרד האוצר;הוראות תקנון כס 8ז

 ;כללים שעניינם הקצאה של זכות בהליך תחרותי 8ח

נפשי, סוציאלי,  לרבותכללים שמטרתם להסדיר מתן שירות חינוכי או טיפולי ) 8ט

 הניתן ברובו על ידי הממשלה, במישרין או בעקיפין; (רפואי ופרהרפואי, 

; תכנית מועדפת לדיור 1969-התשכ"הה, יתכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבני 8י

-יה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"דיכהגדרתה בחוק לקידום הבנ

 28..2-לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 29; תכנית עבודה כמשמעותה בסעיף 2.13
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; תכנית 1991-טפונות, התשי"חיתכנית למפעל ניקוז לפי חוק הניקוז וההגנה מפני ש

 19998-י פרק שלישי לחוק המים, התשי"טלפלמפעל מים 

דין, ( לחוק לשכת עורכי ה2)61כללי האתיקה המקצועית כמשמעותם בסעיף  8יא

 19618–התשכ"א

 רגולציה העומדת לפחות באחד מהתנאים שלהלן: -"רגולציה בעלת השפעה משקית" 

עלותה המוערכת לכלל המשק בשנה )כולל עלות קבעה לגביה הרשות שרגולציה ש 8א

שייקבע גבוה יותר מיליון שקלים חדשים או סכום אחר  ..1-ית(, גבוהה מחד פעמ

 ;צו על ידי ראש הממשלהב

 רגולציה חדשה; 8ב

רגולציה שמתוקפה נדרש אישור רגולטורי שלא היה נדרש עד למועד  –"רגולציה חדשה" 

 קביעתה; 

אף אם הרשאה, ובכלל זה רישיון, זיכיון או היתר או כל מסמך דומה אחר  –"רישיון" 

   ;כינויו שונה

הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות  -ממשלתית"  מינהלית"רשות 

 ;וכוחות הביטחון  הסמך שלהם

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותה בחוק הפיקוח על  –"רשות שוק ההון" 

והמפקח על שירותים פיננסיים כהגדרתו  ,19.1-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

  ;2.16-בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

תאגידים שהוקמו בחוק המוסמכים לפי דין ליזום, לקבוע או  –"תאגידים ציבוריים" 

 ;ובנק ישראל בכל תפקידיו לשנות רגולציה, למעט תאגידים שהם רגולטורים פיננסיים

תהליך הכולל הגשת הבקשה לאישור הרגולטורי, קשר עם מבקש  –"תהליך דיגיטלי" 

 8האישור ומתן האישור, המבוצע באמצעים דיגיטליים

  

בחינת רגולציה חכמה בסייבר  - 82.21..18.של הממשלה מיום  219 החלטה מספר 
סייבר שעודנה בעיצומה תוך שקילת  וכללים והסמכות למתן הנחיות בזמן תקיפת

 שיקולים כלכליים
  
  
  
 :ם י ט י ל ח מ 

ימים את המלצותיו באשר להתאמות הנדרשות  ..1תוך במשרדי שיגיש -להקים צוות בין 8 1

בחינת הצורך לקביעת  ובכלל זהלהיערכות של מרחב הסייבר האזרחי לאיומי סייבר 
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בזמן תקיפת להיערכות ולמתן הנחיות ו להיערכות למתקפת סייברכללים וסמכויות 

לאור שינויים באופי ובהיקף תקיפות הסייבר בשנים שעודנה בעיצומה8 כל זאת  סייבר

בחנו על ידי הצוות בשים לב לנטל הרגולטורי, יהאחרונות8 ההתאמות האפשריות י

להשפעותיהן על התחרות, יוקר המחייה ולעלויות הנובעות מההתאמות לצד פוטנציאל 

 י8הנזק שעשוי להיגרם כתוצאה ממתקפת סייבר במרחב הסייבר האזרח

 בראשות הצוות יעמוד מנכ"ל משרד רה"מ, ובהשתתפות הממונה על התקציבים באוצר, 8 2

ראש המטה לביטחון  ראש מערך הסייבר, ראש שירות ביטחון כללי, החשב הכללי,

מנכ"לית משרד , והתעשייה מנכ"ל משרד הכלכלה ,היועץ המשפטי לממשלהלאומי, 

או מי מטעמם8 בהתאם לצורך, הצוות יזמין לדיונים  המדע וטכנולוגיה ,החדשנות

כך למשל, ככל שהצוות ידון  גורמים מאסדרים ונציגי משרדי ממשלה רלוונטיים8

בהיבטים הנוגעים לפעילות הליבה של התעשיות הביטחוניות, יוזמן נציג מלמ"ב8 באופן 

טים הנוגעים לביטוח בסייבר, יוזמן נציג רשות שוק ההון, דומה, כלל שצוות ידון בהיב

 הצוות יפעל בהתאם לעקרונות הבאים: ביטוח וחיסכון8 

 הצוות יבחן, בין היתר, האם יש לנקוט באחת או יותר מהחלופות הבאות .א

: פעילות וזאת לאחר בחינת רמת ההגנה בסייבר בגופים שונים במשק

בהתאם לסטנדרט הנהוג  תלתקינה וֹולּוְנָטִריהסברה, אימוץ וקידום מודעות 

לאומי -ןבמדינות המפותחות, כגון התקן שקבע ארגון התקינה הבי

(International Organization for Standardization  להלן- ISO והתקן )

 Internationalטכניקה )-לאומית לאלקטרו-ןשקבעה הנציבות הבי

Electrotechnical Commission  להלן– IECנטרי של ו(; יצירת מרשם וול

נטרי והעסקים העומדים בתקינה )אשר תהיה בו הבהרה כי המרשם הוא וול

וכי הסתמכות עליו הינה הסתמכות על הצהרת החברה ולא על בדיקה 

ממשלתית כלשהי(; יצירת אסדרה נפרדת לגופים שאינם מנויים בתוספות 

-ציבוריים, התשנ"חהרביעית והחמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים 

 קביעתבכלל כך וחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים(  -)להלן  .199

 להיערכות לתקיפת סייבר, ויצירת יותהנח למתןהכללים והסמכויות 

 שעודנה בעיצומה בזמן תקיפת סייברלמתן הנחיות הכללים והסמכויות 

 המנגנוןת א, ולאור מסקנות הצוות, הצוות יבחן זאת לצדלגופים כאמור8 

חוק ל החמישית בתוספת המנויים גופיםהבנוגע לשינוי  להמלצה הקיים

 להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים8

בנוגע לקביעת הכללים והסמכויות למתן הנחיות בזמן תקיפת סייבר שעודנה  .ב

בעיצומה,  מערך הסייבר יציע את הנושאים המרכזיים לדיון בצוות8 ככל 

בעניין זה, הנושא יובא להכרעת ראש הממשלה שיהיו מחלוקות בצוות 

בהיוועצות עם שר האוצר8 המלצות הצוות בנושא הזה לא יפורסמו לפני 

 שהכריע ראש הממשלה לאחר שסיים את ההיוועצות עם שר האוצר8



1.2  /463 

לאומית למקובל במדינות החברות בארגון -ןעבודת הצוות תכלול השוואה בי .ג

בסעיפים לעניין הנושאים המנויים ( OECDלשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי )

עשה י8 ככל שהמלצות הצוות יחרגו מהמקובל במדינות אלו, הדבר ילעילש

לנסיבות הייחודיות בישראל המצדיקות  תהמתייחסתוך הנמקה מפורטת 

 חריגה זו8 

יצירת אסדרה נפרדת לגופים שאינם מנויים ידי הצוות על  ככל שיומלץ על .ד

הכללים  קביעת ובכלל זהציבוריים  בחוק להסדרת הביטחון בגופים

או על יצירת  למתקפת סייבר להיערכות מתן הנחיות הנוגעותלוהסמכויות 

, כללים וסמכויות למתן הנחיות לעניין תקיפת סייבר שעודנה בעיצומה

 בחשבון את העקרונות שלהלן: יביאוהאסדרה וההנחיות 

חשב יהוא יהמאסדר הרלוונטי או גורם רלוונטי אחר שהצוות המליץ ש (1

( לעניין RIAן זה, יבצע את הערכת השפעות האסדרה )יכמאסדר לעני

 הנחיות מתן ולענייןסייבר,  תאסדרה הנוגעת לשיפור ההיערכות לתקיפ

יבחן המאסדר או  ,בעיצומה נהשעוד סייבר מתקפת מפני להגנה הנוגעות

8 ההנחיות יישום של המשקית העלות פוטנציאלהגורם האמור את 

לעניין זה יראו את מערך הסייבר הלאומי כמאסדר אם אין גורם 

 פוטנציאליחשב כמאסדר8 בחינת ירלוונטי אחר שהצוות המליץ שהוא 

 יוגשו לצוות והצוות יבחן את המלצותיו לאורםRIA  8-העלויות וה

ככל הניתן להגדרת יעדים שבהם הגופים  פושאוההנחיות יהאסדרה  (2

בכלל זה דרכי בדיקה של עמידה ביעדים ואופן נדרשים לעמוד, ו נדוניםה

 או מונחים גופים מפוקחים אותםהוכחתם, כך שתתאפשר גמישות ל

לבחור את הכלים והמוצרים המועדפים עליהם על מנת לעמוד ביעדים 

אלה, ובלבד שלא יוגדרו יעדים אשר אין כלי או מוצר בשוק שמאפשר 

 את העמידה בהם8 

באוקטובר  22מיום  .211מס'  הממשלהת )ו( להחלט4בהתאם לסעיף  (4

דיון בהחלטת ועדת שרים  -שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי  2.13

, האסדרה תגדיר 138982.13מיום  49חכ/ 'לענייני חברה וכלכלה מס

בצורה ברורה ומפורשת מיהם הגופים המפוקחים עליהם תחול 

אסדר האסדרה8 לצד זאת, האסדרה תגדיר באופן מפורש מיהו הגוף המ

ומה הן הסמכויות הנדרשות למימוש האסדרה, ובלבד שאם גוף מפוקח 

ח חוק אחר, אותו גורם וכלשהו נתון לפיקוח של גורם מאסדר מכ

 ח החלטה זו8 ומאסדר יהיה המאסדר אף לעניין אסדרה מכ

 האסדרה תתבצע בהתאם לניהול סיכונים8 (3



1.4  /463 

ם עליהם האסדרה תהיה דיפרנציאלית בהתאם למאפייני הגופים השוני (9

היא תחול8 הצוות ימנע מלקבוע אסדרה על עסק שהוא זעיר, קטן או 

( למעט אם 1992-בינוני )כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 השתכנע הצוות כי הדבר נדרש8

מתקפת סייבר  בעת הגופים הנחיית למתן והסמכויות הכללים קביעת (6

 8 מנחהה הגורם שלהנחיה  לתוכן יתייחסו לא שעודנה בעיצומה

פעילות של מערך הסייבר הלאומי וגופי את האין באמור כדי להגביל בדרך כלשהי  8 4

לזיהוי, חקירה וטיפול בתקיפת סייבר קונקרטית שמתרחשת בארגון  באשר הביטחון

 ח דין אחר8 ובגופים ציבוריים או מכ ןהביטחוח החוק להסדרת ומסוים מכ

  –לעניין החלטה זו  8 3

מחייב במסגרת פעילות כלכלית או חברתית שהוא בעל אופי כללי כלל התנהגות  –" אסדרה"

)כגון חוק, תקנה, חוזר, נוהל או הנחיה, לרבות כאלה המקבלים תוקף מחייב בעת הכללתם 

כתנאים ברישיונות או בהיתרים וכיוצא באלה(, שהוא בר אכיפה על ידי רשות מנהלית 

בדצמבר  24מיום  .349שלה מס' למעט החריגים שנקבעו בהחלטת הממ מוסמכת לפי דין,

 ותיקון החלטת ממשלהOECD 8-יישום המלצות ארגון ה –, שעניינה רגולציה חכמה .2.1

 הסרת חסמים להשלמת הקמתו של מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות 

הקמת מאגר מידע "שעניינה  ,2.16בינואר  41מיום  1.13מס'  ת הממשלהבהמשך להחלט

(, ובמטרה 1.13החלטה מס'  –מיות במרכז למיפוי ישראל" )להלן בתחום התשתיות הלאו

(, לבצע מאגר התשתיות –לסיים את הקמת מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות )להלן 

 את הפעולות האלו:

להנחות את מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל להשלים את הקמת המאגר, כך שיכלול את  8 63

במאי  41ולסעיפים שלהלן, עד ליום  1.13מס' כלל הנתונים הנדרשים, בהתאם להחלטה 

על 8 8 המידע שיועבר למאגר יכלול, לכל הפחות, את הנושאים המפורטים להלן2.22

 1.13)א( בהחלטה מס' 1העברת המידע האמור, יחולו הכללים שנקבעו בהתאם לסעיף 

ותה יובהר כי לא תועבר לפי סעיף זה ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם כמשמעוכן 

 19.18-בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

שכבות הצבועות בצבע אחיד ללא פירוט, התוחמות מתקני  –שכבות אינטרסים  8א

מטילות, וכן שטח מצרפי  ןתשתית, קווי תשתית, דרכים ומסילות על המגבלות שה

של משבצות עתיקות או שמורות וגנים, נחלים ופשטי הצפה וכדומה8 הנתונים יכללו 

ית קיימת, תשתית מבוטלת הקיימת בקרקע וכן תשתית עתידית מידע על תשת

 מתוכננת8
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התשתיות הקיימות שבאחריות הגוף, עם, לכל הפחות, המאפיינים האלו: סוג  8ב

 התשתית; תוואי; תנוחה; עומק או גובה; קוטר; חומרם; שנת ייצור; שנת הנחה8

 ;תוואי ;שתיתשנתיות עם לכל הפחות, המאפיינים האלו: סוג ת-תכניות פיתוח רב 8ג

 לוחות הזמנים של הפרויקטים8

תוצרי מדידה לרבות סקרי קרקע וגישושים, קידוחים ודו"חות קרקע, מפות  8ד

וכן סקרים  טופוגרפיות ומדידות בטכנולוגיות מתקדמות המצויים בידי החברה,

בהתאם להנחיה המקצועית לפורמט אופיזיים, בדיקות שדה ובדיקות מעבדה, יג

 מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל8ידי -שייקבע על

בדצמבר  41"לא יאוחר מיום , כך שבסופו יתווסף 1.13בהחלטה מס'  2לתקן את סעיף  8 69

2.218" 

בדצמבר  41"לא יאוחר מיום , כך שבסופו יתווסף 1.13בהחלטה מס'  4לתקן את סעיף  8 66

2.218" 

אל מול להנחות את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול ככל הניתן ובכפוף לכל דין  8 61

חברות התשתית, בעלי התשתית, בעלי תשתית תקשורת, תאגידים שהוקמו בחוק 

, על מנת שיעבירו למרכז למיפוי ישראל להחלטה זו 14-3והגופים המוזכרים בסעיפים 

( הנוצרות על פי תקנות התכנון והבנייה )דיווח על ביצוע as madeאת מפות העדות )

8 מפות העדות ישמשו לעדכון רציף של 2.16-ע"ו)ד( לחוק(, התש261עבודות לפי סעיף 

  מאגר התשתיות8

 והבטיחות בדרכים משרד התחבורה ית"לומנכלהטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה  8 .6

לעקוב אחר התקדמות הקמת מאגר התשתיות ולסייע בהסרת חסמים ככל שיידרש8 ככל 

המשרד שהגוף  שקיימת סיבה או חסם להעברת המידע באחד מן הגופים, ידווח מנכ"ל

 האמור בתחום אחריותו למנכ"ל משרד ראש הממשלה ויפרט את הסיבות לכך8

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל להכין תוכנית עבודה לעדכון שוטף של נתוני טיל על לה 8 69

הלי הפצה של ומאגר התשתיות, לרבות המשאבים הדרושים לשם כך וכן, סדרי עבודה ונ

 8 2.22בפברואר  .2עד ליום וזאת המידע המעודכן בין הגופים, 

המרכז למיפוי ישראל להעביר לקבינט התשתיות דיווח על הפערים מנכ"ל ל להטיל ע 8 .1

 2.228בפברואר  .2יום לעד וזאת בהעברת המידע, כולל הסיבות לכך והמלצות לפתרונם, 

-מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל להשלים את הקמת ממשקי העברת המידע הדוטיל על לה 8 11

 אום תשתיות שתפורט בסעיפים הבאיםיין מאגר המידע לבין המערכת לתכיווניים ב
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, כפי שיתואם בין משרד התחבורה והבטיחות 2.22בינואר  41יום לעד  להחלטה זו

 לבין המרכז למיפוי ישראל8 משרד התחבורה( –בדרכים )להלן 

 הקמת מערכת לתיאום תשתיות

, ובמטרה לקדם מחשוב של תהליכי .1.4ולהחלטה מס'  1.13מס'  ת הממשלהבהמשך להחלט

אום תשתיות יעיל, יאום תשתיות, לנצל את תועלות מאגר התשתיות ולקדם תהליך תית

 מהיר, שקוף ומתועד, לבצע את הפעולות האלו:

מערכת לרשום את הודעת מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בדבר השלמת ה  8 12

מפורט, הרישוי והביצוע היתרים והרשאות עבור שלבי התכנון ממוחשבת לבקשת ה

בתהליכי תיאום תשתיות, בין חברות תשתית, בעלי תשתית ובעלי תשתית תקשורת 

 8אום תשתיות(ימערכת לת –)להלן 

שר התקשורת ושר האוצר,  האנרגיה, ת, שרוהבטיחות בדרכים שרת התחבורה להטיל על 8 14

ת, לפנות לחברות התשתית, בעלי התשתית ובעלי אום עם רשות החברות הממשלתיויבת

שתחת עניינו של  להחלטה זו 14-3תשתית תקשורת או הגופים המוזכרים בסעיפים 

המשרד, בבקשה כי יבצעו את כל תהליכי תיאום התשתיות עם חברות התשתית, בעל 

התשתית, בעלי תשתית תקשורת, תאגידים שהוקמו בחוק או הגופים המוזכרים 

 אום תשתיות8 י, באמצעות המערכת לתלהחלטה זו 14-3בסעיפים 

משרדי בהשתתפות משרד התחבורה, משרד האנרגיה, אגף התקציבים, -להקים צוות בין 8 13

משרד ראש הממשלה, החשב הכללי ומינהל התכנון, במטרה לקדם ממשקים בין 

 המערכת לתיאום תשתיות למערכות במינהל התכנון8 

, בשיתוף מנכ"ל משרד הפניםווהבטיחות בדרכים רה משרד התחבו "ליתלהטיל על מנכ 8 19

לפעול לשילובן של רשויות מקומיות במערכת לתיאום תשתיות8  משרד ראש הממשלה

 מנכ"ל משרד הפנים ימנה גורם בכיר מבין עובדיו שיהיה אחראי על קידום סעיף זה8

 החלטות נוספות

הממונה על התקציבים, בהתייעצות עם להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות,  8 16

, מנכ"ל והבטיחות בדרכים משרד התחבורה יתמנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל

לפרסם חוזר ייעודי לנושא תיאום  משרד האנרגיה והחשב הכללי במשרד האוצר

התשתיות בחברות הממשלתיות, אשר יכלול בין השאר קידום של יישום הנושאים 

 2.228 ביוני 41 יוםמ יאוחר לא וזאתהקבועים בהחלטה זו, 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, החשב בהתייעצות עם  ,להטיל על הממונה על התקציבים 8 11

מנהל , משרד האנרגיה ית, מנכ"לוהבטיחות בדרכים משרד התחבורה יתהכללי, מנכ"ל
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והיועץ המשפטי לממשלה,  , מנכ"לית משרד התקשורתרשות החברות הממשלתיות

 8 על הליכי תיאום בין גופי תשתיתלטובת הקלה  חקיקהלבחון קידום 

ימים מיום קבלת החלטה זו תכנית עבודה  .12תוך בלהנחות את משרד התחבורה לגבש  8 .1

לקידום תכנון תחבורתי מרחבי לתחנות רכבת, מטרו, רכבת קלה ותחנות אוטובוס 

עתירות נוסעים, במטרה ליצור קישוריות פיזית מיטבית8 תכנית העבודה תכלול תעדוף 

 ויקטים המוצעים בהתאם לצורך התחבורתי ולכדאיות הכלכלית8של הפר

 -לעניין סעיף זה 

תשתית שמטרתה לייצר אפשרות מיטבית למשתמשי התחבורה  – קישוריות פיזית""

הציבורית להגיע מהשימושים הסובבים את תחנות מערכות התחבורה הציבורית אליהן, 

 ניים ושבילים להולכי רגל8לרבות נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, שבילי אופ

הליך תכנוני שמטרתו לזהות ולהצביע על הקשרים המרחביים  – "תכנון תחבורתי מרחבי"

החזקים בין תחנות מערכות הסעת ההמונים והתחבורה הציבורית לבין שימושי הקרקע 

המזינים ומוזנים על ידיהן, ולהמליץ על מרכיבי הקישוריות הפיזית הנדרשים ליישום כדי 

 לממש את פוטנציאל הנוסעים של מערכות התחבורה8

משרדי בראשות משרד ראש הממשלה, ובשיתוף אגף התקציבים, אגף -להקים צוות בין 8 19

החשב הכללי, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, מינהל התכנון, משרד הבריאות, 

שלכות והה משרד התחבורה, משרד האנרגיה והמרכז למיפוי ישראל, לבחינת התועלות

יה8 יבפרויקטי תשתיות ובנ Building Information Modeling ליישום והטמעת שיטת

יובאו בפני הצוות עמדות של גופים רלוונטיים לתחום, ובכלל זה עמדות של חברות 

ימים מיום קבלת  .23ממשלתיות8 הצוות יגבש המלצות עבור יישום סעיף זה בתוך 

 החלטה זו8

 ן האנושי לענף התשתיותתכנית לאומית להגדלת ההו

משרדי בנושא הפער בהון אנושי לתחום התשתיות, ובהמשך -בהמשך לדו"ח הצוות הבין

תשפ"ב, של המועצה להשכלה -לתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז

גבוהה, ועל מנת לקדם מענה לפער הקיים והצפוי במשק הישראלי בהון אנושי לענף התשתיות, 

 שיפור ההון האנושי הרלוונטי הקיים בישראל:  על ידי

 חיזוק ההון האנושי ההנדסי לענף התשתיות

משרדי בנושא הפער בהון אנושי לענף התשתיות, -לאמץ את עיקרי המלצות הדו"ח הבין 8 ..

 ובפרט לעניין הגדלת מספרי הסטודנטים בתחום ההנדסה האזרחית8 

שליד המועצה להשכלה גבוהה )להלן  לרשום  בפניה את החלטת הוועדה לתכנון ולתקצוב 8 1.

, להפעלת תכנית לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה .2.2ביוני  23מיום  ות"ת( –
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המתוקצבים על ידה להגדלת מספר הסטודנטים בתואר ראשון, תואר שני עם תזה 

 ודוקטורט בתחום ההנדסה האזרחית8

נו את המלצות לפנות לות"ת בבקשה שתפנה למוסדות להשכלה גבוהה על מנת שיבח 8 2.

, בעניין פתיחת התמחויות נדרשות בתחום החלטה זול 11הדו"ח כאמור בסעיף 

התשתיות: רכבות, חשמול, מנהור, תחבורה, מים, גז טבעי, חשמל בהתמחות בזרם חזק 

ובאלקטרוניקת הספק, ובתחומים נוספים שיימצא להם ביקוש בשוק העבודה, זאת 

 וסדות8מבלי לגרוע בעצמאותם האקדמית של המ

במטרה לשפר את מרכיב ההון האנושי ההנדסי בשירות המדינה ולייעל את הצורך  8 4.

בשימוש במשרות עם תנאי סף של דירוג מהנדס, להטיל על נציבות שירות המדינה 

 והממונה על השכר במשרד האוצר, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה, לפעול כדלקמן:

ת בדירוג מהנדסים בשירות המדינה לעדכן את תנאי הסף והיבטים נלווים של משרו 8א

שאין צורך שתנאי הסף בהן יחייבו כשירות של מהנדס8 שינוי תנאי הסף והמרת 

משרות בדירוג המהנדסים למשרות בדירוגים אחרים תתבצע בהתאם למיפוי 

משרות המהנדסים שגובש על ידי נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה ואגף 

וצר, בתיאום עם המשרדים, יחידות הסמך הממונה על השכר במשרד הא

הממשלתיות והרשויות הממשלתיות, ובהתאם לצרכים העדכניים של המנהלים 

 הכלליים8  

בהסכמת נציבות שירות המדינה והממונה על השכר ניתן להוסיף גופים ויחידות  8ב

 8קטן )א( נוספים עבור יישום סעיף

 החלטה זו8 ימים מיום קבלת .19)א( בתוך קטן  לבצע את סעיף 8ג

להנחות את משרד ראש הממשלה, הממונה על התקציבים, משרד התחבורה, משרד  8 3.

רשות החדשנות, המועצה הלאומית לכלכלה, האנרגיה, רשות החברות הממשלתיות, 

, לבחון הקמת קרן והמוסדות להשכלה גבוהה משרד המדע והטכנולוגיה, מנהל התכנון

התשתיות תוך בחינת שיתופי פעולה  להשקעה במחקר ופיתוח יישומי הנדסי בענף

 אפשריים עם חברות התשתית הממשלתיות8 

להטיל על המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע לקדם את הנושאים הבאים  8 9.

 יום מיום קבלת החלטה זו: .12בתוך 

כיתות ייעודיות, בשיתוף מעסיקים, עבור הנדסאים אזרחיים לענף  ה שלהקמ בחוןל 8א

 התשתיות8 

לבחון הקמת התמחות ותכנית לימודים ייחודית עבור הנדסאים אזרחיים בענף  8ב

 התשתיות8
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לפעול לפיתוח תכני לימוד מקוונים עבור הכשרת הנדסאים אזרחיים לענף  8ג

 התשתיות8  

הממונה על משרד המשרדי בראשות משרד ראש הממשלה ובשיתוף -להקים צוות בין 8 6.

התקציבים ורשות החברות הממשלתיות,  העבודה, משרד העלייה והקליטה, אגףזרוע 

לעניין שילוב של מהנדסים והנדסאים עולים במקצועות הנדסה בתחום התשתיות8 

 ימים מיום קבלת החלטה זו8 .19הצוות יגבש המלצות לעניין סעיף זה בתוך 

 חיזוק ההון האנושי לענף התשתיות במקצועות נוספים 

להציג נתונים  עם משרד ראש הממשלה,, בהיוועצות הכלכלה מנכ"ל משרדלהטיל על  8 1.

לגבי ההיצע הקיים של עגורנאים ושל מנהלי עבודה לענף התשתיות והסיבות האפשריות 

למחסור בהם, במידה וכך יימצא, והמלצות לתיקון כולל בחינת הצורך בהוספת ציוד 

 ותשתיות הכשרה לטובת יישום ההכשרות בתחום זה ככל שיידרש8

  עית וביצוע תיקונים רוחביים נדרשים בהון האנושי לענף התשתיותקידום עבודת מטה מקצו

 החברות רשות מנהל, התקציבים על הממונה עם בשיתוף, הכללי החשב על להטיל 8 ..

 כשירות שעניינם התנאיםאת  לבחון ,הממשלתיות והמנהלת הכללית במשרד התחבורה

 לתיותהממש שמפרסמות חברות התשתית םכוח אדם בקרב המתמודדים במכרזי

 הנדרשים לצורך קידום, הקמה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות8 

על מנת לשפר את מצב הבטיחות בעבודה ובפרויקטי תשתית ואתרי בנייה בפרט, להטיל  8 9.

מדיניות אכיפה בהתאם יום  .12לממשלה בתוך הכלכלה לבנות ולהציג  משרדעל 

 יה8 ילשכיחות ורמת הסיכון של הגורמים השונים בענף הבנ

להטיל על החשב הכללי, בשיתוף עם הממונה על התקציבים, מנהל רשות החברות  8 .9

ח אדם ווהמנהלת הכללית במשרד התחבורה לבחון את הדרישות התשומתיות של כ

 במכרזי תשתיות8

העבודה לבחון תיקון של תקנות הבטיחות בעבודה הממונה על זרוע שר הלהטיל על  8 91

, כך שיופחתו 1992-ואתתים(, התשנ"ג )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות

הדרישות לשעות הסמכה מעשיות עבור עגורנאים, ולקבוע הסדרים חלופיים כדוגמת 

 שעות התנסות באמצעות סימולטור8 

העבודה לבחון תיקון תקנות לפי חוק המהנדסים הממונה על זרוע שר הלהטיל על  8 92

-ם המוסמכים התשע״גחוק ההנדסאים והטכנאי , ולפי.199-התשי״ח ,והאדריכלים

, לעניין רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומרשם ההנדסאים והטכנאים 2.12

המוסמכים וכן, רישוי וייחוד פעולות במקצוע התשתיות וביתר המקצועות הקבועים 

 8להחלטה זו 81בסעיף 
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לעניין דרכי מתן  צו לפרסם להערות ציבורהעבודה הממונה על זרוע שר הלהטיל על  8 94

דרך ההסכמה  ,ם, ובכלל זהתרישיונות לעסוק בביצוע עבודות חשמל, ביטולם והגבל

לחוק החשמל,   3( לתיקון 2)3 לביצוע עבודות חשמל בהתאם לסמכותו לפי סעיף

 2.228 ביוני 1ד ליום ע ולהגישם לכנסת, 1993-התשי"ד

 תשתיות שיתוף

לצורך התייעלות בשימוש במשאב הקרקע, חיסכון בעלויות וקיצור לוחות הזמנים עבור  8 93

 :האלו הפעולות את לבצעתכנון וביצוע של פרויקטים בתחום התשתיות, 

ראש הממשלה, הממונה  משרדמנכ"ל משרד התחבורה, בשיתוף  למנכ"לית ורותהל 8א

 ומנכ"לית"ל משרד האנרגיה מנכעל התקציבים, מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, 

שנתיות בין חברות -לשיתוף תכניות רב לפעול (הצוות –ינהל התכנון )להלן מ

בעלי תשתית תקשורת במטרה לעודד תכנון משולב של והתשתית, בעלי התשתית 

 בהתאם לעקרונות הבאים: ותקשורת, , מיםתשתיות תחבורה, אנרגיה

 שבאמצעותה ירוכזו, יעודכנו ויונגשו ממחושבת יבחן חלופות למערכת הצוות (1

שנתיות, ובכלל זה: מערכת "חצב" של -הרב          נתוני התכניות  באופן שוטף

אום תשתיות, מערכות המידע של ימשרד התחבורה, מערכת לאומית לת

אום תשתיות, מערכות מינהל יהמרכז למיפוי ישראל, מערכת לאומית לת

 התכנון8 

גבי המערכת שתיבחר -ישלים את המהלך להנגשת המידע, ולהעברתו על הצוות (2

בכפוף להוראות חוק חובת  (,המערכת –( )להלן 1בהתאם לאמור בפסקה )

 יום מהחלטה זו8  .21, תוך 1992-"בהתשנ      , המכרזים

המרכז למיפוי  ולמנהלוהבטיחות בדרכים   התחבורה משרד"לית למנכ להורות 8ב

לצורך הפעלת המערכת, במועד אשר  העברתוואופן  המידעמפרט  אתישראל לקבוע 

שירוכז  המידע( ובמועד האמור בו8 2יאפשר את השלמת המהלך כאמור בפסקה )

 ;: סוג תשתיתבאיםהמאפיינים ה את הכוללותשנתיות -יכלול תכניות פיתוח רב

מנים של הפרויקטים, וכן נתונים נוספים שהצוות ימצא שעשויים לוחות הז ;תוואי

לתרום לקידום תכנון משותף של תשתיות תחבורה, אנרגיה ותקשורת8 המידע יכלול 

שבשלבי התכנון, לרבות תכנון סטטוטורי, וכן לגבי  פרויקטיםנתונים לגבי 

 פרויקטים שבשלבי הביצוע8

ם לרבות באמצעות תיקון תקנות, לסמכות בהתאםשרי הממשלה לפעול ל ורותלה 8ג

אל מול חברות התשתית, בעלי התשתית ובעלי תשתית תקשורת הנמצאים תחת 

יקבע יאחריותם על מנת שיעבירו את המידע למערכת, והכל בהתאם למפרט ש

 בהתאם לאמור בסעיף קטן )ב(8
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, התכנון מינהלומנהלת  והבטיחות בדרכים  מנכ"לית משרד התחבורהל להורות 8ד

 המלצותעצות עם מנכ"ל משרד האנרגיה ומנכ"ל משרד התקשורת, לגבש בהתיי

 , מיםהנחיות תכנוניות לשילוב תשתיות פסיביות לצורך הנחת תשתיות חשמל, גזל

 שיביא באופן, היוהבני התכנון בחוק כהגדרתה דרךותקשורת במסגרת תכנית 

 ניצול תוך עבודות ביצוע בעת נתון שטח בתא הפועלים הגורמים ביןיטבי מ לשיתוף

 לב ובשים תשתיות לפיתוח ,עבודות ביצוע בעת וחיסכון ייעול, הקרקע משאבי

אשר יגובשו  המלצות8 התחבורתיים הפרויקטים של והתחזוקה ההקמה רכיולצ

 יום ממועד החלטה זו8  .12תוך בכאמור בסעיף זה, יוגשו  לקבינט התשתיות 

אל מול  לסמכותה בהתאם לפעולוהבטיחות בדרכים  התחבורה לשרת להורות 8ה

להטמעת ההנחיות התכנוניות כאמור, לאחר  החברות התשתית שתחת אחריות

 ידן8 -ידי קבינט התשתיות, במסגרת התכניות המקודמות על-אישורן על

לרכז ולהעלות למערכת כאמור, וכן למאגר  ישראל ל המרכז למיפויהמנל להורות 8ו

תשתיות הפסיביות ביחס הול את שתכל נוספתהתשתיות הלאומי שכבת מידע 

שנתיות אשר הועלו או יועלו בעתיד למערכת, ולעדכנה מעת -לתכניות הפיתוח הרב

 לעת8

במטרה לייעל את השימוש בנכסי החברות הממשלתיות ולהגביר את שיתופי  8ז

נתיבי ישראל  הטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות לפעול מולהתשתיות, ל

יבי איילון, נתיבי תחבורה עירוניים )נת"ע(, וכביש חוצה )נת"י(, רכבת ישראל, נת

 במסגרת סמכויותיו על פי דין, על מנת לקדם ,החברות( –ישראל )להלן בהחלטה זו 

הטמעת שיקולי ו ןתשתיות אנרגיה ותקשורת בנכסיה שיתוףגיבוש ויישום תכנית ל

ויקטים תכנון, ביצוע ותפעול הפר במסגרת תשתיות שיתוף מבוסס עסקיפיתוח 

 ובכלל זה בהתקשרויות הנלוות לקידומם8 

 זו: סעיףלעניין  8ח

תפעוליים ושטחי התארגנות  ,דרכים, מסילות, תחנות, חניונים, שטחי –" "נכסי החברות

 המשמשים את החברות לפעילותן8 

 פרויקט הקו הכחול והסגול של מערכת הרכבת הקלה בירושלים

והבטיחות בדרכים לקדם הקמה והפעלה של הקו להטיל על משרדי האוצר והתחבורה  8 99

ובהתאם  29לעקרונות תמ"מ  הכחול ברשת קווי הרכבת הקלה בירושלים, בהתאם

 למפורט להלן:

עבודות שלב א' הכוללות תכנון מפורט, עבודות אזרחיות מקדימות, קידום זמינות  8א

דמו על הקרקע והעתקת תשתיות חיוניות וכל העבודות הנדרשות למבנה תחתון, יקו

 ידי המדינה, בכפוף להוראות כל דין8
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בין  ,הקו הכחול של רשת קווי הרכבת הקלה כולל מספר קווים תפעולים העוברים 8ב

 ורמות8 , גונניםבשכונות מלחה, גילה, תלפיות ,היתר

הכוללות את כל יתר העבודות הנדרשות, לרבות התקנת מערכות  עבודות שלב ב' 8ג

ידי זכיין פרטי -ת וכן תפעול הקו ותחזוקתו, עלהקו, הקמת המסילות, רכש הקרונו

(PPP 8מו תתקשר המדינה בכפוף לכל דין במנגנון של שיתוף הסקטור הפרטי )יע

משרדית -ים כאמור יהיה באמצעות ועדת מכרזים ביןיניהול ההליכים המכרז

 בראשות החשב הכללי ובהשתתפות נציג המנהלת הכללית של משרד התחבורה

 , נציג הממונה על התקציבים ונציג עיריית ירושלים8והבטיחות בדרכים

אומדן הפרויקט לשלב בו  כיהממשלה רושמת לפניה את הודעת משרד התחבורה  8ד

בכך שמוסדות  המותנ האמור מיליארד שקלים חדשים8 .148-כ הואמצוי התכנון 

התכנון לא הורו על שינויי תכנון אשר להם השפעה מהותית על עלויות ההקמה ביחס 

 אומדן התכנית כפי שהיה בעת הפקדתה להערות הציבור8ל

להסמיך את צוות תכנית אב לתחבורה, הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח  8ה

ירושלים, כך שיהיה רשאי להגיש תכנית מתאר מקומית או תכנית  –ושימור אורבני 

תכנון , לעניין 1969-ה, התשכ"הי( לחוק התכנון והבני2א)ב61מפורטת מכוח סעיף 

 קווי הרכבת הקלה בירושלים8

 שבע לבאר מהירות מסילות

, לפעול בהתאם לסמכותן והבטיחות בדרכים להנחות את שרת הפנים ושרת התחבורה 8 96

בלוחות זמינים מהירים ככל  111תת"ל לקידום  מבלי לפגוע בעצמאות מוסד התכנון,

 8התכנון הסטטוטוריהניתן ולהשלמת 

 בעלי חשיבות לאומית  עסקיםלטיוב הליך רישוי 

להטיל על שרת הפנים להפיץ תזכיר חקיקה, שלא יכלל במסגרת התכנית הכלכלית  8 91

 רישוי חוק –)להלן  .196-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח , לפיו יתוקן2.22-ו 2.21לשנים 

, .2.1-"חהתשע(, 44' מס)תיקון  עסקים רישוי חוק הצעת להוראות בהתאם (,עסקים

 הישני לקריאה הכנסת שולחן על הניחה הכנסת של הסביבה והגנת םהפני שוועדת בנוסח

 של הכללי שהמנהל בשינוי, זאת8 לאומית חשיבות בעלי עסקים רישוי שעניינה, ושלישית

 המלצה מתן לצורך שמוקם, המייעץ בצוות נוסף כחבר יתווסף םיהמשפטי משרד

 המחויבים בשינויים וכן, לאומית חשיבות בעל הוא מסוים שעסק החלטה על לממשלה

 8  .2.1-"חהתשע(, 43' מס)תיקון  עסקים רישוי בחוק שנעשו תיקונים נוכח

 תקשורת

ושר האוצר להפיץ והבטיחות בדרכים שרת התחבורה  בהסכמת ,להטיל על שר התקשורת 8 .9

על אף יקבע כי יתזכיר חוק בדבר תיקוני חקיקה לפיהם ממועד החלטה זו, יום  .12תוך ב
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חוק  –)להלן  19.2-)ב( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב29האמור בסעיף 

נעשית על ידי המדינה או חברת תשתית  במקרה בו סלילת דרך או שינוייה התקשורת(

ובכפוף לתיאום התכנית המפורטת  המקים(, –או מי מטעמן )כל אחד בנפרד ייקרא להלן 

 ייקבע כלהלן: מקים לבעל הרישיון,( לחוק התקשורת בין ה1)א()29לפי סעיף 

8 ההודעה )א( לחוק התקשורת29המקים ימסור לבעל הרישיון הודעה כאמור בסעיף  8א

ביצוע עבודות העתקה וההקמה של  להשלמת המועד את, היתר ביןתכלול,  כאמור

לצורך סלילת הדרך   ( לחוק התקשורת,1)י()9כהגדרתה בסעיף  התשתית הפסיבית

 8דעת המקים(הו –)להלן או שינויה 

הודעה מפורטת לעניין ביצוע ב ימים 21מקים בתוך ה להודעת שיבבעל הרישיון י 8ב

עבודות העתקה והקמה של התשתית הפסיבית על ידו, כולל עלות ולוחות זמנים 

 מפורטים8

 המועדככל שהצעת בעל הרישיון כאמור בסעיף )ב(, לא עולה בקנה אחד עם  8ג

 יקבעי אשר התמחור ממנגנון חורגהמקים,  בהודעת כאמור העבודות להשלמת

, או שבעל הרישיון לא הגיב בשוק המקובלים למחירונים בהלימה החוק בתזכיר

העתקה הימים, רשאי המקים, לבצע בעצמו את עבודות  21תוך בלהודעה של המקים 

או ההקמה של התשתית הפסיבית, באמצעות קבלן המוסמך לביצוע העבודה8 יובהר 

, יחולו על 1969-"ההתשכ()ט( לחוק התכנון והבנייה, 1)ד()261עיף כי הוראות ס

 עבודות כאמור בסעיף זה8

)ג(, מפקח מטעמו באתר  בסעיףבמקרה כאמור  ,בעל הרישיון יהיה רשאי להציב 8ד

ביצוע העבודות, תוך חיוב המקים בתשלום שכרו של המפקח על פי תעריף חשכ"ל 

העבודות, ימסור המקים הודעה לבעל  ולפי שעות הפיקוח בפועל עם סיום ביצוע

 ימים מספרתוך בהרישיון, ובעל הרישיון ישלים את הסרת וחיבור מתקן הבזק 

 8מיום מתן הודעת המקים כאמורמוגדר אשר ייקבע בתזכיר החוק, 

 ,והבטיחות בדרכים שרת התחבורהעם  היוועצות רשאי, תוך קיום שר התקשורת 8ה

 8 של התשתית וההקמה ההעתקהאופן תכנון וביצוע עבודות לקבוע הוראות לעניין 

 זה להלן:  בסעיף 8ו

 –חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, חברת נת"ע  – " תשתיתחברת "

 החברה הלאומית לדרכים בע"מ, –נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, מע"צ 

ברת נמל חיפה בע"מ, חברת נמלי אילת חד בע"מ, חברת נמל אשדו חברת רכבת ישראל בע"מ,

8 במסגרת התזכיר תיבחן רשימת החברות פיתוח ונכסים בע"מ –נמלי ישראל  חברתבע"מ, 

 שעליה יחול ההסדר8

 -לעניין החלטה זו  8 99
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  19.28 -חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב -חוק התקשורת" "

 19198-הממשלתיות, התשל"הכא לחוק החברות 99כהגדרתן בסעיף  –"תשתיות" 

, וכן 1919-כא לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה99כהגדרתה בסעיף  –"חברת תשתית" 

 חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית העוסקת בתחום התשתיות8

( בחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 2( או )1) .4כהגדרתו בסעיף  –בעל תשתית" 

 2.168-(, התשע"ז.2.1-ו 2.11התקציב  המדיניות הכלכלית לשנות

)ו( 3ששר התקשורת העניק לו סמכויות המנויות בסעיף בעל רישיון  –"בעל תשתית תקשורת" 

 8לחוק התקשורת

תכנון או ביצוע של עבודה המשפיעה על תשתיות ובכלל זה הקמה, פיתוח  –"עבודת תשתית" 

או הפעלה של פרויקטי התשתית והעתקה של תשתיות, הנוגעים לקידום, תכנון, ביצוע 

 הלאומיים8

 תיאום הנדסי או משפטי של עבודת תשתית, ובכלל זה: –"תיאום תשתיות" 

 מידע נדרש מבעל תשתית; (1

 הצגת לוחות זמנים, עדכון ומעקב אחר ביצוע עבודות התשתית;  (.

 תיאום מקצועי של היקפן ותכולתן של עבודות התשתית הנדרשות; (9

 תכנון וביצוע עבודת תשתית:כל אישור הנדרש לשם  (.1

 תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברות ובעלי התשתית;  (11

תיאום התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות התשתית וכן הביטוחים, הערבויות  (12

 וכתבי ההתחייבות הנדרשים8

 להלן הנספח:

 רשימת פרויקטי תשתית לאומיים  

 מטרו גוש דן :1 תעדוף 38

 :2תעדוף  98

 ת גוש דןרכבות קלו 8א

 רכבות קלות ירושלים 8ב
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 תשתיות תח"צ תומכות אגרות תחבורה ציבורית 8ג

 המסילה הרביעית באיילון 8ד

 הכפלת מסילת החוף 8ה

 שדה תעופה משלים  8ו

 הקמת מתקן התפלה גליל מערבי וחיבורו למערכת הארצית 8ז

 תחנת מיתוג לאספקת חשמל לגוש דן 8ח

 נגב, צפון ושרון – ..3אשכולות קווי  8ט

כפרויקט בעל חשיבות  יוגדר זה פרויקט –"ש לב המהירה הרכבת מסילתתכנוני:  תעדוף 68

 8לאומית לעניין עדיפות בקידומו במוסדות התכנון ובהליך התכנון הסטטוטורי

  

האצת הפעילות הכלכלית במשק  – 82.21..18.של הממשלה מיום  .22 החלטה מספר 
 על ידי צמצום נטל האסדאה על עסקים טעוני רישיון

  
  
, שעניינה 2.13באוקטובר  22מיום  .211מס' ת הממשלה בהמשך להחלט ,ם י ט י ל ח מ 

מיום  49וכלכלה מס8 חכ/דיון בהחלטת ועדת שרים לענייני חברה  –הפחתת הנטל הרגולטורי "

עידוד עסקים ", שעניינה 2.19בדצמבר  21מיום  .9.מס'  ת ממשלה החלט ",138982.13

יישום הרפורמה ברישוי "שעניינה  ,2.16בינואר  11מיום  1..1, החלטה מס' "חדשים

הפחתת הרגולציה לרישוי "שעניינה  ,2.16באוגוסט  11מיום  1.61, החלטה מס' "עסקים

 –רישוי עסקים דיפרנציאלי "שעניינה  2.11בדצמבר  4מיום  4213והחלטה  מס'  ",עסקים

, ועל מנת להביא ליישום הרפורמות "הקלה לעסקים קטנים ובינוניים ותיקון החלטת ממשלה

 ברישוי עסקים:

 (, באופן הבא:עסקים רישוי חוק –)להלן  .196-לתקן את חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 8 1

בהתאם למפורט  שונה, תלחוקב 12 בסעיף כהגדרתה, לאסדרה המייעצת הוועדה 8א

 להלן:

 (8לאסדרה הוועדה –ועדה לאסדרת רישוי עסקים" )להלן "לשמה ישונה  (1

 להרכב הוועדה לאסדרה יתווספו החברים הבאים: (2
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מיום  .21בהחלטת הממשלה מס' )כהגדרתה  הרגולציה רשות עובד (א

שימנה ראש ( "תכנית לאומית לשיפור הרגולציה"עניינה ש 18.82.21

יבוא במקומו של עובד  והוא, אסדרהב וניסיון ידע בעלשהוא הרשות, 

 ראש יושב יהיהו משרד ראש הממשלה שקבוע היום כחבר בוועדה,

 הוועדה;

, והוא יהיה היועץ מטעמו מי או הרגולציה רשות של המשפטי היועץ (ב

 המשפטי של הוועדה לאסדרה;  

 עובד משרד המשפטים, שימנה היועץ המשפטי לממשלה; (ג

נוסף של המשרד נותן האישור המוסמך לקבוע את האסדרה הנדונה  עובד (ד

 באותו דיון8 

אחד רלוונטי לגבי חלק מסוים במפרט האחיד, במצב שבו יותר מנותן אישור  (4

 אותו לעניין לאסדרה בוועדה חבריםמשרד נותן האישור  יעובד םאותיהיו גם 

 אישור נותן של הרלוונטיות בדבר מחלוקת של במקרה8 האחיד במפרטחלק 

 8 הוועדה ראש יושב זאת יקבע, האחיד במפרט מסוים לחלק נוסף

מסוים או  אחיד אשר אינה עוסקת במפרט לאסדרה הוועדה של סמכות בכל (3

הוועדה  בהרכבעל ידי נותן אישור מסוים, יהיו  נקבעבתנאי ייחודי אשר 

 נותני האישורים אשר מונו כחברים בה8    מ אחד כל של אחדנציג  לאסדרה

 :להלן כמפורט, ייעוץשירותי  לרכוש תוכל לאסדרה הוועדה (9

 ;מזון בטיחות ייעוץ (א

 סביבתי; ייעוץ (ב

 ;כיבוי אש ייעוץ (ג

 ;בעבודה בטיחות ייעוץ (ד

  ;הוועדה ראשיושב  שיקבע כפי ייעוץ נוסף (ה

 לאסדרההוועדה  אין באמור כדי לגרוע מיכולתה של  ,למען הסר ספק (ו

 8    לנכון שתמצא כפי מקצועי גורם מכל דעת חוות לקבל
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מערך הדיגיטל הלאומי, בהיבטי הטמעה  נציג ילווהאת עבודת הוועדה  (6

( לעיל, בהמלצת המנהל הכללי של 9, כאמור בסעיף )חיצוני יועץ או, דיגיטלית

 מערך הדיגיטל הלאומי8

את נוהל  לאסדרה, תקבע הוועדה בהחלטה זו מוסדרים שאינם בנושאים (1

 ה ותפרסם אותו בפומבי8  תעבוד

פורסמו, הסמכות לקביעתם ולפרסומם כמפורט בסעיף  טרםמפרטים אחידים ש 8ב

 לידי תועבר ,הסמכות לשינוים של מפרטים אחידים שכבר פורסמו וכן)א( לחוק, 1ג1

הכל בהתאם לאמור  – לאסדרהוועדה ה לפי הצעת, הרגולציה רשות על הממונה שרה

 להלן8

 של שקביעתו למטרות בנוסף יישקלומפרט אחיד,  של שינויו או קביעתו לצורך (1

 :האלה השיקולים גםהיתר  בין, להבטיח נועדו רישוי כטעון עסק

 סוג לאותו ביחס מניעתם על אמוןנותן האישור  אשרהסיכונים  מיפוי (א

 ;  םמיומיפוי חלופות שונות להתמודדות ע ,עסק

 לעסק עלותוש אחר אמצעי ידי על הרישוי מטרת את להשיג ניתן האם (ב

 ;יותר נמוכה

 ;וקיימים חדשים עסקים על האחיד המפרט יישום עלויות (ג

 ולפיתוח פעולה לשיתוף בארגון החברות במדינות המקובל הסטנדרט (ד

 ;דומים עסקים סוגי( לגבי OECD) כלכלי

 מסוג יותר המשלבים שימושים בהם שיש עסקים על התנאים השפעת (ה

 ייעודיות הוראות ייקבעו , ובמידת הצורךאחד רישוי טעון עסקים

 כאמור8  לעסקים

שיידרש בעל עסק טעון רישוי  המסמכיםמפרט האחיד תיקבע גם רשימת ב (2

הממונה על רשות  השרשלגבי סוג עסק אשר  כךרף לבקשתו לרישיון, לצ

 יחול לא, קיים אחיד מפרט הלגביו מפרט אחיד חדש או שינ פרסםהרגולציה 

 8לחוק ג6 עדב 6 בסעיפים האמור

חלקו של כל נותן אישור במפרט האחיד, יובא אותו חלק להצבעה  גיבוש בסיום (4

 שבהם האחידים המפרטים סדר את תקבעלאסדרה  הוועדהבוועדה לאסדרה8 

אחיד, ובכלל זאת  מפרט כל של והמשקית הכלכלית להשפעה בהתאם תדון

מספר העסקים שכלולים בכל מפרט אחיד והצורך בהסדרת הנושא נוכח 

  העלות הרגולטורית העודפת שמוטלת על אותו סוג עסקים במצב הקיים8
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י מפרט אחיד כי תודיע לנותני האישור המוסמכים לגב לאסדרה הוועדה (3

חודשים להביא  3בכוונתה לדון במפרט האחיד האמור ותיתן להם תקופה של 

 בפניה הצעה לתנאים הרלוונטיים לגביהם במפרט האחיד8 

 הוראות סדירוב לחוק אשר י11 עד 9 סעיפים מכוחמקום שבו יותקנו תקנות  (9

 ברישיונות התנאים, בלבד אחיד במפרט נקבעו עת לאותה שעד או חדשות

 כאמור התקנות של התחילה להוראות בהתאם ייקבעו הרלוונטיים העסקים

 המפרטים האחידים הרלוונטיים בהתאם8   ויתוקנו

קובע כיצד ייקבעו הוראות בעניין אופן הכנתו של המפרט  אשר ,לחוק )ב(1ג1 סעיף 8ג

 8 יתבטל – האחיד

ובדרישות רשות  האחיד במפרט שינויים של תוקפםקובע את  אשרלחוק,  3ג1סעיף ב 8ד

שנים  4מתום תקופת הרישיון או ההיתר או מתום  הרישוי, ייקבע כי הוא יחול

 8 היום בנוסחוממועד השינוי, לפי המאוחר, ולא לפי המוקדם כפי שקבוע 

נותני האישור  אישורלאחר  יינתן, רישוי טעון לעסקאו היתר זמני  רישיון 8ה

שנקבעו במפרט  איםבדבר עמידת העסק בתנהרלוונטיים לאותו סוג עסק, בין היתר 

 8, ככל שאישור כאמור נדרש באותו מסלול רישויקאחיד לאותו סוג עס

, רשאי גורם מוסמך ארצי להתנות תנאי תנאים שנקבעו במפרט אחידעל אף ה 8ו

  (:ייחודיתנאי  –הבאים )להלן  מקריםכל אחד מהבשיון עסק, יבר

( עד 1)א1התנאי ייקבע ברישיון עסק כאמור שם במקרים המנויים בסעיפים  (1

( לחוק, ובלבד שתנאים אלו ייקבעו לזמן מוגבל שלא יעלה על שנה; תנאי 4)א

 כאמור אשר יחייב שינוי במבנה, יהיה טעון אישור של הוועדה לאסדרה8 

 יקיםמצדבעל מאפיינים ייחודיים שמסוים עסק התנאי ייקבע ברישיון של  (2

 אוגרפיים8י, לרבות מאפיינים מבניים או גזאת

מצאה הוועדה לאסדרה כי גורם מוסמך ארצי או נותן אישור, לפי העניין, התנה  8ז

אחיד או כתנאי  מפרטאו  חיקוק לפי שלאבדו"ח ליקויים  אושיונות עסק יתנאי בר

התנאי  קביעת אתבבקשה שינמק  הוועדה( לעיל, תפנה אליו ובסעיף ) כמובנו ייחודי

 נותןאו  ארצי מוסמך ורםבהסבר שנתן ג לאסדרהלא השתכנעה הוועדה  אםכאמור8 

ודיע לו על החלטתה כי התנאי ת שבו, תשלח לו על כך הודעה מנומקת, האישור

ד או בתוך תקופה שקבעה יי, מוהלאה מועד מאותומחייב  להיות יפסיקשקבע 

 ולרשות נותשיויהר יכך לבעלהודיע על להוועדה לאסדרה, ותורה לנותן האישור 

למועד  עדמקרה, לא יהיה בהוראת הוועדה כאמור לפגוע בתוקף התנאי  בכל8 הרישוי

  שנקבע לביטול התנאי8
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למתן רישיון עסק או תנאי ברישיון עסק אשר יחרוג  תנאילא תקבע  רישוי רשות 8ח

 בהתאםמפרט אחיד רשותי או ב או עזר חוקנקבע ב אם אלאמהמפרט האחיד 

8 מצאה הוועדה לאסדרה כי רשות רישוי התנתה תנאי לעילור בסעיף )ו( לאמ

או כתנאי ייחודי  רשותי אחידמפרט  ,עזר חוקאחיד,  מפרטברישיונות עסק שלא לפי 

בבקשה שתנמק את קביעת התנאי  דהכמובנו בסעיף )ו( לעיל, תפנה אליה הווע

 ה, תשלח להרישוי רשות נהבהסבר שנת לאסדרהכאמור8 אם לא השתכנעה הוועדה 

 להיות יפסיק העל החלטתה כי התנאי שקבע הודיע לת שבהעל כך הודעה מנומקת, 

ד או בתוך תקופה שקבעה הוועדה לאסדרה, ותורה יי, מוהלאה מועד מאותומחייב 

מקרה, לא יהיה בהוראת  בכל8 נותשיויהר יהרישוי להודיע על כך לבעל רשותל

 על8 התנאי לביטול שנקבע למועד עדהוועדה לאסדרה כאמור לפגוע בתוקף התנאי 

 מקומית רשות של לתחומה מחוץ מצוי אשר עסק על יחול לא זה סעיף, האמור אף

 8 ביטחוני מפעל הוא כי שנקבע עסק על או

לאסדרה באשר  לוועדה לפנות יוכלו יציג מעסיקים ארגון או רישוי טעון עסק 8ט

 8לעיל( ו) ףלהתניית תנאי ברישיון עסק שלא בהתאם לסעי

לפעול על מנת לפקח על יישום המפרטים האחידים,  תהיה רשאית לאסדרה הוועדה 8י

שיונות, לערוך בקרה על התאמתם למפרטים ילבצע בדיקה מדגמית של ר ובכלל זה

אתר תנאים שאינם ייחודיים, ותפעל בהתאם לסמכויות הנתונות להאחידים ובפרט 

   8בסעיף זהלה 

לקבוע לאלו סוגי עסקים ייקבע מפרט אחיד או מפרט  )ג(1ג1 הסמכות לפי סעיף 8יא

אחיד חלקי, תעבור לידי השר הממונה על רשות הרגולציה, לפי הצעת הוועדה 

 8לאסדרה

 :לחוק 2ג1 סעיףב 8יב

 אחיד מפרט פרסום בדברברשומות  ההודעה סוםפרכי  ייקבע ,בסעיף קטן )ב( (1

 ההוראות של תחילתן מועד וכיעל ידי השר הממונה על רשות הרגולציה  עשהית

 ;ברשומות ההודעה פרסום למועד יקדם לא האחיד במפרט

 ושל הממשלה ראש משרדהאחידים יפורסמו באתר האינטרנט של  המפרטים (2

 מעקב שיאפשר ובאופן לכך שייועד במיקום, לעין בולט באופן הפנים משרד

 8  זמן לאורך ותיעודם יםושינ אחר

י, רשות אחיד במפרט ייקבעו לחוק, ייקבע כי דרישות רשות הרישוי 4ג1 בסעיף 8יג

ורשות רישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים שאינם קבועים בו אלא לפי סעיף )ו( לעיל8 

וכן תפורסם הודעה  מפרט רשותי אחיד יפורסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי

בדבר פרסומו ברשומות על ידי ראש הרשות המקומית, כאשר מועד תחילתן של 

נקבע ההוראות במפרט האחיד הרשותי לא יקדם למועד פרסום ההודעה ברשומות8 
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 , תפנה אליו רשות הרישוי במפרט האחיד( לעילח)תנאי בחוק עזר כאמור בסעיף 

 כאמור לא יהיה בו לפגוע בתוקפו8 היהפניעדר יה ואולםהרשותי, 

אשר קובעים דרישות רישוי ספציפיות לסוגי  לחוקו 2-ו)ד(, -ו(, )ג( 1)א2 סעיפים 8יד

 תוךבתוך שנה,  יבוטל לחוקד 2ף סעישנים8  4 בתום יבוטלועסקים מסוימים, 

 תקנות להתקין, הכנסת של הפנים ועדת באישור, והספורט התרבות שר שיוסמך

 8כושר ונימכ רישוי בעניין

, וקובע כי לא יינתן 2.21באפריל  1( לחוק, אשר נכנס לתוקף ביום 1)א()2א6סעיף  8טו

היתר מזורז לעסק שבעת הגשת הבקשה לרישיון פעלו הוא או המבקש ללא רישיון 

 8 2.29בינואר  1או היתר זמני, תידחה כניסתו לתוקף ליום 

, (43תיקון  –)להלן             .2.1-(, התשע"ח43לתקן את חוק רישוי עסקים )תיקון מס'  8 2

מועדים לפרסום המפרטים האחידים על ידי נותני  וקבעבו נש לו, .3ולבטל את סעיף 

 8פרסומם במועד-וההשלכה של אי האישור

, פירוט מועד שייקבע בתוךת רישוי עסקים אסדרל הלמסור לוועדנותני האישור להורות ל 8 4

עד  9של התנאים שקביעתם ברישיון עסק מתחייבת לפי תקנות שהותקנו לפי סעיפים 

 ב לחוק או לפי חיקוק אחר, ותנאים שהתנה בעבר ברישיון עסק8 11

, בחוק האמור על נוסף לאסדרה הוועדה עם גם לבחון, בהתייעצותשרת הפנים, הטיל על ל 8 3

בעניין סיווגי  2.14-"גהתשע(, ישויר טעוני)עסקים  עסקים רישוי לצו התוספת את

 טעוני אשר העסקים סיווגי ובעניין, 1 סעיףכאמור ב ,העסקים המנויים בה כטעוני רישוי

 6לתקן תוך  -בחינה ה תוצאותל ובהתאם, צו)ב( ל2 בסעיף כאמור, אישור בלי רישוי

 8את התוספת חודשים

 מתקיימות אשר, עסקים רישוי פקחי בהכשרותלהטמיע  לאסדרה הוועדהעל  להטיל 8 9

 שנקבעו התנאים בעניין מידע, שתראה בכך צורךהכשרות קיימים, ככל  במרכזי

, בדגש על המסלולים למתן עסק רישיון למתן יכיםההל בענייןו האחידים מפרטיםב

 8 43רישיון עסק שנקבעו בתיקון 

 עוללפבשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,  לאסדרה הוועדהעל  להטיל 8 6

טעוני רישוי, באמצעות לומדה או בדרך אחרת, בעניין  לעסקים מקצועי ידע להנגשת

 ובהתאם, עסק סוג לאותו ביחס, לו)א( 1 בסעיף כאמוררישוי עסקים,  חוק תכליות

 8נהימסרתש ככל האישור נותני להמלצות

בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים, גיבוש הנחיות  לבחון להטיל על משרד המשפטים, 8 1

בנוגע לאופן כתיבת תנאי רישיון עסק במפרטים, בשים לב להיבטי האכיפה של תנאים 

 אלה8
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ממשלה רושמת כי בכוונת משרד המשפטים לקיים עבודת מטה, יחד עם הגורמים ה 8 .

אות חוק רישוי הרלוונטיים, לצורך בחינת גיבוש עקרונות מנחים בנוגע לדרכי אכיפת הור

 עסקים וקיום תנאי רישיון עסק או היתר8

אודות פעילותה ואירועים  לממשלה שנתי דיווח להעביר הלאסדר הוועדה על להטיל 8 9

 חריגים במהלכה8 

  

האצה והפחתת רגולציה בענף  - 82.21..18.של הממשלה מיום  221 החלטה מספר 
 הבנייה

  
  
  
 41מיום  3311מס' ו, 2.11במרץ  2מיום  2391מס'  ות הממשלהלהחלטמ ח ל י ט י ם, בהמשך  

 ה ואת המשק בכלל בתקופה זו:יבכדי להפחית רגולציה ולהאיץ את ענף הבני, .2.1בדצמבר 

 –)להלן  1969–התשכ"ה     , בנייהלבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בחוק התכנון וה 8 1

חוק  –)להלן  .199–כלים, התשי"חיה( ובחוק המהנדסים והאדרייחוק התכנון והבנ

 המהנדסים והאדריכלים( להסדרת מסלול לרישוי עצמי באופן הבא: 

מורשה להיתר( יהיה רשאי  –יח להחלטה זו )להלן 1מי שהוסמך, בהתאם לסעיף  8א

בהגשת בקשה  8הי( לחוק התכנון והבני1)א139להגיש בקשה למידע, בהתאם לסעיף 

ידע מבוקש לצורך הוצאת היתר ברישוי עצמי8 כאמור יציין המורשה להיתר כי המ

 יום מיום הגשת הבקשה8 39מהנדס הוועדה ימסור את המידע למורשה להיתר בתוך 

מורשה להיתר רשאי לפנות לרשות הרישוי, לקבלת הבהרות להנחיות והוראות  8ב

שנכללו בתיק המידע טרם הכנת ההיתר, ורשות הרישוי תהיה מחויבת למתן מענה 

 יה8 ילפנ

רשה להיתר יהיה רשאי לחתום על היתר בהליך של רישוי עצמי בהתקיים כל מו 8ג

 אלה:

 העבודה המבוקשת היא הקמת מבנה או תוספת למבנה שעיקרו למגורים8 (1

 העבודה המבוקשת אינה מצריכה אישור הקלה או שימוש חורג8 (2

בעלי הזכויות(  –ניתנה הסכמה של כלל בעלי הזכויות במקרקעין )להלן  (4

תר המבוקש8 היו המקרקעין מקרקעי ישראל יצורף אישורה של להוצאת ההי

 רשות מקרקעי ישראל8 

 לא נקבע בתכנית כי הנכס או המקרקעין מיועדים לשימור8 (3
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שולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים שמבקש ההיתר היה חייב  (9

יה, י( לחוק התכנון והבנ1)ד()139בהם לצורך הוצאת היתר כאמור בסעיף 

 החלטה זו8כמפורט ב

 היתר בהליך של רישוי עצמי מחויב באישור מכון בקרה על ביצוע בקרת תכן8 8ד

נחתם היתר ברישוי עצמי על ידי המורשה להיתר, יודיע המורשה להיתר לרשות  8ה

 הרישוי על אישור הבקשה ויעביר לה את המסמכים הבאים:

 מסמכי ההיתר לרבות תשריטים ערוכים וחתומים על ידי המורשה להיתר8 (1

 אישור בדבר הסכמת בעלי הזכויות8  (2

  תצהיר מאת המורשה להיתר הכולל את כל אלה: (4

ההיתר תואם את התכניות החלות על המקרקעין, ההנחיות המרחביות,  (א

 המידע להיתר והוראות כל דין; 

 הוא מוסמך לבצע רישוי עצמי8  (ב

 תצהירים של כל אלה: (3

החישובים המהנדס אשר אחראי לתכנון שלד הבניין ולעריכת  (א

 הסטטיסטיים, תצהירי עורכי משנה נוספים ככל שמונו;

 תצהיר של כלל בעלי המקצוע והמומחים המעורבים בהליך הכנת ההיתר8 (ב

תצהיר מבקש ההיתר ברישוי עצמי המפרט את עניינו בנכס וכי הוא מודע  (9

 להליך הרישוי העצמי על כלל המשמעויות הנוגעות בדבר8 

רשים לבקשת ההיתר כפי שנקבע בתיק המידע אישור של כלל הגורמים הנד (6

 יה8ילהיתר ובחוק התכנון והבנ

אישור על תשלום האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים שמבקש ההיתר  (1

 הסכומים לתשלום(8 –חייב בהם בגין הבקשה )להלן 

 על חישוב הסכומים לתשלום יחולו ההוראות הבאות: 8ו

 המורשה להיתר יפנה לרשות הרישוי לצורך קבלת הסכומים לתשלום8  (1

רשות הרישוי תמציא למורשה להיתר שובר לתשלום הסכומים לתשלום וזאת  (2

 ימים8   45בתוך 
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ימים לא המציאה רשות הרישוי את השובר כאמור בסעיף קטן  45באם בתוך  (4

ראות הדין ( יהיה רשאי המורשה להיתר לחשבם באופן עצמאי בכפוף להו2)

 בשינויים המחויבים8 

חישוב עצמאי(, יעביר  –חושבו הסכומים לתשלום באופן עצמאי )להלן  (3

המורשה להיתר העתק מהחישוב שבוצע על ידו וכן אישור על הפקדת 

ועדה המקומית והרשות המקומית, לפי העניין, והסכומים לתשלום לטובת ה

 מועד הדיווח(8 –ימים מיום ביצוע התשלום )להלן  1וזאת בתוך 

הועברו הסכומים לתשלום על בסיס חישוב עצמאי תהיה רשאית רשות  (9

חודשים ממועד הדיווח לבצע בקרה על החישוב  6הרישוי, בפרק זמן של 

ולהוציא פירוט חיובים מתוקן מטעמה; לא ביצעה הרשות בקרה בפרק הזמן 

 האמור יהפכו שומת ההשבחה וחישוב האגרות וההיטלים לחלוטים8 

יצעה רשות הרישוי בקרה בפרק הזמן האמור והוציאה פירוט חיובים שונה ב (6

החיוב המעודכן(, ישלם  –מהחישוב העצמאי לכלל הסכומים או לחלקם )להלן 

יום  .4מבקש ההיתר את ההפרש או יפקיד ערבות להבטחת התשלום בתוך 

 ממתן הפירוט8

וכבר  ת בעדוהמעודכן או לא הופקדה ערבולא שולם  ההפרש על פי החיוב  (1

לא תינתן תעודת הגמר על ידי המורשה להיתר  –ה על פי ההיתריהחלה הבני

 וזאת עד לתשלום מלוא ההפרש על פי החיוב המעודכן8 

על ההפרש שנוצר בעקבות החיוב המעודכן יחולו ההוראות לעניין הצמדה  (.

 וריבית הקבועות בדין8

המסמכים, רשאית רשות לאחר קבלת היתר חתום על ידי מורשה להיתר והעברת  8ז

ימים מיום קבלת ההיתר החתום, להעביר למורשה להיתר ולמבקש  .4הרישוי תוך 

דרישה לתיקונים(,  -ההיתר דרישה מנומקת בכתב לביצוע תיקונים להיתר )להלן

במידה וסברה כי ההיתר סותר את הוראות הדין או את המידע להיתר או כל הוראה 

החלות על השטח שלגביו ניתן ההיתר8 הועברה  בתכניות או בהנחיות המרחביות

 לא ייכנס ההיתר לתוקף8 –דרישה לתיקונים 

לא הועברה דרישה לתיקונים, ייכנס ההיתר לתוקף לאחר העברת אישור מכון  8ח

 הבקרה בדבר בקרת התכן8 

הועברה דרישה לתיקונים, וסבר מבקש ההיתר כי הדרישה לתיקונים אינה מוצדקת  8ט

 הגיש ערר לוועדת ערר בעניין הדרישה לתיקונים8רשאי מבקש ההיתר ל
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הועברה דרישה לתיקונים ובוצעו התיקונים כנדרש על ידי המבקש, ישלח המורשה  8י

להיתר לרשות הרישוי היתר מתוקן8 ההיתר ייכנס לתוקף לאחר העברת אישור מכון 

 הבקרה בדבר בקרת התכן8

ת היא לערער לוועדת ערר סברה רשות הרישוי כי לא בוצעו התיקונים כנדרש, רשאי 8יא

 ימים8     .4בתוך 

מורשה להיתר יאשר את תחילת העבודות על פי היתר שאישר וקיבל תוקף בהליך  8יב

של רישוי עצמי, לאחר שימסור הודעה לרשות הרישוי על כוונתו לתת אישור 

   .לתחילת עבודות  וכן הודעה על מכון הבקרה המיועד לבצע את בקרת הביצוע

יאשר את תעודת הגמר להיתר שנתן בהליך רישוי עצמי וזאת לאחר מורשה להיתר  8יג

יה או העבודות נעשו בהתאם להיתר, ולאחר התקיימותם של התנאים ישבדק כי הבנ

, בשינויים 2.16-ה(, תשע"ויה )רישוי בניי)א( לתקנות התכנון והבני99בסעיף 

 וע תקינות8המחויבים, וכן לאחר קבלת אישור מכון בקרה כי תוצאות בקרת הביצ

תעודת הגמר תהיה בתוקף מיום חתימתה, ובמקרה של יתרת חיובים כאמור בסעיף  8יד

 (, תעודת הגמר תיכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום8 6ו)1

אושרה תעודת גמר, יעביר המורשה להיתר לרשות הרישוי העתק מתעודת הגמר  8טו

ה )רישוי יויצרף לה את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנות התכנון והבני

 2.168-יה(, התשע"ויבנ

ועדה מקומית רשאית לקבוע כי רישוי עצמי לא יחול בשטחה או בשטחים ספציפיים  8טז

 בתחומה8 

טז, מסלול רישוי עצמי על היתרי שינויים יחול בכל הוועדות 1על אף האמור בסעיף  8יז

 המקומיות, ובתנאי שההיתר אינו כולל הקלה או שימוש חורג8

 סים והאדריכלים בהתאם לעקרונות אלה:לתקן את חוק המהנד 8יח

לעדכן את התנאים להנפקת תעודת מורשה להיתר לאדריכל העומד בכל  (1

 הסמכת מורשה להיתר(:  -התנאים הבאים )להלן 

לפחות  אדריכל רשויבעשר השנים שקדמו להגשת בקשה להסמכה הגיש כ (א

 יה בישראל וניתן בגינן היתר8יבקשות להיתרי בנ 9

בניגוד עניינים בין תפקידו כמורשה להיתר עצמי לבין הוא אינו נמצא  (ב

 עיסוקיו האחרים וענייניו האישיים8
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לחוק המהנדסים והאדריכלים, ועדת האתיקה  16לקבוע כי בהתאם לסעיף  (2

תהיה מוסמכת לחקור תלונות כנגד מורשה להיתר ולהביא להתליית רישיונו 

 או על ביטולו8

-)רישוי וייחוד פעולות(, התשכ"ז לתקן את תקנות המהנדסים והאדריכלים (4

שהוסמך  אדריכל רשויכך שפעולת מתן היתר ברישוי עצמי תיוחד ל 1961

 כמורשה להיתר8

לב לחוק 158יה כך שתוקנה לממונה כהגדרתו בסעיף ילתקן את חוק התכנון והבנ 8יט

עצמי8 ה סמכות להטלת עיצומים כספיים על הפרות בנושא רישוי יהתכנון והבני

יבחנו מנגנון חלופי לעיצומים כספיים8 כמו כן ם ומשרד האוצר משרד המשפטי

 תיבחן האפשרות להטלת הסמכות על גורם ממשלתי אחר8

 בהחלטה זו: 

 כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים8 –" אדריכל רשוי"

 ה8 יכהגדרתו בחוק התכנון והבני –ה" י"תכן בני

 יה8יכמשמעותה בחוק התכנון והבנ –"ועדת ערר" 

ה במטרה להביא לצמצום יצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בחוק התכנון והבנילב 8 2

 מנגנון ההקלות באופן הבא:

קבעו בתקנות על ידי שרת הפנים יהסמכות לאשר הקלה תתוחם רק לנושאים שי 8א

כנושאים שאינם סטייה ניכרת מתכנית, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית ועם 

 שר האוצר8

שינוי במספר יחידות דיור לעומת הקבוע בתכנית ייחשבו  או בנייההוספת שטחי  8ב

 כסטייה ניכרת מתכנית, ועל כן לא ניתן יהיה לאשר אותם בהליך של הקלה8

להסמיך את שרת הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, לקבוע בתקנות נושאים  8ג

שהשפעתם התכנונית מעטה וזניחה, שלגביהם רשות הרישוי תהא רשאית במסגרת 

להיתר, להתיר שינויים מהוראות התכנית התקפה8 סטיות מהוראות תכנית בקשה 

 בנושאים אלו לא יצריכו הליך של אישור הקלה8

להסמיך את שרת הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, לקבוע בתקנות נושאים  8ד

שלגביהם לא ייקבעו הוראות בתכנית מפורטת, וזאת במטרה לאפשר את הגמישות 

תרים על פי תכניות אלה, ובכך לצמצם את הצורך במנגנון הנדרשת לעת הוצאת הי

 ההקלות8

תיקבע הוראת מעבר לפיה תחילתם של תיקוני חקיקה אלו תהיה שנה לאחר  8ה

יום התחילה(8 בנוסף לכך, בשנתיים שלאחר יום התחילה,  –חקיקתם )להלן 
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יתאפשר הליך ההקלות המותר כיום, בהיתרים מתוקף תכניות שאושרו או הופקדו 

טרם יום התחילה8 שרת הפנים תהיה רשאית להאריך את התקופה האמורה 

בתקופה או בתקופות נוספות שלא יעלו יחד על שנתיים, אם נוכחה כי קיימת 

 הצדקה ממשית לכך8

 יום8  ..1תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו תוך  8ו

 יה במטרה להביא לייעול הליכי הערר באופן הבא:ילתקן את חוק התכנון והבנ 8 4

ימים מיום אישור ההחלטה,  .9הטיל על שרת הפנים להתקין תקנות, תוך ל 8א

המטילות חובת תשלום אגרה בהגשת ערר לוועדת ערר להיטלים ופיצויים, לוועדת 

ערר להיתרים ותוכניות ולוועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון 

ותה לפי סעיף וכן בהגשת בקשה למינוי שמאי מכריע, זאת בהתאם לסמכ בנייהו

 8בנייהב( לחוק התכנון וה11)-א( ו11)269

, תוסמך להטיל החזר בנייהו לחוק התכנון וה12לקבוע כי ועדת ערר לפי סעיף  8ב

הוצאות לטובת אחד מהצדדים, במקום שבו סברה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין8 

 החלטת ועדת הערר תחשב כפסק דין לעניין הוצאה לפועל8

הפנים להתקין תקנות שעניינן הגבלת עמודים בכתבי התנגדויות לתכניות להטיל על שרת  8 3

8 בנייהלחוק התכנון וה 269והיתרים ובכתבי טענות בעררים, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 

 ימים מיום אישור ההחלטה8 .9תקנות כאמור יפורסמו בתוך 

הבקרה לטיפול , ולאפשר את היערכות מכוני בנייהבכדי למנוע עיכובים בהוצאת היתרי  8 9

שאינם מחויבים כיום בבקרת תכן ובקרת ביצוע במכון בקרה,  בנייהבבקשות להיתרי 

ובתקנותיו, כך שהמועד לחובת  בנייהלבצע את התיקונים הנדרשים בחוק התכנון וה

אלו, יידחה בשנתיים נוספות8  בנייהבקרת ביצוע ובקרת תכן במכון בקרה עבור היתרי 

מכותה של שרת הפנים לתת רישיון למכון בקרה גם אם לא כמו כן תוארך בשנתיים ס

בנוסף, תינתן סמכות לשרת הפנים לדחות את  8פועלים בתחומו כל הבקרים המורשים

המועדים בצו באישור ועדת הפנים, בתקופות נוספות של שנה כל אחת, שבמצטבר לא 

 יעלו על שנתיים נוספות8

ון הלאומי לבחינת צעדים נוספים לייעול משרדי בראשות ראש מטה התכנ-יוקם צוות בין 8 6

יום תיקוני חקיקה  ..81 הצוות יגיש בתוך בנייההליך הרישוי וקיצור זמן הוצאת היתר 

בנושא זה8 בצוות יהיו חברים המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהלת הכללית 

משנה של מנהל התכנון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, המנהל הכללי של משרד הפנים, ה

 ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( והממונה על התקציבים או מי מטעמם8

  

איזון ושיפור מערך הרגולציה  – 82.21..18.של הממשלה מיום  222 החלטה מספר 
 ברשות הכבאות וההצלה
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ועל מנת לצמצם  יטבית המאזנת בין עלויות לתועלותבמטרה לגבש רגולציה מ, ם י ט י ל ח מ 

 4349מס'  ת הממשלהה על בטיחות הציבור, בהמשך להחלטבירוקרטיה תוך הבטחת שמיר

, כפי שעניינה "מערך הרגולציה ברשות הארצית לכבאות והצלה" .2.1בינואר  11מיום 

שעניינה  .2.1בדצמבר  24מיום  .349מס'  ת הממשלהולהחלטששונתה בהמשך בחקיקה, 

ותיקון החלטת ממשלה", יפעלו משרדי  OECD-ם המלצות ארגון היישו –"רגולציה חכמה 

 : הממשלה בהתאם למפורט להלן

 לאומית -שיפור הרגולציה של בטיחות באש והתאמתה לתקינה הבין

(, חוק הכבאות -)להלן  2.12-לתקן את חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 8 1

 באופן הבא:

להחלטה זו יעמדו בתוקפן עד שבסיפה הוראות נציב הכבאות המפורטות בנספח  8א

עד למועד פקיעת תוקפן כאמור, , אלא אם בוטלו קודם לכן8 2.26בינואר  1ליום 

פנים או שר הפנים לפי העניין, יתקין תקנות אשר יחליפו את הוראות ההשר לביטחון 

רשאי  ,חלף המועד כאמור וטרם הותקנו תקנות בעניינים המפורטים בנספחהנציב8 

להאריך את תוקפה של הוראה זו בתקופה  ,בהסכמת שר האוצר ,יטחון פניםהשר לב

ימים ובתנאי כי שוכנע כי מדובר במקרה חריג שבו ביטולה של  .12נוספת אחת של 

הוראה מסוימת יוביל לפגיעה ממשית בשלום הציבור ולאחר קבלת חוות דעת של 

חלוקת לעניין 8 במקרה של מא לחוק הכבאות126לפי סעיף  הוועדה המייעצת

לגבי  הארכת התקופה בין שר האוצר לשר לביטחון הפנים, יכריע ראש הממשלה

לביטחון הפנים או שר הפנים לפי  לא התקין השר תוקפן ותוכנן של הוראות הנציב8

יפקע תוקפן של הוראות נציב  ,ימי ההארכה .12תקנות כאמור בתום  העניין, 

 ,קינן עד להתקנתן על ידי אחד השרים, תינתן לראש הממשלה סמכות להתהכבאות

 לפי העניין8

לכנסת על התקדמות התקנת התקנות לפי  וידווחהשר לביטחון הפנים ושר הפנים  8ב

בדצמבר של אותה  41עד ליום  2.29-ל          2.22בכל שנה בין השנים  (אקטן )סעיף 

 שנה8 

דרות את נושא תקנות, הוראות נציב, נהלים והנחיות מכוח חוק הכבאות אשר מאס 8ג

לאומי של האגודה -על סמך התקן הבין מחדל כברירתקבעו יבטיחות האש י

( תוך מתן עדיפות לתקן התקן האמריקני –)להלן   NFPAהאמריקנית לבטיחות באש 

NFPA 101 (Life Safety)בין                על סמך תקינה  עשוי8 שינויים והתאמות י-

פערים ארגוניים, התאמות בלאומית מקובלת אחרת ככל הניתן בהתחשב בין השאר 

תוואי  לחקיקה ישראלית אחרת, שוני בסיכונים בשל האקלים, המצב הביטחוני,

או בכדי לסייע בישימות ולהקל על תורת הלחימה באש,  ,ה בישראליומאפייני הבני

 הציבור8
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" תתוקן כך שתכלול השלכה כלכליתונח "הגדרת המ ,ב)א( לחוק הכבאות126בסעיף  8ד

 .4הנחיות מקצועיות שעלות היישום לכלל הגורמים הנדרשים לבצע אותן עולה על 

 מיליון שקלים חדשים בשנה מסוימת8

אותו צריכים להגיש השר שא)ט( לחוק הכבאות כך שהדו"ח 126יתוקן סעיף  8ה

ות והתועלת של פנים או נציב הכבאות, לפי העניין, שבוחן את העלהלביטחון 

 RIA (Regulatory Impact-יבוצע גם בהתאם לעקרונות ה ,האסדרה המבוקשת

Assessment 8) 

יתווסף סעיף לפיו טרם התקנת תקנות או מפרטים חדשים, שיש להם השלכה  8ו

מיליון שקלים חדשים בשנה מסוימת יפנה הנציב לוועדה  .4כלכלית העולה על 

 המוסדרההיוועצות  ולתהליך למועדים דומהאופן הבהמייעצת לקבלת חוות דעתה 

, בשינויים )ב(-וג )א( 126-וב 126 סעיפיםב והצלה לכבאות הארצית הרשות בחוק

חוות דעת הוועדה בעניין תועבר על ידי  נציב הכבאות לידיעת השר 8 המחויבים

 לביטחון הפנים8 

אישורו ג)ד( לחוק הכבאות יתוקן כך ששר האוצר לא יסרב לתת את 126סעיף  8ז

להנחיות המקצועיות, אלא אם כן שוכנע כי ההנחיות אינן עומדות בהלימה ככל 

האפשר לתקן האמריקני וכן כי העלות המשקית הנובעת מהתקנתן גבוהה באופן 

ניכר מהתועלת שנובעת מהן, כל זאת בהתחשב בחוות הדעת של הוועדה המייעצת 

 .לאסדרה לעניין זה

ן הפנים ובין שר האוצר בנוגע להנחיות מקצועיות בהיעדר הסכמה בין השר לביטחו 8ח

רשאי ראש הממשלה , ג לחוק הכבאות126כאמור בסעיף  בעלות השלכה כלכלית

 בדבר תוכן ההנחיות המקצועיות8 להכריע גם

ד לחוק הכבאות יתוקן  כך שהנחיות מקצועיות שיש דחיפות בנתינתן 126סעיף  8ט

פנים תינתן הסמכות להאריך את ה ימים8 לשר לביטחון ..1יעמדו בתוקפן למשך 

 ימים8 ..1תוקפן של הנחיות אלו בתקופה אחת נוספת של 

לחוק  34להסדיר את היבטי הביקורת השיפוטית על החלטה ליתן צו מיוחד לפי סעיף  8 2

, בשינויים 3..2-תשס"דהחוק שמירת הסביבה החופית, ל .1הכבאות, בדומה לסעיף 

 המחויבים8 

 1כי התקנת התקנות כמפורט בסעיף הפנים ואת שרת הפנים  השר לביטחוןלהנחות את  8 4

בינואר  1ועד יום  2.22בינואר  1עשה באופן מדורג, כך שבכל שנה בתקופה שמיום ית

 1המפורטות בסעיף תקנות אשר מהוות רבע מסך הוראות הנציב יותקנו על ידו  2.26

  לעניין בטיחות מאש8
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הרגולציה הקיימת כך שתהיה תואמת התאמת פעול לתיקון ולהנחות את נציב הכבאות ל 8 3

 8)ג(1כאמור בסעיף  לתקן האמריקני

 ,לחוק רישוי עסקים 9ח סעיף ולהנחות את נציב הכבאות להתאים את הרגולציה מכ 8 9

, בהתאם לאמור בסעיף לאומית-הבין       בתחום הבטיחות באש לתקינה  ,.196-התשכ"ח

 )ג(:1

)בכפוף  יו תואמים לתקן האמריקנירשות הכבאות תגבש מפרטים אחידים שיה 8א

 לדיני רישוי עסקים(8

לאומית לגבי סוגי עסקים שלא -רשות הכבאות תגבש עמדה בהתבסס על תקינה בין 8ב

 יידרשו לקבל אישור מרשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק8 

תיקון התוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני לבחון להטיל על שרת הפנים  8ג

כך שרשות הכבאות תחדל להוות גורם מאשר פרטי רישוי  ,2.14-תשע"גהרישוי(, 

 יום מקבלת עמדת הרשות8 .12בתוך כמפורט בסעיף )ב( 

הכבאות8 רשות בראשות נציג  1סעיף התקנת התקנות הנדרשת לפי להקים צוות ליישום  8 6

ן, פנים, משרד המשפטים, מינהל התכנוההמשרד לביטחון  ,בין היתר ,בצוות יהיו חברים

משרד האוצר ומשרד ראש אגף התקציבים ב, משרד הפנים, והתעשייה משרד הכלכלה

 הממשלה8

מכון התקנים לפיה בכוונתו לאמץ את התקן הממונה על התקינה ולרשום את הודעת  8 1

התקנים המורה על  )ב( לחוק1האמריקני לעניין בטיחות מאש וזאת בהתאם לסעיף 

 2.248ביוני  1אימוץ התקינה יהיה עד ליום  לאומית כברירת מחדל8-ןאימוץ תקינה בי

זאת, לאחר בחינה שתוודא שאין באימוץ התקינה כדי להביא להחמרה בדרישות ביבוא 

 8מוצרי קצה

 פיקוח ובקרה

משרדי לבחינת הצורך בייעול איכות הפיקוח בתחום הבטיחות באש, -להקים צוות בין 8 .

הפיקוח בתחום הבטיחות באש, ובפרט ובהתאם לצורך לגבש הצעות להמשך ייעול איכות 

הפיקוח לפי חוק רישוי עסקים8 בכלל זאת יבחן הצוות, בכפוף לצורך, את האפשרות 

להסמיך מפקחי בטיחות אש מקרב עובדי משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים 

מוסדיים, או רשויות מקומיות או מתן סמכויות רישוי למכוני בקרה8 כמו כן, הצוות יבחן 

 גנוני ערעור והשגה, בין היתר ועדת ערר מקצועית חיצונית8מנ

ויהיו חברים בו נציג ונציג רשות הכבאות, נציג משרד ראש הממשלה  ויעמד בראש הצוות 8 9

נציג משרד נציג משרד הפנים, פנים, נציג רשות הכבאות וההצלה, ההמשרד לביטחון 

ד האוצר8 המלצות הצוות משרב אגף התקציבים ונציג, נציג הממונה על השכר המשפטים
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אשר יכללו, בין היתר, התייחסויות לכל תיקון חקיקה נדרש, יוגשו לשר לביטחון הפנים 

ימים מיום החלטה זו8 הצוות יוכל לזמן למתן עמדה נציגי משרד  ..1תוך בולשר האוצר 

 רלוונטי אחר אשר הסמכת עובדיו תישקל, וכן כל גוף אחר כפי שיוחלט8

 סקים קיימיםהפחתת רגולציה בע

, עסק טעון להחלטה זו 1עד להתקנת התקנות על ידי השר לביטחון הפנים כאמור בסעיף  8 .1

רישוי שהוא בעל אישור כבאות בתוקף במועד החלטה זו, אשר לא יבצע שינוי ייעוד או 

בעת שנדרשו ממנו  השינוי שימוש משמעותי, לא יידרש ליישום תנאים נוספים מעבר לאל

, אלא אם הורה אחרת רמ"ח בטיחות אש ביידוע ראש אגף מלכתחילהקבלת האישור 

נציב הכבאות יוכל להוסיף דרישות  הגנה מאש נוכח סיכונים שיועברו לידיעת בעל העסק8

הוועדה  שיידע על כך אתלאחר ונימוקים מיוחדים מ ,רוחביות נוספות לעסקים כאמור

 המייעצת8

 ערעור והשגה

ש אחת לשנה דיווח מסכם לשר לביטחון הפנים ולוועדה להנחות את נציב הכבאות להגי 8 11

המייעצת לאסדרה, אשר יכלול פירוט אודות כלל ההשגות שהוגשו במהלך השנה 

, ...2-לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א 11החולפת, לפי סעיף 

 ההחלטות שהתקבלו בגינן, פרק הזמן שנדרש לטיפול בהן וכל מידע רלוונטי נוסף8

להנחות את הוועדה המייעצת לאסדרה להגיש המלצות לנציב הכבאות ולשר לביטחון  8 12

הפנים, שעניינן עדכון או שינוי של הוראות הנציב והתקנות לחוק הכבאות, לאור הסוגיות 

 8 החלטה זול 11המקצועיות שיעלו מדו"ח ההשגות השנתי שיוגש כאמור בסעיף 

 נספח

 הכנת תיק שטח – 9.4הוראה  8 1

 סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של חברת החשמל – 9.3הוראה  8 2

 סידורי בטיחות אש בבתי חולים ומוסדות בריאות – 9.9הוראת  8 4

 אמצעי כיבוי במתקני גפ"מ – 9.1הוראה  8 3

 סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במרפאות – ..9הוראה  8 9

 ציוד כיבוי בחניונים – 9.9הוראות  8 6

 יבת מיםאמצעי כיבוי במתקני שא – 913הוראה  8 1
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 סידורי בטיחות אש בחדרי אירוח – 921הוראה  8 .

 סידורי בטיחות אש באולם שמחות קיים ובגן אירועים קיים – 922הוראה  8 9

 סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך - 924הוראה  8 .1

 סידורי בטיחות אש במתקני פריקה לגז טבעי דחוס -א .92הוראה  8 11

 במכרת הולכת הגז הטבעי PRMSסידורי בטיחות אש במתקני  - .92הוראה  8 12

 זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי – 929הוראה  8 14

 סידורי בטיחות אש בתחנות טרנספורמציה של חברת החשמל - .94הוראה  8 13

 סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות - 941הוראה  8 19

 אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד – 942הוראה  8 16

 אינטגרציה –הפעלות מערכות בטיחות אש משטר  – 946הוראה  8 11

 מערכות ציוד לגילוי וכיבוי אש – .99הוראה  8 .1

 תכנית עבודה במדורי מניעת דלקות – 9.1הוראה  8 19

 הגשת ערעור על דרישות שירותי הכבאות – 9.2הוראה  8 .2

 ציוד כיבוי בחוות מכלים – 911הוראת  8 21

 סידורי בטיחות אש בבתי אבות – 912הוראה  8 22

 סידורי מניעת דליקות במוסדות לטיפול במשתמשים בסמים – 919הוראה  8 24

 סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים – 916הוראות  8 23

 קרוונים ככיתות לימוד -שימוש במבנים יבילים  – 911הוראה  8 29

דרישות בטיחות אש לאספקת מים לברזי כיבוי אש וגלגלונים בבניינים  – 919הוראה  8 26

 מטר ומעלה ..1בגובה של 
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משואות, סיסמאות אש  –בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש  – 923הוראה  8 21

 ותהלוכות לפידים

 תנאי רשות הכבאות לרישוי עסק לשינוע דלק - 929הוראה  8 .2

 סידורי בטיחות ב"מרכז יום לזקן" - 921הוראה  8 29

 סדרי בטיחות אש באתרי אחסון צמיגים - 943הוראה  8 .4

 י בטיחות אש ומניעת דליקות במתקני כליאה בשב"ססידור – 941הוראה  8 41

 סידורי בטיחות אש במחנות נוער - .94הוראה  8 42

 חוסידורי בטיחות אש בתחנות כ - 949הוראה  8 44

 סידורי בטיחות אש במעגנות – 931הוראה  8 43

 חלוקת גז טבעי פנים מפעלית – 932הוראה  8 49

 יםיחות אש במתקנים פוטו וולטאטיסדרי ב – 934הוראה  8 46

סידורי בטיחות אש בעת ביצוע עבודות שדרוג בקניונים ומרכזי מסחריים  – 933הוראה  8 41

 פעילים

  

ייעול הליכי הרגולציה במשרד  - 82.21..18.של הממשלה מיום  224 החלטה מספר 
 להגנת הסביבה

  
  
 'ה מסתבהמשך למדיניות הממשלה ליצירת רגולציה חכמה כאמור בהחלט ,ם י ט י ל ח מ 

בנוגע ליישום  OECD-ובמטרה לעמוד במחויבות ישראל לארגון ה .2.1בדצמבר  24מיום  .349

אסדרה סביבתית משולבת ומדיניות סביבתית מקיפה וקוהרנטית, ומתוך מחויבות להפחתת 

 מיום 1936מס'  ת הממשלההנטל הרגולטורי וליצירת ודאות למגזר העסקי, ובהמשך להחלט

הסכמת שר  הסביבה להפיץ תזכיר חוק, לאחר קבלת להגנתל השרה להטיל ע, 2.13באפריל  6

 1-ו 6 ,4עד  1יום, שיכלול את תיקוני החקיקה המפורטים בסעיפים  ..1תוך בהאוצר, 

 :2.22 -ו 2.21ואשר לא ייכללו במסגרת התכנית הכלכלית לשנים  להחלטה זו,

סקים בהתבסס על חוק רישוי ע ,החומרים המסוכנים, חוק אוויר נקילתקן את חוק  8 1

 -עקרונות הרגולציה האירופאית ובכללם רישוי אינטגרטיבי פרטני בהתאם לדירקטיבה 

""Industrial Emissions Directive (IED :והעקרונות הבאים ) 



212  /463 

לפי כל אחד מהחוקים תהיה מוסדרת באמצעות היתר  מבקש היתרפעילותו של  8א

 אחד, כפי שיפורט להלן: 

ת כל התנאים הנדרשים ממבקש ההיתר מכוח חוק היתר פליטה יכלול גם א (1

מסוכנים וכל התנאים שהמשרד להגנת הסביבה רשאי לקבוע החומרים ה

 על פי כל דין8ברישיון עסק 

, כמשמעותם Bודרגה  Aהיתר רעלים הניתן לעסק המחזיק ברעלים דרגה  (2

אשר לא נדרש להיתר שבתוקף באותה עת, בתקנות החומרים המסוכנים 

ול גם את כל התנאים שהמשרד להגנת הסביבה רשאי לקבוע פליטה, יכל

 על פי כל דין8ברישיון העסק 

בתקנות כמשמעותו  Cדרגה ב המסווגלעסק העיסוק בחומרים מסוכנים  (4

יוסדר באמצעות רישיון העסק או באמצעות תקנות החומרים המסוכנים, 

 8להחלטה זו 3שייקבעו כאמור בסעיף 

( לא יידרש לקבלת היתר 1בעל היתר פליטה לפי פסקה )למען הסר ספק,  (3

יקבעו לו תנאים סביבתיים ברישיון העסק; לבעל היתר רעלים ירעלים, וכן לא 

 קבעו תנאים סביבתיים ברישיון העסק8 י( לא י2לפי פסקה )

יראו את מתן ההיתר כאישור המשרד למתן  ,ניתן היתר פליטה או היתר רעלים (9

 ההיתר כתנאים ברישיון העסק8  רישיון עסק ואת תנאי

יעמוד בתוקף  ,היתר שיינתן מתוקף חוק אוויר נקי חוק החומרים המסוכנים 8ב

8 על אף האמור, ההיתר הראשון שיינתן מכוח תיקוני החוק שנים .1לתקופה של 

 8 שנים 1בהתאם להחלטה זו יינתן לתקופה של 

נתן על ידי גורם מקצועי חוק החומרים המסוכנים ייאו היתר מתוקף חוק אוויר נקי  8ג

 8לעניין זה בכיר שהינו עובד המשרד שמינה השר

לא ניתנה החלטה בבקשה לחידוש היתר שהוגשה במועד הקבוע לגביה, עד למועד  8ד

אלא אם הוא לא הוגש  פקיעתו של ההיתר, יישאר ההיתר בתוקף למשך שנה נוספת

 שנה נוספת88 בנסיבות מיוחדות ניתן יהיה להאריך את ההיתר בחצי בזמן

ייעשו תוך  ,או מתן היתרים מכוח החוקים , קביעת כלליםועדכונן התקנת תקנות 8ה

בחינת  השפעות הדדיות בין מרכיבי הסביבה השונים ובחינת ההשפעות כמכלול 

(cross media בהתבסס על ניהול סיכונים ,) ,ובהתחשב והעדפת הפחתה במקור

 ,ודאות ויציבות למקבלי ההיתריצירת , בשיקולים של הפחתת הנטל הרגולטורי

צמצום העלויות שכרוכות ביישום התקנות וההיתרים ככל הניתן, לפי העניין, ועל פי 

למען הסר ספק, מדינות המפותחות8 איחוד האירופי ובאמות המידה המקובלות ב
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כללים קיימים יישארו בתוקף כל עוד לא שונו, גם אם אינם על פי אמות המידה 

 י8פהאירו המקובלות באיחוד

שהיה בתוקף בעת מתן ההיתר8  םעל היתר יחולו התקנות והכללים בהתאם לנוסח 8ו

 – תקנות או כללים חדשים, וכן שינויים שייקבעו בתקנות או בכללים קיימים )להלן

( לאחר מועד מתן ההיתר, יחולו רק לגבי היתר חדש8 על אף האמור, השר שינוי

כי תקנות או כללים חדשים יחולו גם  או לאשר להגנת הסביבה יהיה רשאי לקבוע

הציגו בפניו להגנת הסביבה על היתרים קיימים, אם הגורמים המקצועיים במשרד 

השלכה כלכלית או כי אי ביצוע השינוי יוביל לפגיעה משמעותית ברמת  כי אין לשינוי

 דרישהב ישראל מדינת של עמידה לאי או ההגנה על הסביבה או בבריאות הציבור

8 בכל שינוי תקנות או כללים, יבחן הגורם המקצועי לאומי-ןבי הסכם לפי מחייבת

( מקום בו הדבר Regulatory Impact Assessment) RIAה מהליך כחלקנטי ווהרל

, האם .2.1בדצמבר  24מיום  .349מס'  ת הממשלהנדרש בהתאם להחלט

כאמור, יעביר מתקיימים התנאים האמורים לעיל8 מצא כי מתקיים אחד התנאים 

גם ביחס את המלצתו המנומקת לשר לקבוע כי התקנות או הכללים ייכנסו לתוקף 

: עלות יישום השינוי לעניין כללים בפסקה זו, "השלכה כלכלית"  8 להיתרים קיימים

קלנדרית ח בשנה "מיליון ש .4לכלל הגורמים הנדרשים לבצע את ההנחיה, עולה על 

על פי מתודולוגיה ידי המשרד להגנת הסביבה  מסוימת, לפי תחשיב שיבוצע על

עלות יישום השינוי  חישוב: לעניין תקנות8 האוצרעם משרד  שיגבש המשרד בתיאום

 RIA8-במסגרת הליך ה תוגדר

תנאים בהיתר מתוקף חוק החומרים המסוכנים וחוק רישוי עסקים, עמידה בלעניין  8ז

לתו, שאינו משמעותי, יידרש בעל היתר שמעוניין לבצע שינוי במפעל או באופן הפע

למסור על כך הודעה מראש, ללא צורך בקבלת אישור8 אישור מראש יידרש לביצוע 

שינוי במפעל או באופן הפעלתו, שיש בו או עלול כשינוי הפעלה משמעותי, שיוגדר 

להיות בו כדי לשנות לרעה במידה ניכרת את השפעותיו הסביבתיות של המפעל, כולן 

רמת הסיכון הנובעת ממנו, שאינו הוספת מיתקן או פעילות  או חלקן, או את

הוגשה בקשה לשינוי היתר, ייעשה השינוי רק לגבי החלקים  8הטעונים רישוי

 הרלוונטיים בהיתר שמושפעים מהשינוי8 

לא ישנה מיוזמתו או יוסיף )ח(, נותן ההיתר -)ז( ו על אף האמור בסעיפים קטנים )ב(, 8ח

פגיעה משמעותית בסביבה  אם השינוי נדרש על מנת למנועאלא היתר בתוקף ל תנאי

או בבריאות הציבור, לשם מניעת זיהום או פגיעה מתמשכים או חוזרים ונשנים 

בסביבה או סיכון משמעותי לסביבה או לציבור, וזאת לאחר שניתנה לבעל ההיתר 

תקן 8 על אף האמור, נותן היתר יהיה רשאי להזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו

או לשנות תנאי בהיתר אם מדובר בשינוי בעל השפעה כלכלית שאינה משמעותית 

 על בעל ההיתר8 
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לרבות ניטור ודיגום  – , "שינוי בעל השפעה כלכלית שאינה משמעותית"בפסקה זו

שאינו כרוך בהקמת תשתית, תיקון דרישות דיווח, רישום, שילוט, אופן דיווח, 

 תיקוני נוסח8 

אותה בעל שיקבעו, ככל הניתן, כך שתוגדר הפגיעה הסביבתית התנאים בהיתר י 8ט

ותוך מתן בהם הוא נדרש לעמוד, שוהביצועים הסביבתיים ההיתר נדרש למנוע, 

אפשרות לגמישות בבחירת האמצעים והאופן שיש לנקוט על מנת למנוע את הפגיעה, 

 מדינות המפותחות8י ובאיחוד האירופבהתחשב באמות המידה המקובלות ב

 בהיתר ייערך בהתאם לעקרונות האלה:  נקבעוליך השגה על תנאים שה 8י

 שלב הבקשה להיתר:  (1

לא יאושר היתר חדש או יתוקן היתר בתוקף בטרם תועבר טיוטת ההיתר  (א

(; מבקש שבחר המבקש – למבקש ההיתר לשם קבלת התייחסותו )להלן

ימים מהמועד  .4יגישה לנותן ההיתר בתוך  ,להגיש התייחסותו כאמור

שהמבקש קיבל לידיו את טיוטת ההיתר8 הייתה טיוטת היתר הפליטה 

טעונה פרסום להערות הציבור, תועבר למבקש לשם קבלת התייחסותו 

 טרם פרסומה להערות הציבור8 

היתר, יודיע נותן ההיתר למבקש על החלטתו בדבר או שינוי מתן  בעת (ב

להחלטתו כאמור יצורף מסמך המנמק את העילה  תנאי ההיתר8

 המקצועית עבור תנאי מסוים בהיתר שהמבקש טען לגביו וביקש נימוק8 

 השגה על החלטת נותן ההיתר: השלב  (2

ניתנה החלטת נותן ההיתר, והמבקש רואה עצמו נפגע מההחלטה, רשאי  (א

ימים מיום מתן ההחלטה לעובד בכיר של  21הוא להגיש השגה בתוך 

הכפוף למנהל , הסביבה להגנת, שימנה השר הסביבה להגנת המשרד

 הכללי, בגין עילות אלה:   

-קיים פער ניכר בין העלות לתועלת בהתבסס על העקרונות של ה (1)

BREF  הכלכלי, או בין לוחות הזמנים הנדרשים לשם יישום תנאי

 ההיתר לבין לוחות הזמנים האפשריים לעמדת מבקש ההיתר8

לעניין זה המקובלת  המהדריש השונבהיתר  השנקבע הדריש (2)

 באיחוד האירופי8 

דרישה שנקבעה בהיתר שונה באופן משמעותי מדרישה שניתנה  (4)

 לבעל היתר אחר בישראל בעל מאפיינים דומים8
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( תוגש בכתב בצירוף הנימוקים המתאימים )א פסקההשגה כאמור ב (ב

 נטיות8  ווותלווה באסמכתאות הרל

יום יום מ .6בתוך  השגהלגבי התן החלטה מנומקת בכתב יהעובד הבכיר י (ג

ולעניין , קבלת ההשגה בצירוף כלל המסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים

 באתר האינטרנט של המשרד8 מופורסי ה בההחלטהיתר פליטה ההשגה ו

( ניתן להגיש )ב(1)קטן על החלטת העובד הבכיר בהשגה כאמור בסעיף  (ד

 השגה למנהל הכללי של המשרד בהתקיים אחד מאלה: 

 שלהמשך קיומו של קו ייצור או תנאי ההיתר עלולים לסכן את  (1)

 המפעל כולו8

ההיתר עוסק בתשתית לאומית שהיא אחד מאלה: רכבת,  מבקש (2)

נמל, תחנת כוח, מתקן התפלה, שדה תעופה, מתקני אחסון והולכה 

לפגוע באופן משמעותי  עשוייםשל נפט, גז או דלק, ותנאי ההיתר 

ת יוקר להעלות א אובאיכות או באספקת שירות לציבור או למשק 

 (8 משקית השפעה –)להלן  נטיווהרל התשתית בתחוםהמחיה 

 הסביבה להגנתטרם קבלת החלטתו בהשגה, יקיים המנהל הכללי של המשרד  (4

של השפעה משקית של נושא ההשגה  קיומההליך היוועצות בכתב לגבי 

והיקפה, עם המנהל הכללי במשרד האמון על תחום פעילותו של מבקש ההיתר8 

ימים,  21תוך בהמנהל הכללי של משרד כאמור שלא השיב לבקשה להיוועצות 

יראו אותו כמי שוויתר על הליך ההיוועצות8 מקום בו לא ידע המנהל הכללי 

יקיים את  תחום פעילות מבקש ההיתר,  של המשרד מיהו המשרד האמון על

 מנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה8 ההיוועצות עם

ימים  .6ייתן את החלטתו בתוך  להגנת הסביבההמנהל הכללי של המשרד  (3

ממועד קבלת כלל הנימוקים והאסמכתאות הנדרשות, לרבות מכתב העמדה 

ייב את נותן (, והחלטתו תחפסקה )הבהתאם להליך ההיוועצות האמור ב

לעניין היתר פליטה לאוויר ההשגה, הליך ההיוועצות, ההחלטה והיתר ההיתר8 

 הפליטה המתוקן יפורסמו8

למעט במקרים  ,בתוקףהקיים יעמוד ההיתר  ,כל עוד לא הסתיים הליך ההשגה (9

 בהם מעוניין מבקש ההיתר שההיתר החדש יכנס לתוקף8 ש

ות שיקבל בהליכים הנדרשים על פי ייקבעו מועדים למתן התייחסות המשרד לפני 8יא

 החוקים8 
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להיערך לשינויים בתהליכי  ולבעלי ההיתרים על מנת לאפשר למשרד להגנת הסביבה 8יב

לרבות מועדי תחילה תקופת מעבר ל ייקבעו הוראות מתן ההיתרים כמפורט לעיל,

לתיקוני החוק בהתאם להחלטה זו תוך שימת לב לצורך בחקיקת משנה מקום בו 

 להחלטה זו8  3ובכלל זה התקנת תקנות כאמור בסעיף  הדבר נדרש

 : בהתאם לעקרונות הבאים לתקן את חוק אוויר נקי 8 2

 לבעלי ודאות שייצר באופן יוגדריתוקן כך ששינוי הפעלה משמעותי  21סעיף  8א

ית ועל פי העקרונות הבאים: , בהתאם לדירקטיבה האירופהניתן ככל ההיתרים

שינוי במפעל או באופן הפעלתו, שיש בו או עלול להיות בו כדי לשנות לרעה במידה 

ניכרת את השפעותיו הסביבתיות של המפעל, כולן או חלקן, או את רמת הסיכון 

הנובעת ממנו, שאינו הוספת מתקן או פעילות הטעונים רישוי לפי התוספת 

משמעותי יהיה רק כאשר  הליך שיתוף ציבור לגבי אישור שינוי הפעלה השלישית8

  השינוי כולל הגדלת פליטות או כרוך בהקלה בערך פליטה8

בעל היתר שמעוניין לבצע שינוי במפעל או באופן הפעלתו, שאינו משמעותי, יידרש  8ב

  , ללא צורך בקבלת אישור8יום לפני מועד השינוי 39 למסור על כך הודעה מראש

חלקים הרלוונטיים בהיתר שמושפעים עשה רק לגבי הישינוי לפי סעיף קטן )א( י 8ב

 מהשינוי האמור8  

המילים "או יחידות מדידה אחרות נמוכים שאחרי לתקן את התוספת השלישית כך  8ג

(, למעט במקרים בהם בעל ההיתר הניח את ערכים מחייבים –יבוא ")להלן  יותר"

דעתו של הממונה כי קיימים ההסדרים הנדרשים בהתאם לאמות מידה מקובלות 

יחוד האירופי, לרבות מגבלה פיזית או הוראה רגולטורית על מנת להוכיח כי לא בא

  תהיה בפועל חריגה מהערכים המחייבים היתר פליטה"8 

בקשה להיתר תציין את הטכניקה המיטבית הזמינה שאותה מבקש ההיתר מבקש  8ד

8 אם קיים ליישם מבין כלל הטכניקות המיטביות הזמינות, ומהו ערך הפליטה

נה יהיה רשאי לקבוע כי מבקש ההיתר יישם טכניקה מיטבית זמינה אחרת הממו

או לקבוע ערך פליטה אחר8 קביעה כאמור  מבין כלל הטכניקות המיטביות הזמינות

המצב הסביבתי, ישימות טכנית,  –תיעשה על פי הקריטריונים המפורטים להלן 

קור, מתקן קיים רמת הסיכון של המזהם, קצב הפליטה הצפוי, העדפה להפחתה במ

על פי אמות המידה הנהוגות  -Cross Mediaאו מתוכנן והיבטי עלות תועלת ו

 באיחוד האירופי8

 : הבאיםמרים המסוכנים לעקרונות ולתקן את חוק הח 8 4
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תוגש שנה וחצי טרם פקיעת ההיתר ובקשה  Aבקשה לחידוש היתר רעלים בדרגה  8א

 ם פקיעת ההיתר8 טר תשעה חודשיםתוגש  Bלחידוש היתר רעלים בדרגה 

לרבות  היתר ושינוי ההיתר חידושלקבוע את ההליך הנדרש לשם קבלת ההיתר,  8ב

 משך התקופות שעד תומן יידרש המשרד לתת התייחסות למבקש ההיתר8 

כי בכוונתה לעדכן את תקנות החומרים  ,לרשום את הודעת השרה להגנת הסביבה 8 3

המסוכנים על מנת לעדכן את סיווג העסקים הטעונים היתר רעלים בהתאם לעקרונות 

 החלטה זו8 

כי בכוונתה להתקין תקנות מתוקף חוק  ,לרשום את הודעת השרה להגנת הסביבה 8 9

אם בהת Cהעיסוק בחומרים מסוכנים לעסק המסווג בדרגה החומרים המסוכנים לעניין 

החלטה זו8 עד למועד חודשים ממועד תיקון החוק בהתאם ל .3תוך ב( 3)א()1לסעיף 

 יעמוד בתוקפו המשטר החוקי הקיים לעניין זה8התקנת התקנות, 

ובחוק למניעת זיהום  1999-החקיקה הנדרשים בחוק המים, התשי"ט ילבצע את שינוי 8 6

טיל או מזרים פסולת או דרש מיהים  לצורך מניעת כפל רגולציה, כך שיובטח כי לא י

שפכים לנחל הפונה לקבלת היתר, לקבל היתר הן מכוח חוק המים והן מכוח החוק 

למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים על מנת שתותר לו ההזרמה לנחל8 בהתאם 

יא לחוק המים ואילו .2לאמור, ההזרמה לנחל תחויב רק במתן הרשאה מכוח סעיף 

ב רק במתן היתר לפי החוק למניעת זיהום ים ממקורות הזרמה ישירה לשפך הנחל תחוי

יבשתיים8 אזור שפך הנחל יעוגן בחוקים השונים ובהסכמות המשרדים ויפורסם לציבור8 

אין באמור כדי לאפשר הטלה או הזרמת פסולת או שפכים לים או לנחל, ללא הרשאה 

 חוקית, ואלו אסורים בתכלית האיסור8

כך שתקופת התוקף המרבית שתוכל לקבוע הוועדה ם, חוק מניעת זיהום הילתקן את  8 1

-תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תש"ןמשרדית להיתר מיוחד לפי -ןהבי

שנים, באופן שיאפשר מתן ההיתר לאותם מועדים כמו מועד שניתן  .1-, תוארך עד ל.199

 8 להיתר מתוקף אחד מהחוקים

בהם שקשה שתפעל ככל הניתן כך שבמקרים לפנות לוועדה למתן היתרי הזרמה לים בב 8 .

מבקש היתר נדרש להיתר נוסף לפי אחד החוקים ייקבע המועד להיתר ההזרמה לים 

 8באופן המסונכרן להיתר הנוסף לפי החוקים

לרשום את הודעת המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה כי בכוונתו לפרסם בתוך  8 9

ן שינוי הפעלה משמעותי בהתאם למקובל מדריך לעניי החקיקה תיקוני מאישוריום  ..1

 י ולעקרונות הבאים: ד האירופבמדינות האיחו
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 –המדריך יתבסס, ככל הניתן, על מדריך הקיים במדינה אירופית מסוימת )להלן  8א

(, לרבות לעניין ערכי ייחוס ככל הניתן, ובהתחשב בהתאמות מדריך הייחוס

 שנדרשות לתנאי הארץ8 

, על עקרונות אובייקטיביים מדידים וחד ערכיים, על המדריך יתבסס, ככל הניתן 8ב

בהם נדרש לפנות למשרד בבקשה לשינוי הפעלה שמנת לייצר ודאות לעניין המקרים 

 משמעותי8

 1לרשום את הודעת מנהל אגף מדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה, כי עד ליום  8 .1

בהסכמה עם המשרד יפרסם נספח למדריך הערכת השפעות רגולציה חדשה,  2.24בינואר 

להגנת הסביבה, אשר יגדיר כיצד ניתן לבצע הערכה כלכלית של השפעות סביבתיות 

 חיצוניות בעת קביעת רגולציה חדשה8 מדריך זה יעודכן מעת לעת8 

 –בהחלטה זו 

 כל אחד מאלה: –" החוקים"

 חוק החומרים המסוכנים; 8א

 חוק רישוי עסקים; 8ב

 חוק אוויר נקי; 8ג

 ;כהגדרתו בחוק אוויר נקי -" פליטה היתר" 

 ;מסוכניםהחומרים הכמשמעותו בחוק  -" רעלים היתר"

 ;1994–תשנ"גהמרים המסוכנים, וחוק הח -" המסוכנים החומרים חוק"

 ;...2–תשס"חהחוק אוויר נקי,  -" נקי אוויר חוק"

  ;.196–תשכ"חה, עסקים רישוי חוק -" עסקים רישוי חוק"

 ;..19–מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"חחוק  -" הים זיהום מניעת חוק"

 תקנות לפי חוק החומרים המסוכנים8 –" תקנות החומרים המסוכנים"

  

קידום יצוא הקנביס הרפואי  - 82.21..18.של הממשלה מיום  223 החלטה מספר 
 ותיקון החלטות ממשלה
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משרדי -ובהמשך לעבודת הצוות הבין צוא הקנביס הרפואיבמטרה לקדם את י, ם י ט י ל ח מ 

, שעניינה אימוץ 2.19בינואר  29מיום  .339מס'  ת הממשלהלהחלט 9שהוקם לפי סעיף 

  :(.339החלטה  –)להלן  המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי

שעניינה שימוש בקנביס  2.16ביוני  26מיום  19.1מס'  ת הממשלהלתקן את החלט 8 9

כך שיותר ייצור, אחסון והפצה של  (19.1החלטה  - רפואיות ולמחקר )להלןלמטרות 

יצוא ובלבד שמדובר במוצרים המיועדים למוצרי קנביס שאינם עומדים בתקני האיכות, 

 בלבד ועומדים בדרישות שנקבעו לעניין כמפורט להלן8 

בעל  – כך שיותר לבעל רישיון עיסוק בקנביס )להלן .339להחלטה  1סעיף לתקן את  8 6

בידו היתר  מחזיק אם, או חומרי גלם רישיון העיסוק(, לייצא מוצרי קנביס רפואי

היתר יבוא(,  –האמורים )להלן הרפואי לקבל אליה את מוצרי הקנביס  ממדינת היעד

שעניינו גידול קנביס  IMC-GAP ובתקןבהתאם לרישיונו  בתנאי אבטחה ומיגון ועמד

 חד או יותר מהמקרים הבאים:לשימוש רפואי8 זאת אף בהתקיים א

 ,בתקני האיכות ,יצואל המיועדים למוצרים ביחס ,בעל רישיון העיסוק לא עמד 8א

 ;למעט התקן האמור לעיל

סטנדרטים אשר ב, צואלי המיועדים למוצרים ביחס, בעל רישיון העיסוק לא עמד 8ב

למעט , לשיווק מוצרי קנביס רפואי למטופלים בישראל התווה משרד הבריאות

 האמור לעיל8 התקן

, לרבות מוצרי הקנביס לעיל, לכלל מוצרי 2יצוא כאמור בסעיף אפשר משרד הבריאות י 8 1

חומר גלם בצובר )לרבות תפרחות וכן עישון, שמנים, מוצרים מבוססי אידוי וטבליות, 

 ובנוסף לאמור יאפשר באריזות מסחריות ומיצוי מהול או לא מהול של קנביס רפואי( 

הניתן לריבוי )כגון צמחים, זרעים, ייחורים, תרביות רקמה, חלקי  חומר צמחיצוא של י

 צמח וכיו"ב(8

בעל רישיון  יידרש, )ב( לעיל2)א( או 2בפסקה  האמוריםצוא במקרים לצורך קבלת היתר י 8 .

 :להגיש למנהל העיסוק

את מוצרי הקנביס במקרים האמורים בפסקה  באיסור לשווקהצהרה כי הוא מכיר  8א

, וזאת מבלי לפגוע ביתר ויתחייב שלא לעשות כןל בישראל )ב( לעי2)א( או 2

 האיסורים הקיימים לפי כל דין8 

 אחד המסמכים הבאים:את  8ב

 הקנביס אישור מהרשות המוסמכת במדינת היעד כי היא מכירה בכך שמוצרי (1

לא אושרו על ידי הרגולטור בישראל או שטרם התקבל אישורו לשיווק 

 ו8ייד למטופלים והם אינם מפוקחים על
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תצהיר שהוגש לרשות המוסמכת במדינת היעד בתהליך קבלת ההיתר לשיווק  (2

, שבמסגרתו הוצהר האמור ההיתר קבלת לאחר או המוצר במדינת היעד

לא אושרו על ידי הרגולטור בישראל או טרם התקבל אישורו  הקנביס שמוצרי

 השיווק היתר כןוו, לפי העניין; ילשיווק למטופלים והם אינם מפוקחים על יד

; אם הוגש התצהיר האמור לאחר מוצר אותו לגבי היעד ממדינת שהתקבל

התצהיר במסגרתה יובהר כי הצהרה תוגש למנהל  קבלת היתר השיווק כאמור,

 שות המוסמכת במדינת היעד, יצוין המועד בו הוגש התצהיר כאמורהוגש לר

בוטל היתר , לא רשות המוסמכת במדינת היעדלאחר הגשת תצהיר זה לכי ו

 במדינת היעד8 השיווק

, יוגש תצהיר 4חומר גלם בצובר כאמור בסעיף  ואא הצויהמיועד להמוצר אם  (4

בוא חלף תהליך קבלת להחלטה בתהליך קבלת היתר הי( 2)ב()3כאמור בסעיף 

 היתר השיווק8

 האמורים התנאים בו שהתקיימובעל רישיון העיסוק יותר ל ,3אף האמור בסעיף  על 8 9

מבלי שיידרש להגיש למנהל את המסמכים )ב( לקבל היתר יצוא 2( או )א2 בפסקה

בתקני האיכות  עומדיםצוא לי המיועדיםהקנביס  מוצרי אם, 3האמורים בסעיף 

 למטופלים רפואי קנביס מוצריובסטנדרטים אשר התווה משרד הבריאות לשיווק 

 8בישראל

 עומדים בתקני האיכות, ייעשהקנביס וחומרי גלם שאינם  מוצרי של ייצור כי, יובהר 8 .1

 הפרדה8 קנביס וחומרי גלם העומדים בתקני האיכות מוצרי של מייצור מלאה בהפרדה

 המוצר אם8 השונים הקנביס וחומרי הגלם מוצרי בין צולב אילוח למנוע מנת על תיעשה זו

 המותרת מהכמות שונה בכמות נארז שהמוצר מאחר ורק אך עומד בתקני האיכות אינו

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות  8כאמור הפרדה תידרש לא, בישראל לשיווק

 הפרדה הנדרשות לפי תקני האבטחה והמיגון8 

הבריאות לפעול לקידום ההכרה בתקני והתעשייה ושר הכלכלה  תלהנחות את שר 8 11

יצוא או לפעול זהים לדרישות במדינות המיועדות להאיכות הקיימים כשקולים או 

 צוא8רישות במדינות המיועדות לימת תקני האיכות כך שיהיו שקולים או זהים לדלהתא

  –לעניין החלטה זו  8 12

 כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים; –"היתר יצוא" 

 8 קנביס מוצרמכירה של להפצה או ל אולשיווק  היתר –" שיווק היתר"

 כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים; –"מנהל" 

 ;1914-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג –המסוכנים" "פקודת הסמים 
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 8כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים –"רישיון עיסוק בקנביס" 

כהגדרת קנבוס בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים, המשמש  –" קנביס"

 לצרכים רפואיים ולמחקר8

אות בהתאם להחלטה שנקבעו ופורסמו על ידי משרד הברי התקנים –" איכות תקני"

19.18 

תנאי אבטחה ומיגון לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו,  –"תנאי אבטחה ומיגון" 

 ב לפקודת הסמים המסוכנים8 29לפי דרישת ראש חטיבת אבטחה ורישוי, בהתאם לסעיף 

  

התאמת החקיקה לעידן  - 82.21..18.של הממשלה מיום  229 החלטה מספר 
 הדיגיטלי

  
רוקרטי, ועל מנת לשפר את השירות הממשלתי והציבורי ולהקל על הנטל הבים,  י ט י ל ח מ 

לספק דיוור דיגיטלי על ידי גופים ציבוריים לתושבים ולעסקים, באופן איכותי, על מנת ו

  - מהימן, מתקדם ונוח לשימוש, באמצעות התאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי

 חוק את, .2.1-ים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"חאת חוק פנייה לגופ תקןל 18

, החברות חוק את(, האוכלוסין מרשם חוק –)להלן  1969-"ההתשכ, האוכלוסין מרשם

 חוק –)להלן  ,..19-"םהתש, העמותות חוק את(, החברות חוק –)להלן  1999-"טהתשנ

 תזכיר בסיס על, (גבייה) המיסים פקודת ואת השיתופיות האגודות פקודתאת (, העמותות

()שליחת מסרים על 2חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים )תיקון מס' 

 תזכיר חוק פנייה( –)להלן  2.21-התשפ"א          ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי(, 

 חוק תזכיר –)להלן  .2.2-חוק ביצוע פעולות באמצעים דיגיטליים, התשפ"א תזכירו

  למעט ההוראות הנוגעות לכלל התאמת התכליות8( פעולות ועביצ

 שייקבעחודשים לעניין תאגידים, ממועד  23-חודשים לעניין יחידים ו .1בתום א8  28

, כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך ,1 בסעיף האמור החקיקה תיקוןלתחילתו של 

מסרים  ליחידים ולתאגידים לשלוח שעליהם ייקבע כי חל ההסדר המוצע,  יחויבו

במקרים  אלא, וזאת כברירת מחדל, האמור החוק להוראות בהתאםבאופן דיגיטלי 

 לאופן בנוסף פיזי באופן מסרים לשלוח מיוחדת הצדקה תימצא שבהם חריגים

יהיו האמורים, 8 למען הסר ספק, יובהר כי משרדי הממשלה ויחידות הסמך הדיגיטלי

של החוק  תום התקופות כאמור, אך לאחר יום התחלהרשאים לעשות כן גם לפני 

 8 האמור

את רשות האוכלוסין וההגירה לקבוע כי בעת הנפקת תעודת זהות ודרכון או  להנחות 8ב

 הדיגיטלי הרשומים במרשם האוכלוסין8 מענואת פרטי  יאמתבעת חידושם, תושב 
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יום, בשדרת המידע הממשלתית,  .6 תוךב, להחצין המיסים רשות מנהל על להטיל 8ג

, נתונים בהתאם לסטנדרט ממשלתי הקבוע בהנחיית ראש רשות התקשוב הממשלתי

המורשים  העוסקים לכלללטובת דיוור דיגיטלי רלוונטיים לצורך שירות אימות זהות 

  8 1919-והפטורים הפעילים, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 הקבועיםהסדרים שה כך מתאימיםחוק  תזכירי להטיל על שר המשפטים להפיץ 8ד

גם ביחס לתאגידים יחולו לעניין חברה ועמותה,  1בתיקון החקיקה האמור בסעיף 

 שהוא ממונה על ביצוע החוק בעניינם8אחרים, 

מעבר לתכנית  שיגדיר את מדיניות הדיוור הממשלתית ויגבשמשרדי -להקים צוות בין 8ה

הרכב הצוות יכלול את נציגי המשרדים ם8 ולתאגידילדיוור דיגיטלי לתושבים 

 : הבאים

 מערך הדיגיטל הלאומי והוא יהיה יושב הראש; 8א

 אגף התקציבים; -משרד האוצר  8ב

 משרד ראש הממשלה; 8ג

 עוץ וחקיקה;יי –משרד המשפטים  8ד

 רשות האוכלוסין וההגירה; 8ה

 רשות התאגידים8  8ו

ממשלתיים או הצוות יהיה רשאי להתייעץ ולהזמין לפגישותיו גורמים שונים,  8ו

 אחרים8

 יום8  .9תוך בהצוות יגיש את המלצותיו לשרת הכלכלה והתעשייה  8ז

  

התכנית לגמישות הניהולית  - 82.21..18.של הממשלה מיום  226 החלטה מספר 
 במערכת החינוך

  
  
בישראל להיות מערכת מובילה ויעילה,  מערכת החינוךמתוך מטרה להביא את , ם י ט י ל ח מ 

החינוך לערוך את  שרת לקבל את הצעתרכיהם, והמקדמת את כל תלמידיה באופן מותאם לצ

כך  התכנית להגברת הגמישות הניהולית של מנהלי בתי הספר, עבורהשינויים הנדרשים 

 הבאים: בהתאם לעקרונות ה ארצית,סשנים תחול בפרי ארבע שבתוך

 ופן הבא:חלוקת האחריות בין השותפים במערכת החינוך תיעשה בא 8 1
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שא באחריות הכוללת לחינוך בישראל, הנומערכת החינוך,  כמוביל ,משרד החינוך 8א

יקבע את המדיניות הכוללת לטווח הארוך והקצר, את הסטנדרטים והיעדים 

 באמור איןהעמידה בהם באופן תדיר8  ויקבע את אופן המדידה לבחינתהנדרשים, 

 8דין כל לפי החינוך משרד מסמכויות לגרוע כדי

 היעדים להשגת ספרית הבית המדיניות קביעת על אחראים יהיו הספר בתי מנהלי 8ב

 משרד"י ע קבעוישי םל בהתאם לסטנדרטיועל ידי משרד החינוך, והכ הנדרשים

 ארגון, הספר בית בתקציב השימושאמונים על  יהיו המנהלים8 בין היתר, החינוך

 משרד"י ע יקבעויש לכללים בהתאם, התלמידים רכיולצ והתאמתו הלימודים

 8החינוך

 משרד של הכוללת המדיניות ליישום יפעלוהמקומיות ובעלויות החינוך  הרשויות 8ג

, העניין לפי, לצד קידום החזון החינוכי העירוני הייחודי לכל רשות ובעלות, החינוך

 בהלימה החינוך משרד יעדי להשגת החינוך למוסדות סיוע ולמתן לליווי יפעלו וכן

 8 והמינהלי, התפעולי התקציבי בהיבט סמכותם שבתחום התלמידים רכיולצ

 מערך מחייב חינוכית גמישות מתן של תהליך כי המלמדלאומי -ןהבי הניסיון לאור 8 2

 :הבאים בצעדים תלווה התוכנית, הספר בבתי חינוכיות תוצאות מדידת של משמעותי

היעדים משרד החינוך, בהתאם להחלטת שרת החינוך, יקבע מדדים להשגת  8א

מדידת תוצאות חינוכיות סדירה,  בצעו8 משרד החינוך ייהנדרשים על יד

קבע בהסכמה עם משרד האוצר8 יע"י גורם אובייקטיבי שי ואחידה אובייקטיבית

 החל משנה"ל התשפ"ג ואילך, ביצוע המדידה יהיה תנאי ליישום התוכנית8 

ות החינוך הרשמי, או מוסדות החינוך המעוניינים בכך מבין מוסד על תחול התכנית 8ב

שיתקיים בהם כל אלה, ובלבד מוסדות החטיבה העליונה בחינוך שאינו רשמי, 

 בהתאם להנחיות משרד החינוך:

 ;הם מדווחים למשרד החינוך את כלל הדיווחים הנדרשים באופן מלא (1

 לאומיים;-ןמשתתפים במחקרים הבי (2

 ;משתתפים בסקרים שוטפים של המשרד (4

 )א(;2סעיף  לפי במדידה מלא באופן החינוך משרד ידי על נמדדים (3

משרד החינוך רשאי לקבוע קריטריונים ותנאי סף נוספים לכניסה ולהמשך 

 8בתכניתמוסד חינוך  השתתפות

על אף האמור, בשנת הלימודים התשפ"ג יוכלו להיכלל בתכנית בתי ספר אשר בשנות 

בשנה  זכאות תנאי –התשע"ט מתקיים בהם כל אלה )להלן -הלימודים התשע"ז
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-ןביצעו מבחני מיצ"ב מלאים, כהגדרתם מטה; השתתפו במחקרים בי הראשונה(:

לאומיים כהגדרתם מטה; דיווחו למשרד החינוך את כלל הדיווחים הנדרשים באופן 

 מלא וכן השתתפו בסקרים מלאים בשנים האמורות ובשנת הלימודים התש"ף8

ת הלימודים התשפ"ג, יוכל אם מוסד חינוך לא היה רשאי להשתתף בתכנית בשנ

להשתתף בתכנית החל משנת הלימודים התשפ"ד, אם התקיימו בו תנאי הזכאות 

 בשנה הראשונה בשנת הלימודים התשפ"ג8 

 –בסעיף קטן זה 

מבחני מיצ"ב שנערכים בכל המקצועות, בהתאם לפירוט  –מיצ"ב מלאים  מבחני

שפה  –ח'  תהיבכ ;ליתשפה עברית או ערבית, מתמטיקה ואנג –ה'  תהיבכהבא: 

 8ואנגלית ,עברית או ערבית, מתמטיקה, מדעים

, או כל מבחן אחר הנערך על ידי טימס, פירלס, פיזה –לאומיים -מחקרים בין

 ראמ"ה8

ארבעה הקבצים,  לעד)ב( 2בסעיף  האמורים החינוך מוסדותאת  יחלקהחינוך  משרד 8ג

תיעשה בהתאם ליכולות הניהוליות  הקבץלנמוך8 השתייכות לכל  מהגבוהבמדרג 

 מוסדותולתוצאות החינוכיות האובייקטיביות של מוסדות החינוך בהתאם לקבוצת 

אקונומי של התלמידים(8 -רקע הסוציוה לפיהחינוך בעלי מאפיינים דומים )לרבות 

 8לחלוקה נוספים קריטריונים לקבוע רשאי החינוך משרד

קבצים לעניין לה החינוך ובעלויות ותהמקומיהחינוך יחלק את הרשויות  משרד 8ד

או הבעלות, לפי העניין, רשות הבהתאם ליכולות הניהול והביצוע של  –חינוך 

ביחס לקבוצת  של המוסדות שבאחריותן האובייקטיביותולתוצאות החינוכיות 

 8אחרים לפרמטרים ובהתאם, רשויות או בעלויות עם מאפיינים דומים

 ומשרד האוצר8 המקומי השלטון מרכז עם בהיוועצות ייבנו הקריטריונים

)ד(, -)ג( ו2אחת לשנתיים תיערך חלוקה עדכנית להקבצים האמורים בסעיפים  8ה

 שיקבע כפי נוספים קריטריונים ולפי )א(2תוצאות המדידה לפי סעיף לבהתאם 

  8החינוך משרד

, להקבציםחלוקת בתי הספר  ולטובת האפקטיביות בהיבטיליווי התכנית  לצורך 8ו

 8 במינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך יחידת אנליסטיםם תוק

 כל רכיולצ החינוך בתחום הממשלה ידי על הניתנים השירותים את ולייעל להתאים בכדי 8 4

, החינוך מוסדות למנהלי סמכויות יוסדרו, ובעלות רשות, מוסד כל ולמאפייני תלמיד

 :הבאים לעקרונות בהתאם, דיפרנציאלי באופן
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במעגל  המצוייםידי צוותי הניהול  עליתקבלו  שההחלטות כך הסמכויות התאמת 8א

 :לתלמידיםהקרוב 

הסמכות לקביעת שימושי הסל הגמיש הבית ספרי כמפורט  –סמכות תקציבית  (1

 ;3בסעיף 

הסמכות לביצוע התאמות בתוכנית הבית ספרית באופן המשרת את יעדי  (2

ידי משרד החינוך עד רכי התלמידים, אשר תוסדר על ומשרד החינוך ואת צ

 ;2.21חודש דצמבר 

הסמכות לארגון מתכונת הלימודים בתוך  –סמכות לארגון הלימודים  (4

המשאבים הקיימים באופן התואם את הצרכים הבית ספריים והיעדים 

 8 המחייביםהנדרשים והכללים 

 כך, החינוך משרד שיקבע סמכויות למדרג בהתאם תיעשההסמכויות  התאמת 8ב

שבו מצויה הרשות  ההקבץשלמנהל מוסד בהקבץ הגבוה ביותר, בשים לב לסוג 

 8פךיולה, האמורות הסמכויות מרבהמקומית או הבעלות, ככל שרלוונטי, יינתנו 

למען הסר ספק, בכל מקרה, בית ספר השייך להקבץ הראשון יקבל את מלוא 

 ( לעיל48)א()4 -( ו2)א()4הגמישות לפי פסקאות 

 עדה מלווהוכל שנת לימודים תכנית בית ספרית לו עבור יגישחינוך מוסד ה מנהל 8ג

אופן  בדברתכנון  תכלולהתוכנית הבית ספרית  שהרכבה ייקבע על ידי משרד החינוך8

 משרד8 החינוך מוסד שלם והתקציביים יהמימוש של כלל המשאבים הפדגוגי

את אופן , וכן לקבוע בתכנית כללוישי נוספים רכיבים לקבוע רשאי החינוך

  ההתאמות של התכנית במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך8

החלטות מנהלי הרשויות המקומיות ואת את  ,ילווה את בתי הספר החינוך משרד 8ד

 לצורך מימוש עקרונות הגמישות הניהולית המפורטים בהחלטה זומוסדות החינוך 

ורשויות בהקבץ , כך שלמנהלי מוסדות 2בהתאם לחלוקה להקבצים כמפורט בסעיף 

 פך8ינמוך יינתן ליווי מירבי, ולה

 החינוך מוסדות לכל גמיש( סל –תקציב ייעודי לשימוש מוסדות החינוך )להלן  יוקצה 8 3

בהתאם למספר התלמידים בתוכנית,  המשתתפיםבחינוך היסודי ובחטיבות הביניים 

 :במוסד, בהתאם לעקרונות הבאים

הספר8 מנגנון העברת הכספים לבתי הספר הסל הגמיש יועמד ישירות לשימוש בתי  8א

 יסוכם בין משרד החינוך למשרד האוצר8

הסכום המוקצה בסל הגמיש ישמש לטובת מימוש התכנית הבית ספרית לפי סעיף  8ב

 )ב(48ולמדרג הסמכויות לפי סעיף  )א(4בהתאם לסמכויות המנהל לפי סעיף  (,ג)4
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ד הטיפוח הבית ספרי8 משרד הסל הגמיש יוקצה באופן דיפרנציאלי, בהתבסס על מד 8ג

החינוך, בתיאום עם משרד האוצר, רשאי לקבוע קריטריונים נוספים לקביעת גובה 

 הסל הגמיש8

המקורות התקציביים לסל הגמיש יוקצו מאיגום תקציבים של משרד החינוך  8ד

ל כפי שיסוכם בין משרד החינוך ומשרד וומתקציב תוספתי של משרד האוצר, והכ

 )ב( יסוכמו בין משרדי החינוך והאוצר8 4-ו 2האמורים בסעיפים האוצר8 העקרונות 

התקציבים שיוקצו בעתיד למשרד החינוך ושאינם מיועדים לתקנות תקציביות  8ה

(, הקבועות התקנות –שיסוכמו בין משרד החינוך למשרד האוצר )להלן  ,מסוימות

ע שנים תוך ארבביוקצו לצורך מימון הסל הגמיש של כלל המוסדות הזכאים לכך 

מיום הקצאתם8 מתוך תקציב משרד החינוך שאינו בתקנות הקבועות, השיעור 

)ד(, לא 3המוקצה למימון הסל הגמיש בשנות התקציב לאחר האיגום לפי סעיף 

 יקטן8

 לקבוע רשאיהאוצר,  משרדהחינוך, בהסכמת  שרדזה, מ אף האמור בסעיף על 8ו

סל של הבעלות, לפי כאו  רשותיהגמיש כסל  מהסל חלקהקצאת  עבור קריטריונים

 בעלות של או המקומית הרשות של במרחב חינוך פעילויות לטובת וזאתהעניין, 

תוך  פעילויות לבצע במטרה, הבעלות או הרשות של הדעת לשיקול בהתאם ךחינו

 להקבציםקבעו, בשים לב, בין היתר, י8 הקריטריונים ילגודל יתרונותמימוש 

  )ד(8  2 בסעיף האמורים

 אוהמקומית  הרשות כיבמלואה למוסד החינוך הוא  תקציביתלקבלת סמכות תנאי  8ז

 מעבר החינוך מערכת הפעלתאת  לתקצב ימשיכו, לפי העניין, החינוך בעלויות

-חינוך ממלכתי, התשע"ג חוק ולפי 1939-"טהתש, חובה לימוד חוק לפי לחובתן

, במשקולות לכניסה לתוכנית הקודמות בחמש השנים שנהגו הממוצע בסכום, 1994

 של הטבעי לגידול בהתאם וגדל הולך ובאופן יקבעו על ידי משרד החינוךיש

התייחסות מיוחדת, כגון שינוי 8 מקרים חריגים המצריכים שברשותם התלמידים

ידונו בין משרד החינוך, משרד האוצר, יתצורת ההפעלה שנעשה בשנים האחרונות, 

 ומרכז השלטון המקומי8 

"חות הכספיים המפרטים את ההוצאות התקציביות בעבור חינוך של הרשויות הדו 8ח

המקומיות ובעלויות החינוך, לפי העניין, יפורסמו באופן פומבי ברמת מוסד בית 

 8כאמור לפרסום תנאים לקבוע רשאי, האוצר משרד בהסכמתספרי8 משרד החינוך, 

לצורך ביצוע התוכנית  הנדרשות ההתאמות את יקבעו והחשב הכללי החינוך משרד 8ט

 כאמור8 
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מתווה הגמישות בחטיבה העליונה יאפשר הקצאה גמישה של תקציבים למוסדות החינוך  8 9

באמצעות הבעלויות על בתי הספר, יהיה דפרנציאלי בהתאם לעקרונות האמורים 

 8 18182.22בהחלטה זו ויפורסם על ידי משרד החינוך עד ליום 

, של מוסדות החינוך להקבץ, בשים לב, בין היתר, באופן הדרגתי שהיעהתכנית ת תחולת 8 6

שייקבעו על ידי ל בהתאם לאבני דרך ווכל קריטריון רלוונטי אחר, והכ )ג(2כאמור בסעיף 

בתנאי הסף כמפורט  יםמשרד החינוך ומשרד האוצר8 בכל מקרה, כלל המוסדות העומד

 "ב8תשפהת הלימודים משנ החל שנים ארבע בתוך בתוכנית יכללוי )ב(2בסעיף 

 )ב( לא יוכל להכלל בתכנית28מוסד חינוך אשר יפסיק לעמוד בתנאים האמורים בסעיף  8 1

 :הבאות הדרך לאבני בהתאם יעשהי התוכנית יישום 8 .

 בין במשותף קבעויי הפיילוט ותחולת תכנית: ערכותישנת פיילוט וה –"ב התשפ 8א

כן, יחל פיילוט לליווי מוסדות חינוך שנמצאו  כמו8 האוצרמשרד ו החינוך משרדי

 הנמוכים לצורך מימוש ועמידה בהוראות החלטה זו8 בהקבצים

 יוסדרו, וכן 3סל גמיש כאמור בסעיף  של ראשונה פעימה תוקצה –ג "התשפ 8ב

 8 4הסמכויות הפדגוגיות וארגון הלימודים, כאמור בסעיף 

 8מלא ישוםלי עד הדרגתית תחולה המשך – ה"התשפ"ד עד התשפ 8ג

משרדית בראשות המנהל הכללי של משרד החינוך ובהשתתפות -תוקם ועדת היגוי בין 8 9

הנציגים הרלוונטיים ממשרד החינוך, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי8 ועדת 

ההיגוי תתכנס אחת לחודש, ותבחן את אופן יישום התוכנית, תפיק לקחים ותמליץ על 

 חקיקה ככל שיידרשו8שינויים נדרשים, לרבות תיקוני 

  8החינוך שרת ידי על יקבעוי וחבריה, תוקם ועדה מייעצת שתלווה את התכנית 8 .1

 8 גורם אובייקטיבי בהסכמת משרד האוצרתלווה על ידי  התוכנית 8 11

ים הקיבוציים החלים במערכת אין באמור בהחלטה זו כדי לשנות מהוראות ההסכמ 8 12

 ך8החינו

  

 ייעול מערכת המשפט - 82.21..18.מיום של הממשלה  221 החלטה מספר 
  
  
  
 : ם י ט י ל ח מ 
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 בחינת הוצאת הליכים מהמערכת 

-ח הצוות הבין"ובהמשך לדו .2.1בינואר  11מיום  4341מס'  ת הממשלהבהמשך להחלט 8 1

משרדי לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג "ברירת משפט", להורות לשר 

 המשפטים:

 ןובראש, הסדר עבירותלקבוע כי משרדי שיבחן את האפשרות -להקים צוות בין 8א

 עבירות או, 19.2-מכוח חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב קנס עבירות

 העבירות –)להלן  19.6-ונהליות, התשמ"יחוק העבירות המב כמשמען מינהליות

לי מלא שיכלול דיון משפטי (, תועברנה מהמישור הפלילי למנגנון מינההרלוונטיות

  –בכלל יבחן הצוות  8ן מינהלי או הליך השגה מינהלי אחרבפני בית די

אפיון וקביעה של קווים מנחים לסוגי העבירות הרלוונטיות המתאימות לדיון  (1

בהליך מינהלי בפני בית דין מינהלי, חלף דיון בהליך פלילי, וכן לאופן קביעת 

את חומרת בין היתר,  ,יקח הצוות בחשבוןיבבחינה זו  מנגנון ההשגה המינהלי8

את יעילות האכיפה  הרלוונטיות והסטיגמה הפלילית המיוחסת להן; העבירות

; את זכויות הנידון בהליך; את את השפעתה על התנהגות הציבור ;הקיימת

המורכבות העובדתית בהוכחת העבירות ויוודא כי מדובר במערכת עובדות 

הסמכויות  את תאימה לדיון לפי סדרי הדין המינהליים;בלתי מורכבת המ

 8הנדרשות לצורך אכיפת העבירות

לצורך כך, הצוות יבחן את  בחינת העבירות הרלוונטיות והתאמתן להסדר זה8 (2

וכן יבחן את  בתחומי אחריותם של כלל משרדי הממשלה הרלוונטיות העבירות

 המקובל בעולם בכל הנוגע לעבירות אלו8 

מינהלי או הליך השגה מינהלי אחר, המתאים לדון בעבירות בית דין  (4

מצאו מתאימות להסדר זה, תוך התייחסות לסוגי העבירות יהרלוונטיות שי

השונות,  והכל באופן שיבטיח קיום הליך הוגן וצודק, אשר יהיה בו בכדי 

 להבטיח את זכויותיו של הפרט8

 כדלקמן: המשפטים הצוות יגיש את מסקנותיו לשר 8ב

יום יוגש דו"ח ביניים אשר יכלול את מסקנות הצוות בכל הנוגע  .12ך בתו (1

 (18לסעיף קטן )א()

לאחר אישור השר את דו"ח הביניים, הצוות יפנה למשרדי הממשלה וליחידות  (2

הסמך על מנת שיבחנו את העבירות הרלוונטיות המצויות בתחומן בשים לב 

י הממשלה ויחידות לקווים המנחים ולאמות המידה שהתווה הצוות8 משרד

יום ממועד הפנייה אליהם, את התייחסותם לצוות  .9תוך בהסמך יעבירו, 

 בדבר עבירות שעשויות להתאים להסדר המוצע8 
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יום ממועד קבלת התייחסות משרדי הממשלה ויחידות הסמך, יוגש  ..1בתוך  (4

ומנגנון  דו"ח הכולל המלצות בעניין בחינת העבירות המתאימות להסדר זה

 ה המינהלי המתאים להן8ההשג

 :הצוות יכלול, בין השאר, את נציגי הגופים הבאים 8ג

 ; יושב הראשיהיה  אחד מהםהמשפטים ו נציגי משרד (1

 ;משרד האוצראגף התקציבים ב (2

 הנהלת בתי המשפט; (4

 המשרד לביטחון הפנים; (3

 משטרת ישראל; (9

( מטעם 4) -( ו2נציג מתחלף לעניין הבחינה המנויה בסעיפים קטנים )א() (6

המשרד שהשר העומד בראשו הוא השר הממונה על ביצוע החיקוק שבמסגרתו 

 נקבעו העבירות8

 גורמים שונים, ממשלתיים או אחרים, לשם הבחינה8עם הצוות יהיה רשאי להתייעץ  8ד

(, שאין להן mala prohibitaמכוח איסור ) עבירות –" הסדר עבירות, "בסעיף זה 8ה

 ים מסוימים8אופי פלילי מובהק ונועדו להסדרת תחומ

 דיגיטציה של ההליך הפלילי

 – הליך הפלילי והדיווחים בין הגופים השוניםהלהביא לדיגיטציה מלאה של  במטרה 8 2

החל משלב החקירה, דרך התביעה המשטרתית והפרקליטות, הסנגוריה ועד להשלמת 

ההליך בבית המשפט, לייעל את ההליך הפלילי ואת האפקטיביות שלו, בשים לב לגידול 

החד בכמות חומרי החקירה בשנים האחרונות, ותוך שמירה על זכויות הנחקרים 

דיגיטלי, בשיתוף משרד המשפטים, חקירה הליך  של ליישום צוות יוקם ,והחשודים

הנהלת , מטה ישראל דיגיטלית ומשרד האוצראגף התקציבים בפנים, ההמשרד לביטחון 

ות, יעדים ומדדים לקידום גבש תכנית רב שנתית ובה מטרי הצוותבתי המשפט8 

 הפרויקט8

 היוועדות חזותית בבתי דין מנהליים

המלצות בדבר אופן קיום דיונים בהיוועדות חזותית  להנחות את שר המשפטים לגבש 8 4

בבתי דין מינהליים, לרבות קביעת אמות מידה ושיקולים רלוונטיים, במטרה לייעל את 

עבודת בתי הדין המינהליים, להנגיש את ההליך המשפטי, תוך שמירה על זכויות הצדדים 

 במהלך הדיון המשפטי והבטחת הליך משפטי הוגן וצודק8 
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, כך 1992-תזכיר לתיקון חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב להפיץשר המשפטים על להטיל  8 3

בתקנות תחולתן של הוראות שיאפשרו לבתי דין מנהליים לקיים  קבע בו סמכותישת

 8דיונים באמצעים טכנולוגיים, וזאת בהתאם להמלצות שיגובשו כאמור

  

ייעול הקצאת משאבי המדינה  - 82.21..18.של הממשלה מיום  .22 החלטה מספר 
 בתחום הבריאות

  
  
על מנת להגביר את התחרותיות בחלוקת משאבי המדינה ולייעל את ניצול מ ח ל י ט י ם,  

 :המשאבים כך שיוביל לשיפור מערכת הבריאות הציבורית

 :באופן הבאפקודת בריאות העם(,  –)להלן  .193לתקן את פקודת בריאות העם,  18

תקנות בריאות העם הטעונה אישור הקמה, כהגדרתה בלמרפאה  הקמהאישורי  8א

, או לחדר ניתוח בבית 2.11-תשע"זה            )אמות מידה לאישור הקמה למרפאות(, 

יינתנו בהליך מכרזי ולא יהיו ניתנים להעברה  חולים שאינו בית חולים ציבורי כללי

או למכירה לגורם שלישי8 שינוי בשליטה בחברה המחזיקה באישור ההקמה יותנה 

 באישור של משרדי הבריאות והאוצר8

( לפקודת 2א)23תנאי ליציאה למכרז יהיה שקילת השיקולים המפורטים בסעיף  8ב

ידה לאישור הקמה לתקנות בריאות העם )אמות מ 4בריאות העם ובתקנה 

 8 2.11 -למרפאות(, התשע"ז 

חודשים עד לתחילת ההקמה בפועל,  12אישור הקמה יעמוד בתוקפו לתקופה של  8ג

הכללי  המנהל8 שלוש שנים עד להשלמת העבודה לתקופה שלא תעלה עלולאחר מכן 

אם ראה כי יש הצדקה  ,אישורתוקף הרשאי להאריך את  של משרד הבריאות יהיה

  8שההקמה החלה בפועל ובתנאי לכך

בחר הזוכה במכרז יהיו מידת התועלת לבריאות הציבור יעל פיהן ישאמות המידה  8ד

הגלומה בהצעה, ובכלל זאת שיעור ההנחה מתעריפון משרד הבריאות שאותה 

התחייב המציע לתת בעד שירותי בריאות שיינתנו בחדר הניתוח בבית החולים 

בבית  הפעילות בחדר הניתוחושיעור הפרטית,  תהפרטי או במרפאה הכירורגי

במכרז המציע התחייב  הפרטית, שאותו במרפאה הכירורגיתאו  החולים הפרטי

 כמו כן, תיבחן ההשפעה על התחרות בין קופות החולים8 לבצע במימון ציבורי8

להורות על ביטול רישומו לקבוע כי המנהל הכללי של משרד הבריאות יהיה רשאי  8ה

 כה במכרז אשר לא עמד בהתחייבויותיו במסגרת המכרז8 של זו של מוסד רפואי
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 ימים תקנות שבהן .6, להתקין בתוך להטיל על שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר 8ו

 ולא יינתנ ,יקבעו תנאי הסף להשתתפות בהליך המכרזי8 עד לתיקון התקנות כאמורי

 אישורי הקמה8 

יידרש  , אישורבתקופת ה על מנת שניתן יהיה לפקח על עמידת הזוכה בהתחייבויותיו 28

 להעביר למשרד הבריאות את הנתונים הבאים:במסגרת מסמכי המכרז הזוכה 

בחלוקה לפי קודי הפעולות המופיעים בתעריפון משרד  סך הניתוחים שבוצעו 8א

 הבריאות8

מחירי הניתוחים בחלוקה לפי אופן מימון הניתוח: במימון ציבורי, במימון תכניות  8ב

 ם, במימון חברות ביטוח8לשירותי בריאות נוספי

שאותו הוא שיעור הפעילות שבוצעה במימון ציבורי בכל מרפאה או חדר ניתוח  8ג

 8מפעיל

( יועברו ביחס לכל המרפאות 2הנתונים כאמור בסעיף )קבע שיבמסגרת המכרז י 48

אותם מפעיל הזוכה ובנוגע לפעילותו החל מהשנה שקדמה שלכירורגיה וחדרי הניתוח 

 ההקמה8לשנת קבלת אישור 

 ימים .6 בתוך( 2) בסעיף כמפורט הנתונים את יעביר לא ההקמה באישור הזוכהש ככל 38

 יישלל אישור ההקמה שניתן לו8 ,כך במסמכי המכרזל שיקבע המועד מן

  –לעניין החלטה זו  98

 א לפקודת בריאות העם;23אישור הקמה כהגדרתו בסעיף  -"אישור הקמה"

 מאלה:כל אחד  –"בית חולים ציבורי כללי" 

 בית חולים ממשלתי כללי, לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו;  (1)

 בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים;  (2)

 בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית, לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו;  (4)

 לפקודת מס 9בית חולים כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף   (3)

 הכנסה;

ודת רישומו לפי (, שבתע3( עד )1בית חולים כללי שאינו בית חולים כאמור בפסקאות )  (9)

 8כלולות עמדות לרפואה דחופה )מיון( פקודת בריאות העם

 ;1993-, התשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי -" ממלכתי בריאות ביטוח חוק"
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יה לחוק ביטוח בריאות יפעילות רפואית המנויה בתוספת השנ–במימון ציבורי"  פעילות"

 ;(11סל הבריאות הציבורי )טופס  ל ידיממלכתי, וממומנת ע

 מובנה אחת הנפות האדמיניסטראטיביות, שלהן מחולקת ישראל בידי הממשלה -"נפה" 

 בפקודת בריאות העם8 2כפי שמוגדר בסעיף 

שירותים הניתנים במסגרת תוכנית למתן שירותי בריאות  – "נוספים בריאות שירותי"

 ;לחוק ביטוח בריאות ממלכתי .1בסעיף  םשל קופות החולים כמשמעותנוספים 

 משרד שמפרסם ושירותי הבריאות האשפוז תעריפי רשימת -תעריפון משרד הבריאות" "

 8שלו האינטרנט באתר הבריאות

  

עריכת דיונים משפטיים בהם  - 82.21..18. של הממשלה מיום 229 החלטה מספר 
 משתתף עצור או אסיר באמצעות היוועדות חזותית

  
 מ ח ל י ט י ם: 

הוראת השעה( תיקונים בחוק סדר -)להלן 1לקבוע כהוראת שעה לתקופה כאמור בסעיף  8 1

 חוק(, בהמעצריםחוק  –)להלן  1996-מעצרים(, התשנ"ו –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

חוק ב ,(הפלילי הדין סדר חוק -)להלן 19.2-"בהתשמ[, משולב]נוסח  הפלילי הדין סדר

א 62וכן לגבי עתירת אסיר כמשמעותה בסעיף  1..2–שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א

וככל הנדרש בדברי חקיקה נוספים  1911-לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב

 באופן הבא:

הדיונים  ולמעטלפי העניין, לרבות בערר ובערעור,  עצור או אסיר דיונים בעניינו של 8א

או  שהעצור ובלבד היוועדות חזותית של בדרך לקיים ניתן ,המנויים בסעיף קטן )ה(

 לתנאים ובכפוףואם נתן הסכמתו לכך, המיוצג על ידי עורך דין  בגיר הוא האסיר

 היוועדות של בדרך ניםדיו לקיוםאו אסיר  עצור של הסכמתו8 זה בסעיף המנויים

על ידי בא כוחו,  בכתב, לשירות בתי הסוהר ולתביעה מסר לבית המשפטתי חזותית

או בעל פה באמצעות בא כוחו במעמד הדיון האחרון  שעות טרם מועד הדיון .3 עד

ניתנה הסכמת העצור או האסיר לקיום הדיון בהיוועדות חזותית,  שהתקיים בעניינו8

ת התנגדותה ובית המשפט ייתן החלטתו לא רשאית התביעה להגיש לבית המשפט א

 שעות לפני מועד הדיון8 23-יאוחר מ

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בדיון בבקשה למעצרו של חשוד לפני הגשת כתב  8ב

לחוק המעצרים, הסכמת העצור לקיום הדיון בהיוועדות  19אישום לפי סעיף 

שעות לפני  23-וחר מחזותית בכתב על ידי בא כוחו תינתן בהקדם האפשרי ולא יא

מועד הדיון, התביעה תהיה רשאית להגיש התנגדותה ובית המשפט ייתן החלטתו 

 לא מאוחר מערב הקודם ליום הדיון8 
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דיון  כל בית המשפט יהיה רשאי להורות על קיומו של, על אף האמור בסעיף קטן )א( 8ג

 או האסיר8 בנוכחות העצור

בפני שופט במעצר לפני כתב אישום לפי דיון ראשון על אף האמור בסעיף קטן )א(,  8ד

שעניינם בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה'  דיוניםלחוק המעצרים וכן  19סעיף 

, לא יתקיימו בהיוועדות חזותית, אלא אם החליט בית לחוק סדר הדין הפלילי

וועדות חזותית לבקשת עצור באמצעות בא כוחו,  מטעמים ימשפט שיש לקיימם בה

בית גם הסכמת התביעה לקיומם בדרך זאת8  (שמו, ובתנאי שניתנהמיוחדים שייר

לאחר ששקל את חשיבות נוכחות העצור  כאמור דיון לקייםהמשפט יחליט בבקשה 

 8או האסיר בדיון בהתחשב בין השאר במהות הדיון ובנסיבות הנוגעות לעצור

ם בעניינו, דיון שבו מודה הנאשם בעובדות כתב האישו על אף האמור בסעיף קטן )א(, 8ה

דיון שבו מוצג הסדר טיעון מטעם הצדדים, דיון שבו נשמעות טענות לעניין העונש 

 מולחוק סדר הדין הפלילי, לא יתקיי 194ודיון שבו נשמע גזר דין לפי סעיף 

 8בהיוועדות חזותית

 ,ולאחריודיון זה  שלחזותית, במהלכו וועדות יה דרך שלב המתקייםלפני דיון  8ו

 יתאפשר לעצור או האסיר לקיים שיחה חסויה וביחידות עם עורך דינו8 

יראה וישמע במהלך דיון המתקיים בדרך של היוועדות חזותית העצור או האסיר  8ז

השופט, הסניגור והשוטר או התובע, 8 כמו כן, את הנעשה במהלך הדיון בבית המשפט

עצור או או וישמעו את היראו כל אדם אחר שנוכחותו נדרשת בדיון, ין, ילפי הענ

 8 וסביבתו במהלך הדיוןהאסיר 

השתתף אדם עם מוגבלות בדיון, יורה בית המשפט על קיום הדיון תוך עריכת  8ח

התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט לפי חוק הליכי חקירה והעדה 

, או לפי תקנות 9..2–)התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו

, 2.14–ן זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"גשוויו

 כנדרש בהתאם לסוג המוגבלות, בשינויים המחויבים8

דיון בפני ועדת שחרורים בעניינו של אסיר ודיון בעתירת אסיר ניתן לקיים בדרך של  8ט

היוועדות חזותית אם התקיימו התנאים שבסעיף קטן )א(, ובלבד שהדיון אינו 

תקיים באולם בית משפט הסמוך למקום מעצר או בית סוהר, ויחולו התנאים מ

 )ח(, בשינויים המחויבים8 -המפורטים בסעיפים קטנים )ג(, )ו(

ניתן  עתירות על החלטות ועדות השחרורים והיחידה לשחרור ממאסרים קצריםכן, -כמו

א(, ויחולו לקיים בדרך של היוועדות חזותית אם התקיימו התנאים שבסעיף קטן )

 )ח(, בשינויים המחויבים8 -התנאים המפורטים בסעיפים קטנים )ג(, )ו(
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 תקלה של במקרה  מועדו את לדחות ניתן שלא דיון לקיוםתנאים  לגביהוראות  ייקבעו 8 2

 8חזותית היוועדות במערכת צפויה בלתי טכנית

יערכו הגורמים הרלוונטיים בהנהלת בתי המשפט י ,עד ליום כניסת הוראת השעה לתוקף 8 4

ובשירות בתי הסוהר כך שיתאפשרו כל התנאים לקיום דיון בהיוועדות חזותית כמפורט 

בהוראת השעה, לרבות התקנת ערכת היוועדות חזותית בכל אולם בית משפט, וכן 

בהתאם לתנאים המנויים  בבתי הסוהרהחזותית לקיום ההיוועדות הבטחת מקומות 

 ח8 -סעיפים וב

להטיל על הגורמים הרלוונטיים להגיש אחת לשנה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של  8 3

 הכנסת דיווח אודות יישום ההסדר המפורט בהחלטה זו, לפי מנגנון שייקבע8

השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת חוקה חוק  , בהסכמתמשפטיםהלהטיל על שר  8 9

 1ליום , וזאת עד בהחלטה זו להתקין תקנות לעניין ביצועו בפועל של ההסדר ,ומשפט

 2.228בינואר 

פנים ללוות את ההסדר המפורט בהחלטה זו הלהטיל על שר המשפטים  והשר לביטחון  8 6

באמצעות מחקר מלווה אשר יבחן את יעילות ההסדר, את הוגנות ההליך ואת מידת 

לתוצאות המחקר המלווה ובמהלך תקופת  בהתאם שביעות הרצון של הצדדים לו8

 8תוקפה של הוראת השעה, תיבחן אפשרות לעיגון ההסדר בהסדר של קבע

 ינוארב 1עד ליום  בתוקף יעמודו 2.22בינואר  1יכנס לתוקף ביום י זו החלטה לפי ההסדר 8 1

, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים רשאים להאריך את התקופה כאמור בצו 2.238

בינואר  1לתקופה אחת נוספת עד ליום  ת החוקה, חוק ומשפט של הכנסתבאישור ועד

2.268  

  

הסדרת כללי ההתחשבנות בין  - 82.21..18.של הממשלה מיום  .24 החלטה מספר 
 2.29עד  2.21קופות החולים לבתי החולים לשנים 

  
לבתי החולים  במטרה להסדיר את כללי ההתחשבנות בין קופות החולים, ם י ט י ל ח מ 

 :ולאפשר ודאות תקציבית ויציבות פיננסית לקופות החולים ובתי החולים הציבוריים

להטיל על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת השרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום  8 1

ייקבעו תיקוני החקיקה החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית טיוטת חוק שבה 

שנקבעו בתזכיר חוק ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות  הנדרשים על בסיס העקרונות

חוק ההתחשבנות בין קופות  –)להלן  .2.2-, התשפ"א2.23עד  2.21החולים לשנים 

תזכיר חוק  –)להלן  .2.2 בדצמבר 1להערות הציבור ביום  שהופץ, החולים לבתי החולים(

ובכפוף  ת שהתקבלועת ההערומלאחר הטההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים( 

 2.1ת הממשלה מס' 8 על טיוטת החוק יחולו הוראות החלטלתיקונים שיפורטו להלן

 ועדת שרים8 יישום החלטות והקמת השעניינ 18.82.21מיום 
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שרכשה קופת חולים בבית חולים הסדר ההתחשבנות יחול על שירותים רפואיים  8א

ולתוספת  2.29בדצמבר  41 , עד ליום2.23בדצמבר  41במקום עד ליום  ציבורי כללי

 82%8.יתווסף שיעור של  2.29 -ו 2.23הריאלית לשנים 

, התוספת 2%במחלקות הפנימיות יעמוד על  2.21לקבוע כי שיעור הקידום לשנת  8ב

 183%8ולשירות בריאות אחר תעמוד על  1%הריאלית למחלקות הפנימיות תעמוד על 

ו בעקבות נגיף הקורונה על מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות לשינויים שחל 8ג

ולתמרץ את קופות החולים ובתי החולים לפתח מודלי אשפוז ביתי, לקבוע בחוק 

ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים שסכום התוספת הריאלית הקבועה 

למחלקות הפנימיות תוקצה לטובת הרחבת אשפוזי הבית בשיתוף קופות החולים 

 ובית החולים באופן הבא:

תם הסכם בין קופת החולים לבית חולים ציבורי כללי על אשפוז ביתי ככל שייח (1

תתווסף התוספת הריאלית למחלקות הפנימיות הקבועה לקופת החולים  –

 באותו בית חולים על פי מה שייקבע בהסכם האמור8

ככל שלא ייחתם הסכם בין קופת החולים לבית חולים ציבורי כללי על אשפוז  (2

הקבועה לאותה השנה עבור שירות אשפוז למחלקות התוספת הריאלית  - ביתי

הפנימיות תבוטל והתוספת הריאלית הקבועה לשירות בריאות אחר באותה 

 1899%על  183%השנה לאותה קופת חולים באותו בית חולים תעמוד במקום 

כמו כן הפער שבין שווי התוספת הריאלית שבוטלה ובין השווי שנוסף לשירות 

  וזז לאותה קופת חולים באותה השנה8בריאות אחר כאמור יק

שר הבריאות לקבוע בבתי חולים מסוימים תקרת את להסמיך את שר האוצר ו 8ד

של כל אחת מהן נמוך  ששיעור המבוטחים המשוקללצריכה משותפת לקופות חולים 

שמתקיים שיתוף ובלבד  ,.193 באותה נפה, כהגדרתה בפקודת בריאות העם, 12%-מ

ריאות בקהילה בין אותן קופות החולים וששיעור המבוטחים פעולה למתן שירותי ב

 %.2לא עולה על  כל אחת מהקופותשל  המשוקלל

בו שלקבוע בחוק ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, שהחל מהמועד  8ה

( ויוטמעו לסל שירותי הבריאות סכומי חיותקנו התקנות המפורטות בסעיף )

, תשלם כל קופת החולים או המוסד לביטוח 9התמיכה והסובסידיה כאמור בסעיף 

 (8הקבוע התשלום -תשלום חודשי קבוע לכל בית חולים ציבורי כללי )להלן  לאומי

 ,בדצמבר מדי שנה 19עד ליום  ,, יפרסמו שר הבריאות ושר האוצר2.21החל משנת  8ו

התשלום הקבוע החודשי שעל כל קופת חולים או המוסד לביטוח לאומי מהו סכום 

סך התשלום הקבוע להעביר לכל בית חולים ציבורי כללי בשנה הבאה, ובלבד ש
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תווסף לסל שירותי יכאמור יהיה שווה לסכום ש 2.22בשנת שישולם השנתי 

   (8שיותקנו התקנות המפורטות בסעיף )חו 9כאמור בסעיף  הבריאות

בכל חודש8 איחרה קופת  19החולים יעבירו את התשלום הקבוע עד ליום  קופות 8ז

תחויב בריבית פיגורים לפי ריבית החשב הכללי  – הקבוע התשלום בהעברתהחולים 

 ולא יועברו אליה כספי הסל בגין החודש העוקב כאמור עד שלא תסדיר חוב זה8

 ,שר האוצר להסמיך בחוק ההתחשבנות בין קופות החולים ובתי החולים את 8ח

תקנות לתקצוב בתי החולים  2.21בדצמבר  1להתקין עד ליום  ,באישור שר הבריאות

תקנות לתקצוב בתי חולים( ולקבוע צעדי איזון על בתי  -ציבוריים כלליים )להלן 

 לעקרונות הבאים: חולים שלא יעמדו בתקציבם, בהתאם

יבורי כללי על קבעו כללים לקביעת גובה התשלום הקבוע לכל בית חולים ציי (1

פי אמות מידה שוויוניות, בהתחשב במאפייני בתי החולים השונים ובכלל זאת 

במספר ואופי המיטות ברישיונם, במיקומם הגיאוגרפי, היקף פעילות ההכשרה 

אותן הם מפעילים, מספר הלידות שאותה הם מבצעים, התשתיות החיוניות ש

בריאות פרטיים )שר"פ( בבית החולים, מבנה הבעלות שלו, הפעלת שירותי 

 בבית החולים ושיקולים נוספים בהתאם להחלטת השרים;

בית חולים נמצא בהסכם הבראה או כל הסכם אחר מכוחו הוא זכאי שככל  (2

יקוזזו מסכום התשלום הקבוע התשלומים  –לקבלת תשלומים מן המדינה 

 אותם הוא מקבל מהמדינה כאמור8  ש

 ו8קבעימדדים שיתאם ליעשה בהיקידום סכום התשלום הקבוע  (4

קבעו כללים לאופן הכנת התקציב והניהול והדיווח הפיננסי של בתי החולים יי (3

הגשתו למשרד הבריאות ומשרד האוצר ובכלל זאת התקן  ,הציבוריים כלליים

החשבונאי שיהיה בשימוש, הפרשות מחויבות לתחומי פעולה מסוימים כגון 

ה מסוימים כגון הוצאות תחזוקה שוטפת, ותקרות הוצאה לתחומי פעול

 הנהלה וכלליות8 

קבעו ייקבע שבית חולים ציבורי כללי שלא יגיש את תקציבו על פי הכללים שיי (9

לא יהיה זכאי לקבל את חלקו בתשלום הקבוע עד לאחר הגשת  ,תקנותב

 התקציב8

הגיש את  לא בית חולים פלוניו מסוימת שנת כספיםאם החלה יקבע שי (6

התקציב הוגש רשאי להוציא בכל חודש, כל עוד לא בית החולים יהיה  תקציבו,

כאמור, סכום השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי שאושר לשנת 

 8לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודםרק הכספים הקודמת, וזאת 
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יקבעו מנגנוני בקרה תקציביים על מצבם הפיננסי של בתי החולים הציבוריים י (1

ם, ובכללם הגשת דוחות אינדיקטורים והכנסת בתי החולים הציבוריים הכלליי

 הכלליים לפיקוח של הממונה על השכר8

קבעו צעדים מאזנים לשם עמידה ביעדי התקציב שיבוצעו בבתי החולים, ככל יי (.

הדבר יידרש לאורך שנת התקציב, ואת מתווה יישומם, ובכללם מינוי חשב ש

הגבלת היקפי הפיתוח בתקציבי השנים הבאות, מלווה, עצירת פרויקטי פיתוח, 

הקצאת רישיונות לבית החולים, הגבלות שכר, הקפאת קליטות -ואי ההקפא

כוח אדם, העלאת התקורות המשולמות לבית החולים מחברות בנות או 

תאגידים מקבילים, העלאת התקרות המשולמות לבית החולים או צמצום 

במסגרת פעילותו הציבורית, ופיטורי פעילויות המבוצעות בבית החולים שלא 

 הנהלת בית החולים8

שר  ,קבע שככל שבית החולים הוא בבעלות ישירה או עקיפה של קופת חוליםיי (9

האוצר ושר הבריאות יהיו רשאים להפעיל את הצעדים האמורים גם בכל הנוגע 

 לקופת החולים עצמה8

 ולים לבתי החוליםחוק ההתחשבנות בית קופות החעד למועד אישור טיוטת ככל ש 8 2

על שיעורים שונים או על שנות בסיס  שר הבריאות ושר האוצרהסכימו   שריםהבוועדת 

טיוטת בו , ייקבע1התזכיר האמור בסעיף  מהקבוע בסעיפי או שינויים אחרים שונות

 שהוסכמו8 השינוייםחוק ה

על מנת לשפר את רמת השירות ואיכות הרפואה במחלקות הפנימיות בבתי החולים  8 4

הציבוריים הכלליים, להטיל על משרד הבריאות, בהסכמה עם הממונה על התקציבים, 

, מדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות כאמור 2.22בינואר  19לפרסם עד ליום 

ופות החולים לבתי החולים, אשר ()ג( לתזכיר חוק ההתחשבנות בין ק2)ד()14בסעיף 

יתבסס, בין היתר, על העקרונות הבאים: משך זמן ההמתנה לשירותי ייעוץ, דימות, רצף 

, מדד שביעות רצון המאושפזים אשר התאשפזו בתנאים נאותיםהטיפול, שיעור 

 8ם במועד סגירת התיקיההמטופלים, כפי שידווח על יד

על מחירי מצרכים לפי חוק פיקוח מונתה משרדית ש-ועדת המחירים הביןלהטיל על  8 3

 שירותי הבריאותועדת המחירים( לבחון את מחירי  –)להלן , 1996-ושירותים, התשנ"ו

המחירים הקבועים תעריפון משרד הבריאות, כך ששהם מפורטים ב כפיהמפוקחים 

של השירותים הרפואיים בפועל בשנים האחרונות,  הייצוריבטאו את עלות בתעריפון 

ככל שהמלצות ועדת המחירים יתמכו בכך  שניתן , ול לשנותם, אם תמצא לנכוןולפע

, %. -לצמצם את הפער בין תקרת הצריכה נטו לתקרת הצריכה ברוטו לשיעור הנמוך מ

להנחות את שר הבריאות ושר האוצר לפעול בהתאם לסמכותם בחוק ההתחשבנות בין 

הצריכה ברוטו לתקרת הצריכה נטו קופות החולים לבתי החולים, לכך שהפער בין תקרת 

 יצומצם בהתאם8 
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, ובלבד שיתוקנו תקנות לתקצוב בתי חולים כמפורט לעיל, 2.22בינואר  1החל מיום  8 9

יוטמעו כלל הסכומים אשר שימשו למימון הסובסידיה של בתי החולים הממשלתיים 

 ,..23.1.9, 23.1.919, .23.1.91הכלליים כפי שמופיעים בתקנות התקציביות 

, וכן כלל הסכומים אשר שימשו לתמיכה בבתי החולים העצמאיים הכלליים 439..232

, 431..232ובתי החולים של קופת חולים כללית כפי שמופיעים בתקנות התקציביות 

, והתכניות הלאומיות לתמרוץ פגיות, תמרוץ זיהומים, קיצור 146129.4, 434..232

, 23.1.942, 23.1.941שמופיעים בתקנות  שיפור המלר"דים כפי תורים, תמרוץ דימות,

 בסל שירותי הבריאות כראש קפיטציה ייעודי לנושא זה8 23.1.943, 24070933

להורות לשר הבריאות שלא לפרסם מבחני תמיכה לתמיכה בפעילות השוטפת של בתי  8 6

 ממשלתיים הכלליים באמצעות סובסידיה8החולים הכלליים או לממן את בתי החולים ה

  –חלטה זו לעניין ה 8 1

 כל אחד מאלה: –"בית חולים ציבורי כללי" 

 בית חולים ממשלתי כללי, לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו;  (1)

 בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים;  (2)

 בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית, לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו;  (4)

 לפקודת מס הכנסה; 9ד שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף בית חולים כללי שהוא תאגי  (3)

(, שבתעודת רישומו לפי 3( עד )1בית חולים כללי שאינו בית חולים כאמור בפסקאות )  (9)

 , כלולות עמדות לרפואה דחופה )מיון(;.193פקודת בריאות העם, 

 ג לפקודת העיריות ]נוסח חדש[;132-ב ו132כמשמעותו בסעיפים  –" מלווה חשב"

 ;1993-, התשנ"דלחוק ביטוח בריאות ממלכתי 2כהגדרתה בסעיף  -"קופת חולים" 

 האמבולטוריים והשירותים האשפוז תעריפי רשימת -"תעריפון משרד הבריאות" 

 התעריפים את המשקפת, שלו האינטרנט באתר הבריאות משרד שמפרסם והדיפרנציאליים

 8פיקוחה חוקשנקבעים על ידי ועדת המחירים מתוקף  כפי

  

קידום המעבר הממשלתי לענן  - 82.21..18.של הממשלה מיום  241 החלטה מספר 
 ציבורי ותיקון החלטת ממשלה

  
 –)להלן  2.13באוקטובר  .1מיום  2.91מס'   ות הממשלהבהמשך להחלט, ם י ט י ל ח מ 

מרץ ב 1מיום  92.מס' ו(, 426החלטה  –)להלן  .2.2באוגוסט  16מיום  426(, מס' 2.91החלטה 

(, ונוכח התקדמות פרויקט נימבוס, פרויקט ממשלתי אסטרטגי, 92.החלטה  –)להלן  2.21
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ה ויחידות הסמך על בסיס אשר נועד לאפשר אספקת שירותי ענן ציבורי עבור משרדי הממשל

פרויקט  –פלטפורמת הענן ציבורי אשר עונות לדרישות הייחודיות של ממשלת ישראל )להלן 

נימבוס(, ולצורך שיפור תהליכי העבודה, האצת תהליכי הדיגיטציה, וייעול ההוצאות בתחום 

 הטכנולוגיות המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך:

יפות לכך שמערכות המחשוב של הממשלה ויחידות לאמץ מדיניות שלפיה תינתן עד 8 1

על בסיס הענן  (Cloud firstהסמך תפותחנה בענן ציבורי או תהגרנה אליו )מדיניות 

, ובהתאם לסטנדרט הממשלתי בנושא הציבורי של הספקים הזוכים בפרויקט נימבוס

 8בטיח את האינטרסים החיוניים של ממשלת ישראל והגנה על המידע הממשלתיתאשר 

ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש  מערך הדיגיטל הלאומילהקים צוות בראשות ראש  8 2

הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ראש מנהל הרכש הממשלתי וראש 

צוות אסטרטגיה(, אשר יגבש אסטרטגיה  –מערך הסייבר הלאומי, או מי מטעמם )להלן 

ל בין היתר, את כל אלה: ממשלתית ארוכת טווח למעבר לענן הציבורי אשר תכלו

( מרכזית לאופן מימוש מערכות Policyאסטרטגיית ההגירה לענן, כתיבת מדיניות )

זאת בין היתר תוך קביעת אמות מידה  המחשוב של המשרדים ויחידות הסמך בענן,

איתור צרכים רוחביים והתאמתם לפתרונות הענן הזמינים, להעברת מידע פרטי לענן, 

ה, הכשרה והתמקצעות בקרב הממשלה בעבודה על תשתית הענן, יצירת תהליכי הדרכ

יצירת מדיניות להגירה לחו"ל, קביעת מדיניות הגנה, אבטחה ובקרה בסייבר בענן 

 8 , תוך מתן התייחסות לסיכונים השונים הכרוכים בשימוש בענןציבורי

כלל ימים את טיוטת האסטרטגיה הממשלתית להערות  ..1צוות אסטרטגיה ישלח בתוך  8 4

המנכ"לים של משרדי הממשלה8 לאחר מתן הזדמנות להעברת הערות לטיוטת 

גיה הממשלתית הכוללת ויציג אותה האסטרטגיה, צוות האסטרטגיה יגבש את האסטרט

 2.228ינואר ב .4פני הממשלה עד ליום ל

יום, את התשתיות הרוחביות  .26תוך בלהטיל על ראש מערך הדיגיטל הלאומי להקים,  8 3

נן הציבורי: תשתית החיבור המאובטחת לעננים שזכו במכרז, תשתית לניהול הבאות בע

תשתית לניהול ושיתוף  ,אלקטרוני הממשלתי, תשתית לניהול זהויות דיגיטליותהדואר ה

 קבע8ישירותים רוחביים אלו יפעלו בהתאם לאסטרטגיה הממשלתית שתמסמכים8 

הדיגיטל הלאומי, לחייב את על ידי מערך  4מיום הקמת השירותים המנויים בסעיף  8 9

משרדי הממשלה ויחידות הסמך לעשות שימוש בשירותים אלו ולא לפתח או לרכוש 

 שירותים מקבילים, אלא באישור ראש מערך הדיגיטל הלאומי8

להטיל על המנמ"ר של המשרד ויחידות הסמך לנהל את הליך ההגירה של המשרד או  8 6

בקרה אחר הנכסים, המערכות והמידע של יחידת הסמך לענן ציבורי תוך ניהול מעקב ו

 המשרד בענן, והכל בהתאם להנחיות ראש מערך הדיגיטל הלאומי8 
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להקים ועדה בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר ובהשתתפות המנהל הכללי  8 1

הוועדה  –של משרד ראש הממשלה וראש מערך הדיגיטל הלאומי או מי מטעמם )להלן 

מיליון ש"ח  .21ימים, כללים להקצאת הסכום של  .4בתוך לתקציב ענן( אשר תקבע, 

( 2()ה()1ב)א()4-()ט( ו1()ה()1ב)א()4לפי סעיפים  .2.2שנותר מהסכומים שהוקצו בשנת 

 426לחוק יסוד: משק המדינה ויועדו ל"עידוד הגירה לשירותי ענן" במסגרת החלטה 

 , בהתבסס על העקרונות הבאים:92.ולהחלטה 

 רדים ואופן עבודת הממשלה8שיפור עבודת המש 8א

 שיפור השירות הממשלתי לציבור8 8ב

ית המידע והחיסכון הצפוי בהוצאות יייעול ההוצאה הממשלתית בתחום טכנולוג 8ג

 המשרד בעקבות ההגירה לענן8

 רמת הבשלות של המשרד המבקש ושל המערכת למעבר מיידי לענן8 8ד

 :בכפוף לאמורייעשה משרדי הממשלה ויחידות הסמך בין תקציב החלוקת  8ה

הוועדה תוכל להתנות הקצאה של תקציב בהפחתה של תקציביים עתידיים  (1

 8 אשר תיווצר מהחיסכון שנגרם כתוצאה מההגירה לענן

יוקצה  עקב ההגירה לענן ציבוריהתקציב שיופחת כתוצאה מהחיסכון שנגרם  (2

 8 לטובת מעבר של משרדים ומערכות נוספות לענן

דרשו להשתתף במימון ההגירה לענן יימשרדי הממשלה ויחידות הסמך  (4

 קבע על ידי הוועדה8יהציבורי מתקציבם השוטף בשיעור שי

לצורך הגברת הפיקוח על ההוצאה הממשלתית בתחום טכנולוגיות המידע במשרדי  8 .

, כך שפיתוח מערכות טכנולוגיה 2.91הממשלה ויחידות הסמך, לתקן את החלטה 

 בהתאם למדיניות ממשלתית סדורה, באופן הבא: ייעשהבממשלה 

 להחלטה כך שבמקום "בשים לב" יבוא "בכפוף"8 (ז)9לתקן את סעיף  8א

להם קיים פתרון רוחבי, כפי ש)ד(: "לפני אישור של פרויקטים (ז)9להוסיף את סעיף  8ב

 שיוגדרו בהנחיות ראש מערך הדיגיטל הלאומי"8

להוציא  ,פיתוח מערכת או שירות דיגיטלי )ה(: "לפני אישור של(ז)9להוסיף את סעיף  8ג

)א(, בסכום ז9העבודה השנתית כמפורט בסעיף פרויקטים שאושרו במסגרת תכנית 

מיליוני ש"ח, כאשר בכלל זה תחושב עלות שעות הפיתוח של משאבי  .1העולה על 
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המשרד, וזאת עבור מערכות ושירותים דיגיטליים אשר יפותחו עד ליום 

.18..82.268" 

להגיש ערר בכתב על חוות הדעת של  רשאימגיש הבקשה ")ו(: (ז)9יף את סעיף להוס 8ד

ראש מערך הדיגיטל הלאומי לוועדת ערר בהשתתפות ראש מערך הדיגיטל הלאומי, 

 מנכ"ל משרד ראש הממשלה והממונה על התקציבים במשרד האוצר8

מיום  4611 'מס ת הממשלהבהחלט החלטה זו לא תחול על "גופים מיוחדים" כהגדרתם  8 9

 ועל הרשות להגנת עדים ושירות בתי הסוהר8 2.11באוגוסט  1

  –לעניין החלטה זו  8 .1

מודל שימוש המאפשר גישה נוחה ורחבה, באמצעות רשת האינטרנט או קו  –מחשוב ענן 

תקשורת ייעודי, למאגר משותף של משאבי מחשוב )רשתות, שרתים, אמצעי אחסון, כלי 

וכו'( הניתנים להתאמה )קונפיגורציה( ואשר ניתן להקצות פיתוח, אפליקציות, שירותים 

אותם או לבטל את הקצאתם באופן מהיר תוך מאמצי ניהול מינימליים ואינטראקציה 

 מזערית עם ספק שירותי הענן8

מחשוב ענן במסגרתו שירותי הענן זמינים באופן פומבי ומשמשים לקוחות  –ענן ציבורי 

 ים, חברות ותאגידים, גופים ממשלתיים ואחרים8שונים באופן מסחרי, לרבות פרט

, הניתנים למשתמש IaaS, PaaS, SaaSשירותי מחשוב ענן, ובכלל זה שירות  –שירותי ענן 

 באמצעות מחשוב ענן

  

ייעול עבודת רשות מקרקעי  - 82.21..18.של הממשלה מיום  242 החלטה מספר 
 ישראל והפעילות בתחום המקרקעין

  
 :ם י ט י ל ח מ 

 צמיחה

לצורך הגדלת היצע הדיור והאצת ענף הבנייה ובמטרה לייעל את עבודת הממשלה בענף  8 1

מס' ו 2.14בספטמבר  11( מיום 26)דר/132מס'  ות הממשלהבהמשך להחלטהדיור וכן 

, ובמטרה לקצר את שרשרת ייצור הדירה ולנצל את יתרונות .2.1במרץ  22מיום  41.9

מהווים נון במתחמים קטנים, ובשל הצורך לקדם מיזמים ההמגזר העסקי בקידום תכ

 :מנועי צמיחה למשק הישראלי

ה, מקרקעין יתכנון, בניל השרים לוועדת להגיש והשיכון הבינוי שר את להנחות 8א

ימים ממועד קבלת החלטה זו, הצעת החלטה לקביעת יעדים  .6בתוך  ,ודיור

לשנת  ולמשרד הבינוי והשיכון הרשות( –)להלן  למגורים לרשות מקרקעי ישראל
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לוועדת השרים  ותוגשבתחום התכנון, השיווק והעסקאות8 ההצעה תגובש  2.22

 8האוצר ושר הפנים שרת עם בתיאוםכאמור 

ימים  39בתוך  ,פני המועצהללהנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לדיון  8ב

מגרשים קטנים ממועד קבלת החלטה זו, הצעת החלטה למתן הרשאות לתכנון ב

ופנויים או בתת ניצול8 הצעת ההחלטה כאמור, תגובש על ידי אגף התקציבים 

 במשרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, בהתאם לעקרונות הבאים:

דונם ישווקו במכרזים לקרקע בלתי מתוכננת8  9ככלל, מגרשים קטנים של עד  (1

משיטת  במסגרת הצעת ההחלטה, ייקבעו שיקולים ותנאים להחרגת מתחמים

 שיווק זו8

במסגרת המכרז, יציעו המציעים מחיר למ"ר קרקע מבונה בהתאם לייעודי  (2

יהא זכאי להרשאה לתכנון  ים, כאשר מציע המחיר הגבוה ביותרהקרקע השונ

 הקרקע8

עבור קבלת הרשאה לתכנון כאמור, הזוכה ישלם לרשות מקדמה בסכום  (4

 שייקבע בהצעת ההחלטה8

וכה בתנאים שייקבעו בהחלטת המועצה כאמור, וככל שעמד הז בתום התכנון (3

יהא זכאי לקבל חוזה חכירה מהרשות8 בתמורה לחוזה החכירה ישלם הזוכה 

את מכפלת הזכויות שאושרו בתכנית המפורטת שאושרה בהצעתו למחיר 

 למ"ר קרקע מבונה8

ככל שתאושר תכנית המוסיפה זכויות בנייה בקרקע בחמש השנים ממועד  (9

יחויב הזוכה בדמי היתר כהגדרתם בסעיף  -חוזה החכירה חתימת הזוכה על 

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, וככל שתאושר התכנית לאחר  98982

יהיה הזוכה פטור מתשלום דמי  ,תום חמש השנים ממועד חתימת החוזה

 היתר8

במסגרת הצעת ההחלטה ייקבע כי ניתן יהיה לשווק באמצעות מנגנון זה  (6

 דונם8 9ולה על מגרשים שגודלם ע

יבחנו אגף התקציבים ורשות מקרקעי ישראל את תוצאות המכרזים  מדי שנה (1

שהתקבלו במסגרת החלטה זו, וככל הנדרש ימליצו למועצת מקרקעי ישראל 

 על עדכון וטיוב המנגנון8

ככלל, שיווק במסגרת מכרזי קרקע בלתי מתוכננת, ייעשה בהתאם לסעיפים  (.

 (98)ב()1 –( 2)ב()1קטנים 

 הפחתת חיכוך
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, שעניינה "רפורמה במקרקעין", 9..2במאי  12מיום  124מס'  בהמשך להחלטת הממשלה 8 2

באופן שיאפשר הפחתת רגולציה והאצת המשק,  ולצורך הפחתת חיכוך עם החוכרים

 לפעול כדלקמן:

להטיל על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר,  8א

ימים ממועד קבלת החלטה זו, הצעת החלטה שעניינה  .4בתוך  פני המועצהללהביא 

(8 נכס מקרקעין -מקרקעין שהוחכרו למטרות תעסוקה )להלן העברת בעלות בנכסי 

 ההצעה תגובש בהתאם לעקרונות שלהלן:

נכס מקרקעין שהוחכר על פי הסכם חכירה מהוון לתקופה שנייה שגודלו אינו  (1

אישור ימים ממועד  .6בתוך ללא תמורה8  הבעלות תועבר  -מ"ר  ..2עולה על 

הודעה על הכוונה להעביר להם  חוכרים אלול הרשות תשלח החלטת המועצה,

על  הודיע חוכר לא משלוח ההודעה ימים ממועד .6את הבעלות8 אם בתוך 

ללשכת רישום המקרקעין בקשה מתאימה להעברת  הרשותגיש  תהתנגדותו, 

 הבעלות על שם החוכר8

מ"ר אשר בעת הקצאתו שולמו  ...,1מ"ר ועד  ..2ן שגודלו מעל נכס מקרקעי (2

, חידוש חכירה מהוון %.3-או גבוהים מ %.3-דמי חכירה ראשוניים נמוכים מ

, 14%או  11%במסגרת יובל והקניית הבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 

 בהתאמה, מערך הקרקע במועד החידוש8

"ר מ ...,1וון לתקופה שנייה עד מקרקעין שהוחכר על פי הסכם חכירה מה נכס (4

 מערך הקרקע במועד החידוש8 6%-הבעלות תועבר בתמורה ל –

לצורך תמרוץ יישום ההחלטה, ייקבע מתווה תשלום עולה כך ששיעורי  (3

 התשלום יעלו עם השנים8

 –להטיל על רשות מקרקעי ישראל ואגף התקציבים במשרד האוצר )להלן  8ב

ממועד קבלת החלטה זו, מנגנון לייזום חידוש ימים  .9( לגבש בתוך המשרדים

יכלול, בין היתר,  חוזה חכירה8 המנגנון חכירה והעברת בעלות במסגרת יובל לבעלי

מתווה יישומי להעברת בעלות והתמורה שתשולם עבור זאת, בהתאם לעקרונות 

 הבאים:

במסגרת המנגנון ייקבעו יעדים כמותיים ותמריצים לבעלי הזכויות לקידום  (1

 דושי החוזים8חי

הפנייה לחוכרים לצורך חידוש חוזה החכירה תבוצע על ידי רשות מקרקעי  (2

 ישראל באמצעות מיקור חוץ8

 ייעול עבודת רשות מקרקעי ישראל
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וכן לצורך  ל והפחתת רגולציה על המגזר העסקילצורך ייעול עבודת רשות מקרקעי ישרא 8 4

 הסדרת שיעורי התשלום בשל עדכון מדיניות הקצאות הקרקע ברשות, לפעול כדלקמן: 

להקים צוות בראשות הממונה על התקציבים או מי מטעמו, ובהשתתפות רשות  8א

, משרד והתעשייה מקרקעי ישראל, משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה

לכלכלה )להלן הלאומית המשפטים, מטה התכנון הלאומי, מינהל התכנון והמועצה 

(8 הצוות יבחן צעדים שונים והתכנון המקרקעין בתחומי רגולציה להפחתת הצוות –

בתחומי המקרקעין והתכנון, ויגיש  להפחתת רגולציה המוטלת על המגזר העסקי

ימים מיום  .12המלצותיו לממשלה ולמועצת מקרקעי ישראל, ככל שנדרש, בתוך 

לצות לקביעת יעדים, אבני דרך ומדדים לבחינת תחילת עבודת הצוות, לרבות המ

 תפוקות ותועלות8

 .6להנחות את רשות מקרקעי ישראל ואגף התקציבים במשרד האוצר לבחון בתוך  8ב

ימים ממועד קבלת החלטה זו, את שיעורי התשלום בקרקע המוקצית בפטור 

ות, ממכרז, וזאת בשים לב להיקף הזכויות המוקצות, לרבות הקצאת זכויות עתידי

וכן לזכות להעברת בעלות והתמורה המשולמת לשם כך8 כמו כן, תיבחן ההטבה 

הכלכלית המגולמת בהקצאה בפטור ממכרז8 בתום הבחינה, יועברו לדיון במועצת 

 מקרקעי ישראל המלצות לתיקוני החלטות מועצה8

 קידום ולצורך .196-תש"ךהחוק רשות מקרקעי ישראל, לב 2 לסעיף בהמשך 8ג

בהשתתפות הממונה משרדי -ןיב            המקרקעין, להקים צוות  בענף התחרותיות

ישראל, היועץ  מנהל רשות מקרקעימנכ"ל משרד ראש הממשלה,  על התקציבים,

רשות התחרות והחשב  תל משרד הבינוי והשיכון, מנהלכ"המשפטי לממשלה, מנ

לממשלה  8 הצוות יבחן את מידת התחרותיות בענף, ויגבש, או מי מטעמםהכללי

 המלצות בנושא8 

להגברת מאמצי  2.29-2.22בשנים להנחות את מנהל רשות מקרקעי ישראל לפעול  8ד

רשות מקרקעי ישראל עבור כלפי  בעלי זכויות יה וטיוב יתרות החובה של חובותיהגב

מקרקעי ישראל ולהגיש לאישור מועצת מקרקעי ישראל, תכנית עבודה שנתית 

 :ביחס לנושאים הבאיםליישום סעיף זה, בין היתר, 

גביית חובות חדשים מיד לאחר תום מועד לו גביית חובות בטרם התיישנותם, (1

יה וכן באמצעות הגשת יהפירעון באמצעות העברה לטיפול של מינהל הגב

 תביעות משפטיות במידת הצורך8 

כלפי של רשויות מקומיות קיימים הסדרת חובות לטיפול וליה, ילפעול לגב (2

שקלים חדשים בשנה לפחות עד מיליון  ..1בהיקף של ראל רשות מקרקעי יש

 8לתום הגבייה
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ה של תביעות כספיות לעורכי דין חיצוניים ילפעול להעברת הטיפול בתיקי גבי (4

 בשנה8 לפחות מדי תיקים ..1בהיקף של 

 כל שנה8ב 12%-לפעול להקטנת מצבת החובות ויתרות החובה ב (3

 דיווח

 מקרקעין ודיור ,יהיתכנון, בנשיכון דיווח לוועדת שרים למדי חצי שנה, יגיש שר הבינוי וה 8 3

 על אודות עמידה בסעיפים המפורטים בהחלטה זו8

 הקמת ועדה ציבורית לבחינת מנגנון היטל ההשבחה

לאור השפעות מנגנון היטלי ההשבחה על שוק הנדל"ן ועל מידת הוודאות בקידום  8 9

ההשבחה והשלכותיו על מצבן  פרויקטים בענף, וכן בשל ההיקף המשמעותי של היטלי

 :של הרשויות השונות ברחבי המדינה הכספי

להקים ועדה ציבורית בראשות נציג ציבור בעל מומחיות להנחות את שרת הפנים  8א

מנכ"ל משרד הפנים, יו"ר מטה התכנון  בתחום התכנון והבניה, שחבריה יכללו את

שלה, נציג השמאי הממונה על התקציבים במשרד האוצר, משרד ראש הממהלאומי, 

הממשלתי במשרד המשפטים, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, מנכ"לית מינהל 

התכנון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, אנשי ציבור מתחום האקדמיה והכלכלה 

 (8הוועדה –ונציגי השלטון המקומי )להלן 

 הוועדה תבחן את מנגנון היטל ההשבחה בשים לב, בין היתר, לסוגיות הבאות: 8ב

 בכך הכרוכות התשומות, השומה בעניין מחלוקות, שומה לעריכת ןזמ משך (1

, ובכלל ותעסוקה דיור מתחמי בפיתוח העסקית הוודאות על המנגנון והשפעת

  2.1.8זה תתייחס לעקרונות שהוצעו בהצעת חוק התכנון והבניה משנת 

חלוקת היטלי השבחה בין הרשויות השונות והשפעתה על קידום הפיתוח  (2

 ברשויות8

 8הוועדה תהיה רשאית לזמן לדיוניה גורמים נוספים בהתאם לשיקול דעתה 8ג

ך שישה חודשים מיום בתו לשרת הפנים ולשר האוצרהוועדה תגיש את המלצותיה  8ד

 8תחילת עבודתה

 האצת פרויקטי בינוי ממשלתיים וייעול השימוש בשטחי משרדי הממשלה

וי ממשלתיים שיאפשרו לקדם לצורך ייעול עבודת הדיור הממשלתי, האצת פרויקטי בינ 8 6

ולטייב את פעילות הממשלה ולטייב את השירות הממשלתי הניתן לאזרח, מוצע לתקן 

 (, כדלקמן:והבנייה התכנון חוק –)להלן  1969-את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
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)ב( לחוק התכנון ..1שימושים ממשלתיים יוגדרו כצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף  8א

שימושים ציבוריים לצרכי הממשלה  –"שימושים ממשלתיים"  –והבנייה8 בסעיף זה 

 ולשימושה וכן תאגידים סטטוטוריים8

 שונה לא עוד כלועדה מקומית לא תפקיע מקרקעין המיועדים לשימוש ממשלתי,  8ב

 , אלא בהסכמת מנהל מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר8 זה משימוש ייעודם

לצורך ייעול השימוש בשטחים המשמשים את משרדי הממשלה, וכן לאור שינויים  8 1

בסביבת ובאופי העבודה והצורך בהתאמת התכנון של משרדי הממשלה, להנחות את 

 חשב הכללי לנקוט בצעדים הבאים: ה אגףב ולוגיסטיקה רכשמנהל חטיבת הנכסים, 

, יעד לשנת 2.21בדצמבר  41הכללי והממונה על התקציבים יקבעו עד ליום  החשב 8א

לסך השטח במטר רבוע שבגינו משולמים דמי שכירות או דמי שימוש לחלק  2.29

 מדרגות יקבעו, כן כמו(8 לתקן השטח יעד –למספר העובדים בשטח המשרד )להלן 

 2.298 לשנת עד ביעד לעמידה

לצמצום שטחי המשרדים הממשלתיים כך  ופעלי הממשלה ומשרדי הכללי החשב 8ב

 יעדמשרדי הממשלה לא יעלה על  בכללממוצע השטח ברוטו לתקן  2.29נת שעד לש

 הדיור פרוגרמות החורגות מיעד זה8 מינהל8 לצורך כך, לא יאשר לתקן השטח

הדיור הממשלתי לא ירחיב את השטח המוקצה  מינהללצורך מימוש ההחלטה,  8ג

, למעט מקרים חריגים אשר לתקן השטח מיעדאשר חורגים  ממשלהלמשרדי 

 במשרד האוצר לעניין זה8 שתוקםיאושרו על ידי ועדה ייעודית 

משרדי הממשלה  לתמרוץהכללי והממונה על התקציבים יקבעו מנגנונים  החשב 8ד

שלא יעמוד  ממשלתילעמוד ביעד השטח לתקן8 כמו כן, בסיס התקציב של משרד 

' אכפי שייקבע כאמור בסעיף  2.29ביעד השטח לתקן בהתאם המדרגות עד לשנת 

, כך שתקציב שכר הדירה שיועמד לטובת ממומש הבלתילעיל, יופחת בחיסכון 

 המשרד יחושב לפי מפתח של יעד השטח לתקן8

, והממונה על השכר במשרד האוצר התקציבים אגף עם בתיאום, הכללי החשב 8ה

 8זו החלטה ליישום הנחיות יפרסם

  

הגברת הפיקוח והבקרה על  - 82.21..18.של הממשלה מיום  244 החלטה מספר 
 תקציב מערכת הביטחון

  
במטרה להגביר נוכח חלקו המשמעותי של תקציב הביטחון מתקציב המדינה ו, ם י ט י ל ח מ 

 : הביטחוןמערכת תקציב הפיקוח והבקרה על את 
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לקבוע כי כל מיזם ביטחוני של משרד הביטחון או צבא ההגנה לישראל שעלותו המוערכת  8 1

מיליון ש"ח ומעלה  .19מיליון ש"ח ומעלה בתקציב רב שנתי או  ..3הינה המצטברת 

 %.4בתקציב שנתי, במטבע מקומי או זר, או הגדלת תכנית כאמור בשיעור העולה על 

ידי -שרים לאישור תכניות פיתוח והצטיידות שתמונה על תבמצטבר, יאושר על ידי ועד

י ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי או על יד שלה )להלן: ועדת שרים להצטיידות(הממ

ביטחוני( באם לא מונתה ועדת שרים להצטיידות כאמור8 יובהר -)להלן: הקבינט המדיני

שער החליפין לעניין סעיף זה יהיה שער החליפין התקציבי המופיע בהצעת תקציב כי 

 משרד הביטחון לאותה שנה8

ולאישור ועדת השרים  ו לדיוןוכתנאי להבאת מיזם ביטחוניבמסגרת  דיונים  על  א8  8 2

או  , יוצגו לפני הוועדה1ביטחוני, כאמור בסעיף -להצטיידות או הקבינט המדיני

 :כל אלה הקבינט

 המיזם הביטחוני;הצורך בביצוע  (1

 למיזם הביטחוני;חלופות אפשריות  (2

)ובכללן עלויות מחזור המיזם הביטחוני בחינת  כלל העלויות הכרוכות בביצוע  (4

  ;החיים(

השתלבותו  וכןהמיזם הביטחוני סה ואופן המימון וההתקשרויות של פרי (3

 רכי המערכת ואיום הייחוס8ובסדרי העדיפויות אל מול כלל צ

 וניצול התקציב שהוקצה לו8  המיזם הביטחוניבחינת יישום  (9

על תקציב מערכת הביטחון בשנים המיזם הביטחוני ההשלכות של ביצוע  (6

 הבאות8

חון לאומי להקים צוות בראשותו בהשתתפות נציגי להטיל על ראש המטה לביט 8ב

כפי שימצא לנכון ראש  במיזמים ביטחונייםהנדרשים לדיון הגופים הביטחוניים 

המטה לביטחון לאומי, וכן נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ונציג החשב הכללי 

 הצוות(8 -)להלן במשרד האוצר 

או בקבינט  שרים להצטיידותלקבוע כי כתנאי להעלאת פרויקט לדיון בוועדת ה 8ג

, יתקיימו דיונים מקדמיים בצוות8 הצוות יבחן, בין השאר, את ביטחוני-המדיני

 הנושאים הבאים:

 בהתחשב בחלופות השונות8 המיזם הביטחוניהצורך בביצוע  (1



23.  /463 

(, ובכלל זה סך 1כלל ההשקעות הכרוכות במענה לצורך כאמור בפסקה ) (2

 , לרבות כוח אדם8 ם הביטחונייםגופיההמשאבים המופנים לעניין על ידי כלל 

 על תקציב הביטחון לשנים הבאות8המיזם הביטחוני השלכות תקציביות של  (4

לצוות כל נתון שיבקש על מנת שיוכל לגבש  ועבירוגופי המודיעין ימערכת הביטחון  8ד

או  עמדה מקצועית מבוססת בזמן סביר לפני הדיון בוועדת השרים להצטיידות

 8ביטחוני, לפי העניין-בקבינט המדיני

 אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותו של המטה לביטחון לאומי על פי כל דין8 8ה

יזם ביטחוני, יוקם צוות נוסף, בראשות לטובת קביעת כללים ומבחנים נוספים להגדרת מ 8 4

המטה לביטחון לאומי, המורכב מנציג משרד הביטחון וצה"ל, נציג המוסד למודיעין 

אגף  נציגלתפקידים מיוחדים, נציג שירות הביטחון הכללי, נציג משרד ראש הממשלה, 

התקציבים במשרד האוצר ונציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר8 הצוות יגיש את 

ביטחוני באם לא מונתה -השרים להצטיידות או הקבינט המדיני תצותיו לאישור ועדהמל

ימים ממועד החלטה זו8 יובהר כי כל עוד לא אישרה ועדת השרים  .9ועדה כאמור, בתוך 

ביטחוני את המלצות הצוות, תעמוד בתוקפה -להצטיידות או אישר הקבינט המדיני

 8להחלטה .ההגדרה למיזם ביטחוני המפורטת בסעיף 

ולמטה  להטיל על מנכ"ל משרד הביטחון לדווח לממונה על התקציבים במשרד האוצר 8 3

 , על כל אלה:2.22בינואר  1די חציון והחל מיום לביטחון לאומי, מ

, 2.19התקדמות מיזמים ביטחוניים שאושרו בוועדת השרים להצטיידות החל משנת  8א

 לרבות ביצוע התקציב שאושר להם8

צאים בבקרת המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל וכן כלי טיס, מלאי הפריטים הנמ 8ב

כלי שיט, כלי רכב קרבי משוריין, חימוש, מערכות תומכות לחימה ופריטים אחרים 

בהתאם לבקשת שר האוצר8 דיווח כאמור יכלול פירוט בדבר רמות המלאים 

  הקיימות, שינויים צפויים בהם, וככל שהדבר רלוונטי, מצב התחזוקה שלהם8

להטיל על מנכ"ל משרד הביטחון לדווח לממונה על התקציבים במשרד האוצר, החל  8 9

 , על כל אלה:2.22בינואר  1מיום 

היקף כלל ההתחייבויות הכספיות של משרד הביטחון לשנים שלאחר שנת התקציב  8א

כפי  התקציב לחוקבה מועבר הדיווח8 הדיווח יועבר בחלוקה לתכניות בהתאם 

 , אחת לרבעון8 שאושר בכנסת
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נתונים בדבר גיוס חיילי חובה, ובין היתר מצבה ממוצעת קיימת וצפויה של חיילי  8ב

החובה בחלוקה למגדר, תפקיד ושנתון הגיוס8 הנתונים יועברו לאגף התקציבים אחת 

 לשנה8 

כלל בדיווח לאגף התקציבים י)א( לעיל, י3בדיווח מלאי הפריטים כאמור בסעיף  8ג

 מחיר הפריטים8 הדיווח יועבר לאגף התקציבים אחת לשנה8 דיווח נוסף בנוגע ל

מטרות דיווח בדבר תכנון וביצוע של ימי המילואים בשנת התקציב בחלוקה ל 8ד

 ...2-חוק שירות המילואים, תשס"חב 6כאמור בסעיף הקריאה לשירות מילואים 

הנקבע מכוחו8 הדיווח צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות מילואים( וב

 יועבר לאגף התקציבים אחת לשנה8

, במסגרת הצעת התקציב של משרד הביטחון אשר תוגש 2.21לקבוע כי החל משנת  8 6

ח אדם, עבודה בלתי ושיא ככללו כמויות כוח האדם הבאות )להלן: כמויות(: ילכנסת י

, כפי שכמויות צמיתה, שעות נוספות, החזר הוצאות רכב, כוננות והעסקת סטודנטים

 במסגרת הצעת התקציב של כלל משרדי הממשלה8 אלה מוצגות

האוצר, החל  משרדלהטיל על מנכ"ל משרד הביטחון להעביר לממונה על התקציבים ב 8 1

 בדבר ביצוע הכמויות8  , שיועבר אחת לחציון,, דיווח חודשי2.22בינואר  1מיום 

  – לעניין החלטה זו 8 .

שירות הביטחון הכללי , צבא ההגנה לישראל, משרד הביטחון –גופים ביטחוניים" "

 ;המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםו

 ( לחוק יסודות התקציב;2)א()19פעולה בהתאם לסעיף  –"הגדלה" 

 ( לחוק יסודות התקציב;1)א()19פעולה בהתאם לסעיף  –"העברה" 

 ;19.9-חוק יסודות התקציב, התשמ"ה –"חוק יסודות התקציב" 

כנית חדשה להצטיידות במערכת נשק, מערכת תכנית פיתוח או ת –"מיזם ביטחוני" 

תומכת לחימה )לרבות בתחומי הסייבר והמודיעין(, רכש מנות חימוש ומיירטים וכיוצא 

 :בזה8 יובהר לעניין זה כי מיזמים ביטחוניים לא כוללים התקשרויות שוטפות כגון

הסכמי חכירה, חלפים ואחזקות, משקים שוטפים, רכש תחמושת לאימונים ובט״ש 

 וכיוצא בזה8

של מיזם ביטחוני, כפי שזו מוערכת בעת הפנייה  עלותו –"עלות מוערכת מצטברת" 

ביטחוני ככל שלא מונתה ועדת שרים -לוועדת השרים להצטיידות או לקבינט המדיני

רכיבי  להצטיידות, כולל כלל ההתקשרויות הכרוכות במימושו לאורך כל שלביו, לרבות

 ;של הפרויקט עד גריטה הפיתוח, הרכש ומחזור החיים
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 8 במסגרת הצעת התקציב שער החליפין המתפרסם –" שער החליפין התקציבי"

  

שיפור התחבורה הציבורית  - 82.21..18.של הממשלה מיום  243 החלטה מספר 
 בטווח קצר

  
  
  
על מנת לצמצם את הגודש בדרכים, להגדיל את מגוון אמצעי התחבורה ם,  י ט י ל ח מ 

 :גלגלית-התחבורה הציבורית, השיתופית והדוהציבורית ולשפר את רמת השירות של 

 גיוון אפשרויות הנסיעה –צד ההיצע 

 תחבורה גמישה

על מנת לאפשר לשירותי תחבורה ציבורית שונים מסלול גמיש בהתאם לצרכים משתנים  8 1

 שי המשתמשים: וביקו

 הבא:  באופן ,פקודת התעבורה( –לתקן את פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ )להלן  8א

לתקן את פקודת התעבורה באופן שתתוקן ההגדרה לקו שירות ותתווסף  (1

 הגדרה לקו שירות מותאם ביקוש8  

ז תתווסף 13, לתקן את פקודת התעבורה באופן שבסעיף (1פסקה )בהמשך ל (2

שירות מותאמי ביקוש באזור מסוים, שאינו מחייב מסלול הגדרה לקווי מוניות 

קבוע או תחנות מוצא ויעד קבועות8 המסלול ומקומות העצירה ייקבעו בהתאם 

להזמנה מראש המבוצעת על ידי הנוסעים באמצעות אמצעי טכנולוגי לרבות 

יישומון, כך שהמפקח על התעבורה יהיה רשאי להעניק רישיון לקו שירות 

ח)א( לפקודת התעבורה, שיהיה קו שירות  13מעותו בסעיף  במוניות כמש

כן יובהר כי לבעלי רישיונות אלה יתאפשר לעצור  8במוניות מותאם ביקוש

בתחנת אוטובוס או לאורך המסלול הגמיש כפי שייקבע המפקח על התעבורה 

ברישיון והכל בהתאם לתנאי הרישיון, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להפריע 

לפי נה8 יתר תנאי הקו כאמור ייקבעו ברישיון בהתאם להוראות לתנועה התקי

  פקודת התעבורה8

שרת  -והבטיחות בדרכים )להלןקטן )א(, להורות לשרת התחבורה בהמשך לסעיף  8ב

תקנות התעבורה(,  –)להלן  1961-לתקן את תקנות התעבורה התשכ"א התחבורה(

 4.6יום מהחלטה זו, כך שיתווספו לרשימת הרישיונות המפורטים בתקנה  .9תוך 

קווי שירות מותאמי ביקוש באוטובוס זעיר   לתקנות התעבורה, רישיון להפעלת

אוטובוס או לאורך ציבורי8 כן יובהר כי לבעלי רישיונות אלה יתאפשר לעצור בתחנת 

המסלול הגמיש כפי שייקבע המפקח על התעבורה ברישיון והכל בהתאם לתנאי 
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הרישיון, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להפריע לתנועה התקינה, לרבות תיקון תקנה 

 )ב( לתקנות התעבורה8 12

חוק  שמונתה לפי תמשרדי-ןפנות לוועדת המחירים הביללהטיל על שרת התחבורה  8ג

 לשר להמליץ שתבחן מנת על, 1996-התשנ"ו   מחירי מצרכים ושירותים, הפיקוח על 

צו הפיקוח על מחירי ל תיקונים על בדרכים והבטיחות התחבורה ולשרת האוצר

ברכבת מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה 

ההוראות הנוגעות  יבוטלו במסגרתםצו הפיקוח(  –)להלן  4..2-"גסמקומית(, התש

 כאמור התיקון שלאחר כךלעצם ולמתכונת ההפעלה של שירות מותאם ביקוש, 

 יוותרו בצו הפיקוח רק תעריפי התשלום8

בשירות  שיון להפעלת קווי שירות מותאמי ביקוש באוטובוס ציבורי זעיריבעל ר 8ד

יספק שירותים נגישים ומתאימים, בתדירות סבירה, לאנשים עם מוגבלות,  העירוני,

א של תקנות שוויון 49לרבות התאמה של האמצעי האלקטרוני להוראת תקנה 

(, AAברמה ) 2.14-זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות לשירות(, התשע"ג

 תקנות לדרישות, הנחוצים בשינויים, הזעיר הציבורי והאוטובוס השירות והתאמות

 חושית)נגישות  מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות של( 3)-ו( 2)9(, 3)-(4)3

 בעל אדם של נסיעה תתאפשר, כן כמו8 2.11-"חהתשעעירוניים(, -בין באוטובוסים

 8 שירות בכלב או נחייה בכלב מלווה מוגבלות

 חלמפעילי הסעות במחיר שאינו מפוקפיצול תשלום ורישיונות 

על מנת להגדיל את מקדם המילוי באמצעות הגדלת היצע השירותים בשוק הסעת  8 2

 על ידי המדינה: במחיר שאינו מפוקח הנוסעים 

ימים ממועד החלטה זו את  .12לתקן תוך והבטיחות בדרכים  התחבורה תלהטיל על שר

–רת רכב(, התשמ"הצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכ

שאסדרת רישיון להסעה מיוחדת בהתאם (, כך מיוחדת הסעה פיקוח צו –)להלן  19.9

לפרק ה' לצו פיקוח הסעה מיוחדת, תבוטל, ותיקבע מחדש על ידי תיקון תקנות 

להסיע נוסעים, גם , כאמוררישיון להסעה מיוחדת  בעלל התעבורה, באופן שיאפשר

כל אחד בעד נסיעתו במחיר  מואמצעי טכנולוגי, שישלמראש באמצעות  שהזמינו נסיעתם

המפקח ברישיונו של אותו בעל רישיון, בדבר  לתנאים שיקבע בהתאםשאינו מפוקח, 

האמצעי הטכנולוגי והוראות תחבורתיות  נדרשות בקשר עם מניעת הפרעה לפעילות בעלי 

של תיקון  דרך על הבנוסף, יתוקנו תקנות התעבור הרישיון ולהפעלת קווי שירות קיימים8

" כך שתתווסף אפשרות להסעה בשכר במחיר לא מפוקח של  דתמיוח הסעההגדרת "

להורות לשרת בנוסף, טכנולוגי8  ימראש באמצע נסיעתם שהזמינויותר,  אואחד  נוסע

החלטה זו, את תקנות מועד קבלת יום מ .12לתקן, תוך  והבטיחות בדרכים התחבורה

באופן שייקבע בהגדרה כי "שירות"  4.3"שירות" בתקנה הגדרת  התעבורה כך שתתוקן

, בו משלם 4.6הוא שירות נסיעות באוטובוס ציבורי שניתן לו רישיון קו כהגדרתו בתקנה 

, 4.6הגדרת "רישיון פרטי" בתקנה את  תקןל בנוסףכל נוסע בעד נסיעתו מחיר מפוקח8 
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בהזמנה מראש  ,נוסעים ציבורי באוטובוס להסיעהגדרה תכלול גם אפשרות כך ש

 שישלמו כל אחד בעד נסיעתו, ,או יותר מזמין אחדידי ל מבוצעת עש ,טכנולוגי באמצעי

  8 מפוקח שאינו במחיר

 חובת תשלום ותיקוף דמי נסיעה באוטובוסים

 באופן הבא: לתקן את פקודת התעבורה 8 4

חובת תיקוף הכרטיס או אמצעי תשלום מתקדם, לרבות של דבר קיומה  יובהר 8א

ישומון סלולרי בתחילת הנסיעה או בתכוף לאחר תחילתה, אלא אם שילם את דמי י

בהם ניתן שנסיעתו לנהג האוטובוס בכרטיס חד פעמי, בקווי שירות באוטובוסים 

הסדיר את תשלום דמי הנסיעה בכל דרך אחרת שאושרה לכך על לאו  לשלם כאמור

באמצעות אמצעי תשלום  , ולרבותידי המפקח על התעבורה ובתנאים שאושרו לגביה

מתקדם באמצעות התקן שמותקן או שקשור באמצעי התחבורה הציבורית השונים 

8 הוראות המפקח על התעבורה לפי סעיף קטן זה לשם אישור נסיעה והתשלום בעדה

 יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים8 

דרישה  יקבע כימוגדל באוטובוסים, לצורך הבטחת האכיפה של תשלום תעריף  8ב

כמסירת התראה לפי חוק הוצאה לתשלום כאמור, אשר ימסור נציג המפעיל, תיחשב 

 בהתאם לאמור להלן:   (,לפועל ההוצאה חוק –)להלן  1961-, התשכ"זלפועל

ה לפקודת 61נציג המפעיל ימסור לנוסע החייב בתשלום תעריף מוגדל לפי סעיף  (1

החייב( דרישה בכתב לשלם את התעריף המוגדל בתוך  –התעבורה )בסעיף זה 

 דרישה לתשלום(8 -ימים מיום מסירת הדרישה כאמור )בסעיף זה .4

תיחשב כמסירת התראה לפי  (1בפסקה )מסירת דרישה לתשלום לחייב כאמור  (2

התראה(, בדבר הכוונה להגיש  – להלן( לחוק ההוצאה לפועל )1)ב1א1.סעיף 

ריף מוגדל, לביצוע בהוצאה לפועל, במסלול מקוצר, תביעה על החיוב לשלם תע

קצוב אם לא ישולם התעריף המוגדל בתוך המועד כאמור  כתביעה על סכום

, ובלבד שיקבעו הוראות לעניין המצאת התראה לקטין ולהורי באותו סעיף קטן

; בדרישה לתשלום יצוין כי הקטין, וכן לעניין מעורבות ההורים ביחס לתשלום

בת כמסירת התראה וכי החייב רשאי להגיש התנגדות לתביעה מסירתה נחש

 אם תוגש או השגה על דרישה לתשלום8

, יתווספו עליו, (1פסקה )לא שולם התעריף המוגדל בתוך המועד כאמור ב (4

לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית 

עריף מוגדל כאמור , עד למועד הגשת בקשה לביצוע ת1961-והצמדה, התשכ"א

לחוק ההוצאה לפועל,  4א1.בסעיף הבא וממועד זה יחולו הוראות סעיף 

 בשינויים המחויבים8
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שלא שולם במועד ( 1פסקה )מפעיל יגיש בקשה לביצוע תעריף מוגדל כאמור ב (3

 8לחוק ההוצאה לפועל 1האמור בסעיף ב לעיל, במסלול המקוצר לפי פרק א'

סעיף זה תעמוד על סכום האגרה המינימלית  על פיביצוע אגרה בגין בקשה ל (9

 לפי חוק הוצאה לפועל8

 ייעול השימוש בתחבורה ציבורית –צד ההיצע 

 נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים

גלגלית על פני רכב פרטי ולאפשר -על מנת לעודד שימוש בתחבורה ציבורית, שיתופית ודו 8 3

ולרכב מרובה נוסעים ועל מנת לקדם תכנון עדיפות בנתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית 

 וסלילה של שבילי אופניים:

)להלן וקם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים תהתעבורה כך שלתקן את פקודת  8א

לאכיפת עבירה של שימוש שלא כדין בנתיב נסיעה אשר  משרד התחבורה( יחידה –

וכך  ,עבירה( – )להלןציבורית יועד וסומן בתמרור לפי פקודה זו כנתיב תחבורה 

ולהפיק ה שתוסמך להציב, לתפעל ולתחזק מצלמות, למטרת תיעוד של עביר

 ה8צילומים של אירועים שתועדו במצלמות האמורות, המעידים על ביצוע עביר

, שרת התחבורה( –)להלן  התחבורה והבטיחות בדרכים תסמיך שרתלצורך כך 

, 19.2-משולב[, התשמ"ב)ב( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח .22בהתאם לסעיף 

אשר יהיו רשאים למסור הודעת תשלום קנס אם נוכחו לדעת על  ה,משרדמ םעובדי

וקם לאחר תקצוב ת יחידת האכיפה סמך צילום או בדרך אחרת כי אדם עבר עבירה8

 התחבורה8  , כפי שיוסכם בין אגף התקציבים במשרד האוצר למשרדומתן תקנים

, הגנת הפרטיותחוק הוראות שעניינן בהתאם להפעלת המצלמות תהיה יובהר כי 

בפקודת התעבורה ותקנות  ולהוראות שעניינן הגנת הפרטיות 19.1-התשמ"א

ן בנתיב התעבורה )הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדי

  2.168–תחבורה ציבורית(, התשע"ז

והבטיחות בורה במשרד התחלהטיל על ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית  8ב

 מצלמותלהתקין כי יציעו לנהגים מפעילי התחבורה הציבורית  אתלהנחות בדרכים 

עבירות של נסיעה  יוכלו לצלםשיבחרו בכך כך שהנהגים , אוטובוסים לפחות .3-ב

שומרי באמצעות היישומון הנמצא כיום בשימוש על ידי המיזם " בנת"צים שלא כדין

אשר יעביר תלונות  והבטיחות בדרכים התחבורה8 הצילומים יועברו למשרד "דרך

ת , שהוקם בהחלטמיזם "שומרי הדרך"כחלק ממתווה המתאימות למשטרה 

יותקנו  המצלמות8 (2119החלטה  –)להלן   2.11ביוני  29מיום  2119מס'  הממשלה

ויופעלו בהתאם לאמות המידה והכללים שנקבעו במסגרת מיזם "שומרי הדרך", 

נהגי  והן יאפשרו צילום חיצוני של הרכב לצורך צילום עבירה כאמור, בלבד8

האוטובוס יעברו תהליך דומה למתנדבי "שומרי הדרך" לרבות תהליך זיהוי, אימות 
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פנים ומשטרת ההמשרד לביטחון להטיל על ורישום באמצעות מערכת ממשל זמין8 

שהוקם  ישראל לטפל בתיעוד המקרים המועברים כחלק ממיזם "שומרי הדרך"

מקרים נוספים בחודש, בכפוף להעברה  ..1,9בהיקף טיפול של  ,2119בהחלטה 

מתאימה של אירועים במיזם זה למשטרה8 לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד 

 8מיליון ש"ח 2לביטחון הפנים סך של 

מההכנסות של הרשויות המקומיות  %.9 לפחות כי בפקודת התעבורהלקבוע  8ג

לאחר כיסוי הוצאות  לפקודת התעבורה, 1א21, בהתאם לסעיף של עבירהמאכיפה 

הציבורית  ושיפור התחבורה ה, תחזוקיוקצו למטרה הבלעדית של תפעול האכיפה,

ר משנה לשנה הציבורית ברשות8 הכנסות אלו יוכלו להצטב ותשתיות התחבורה

בכפוף להסכמת משרד התחבורה8 הרשויות ידווחו בכל שנה על סך ההכנסות 

מאכיפת העבירה האמורה ועל אופן הקצאת ההכנסות לשיפוט התחבורה הציבורית 

 כאמור בסעיף זה8

החלטה זו, את תקנות מועד קבלת יום מ .9שרת התחבורה לתקן, תוך הטיל על ל 8ד

לאצול לרשות תמרור מקומית שהוסמכה  יוכל התעבורה כך שהמפקח על התעבורה

בכל דרך שבתחומה, הסדרי תנועה של תחבורה ציבורית או לקבוע לכך את הסמכות 

 הסדרי תנועה לכבישי אגרה8

תקנות התעבורה כך שהמפקח על לבחון את תיקון להורות לשרת התחבורה  8ה

 תנועה ריהסדלעניין התעבורה יוכל למנות רשות תמרור מקומית לניהול תנועה 

 8מסוימים  אשר בתחום שלגביו הוסמכהוהתקנים 

החלטה זו, בהתאם מועד קבלת יום מ .9מפקח על התעבורה, תוך על ה טיללה 8ו

החברות הממשלתיות ששרת לסמכותו כרשות תמרור מרכזית, להסמיך את 

התחבורה היא השרה האחראית לענייניהן לפי חוק החברות הממשלתיות, 

של הממשלה לפי תקנות חובת המכרזים, זרוע ביצוע וות מהאשר  1919 -התשל"ה

(, חברת איילון נתיבי –בע"מ )להלן  חברת נתיבי איילון ובכלל זאת, 1994-התשנ"ג

החברה הלאומית  – חברת נתיבי ישראל ,(ישראל)חוצה  –בע"מ )להלן  חוצה ישראל

נתיבי ישראל( וחברת נתיבי תחבורה עירוניים  –לתשתיות תחבורה בע"מ ) להלן 

בכל פרויקט בו הן תוקצבו עבור הקמה , כרשות תמרור מקומית, נת"ע(–בע"מ )להלן 

אופניים,  או סימון של נתיבי תחבורה ציבורית או נתיבים רבי תפוסה או שבילי

8 המפקח על התעבורה יוכל לבטל את ההסמכה אם מצא ופירט לתקופת ההקמה

  ימוקים מיוחדים מכך8בכתב נ

החלטה זו, את תקנה מועד קבלת יום מ .9שרת התחבורה לתקן, תוך טיל על לה 8ז

א( לתקנות התעבורה כך שיתאפשר לעובד של החברות הממשלתיות ולפקח 1)24

, א(1)24כאמור בתקנה  ,ידי המשטרה-מטעם החברות הממשלתיות, שהוסמך על
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דרך במקום שבו מבצעת אחת החברות לתת הוראות לצורך הכוונת תנועה לעוברי ה

 הממשלתיות עבודות סלילה או אחזקה של כביש8 

שרת , כך ש1934ציבור(,      לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי  ב(2)22לתקן את סעיף  8ח

בדומה  חוצה ישראל, נתיבי איילון ונת"עלהתחבורה תהיה רשאית לתת הרשאה 

לגבי  ישראל נתיבי ולחברת ישראל רכבת לחברת להרשאה שהיא רשאית להעניק

 8הקרקעות האמורות בסעיף זה

, נתונים לגבי 2.22שרת התחבורה להציג לממשלה כל שנה, החל משנת הטיל על ל 8ט

היצע התחבורה הציבורית )תדירות, זמינות, כיסוי, נגישות, ק"מ שירות לנפש(, 

ביקוש לתחבורה ציבורית )מספר נוסעים לפי אמצעים, עולים בתחנות מדדי 

רמת מדדים לאוטובוס לפי שעה, עולים בתחנות רכבת לפי שעה, מוצא ויעד( וכן 

תחבורה הציבורית )מהירות נסיעה במקטעים, אמינות, תחרותיות ביחס בשירות 

יבורית כפי לרכב הפרטי(8 בנוסף, המשרד יפרסם את נתוני השימוש בתחבורה הצ

שנקלטו במערכות המידע של המשרד אחת לחציון )אוטובוסים, רכבת, רכבות קלות 

 וכו'(, הכולל את מספר הנוסעים ברמה ארצית ומטרופולינית8

להטיל על שרת התחבורה לבחון את הצורך בתיקון של הוראות פקודת התעבורה  8י

יפתו של איסור זה לצורך קביעת איסור על שימוש שלא כדין בנתיב רב תפוסה ואכ

ימים ממועד קבלת  .9באמצעים טכנולוגיים, ולגבש הצעת חוק לתיקון כאמור תוך 

 החלטה זו8

 פרויקט הנתיבים המהירים בגוש דן

לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ואחזקה של  PPPעל מנת לאפשר את תפעולו של פרויקט  8 9

לציון(, ושפיים והפעלת ן רבי קיבולת במחלפים מבוא איילון )ראשו "חנה וסע"חניוני 

 2וכביש  9, כביש ק"מ לאורך נתיבי איילון ..1-רשת נתיבי אגרה מהירים באורך של כ

פרויקט הנתיבים המהירים(, אשר נועד לתת מענה לבעיית הגודש בכניסה  –)להלן 

, מדרום וממזרח, תוך מתן דגש על מעבר לשימוש בתחבורה למטרופולין גוש דן מצפון

, לתקן את חוק נתיבים דוד נסיעות משותפות למוקדי הביקוש במטרופוליןציבורית ועי

 :חוק נתיבים מהירים(, באופן הבא –)להלן  ...2-מהירים, התש"ס

לעניין הפעלת נתיב מהיר, לבעל הזיכיון תהיינה סמכויות להציב, לתפעל ולתחזק  8א

נסע בנתיב  מצלמות וזאת לצורך זיהוי רכב החייב וספירת נוסעים ברכב החייב אשר

 מהיר, ויקבעו העקרונות הבאים:

יעשה כל שימוש במידע המתקבל לפי סעיף זה אלא למטרת ספירת נוסעים ילא  (1

 ולצורך זיהוי הרכב, כאמור לעיל8
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הצילום לא יהיה ניתן לצפייה ולא יישמר, אלא באופן שלא יביא לזיהוי  (2

 הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים8

בעל הזיכיון לא יעביר כל מידע שהתקבל או נוצר לפי סעיף זה, אלא לרשות  (4

הממונה ולמשרד התחבורה לצורך פיקוח על הוראות סעיף זה ובמידה 

 לפי ערר הליך במסגרת, ולעוררהנדרשת למטרה זו, וכן יעביר לוועדת הערר 

, ובמידה הנדרשת בערר ןהדיו קיוםלצורך ו, מהירים נתיבים לחוקח 3 סעיף

 ולמשתמש הרכב שצולם לפי בקשתו8

שמירת הצילומים תיעשה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש לא מורשה במידע  (3

 .המופיע בצילומים, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין

הצילומים יישמרו במאגר מידע נפרד למשך פרק הזמן המזערי הדרוש, כפי  (9

 פה יימחק המידע8שייקבע בתקנות, ובתום התקו

מאגר המידע שיכלול את הצילומים ואת החיובים המופקים מהם, לא יחובר  (6

  .לכל מאגר מידע אחר, אלא במידה הנדרשת ליישום הוראות סעיף זה

תפעול המצלמות, שמירת המידע המתועד בצילומים והפקת הצילומים  (1

ת ואת והחיובים, לפי סעיף זה, ייעשו באופן שמפחית את הפגיעה בפרטיו

 .סיכוני אבטחת המידע

בעל הזיכיון יידע את הציבור על הצבת המצלמות ושמירת צילום יושבי הרכב  (.

 באופן שלא יאפשר את זיהוי המצולם או עוברי דרך אחרים כאמור לעיל8 

 ניתן יהיה להגיש לזכיין תלונה בדבר שימוש שלא כדין בצילומים8 (9

הכנסת, סמכות לקבוע בתקנות  תינתן לשר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של 8ב

 לעיל, ובין היתר בנושאים אלה: 1הוראות בעניינים המפורטים בסעיף 

 אופן הצבת המצלמות ותפעולן; (1

 אופן שמירת הצילומים והמידע המתועד בהם ומשך שמירת הצילומים; (2

אופן הגישה לצילומים וההרשאות לשימוש בהם, ובכלל זה חיבור מאגר המידע  (4

 ואופן הפקת הצילומים והדוחות;אחרים  למאגרים

 אופן המצאת הצילומים לבעליו של הרכב שתועד בהם; (3

 אופן יידוע הציבור על הצילום8 (9
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רשומה אלקטרונית תהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי ובכל הליך לפי הוראות  8ג

 חוק זה, גם לגבי מספר הנוסעים ברכב8

טה זו ועד למועד הדיון לאור ההיבטים הייחודים של עבודת הלמ"ס בהקשר של החל 8ד

בתיקוני החקיקה בוועדת השרים, תיבחן ההצעה שיגיש הסטטיסטיקן הלאומי 

לשינוי נוסח הצעת החקיקה, לצורך ביצוע תפקידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 לפי חוק8

רבי קיבולת המשרתים את ציבור הנוסעים בנתיב מהיר תהיה  "חנה וסע"בחניוני  8ה

 רשות תמרור מקומית8סמכות של  לבעל זיכיון

יהיה רשאי להעניק לרשות  , כהגדרתו בפקודת התעבורה,התעבורה על המפקח 8ו

ממונה סמכות של רשות תמרור מקומית במקום בעל הזיכיון לעניין הפעלת 

הנתיבים המהירים המפורטים בתקנות נתיבים מהירים )קביעת קטעי דרך כנתיבים 

תקנות קטעי הדרך(, או חלקים  –)להלן  .2.1-התשע"חמהירים()הוראת שעה(, 

 מהם8

התחבורה להגביל כניסת כלי רכב שאינם ציבוריים לנתיב מהיר  תסמכות שר 8ז

 וכל לקבוע מקרים ודרכים להגבלת כניסה כאמור8 ת התורחב, כך שהשר

יתאפשר שינוי לתנאי השימוש בנתיב מהיר כך שמשתמש אשר נסע בנתיבים  8ח

הדרך, ואין ברכבו אמצעי זיהוי והסכם תקף המהירים המפורטים בתקנות קטעי 

מול בעל הזיכיון, יוכל להיכנס לקטעים אלו ויצטרך לשלם נוסף לאגרה בגין הנסיעה, 

התחבורה, בהסכמת שר האוצר, סמכות לקבוע  תגם דמי גבייה8 כן ייקבע כי לשר

 םשלא שול חוביגיש בקשה לביצוע  עוד יקבע כי בעל זיכיון את סכומי דמי הגבייה8

 19618-תשכ"ז, הלחוק ההוצאה לפועל 1במועד, במסלול המקוצר לפי פרק א'

 –לעניין סעיף זה  8ט

 )ח( לחוק נתיבים מהירים;3ועדת הערר לפי סעיף  -"  הערר ועדת" (1

כהגדרתם בחוק  –" ממונה רשות"-" ואלקטרונית רשומה", "זיכיון בעל" (2

 מהירים8 נתיבים

 צד הביקוש

 חניהמדיניות  -ניהול ביקושים 

   על פי יחסי הביקוש וההיצע בתחומן:על מנת לאפשר לרשויות להתאים את מחיר החניה  8 6
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 ב לפקודת התעבורה באופן הבא:.1לתקן את סעיף  8א

יבוטלו ההוראות הנוגעות לקביעת המחיר המרבי עבור החניה על פי הסדר  (1

 החניה הארצי האחיד8 

פי הסדר החניה הארצי האחיד, כך שהחניה -יבוטל המחיר עבור החניה על (2

בתשלום בדרך עירונית תהיה על פי הסדר החניה הנהוג בתחומי הרשות 

 המקומית בה מצויה אותה דרך8 

יבוטלו תקנות התעבורה , בהמשך לתיקון האמור בסעיף קטן )א( וככל שיתוקן 8ב

 8...2-(, התש"סרצי אחידמחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה א)

כאזור מוסדר בו יהיו  אזורתהיה רשאית לקבוע  מקומית רשותלקבוע בחוק כי כל  8ג

רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה באזור 

מספר מגוריהם ללא תשלום, רק אם מספר התושבים באותו אזור אינו עולה על 

עבורה8 להורות למפקח על התעבורה לפרסם את התושבים שיקבע המפקח על הת

מספר התושבים המקסימלי לצורך קביעת אזור כאזור מוסדר כאמור בסעיף זה 

 ימים ממועד החלטה זו8  .12בתוך 

  

סדרת תקציב רשות הטבע והגנים  - 82.21..18.של הממשלה מיום  249 החלטה מספר 
 הלאומיים

  
  
  
להסדיר בחוק את מנגנון העברת התקציב הממשלתי לרשות הטבע  מנתעל , ם י ט י ל ח מ 

והגנים: לתקן את החוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 

תקציב , כך שייקבע בו כי ניתן יהיה לממן את (חוק גנים לאומיים –)להלן  .199-התשנ"ח

אגרות ותשלומים אחרים שישולמו  ,תהכנסווזאת לצד מאוצר המדינה, הטבע והגנים רשות 

 חוק גנים לאומיים8לפי הטבע והגנים לרשות 

  

חובת דיווחים כספיים של  – 82.21..18.של הממשלה מיום  246 החלטה מספר 
 תאגידים ציבוריים

  
  
על חובת דיווחים כספיים של תאגידים ציבוריים, בעניין לפעול לחקיקת חוק , ם י ט י ל ח מ 

 :בסיס העקרונות הבאים

 –)להלן  , למעט בנק ישראלתאגיד שהוקם בחוק וכן תאגיד שהוקם מכח הסמכה בחוק 8 1

, ולהגישם המקובליםחשבונאות היחויב לערוך דוחות כספיים לפי כללי  תאגיד ציבורי(

לשר הממונה על התאגיד שהוקם בחוק או על ביצוע החוק שמכוחו הוקם התאגיד, לפי 
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(; וכן החשב הכללי –)להלן חשב הכללי במשרד האוצר לו השר הממונה(, –העניין )להלן 

לקבוע כי מועצת התאגיד הציבורי )או גוף מקביל לה( תהיה אחראית על עריכת הדוחות, 

 אישורם והגשתם8 

להעיר את הערותיו עליהם לתאגיד  ;יהא רשאי לבדוק את הדוחות הכספיים החשב הכללי 8 2

 4וכן לקבוע את מועד פרסומם כאמור בסעיף  ;שר את הדו"חות הכספייםלא ;הציבורי

להלן8  חלק החשב הכללי על דרך הצגת הפרטים בדוח הכספי או סבר כי תהליך אישורו 

לא התבצע בהתאם להוראות, וסבר כי האינטרס הציבורי מחייב זאת, יורה החשב הכללי 

אר את המחלוקת בדוח הכספי, לתאגיד הציבורי, לגלות את עמדת החשב הכללי ולת

 להנחת דעת החשב הכללי8 

8 בנוסף, הדוחות יד ציבורי יחויב לפרסם את הדוחות הכספיים באתר האינטרנטתאג 8 4

 הכספיים יפורסמו באתר החשב הכללי8 

על ידי החשב  הכספיים הדוחות לאישור ההליך בדבר הוראות לקבועשר האוצר יהא רשאי  8 3

ין מינוי רואה חשבון מבקר יוכן הוראות לענ ;ות הכספייםהדו"ח לעריכת כללים ;הכללי

 8בתאגיד, תנאי כשירותו וקביעת שכרו

שר האוצר יהא רשאי לקבוע בצו תאגידים נוספים הפטורים מהוראות החלטה זו אם ראה  8 9

 כי מאפייני התאגיד מצדיקים זאת8  

לחוק יסודות  22לפי סעיף יובהר, כי אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותו של שר האוצר 

 , לאשר את תקציבו של תאגיד ציבורי19.98-התקציב, התשמ"ה

  

מענק סיום העסקה לפקידים  - 82.21..18.של הממשלה מיום  241 החלטה מספר 
 בכירים בחברות הממשלתיות

  
 ם: י ט י ל ח מ 

)ב( לחוק 41יסוד: הממשלה, ובכפוף לאישור הכנסת, לפי סעיף -)א( לחוק44בהתאם לסעיף  8 1

יסוד: הממשלה, להעברת הסמכויות הנתונות לשר הדיגיטל הלאומי לפי חוק החברות 

האוצר, לאצול לשר  לשר) חוק החברות הממשלתיות -)להלן 1919-הממשלתיות, התשל"ה

( לחוק החברות הממשלתיות לקבוע כללים 3)א()42האוצר את הסמכות, לפי הוראות סעיף 

לאישור מענקי סיום העסקה לפקידים בכירים כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות 

ולאשר מענקי סיום העסקה כאמור וזאת בהתאם לעקרונות  פקידים בכירים(, -להלן)

 -שלהלן

אים דירקטוריון של חברה ממשלתית יהא רשאי, בהתאם ובכפוף לאמות מידה ולתנ 8א

8ב להלן, לקבוע 1שיוגדרו על ידי שר האוצר בכללים ולתקרת הסכום הקבועה בסעיף 8
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מענק סיום העסקה, למנהלים כלליים בלבד בכלל החברות ממשלתיות, ובחברות 

ומעלה לפקידים בכירים )לרבות מנהלים כלליים(,  9ממשלתיות המסווגות ברמה 

דים בכל התנאים הבאים, אשר העסקתם בחברה הממשלתית הסתיימה ואשר עומ

חוק  -)להלן  1964-וזאת מבלי לגרוע מזכויותיהם לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

 פיצויי פיטורים(: 

הם הועסקו כמנהלים כללים או כפקידים בכירים בחברה הממשלתית, לפי  (1

 -העניין, על פי חוזה אחיד המאושר כדין לבכירים בחברות ממשלתיות )להלן 

 (;החוזה האחיד

הם הועסקו בחברה הממשלתית במשך יותר מעשרים וארבעה חודשים מלאים  (2

 ורצופים בתפקיד מנהל כללי או פקיד בכיר, לפי העניין; 

הם אינם זכאים לתגמול מכל סוג שהוא בגין סיום העסקתם שהוא מעבר לקבוע  (4

בחוזרי רשות החברות  שנקבעו האחיד החוזה על פי חוק ועל פי תנאי

 ו לחילופין ויתרו על תגמול כאמור;הממשלתיות, א

הם חתמו על כתב קבלה וסילוק בגין תנאי סיום העסקתם מהחברה  (3

 הממשלתית, בנוסח שיאושר על ידי רשות החברות הממשלתיות8

סכום מענק סיום העסקה למנהלים כלליים בכלל החברות הממשלתיות או לפקידים  8ב

ומעלה, אותו יקבע  9ברמה ים( בחברות המסווגות יבכירים )לרבות מנהלים כלל

8א לעיל, יקבע לפי אמות המידה והתנאים שיוגדרו על 1הדירקטוריון כאמור בסעיף 

ידי שר האוצר בכללים שיקבע ולא יעלה על הסכום של מכפלת שכר העבודה הקובע 

של הפקיד הבכיר לחישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, במספר שנות 

ה הממשלתית כפקיד בכיר על פי החוזה האחיד טרם הגיעו לגיל עבודתו בפועל בחבר

 , אך לא יותר מעשר שנים8 3..2-פרישת חובה כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד

8א לעיל, כפופה 1קביעת מענק סיום העסקה על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף  8ג

בכפוף לקבלת אישור שר האוצר לכך שמענק סיום ההעסקה כאמור ניתן בהתאם ו

לאמות המידה ולתנאים שהוגדרו על ידי שר האוצר8 אישור שר האוצר יכול להינתן 

מראש ככל שחברה ממשלתית רלוונטית קבעה כללים ותנאים לעניין תשלום מענק 

סיום העסקה כאמור, ושר האוצר שוכנע, כי הכללים והתנאים שקבעה החברה כאמור 

ידי שר האוצר כאמור8 אישור שר  תואמים את אמות המידה והתנאים שהוגדרו על

האוצר כאמור בסעיף זה יואצל על ידו למנהל רשות החברות הממשלתיות כמפורט 

 להלן8 2בסעיף 

הכללים לאישור מענקי סיום העסקה לפקידים בכירים ייקבעו על ידי שר האוצר  8ד

  לאחר קיום התייעצות עם מנהל רשות החברות הממשלתיות8 
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יסוד: הממשלה, להסמיך את שר האוצר לאצול למנהל רשות -)ג( לחוק44בהתאם לסעיף  8 2

( לחוק 3)א()42החברות הממשלתיות, את הסמכות שאצלה לו הממשלה לפי הוראות סעיף 

לעיל, ולרשום את  (ג)1מענקי סיום העסקה כמפורט בסעיף החברות הממשלתיות לאשר 

צלת סמכויות הממשלה אליו, כמפורט הודעת שר האוצר לפיה, בכפוף להשלמת הא

 (ג)1מענקי סיום העסקה כמפורט בסעיף בהחלטה זו, הוא יפעל לאצול את הסמכות לאשר 

 לעיל, למנהל רשות החברות הממשלתיות8 

מתקרת סכום  לקבוע שתקרת סכום מענק סיום העסקה תהא נמוכה שר האוצר רשאי 8 4

 בכללים8 וקבעישי יבותבנס ,לעיל )ב(1 הקבועה בסעיף מענק סיום העסקה 

 :החלטות הממשלה הבאות לבטל את 8 3

שעניינה תנאי פרישה בחברות  ..189819( מיום .21)כל/1.12החלטת הממשלה מס'  8א

 ;ממשלתיות

, שעניינה פיצוי נוסף למנהל כללי של 1181181919( מיום 4)ש/.19ת ממשלה מס' החלט 8ב

 ;והינו פורש מהחברה  חברה ממשלתית שפקעה כהונתו

החלטה אחרת שעניינה תגמול מנהל כללי או פקידים בכירים בגין סיום העסקתם כל  8ג

 בחברה ממשלתית8

יכנס לתוקפו במועד כניסתם לתוקף של ילעיל  3ביטול החלטות הממשלה כאמור בסעיף  8 9

 הכללים לאישור מענק סיום העסקה לפקידים בכירים שייקבעו על ידי שר האוצר8

  

הקלות ברגולציה של החברות  - 82.21..18.הממשלה מיום של  .24 החלטה מספר 
 הממשלתיות

  
  
  
מוצע  ובמטרה לשפר את ביצועיהן, החברות הממשלתיותהתנהלות לצורך שיפור , ם י ט י ל ח מ 

 : כיום8 בהתאם לכך, לבצע את השינויים הבאיםאליהן  הלהתאים את הרגולציה החל

 2338-רואי חשבון ושכרם(, תשנ"דכללי החברות הממשלתיות )מינוי 

)"חוק  1919-השר הממונה על ביצוע חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה על להטיל 8 1

לתקן את כללי החברות הממשלתיות )מינוי  המשפטים שרעל והחברות הממשלתיות"( 

להמליץ בדבר מינויו וביטול  שתפקידהועדה ו, כך שה1993-תשנ"דהרואי חשבון ושכרם(, 

רואה חשבון לחברה ממשלתית ובדבר קביעת שכרם של רואי חשבון לחברות  מינויו של

שלושה , תוכל לפעול במניין חוקי של הוועדה למינוי רואי חשבון( –)להלן  ממשלתיות

 :תורכב מבעלי התפקידים הבאיםו מחבריה
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 ועדה8 וה אשר שב, שיכהן גם כיוסגן בכיר לחשב הכללי מטעמו אוהחשב הכללי  8א

 8מטעמומנכ"ל משרד המשפטים או עובד משרד המשפטים בדרגת סמנכ"ל  8ב

 8נציגונשיא לשכת רואי חשבון בישראל או  8ג

מנהל  שקבעומעלה,  9יושב ראש דירקטוריון לשעבר של חברה ממשלתית בסיווג  8ד

 רשות החברות הממשלתיות8

 8שר האוצר בהתייעצותנציג ציבור שימונה על ידי שר המשפטים  8ה

, למינוי רואי חשבון להביא לאישור הוועדהנהל רשות החברות הממשלתיות להנחות את מ 8 2

יום מהתכנסותה, הצעה למינוי רואי חשבון מבקרים בחברות ממשלתיות פעילות  .9תוך ב

 ידי על מונו שלאמכהנים רואי חשבון מבקרים  אובהן לא מכהנים רואי חשבון מבקרים, 

ה לייעל ולמקד את עבודת רואי החשבון, הצעה שמטרת וכן, החברה של הכללית האסיפה

בשים לב לטיב הביקורת, ולהביא לחסכון במשאבים ועלויות בגין עבודת רואי החשבון, 

 תוך הבטחת איכות ומהימנות הדוחות הכספיים8 

 ממשלתית החבר על ידיהקמה ורכש של חברה 

הצורך באישור  בדברלו, ( 9)א()11סעיף  הוראותכך ש לתקן את חוק החברות הממשלתיות 8 4

לא תחולנה אם הקמה או רכישת מניות בחברה קיימת,  עלהחלטת חברה ממשלה ל

 התקיימו כל אלה:

 ;בת ממשלתית התהיה לחבר לא, ןיהעני, לפי הנרכשתאו  המוקמתהחברה  8א

הודעה על ההחלטה  מנהל רשות החברות הממשלתיותל מסר החברהדירקטוריון  8ב

  לעיל; להקים או לרכוש מניות בחברה כאמור

 ,לשריםהחברות הממשלתיות אישר את החלטת החברה והודיע  רשות מנהל 8ג

כל החומר הנדרש לעניין  בצירוףהחלטתו  על ,כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות

   ;זה

 החברות רשות מנהל הודעתימים ממועד  39, בתוך הודיע לאאחד מהשרים  אף 8ד

או כי הוא מבקש שההחלטה תובא  להחלטהתנגד מהוא  כיכאמור,  הממשלתיות

 )ב( לחוק החברות הממשלתיות8 11בהתאם להוראות סעיף  ממשלהה לאישור

 בחברות הממשלתיותוחדשנות קידום פיתוח עסקי 

במטרה לייעל את השימושים בנכסי כלל החברות הממשלתיות ואת פעילותן, להנחות את  8 3

לתיות, במסגרת סמכויותיו מנהל רשות החברות הממשלתיות לפעול מול החברות הממש
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על פי דין, על מנת לקדם גיבוש ויישום תכניות לפיתוח עסקי בנכסיהן והטמעת שיקולי 

פיתוח עסקי וחדשנות בתכנון, ביצוע ותפעול הפרויקטים ובכלל זה בהתקשרויות הנלוות 

 8דין לכלבכפוף ו החבר יה של כללמטרות בהתאם והכל ,לקידומם

ם רגולטוריים לפיתוח עסקי וחדשנות בחברות התחבורה להקים צוות לבחינת חסמי 8 9

בע"מ החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  -נתיבי ישראל חברת  הממשלתיות הבאות:

נתיבי תחבורה חברת , בע"מ נתיבי איילוןחברת , בע"מ רכבת ישראלחברת )נת"י(, 

רשות  יעמוד נציגבראשות הצוות  בע"מ8 כביש חוצה ישראלחברת )נת"ע( ובע"מ עירוניים 

החשב אגף  במשרד האוצר, אגף התקציביםנציגי החברות הממשלתיות ובהשתתפות 

8 הצוות יבחן את הצורך והבטיחות בדרכים הכללי במשרד האוצר ומשרד התחבורה

 :ןיבעני ה, ויציע הצעות להסדרבתחומים הבאים ,בין היתר ,בשינויים רגולטוריים

 כיבוי אש, אבטחה ובטיחות8 – לביטחון הפנים משרדהרגולציה בתחומי סמכותו של  8א

 הנחיית החברות בדבר הוראות בתכניות סטטוטוריות8 8ב

 הנחיית החברות בדבר הסכמים עם מפעילים ומתחזקים8 8ג

 הנחיית החברות בדבר תנאים בהסכמים עם רשויות ותאגידים שהוקמו לפי דין8  8ד

 חסמים תכנוניים8 8ה

 הממשלתיות8  התחבורה הגבלות קיימות במבנה הארגוני של חברות 8ו

 בנוגע לשטחי מסחר ופרסום8והבטיחות בדרכים הנחיות משרד התחבורה  8ז

 חברות ממשלתיות על מנת לבצע פיתוח עסקי יעיל8 ביןשיתופי פעולה אפשריים  8ח

לשר הממונה על ביצוע  ממועד קבלת החלטה זו, ימים 180תוך ב ,המלצות הצוות יועברו 8 6

חבורה והבטיחות בדרכים, וככל שהשרים יאשרו ולשרת התחוק החברות הממשלתיות 

 האמורות יחולו ההוראות הבאות: ההמלצות את

הצוות יפעל מול הגורמים הרלוונטיים על מנת לקדם את ביצוע השינויים  8א

הרגולטוריים הנדרשים ואף יבחן הטמעת השינויים הרגולטוריים לגבי חברות 

 יבים8וממשלתיות אחרות בשינויים המח

תפעל להוצאת חוזר ייעודי לחברות אלו המתבסס על  הממשלתיות תרשות החברו 8ב

אופן קביעת היעדים המלצות בכל הנוגע לבו יפורטו בין היתר ש ,מסקנות הצוות

 לקידום הפיתוח העסקי וחדשנות בחברות8והעסקיים 

  –החלטה זו  לעניין
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הממשלתיות, חוק החברות ב ןכהגדרת – "ממשלתית בת"חברת -ו "ממשלתיתחברה "

 19198-התשל"ה

  

 כללים לפעולת תאגיד בריאות - 82.21..18.של הממשלה מיום  249 החלטה מספר 
  
  
 :ם י ט י ל ח מ 

ג)ב( לחוק יסודות התקציב, 41להנחות את שר הבריאות לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף  8 1

ימים, באישור שר האוצר  .6תוך בחוק יסודות התקציב(, ולתקן  - )להלן 19.9-התשמ"ה

ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, את תקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת תאגיד 

תקנות יסודות התקציב(, באופן שיקנה סמכויות אכיפה  - )להלן 2..2-בריאות(, התשס"ב

 האוצר, בהתאם למפורט להלן: לשרבתקנות יסודות התקציב על הוראות ההעסקה 

ב לחוק יסודות 29-ו       א 29)ב(, 29עיפים ס תלסמכות לשר האוצר על ידי הח תתווסף 8א

 םכאמור באות "גוף מתוקצב"או  "גוף נתמך"תאגיד בריאות, כאילו היה  עלהתקציב 

 , ולגבי עובד ועצמאי בתאגיד בריאות; פיםסעי

מכוח ההוראות והסמכויות ת ועובד או עצמאי בתאגיד הבריאות, לעניין תאגיד בריאו 8ב

את סעיף  נוגדיםהסכם או הסדר ה בהםשבמצבים הסעיפים האמורים יחולו, במקום 

את  יםהסדר נוגדההסכם או במצבים שבהם ה ,)א(לחוק יסודות התקציב29קטן 

 הוראות תקנות יסודות התקציב8 

כך שסמכות שר הבריאות לנקוט באמצעים הדרושים לתיקון  12לתקן את תקנה  8ג

סכם או הסדר עם עובד או עצמאי הנוגדים את תקנות יסודות ליקויים לא תחול על ה

 התקציב8

לפני התקנת  הוסכם והונהגש הסדר או הסכם על יחול לא האמורתיקון קבע שהיי 8ד

 (18..2 ינוארלפני  ,יסודות התקציב )קרי תקנות

 יחול לא, התיקון האמור אישור מיוםחודשים  6בר לפיה במשך מע הוראת תיקבע 8ה

פרסום תיקון  עד ערב 1..2ינואר  לאחרהוסכם והונהג ש הסדר או םעל הסכ התיקון

 6תקופת יובהר כי בתום  לגביו8 אכיפה פעולות יבוצעוולא תקנות יסודות התקציב, 

בנוגע  יפעל שר האוצר לפי כל הסמכויות שיוקנו לו במסגרת התיקון, לרבותהחודשים 

  טרם התיקון8 להסכם או הסדר שנערך

את  לאצול, בכוונתו התיקון תחילת מועדשר האוצר כי לאחר  תהודע את לרשום 8 2

 עבודה והסכמי השכר על לממונהתיקון תקנות יסודות התקציבים,  מכוחסמכויותיו 

 8האוצר במשרד
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ההחלטה תושהה בחודש ימים לטובת קיום שיח בין הממונה על השכר במשרד האוצר  8 4

להגיע להסכמות8 בלא הסכמות, לבין המנהל הכללי של משרד הבריאות שבמהלכו ינסו 

 ההחלטה תיכנס לתוקף8

  

בחינת מבנה הפיקוח הפיננסי  - 82.21..18.של הממשלה מיום  .23 החלטה מספר 
 בישראל

  
  
שפר את מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל ולהגביר את התחרות בשווקים במטרה ל, מ ח ל י ט י ם 

לפעול להעלאת הפריון, קידום התחרות, הורדת יוקר במסגרת מדיניות הממשלה הפיננסיים, ו

  – המחיה, קידום של רגולציה חכמה ולהפחתת הנטל הרגולטורי העודף

להטיל על שר האוצר, בשיתוף נגיד בנק ישראל, להקים ועדה ציבורית לבחינת מבנה  8 1

 הפיקוח הפיננסי בישראל8 

וסגנו יהיה המשנה לנגיד בנק ישראל8  המנהל הכללי של משרד האוצרבראש הוועדה יעמוד  8 2

ה ליועץ המשפטי בוועדה יהיו חברים הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המשנ

לממשלה  )כלכלי(, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה וסגנו ישמש כמחליפו עד למינויו 

אינו שימונה על ידי נגיד בנק ישראל ו בנק ישראלוכלכלן בכיר מומחה לתחום הפיננסים מ

ימנה שלושה נציגים שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל, 8 מחטיבת הפיקוח על הבנקים

 נוספים מטעם הציבור8 

הוועדה תגבש המלצות בעניין מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי ותמליץ לשם כך על תיקוני  8 4

מבנה רשויות בראייה כוללת את חקיקה ליישום מבנה זה8 לצורך כך, תבחן הוועדה 

הפיננסי בישראל, את חלוקת הסמכויות בין המפקחים הפיננסיים ואת האיזון  הפיקוח

 הנדרש ביניהן8 במסגרת זאת:

הוועדה תמפה ותנתח את היתרונות והמגרעות במבנה הפיקוח הפיננסי הנהוג  8א

בישראל, וזאת בין היתר לאור השינויים וההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות 

 הפיננסיים;בתחום השירותים והמוצרים 

לאומית של מבני פיקוח פיננסי הנהוגים בעולם וכן תנתח -הוועדה תערוך השוואה בין 8ב

 את היתרונות והמגרעות בכל אחד מהמודלים הנהוגים בעולם;

וכן את הממונה על התחרות  בין היתר, את המפקחים הפיננסיים הוועדה תזמין, 8ג

 פניה את עמדתם8ר הלבנת הון ומימון טרור, להציג לוראש הרשות לאיסו

הוועדה תשקול, בין  ,לצורך גיבוש המלצתה בעניין מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי בישראל 8 3

 היתר, שיקולים הנוגעים לנושאים הבאים:
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 שמירה על יציבות המערכת הפיננסית;  8א

 קידום התחרות במערכת הפיננסית; 8ב

 שמירה מיטבית על עניינם של הלקוחות; 8ג

 ;ומוצרים פיננסיים עידוד חדשנות ופיתוח שירותים 8ד

 איזון בין מטרות הפיקוח הפיננסי; 8ה

קידום רגולציה יעילה ועקבית, מניעת ארביטראז' רגולטורי והפחתת הנטל  8ו

 הרגולטורי;

 יישום משטר אפקטיבי בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור8 8ז

 יום ממועד קבלת ..4הוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל בתוך  8 9

 החלטה זו8

  

שמירה על האינטרס הציבורי  - 82.21..18.של הממשלה מיום  231 החלטה מספר 
 במסגרת תובענות ייצוגיות

  
 :ם י ט י ל ח מ 

חוק תובענות  –)להלן  6..2-התשס"ו ,לאמץ את התיקונים לחוק תובענות ייצוגיות 8 1

, .2.2-בהתאם לתזכיר חוק תובענות ייצוגיות )תיקונים שונים(, התש"ף ייצוגיות(,

, ולהטיל על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת .2.2ביוני  3שפורסם להערות הציבור ביום 

השרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית, 

חר הטמעת ההערות שהתקבלו8 על טיוטת טיוטת חוק שבה ייקבעו התיקונים האמורים לא

יישום החלטות והקמת  השעניינ 18.82.21מיום  2.1החוק יחולו הוראות החלטה מס' 

 ועדת שרים8

 לתקן את חוק תובענות ייצוגיות כך שייקבעו בו העקרונות הבאים: 8 2

נתבע, כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות, לא יוכל להגיש הודעת צד שלישי נגד רשות  8א

ענה הייצוגית במקרים שבהם לא ניתן לתבוע באופן ישיר את הרשות בתובענה בתוב

 ייצוגית8

לחוק תובענות ייצוגיות, תהיה במהלך תקופת  21תקופת ההשבה, כמשמעותה בסעיף  8ב

עשרים וארבעה החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית 

 ולא מועד מאוחר יותר8 
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התובענה כייצוגית ולא הודיעה הרשות במועד זה כי הפסיקה אף האמור, אושרה  על 8ג

הרשות בהשבה החל ממועד  תחויביה שבשלה הוגשה התובענה הייצוגית, יאת הגב

בהשבה על תקופה הקודמת  יבתחואישור התובענה כייצוגית8 עם זאת, הרשות לא 

הגיש למועד זה8 לצורך קבלת סעד עבור תקופה נוספת מעבר לתקופות אלו, ניתן ל

 תביעה אישית בלבד8

סים תוכל להחליט כי ברצונה להצטרף לתביעת ימנגנון פעולה מסודר לפיו רשות המ 8ד

סים עקיפים או מס שנוכה במקור, יהשבה של כספים שנגבו ביתר שהם בגדר מ

סים והוא החייב בגביית המס העקיף או בניכוייו ישהוגשה כנגד גורם שאינו רשות המ

על רשות בחוק תובענות ייצוגיות יחולו בשינויים מסוימים הן במקור8 ההגנות החלות 

 על רשות המיסים והן על הגורם שגבה את המס עבור הרשות8

כנגד קופת חולים,  ייצוגית תובענה לאישור בקשה הגשת המאפשרפרט מיוחד  הוספת 8ה

כנגד תאגיד מים,  וכן 1993-כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

, כל עוד החברה בשליטת רשות 1..2-בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"אכמשמעותו 

מעמד מיוחד  המים ולתאגידיבמקרים מסוימים,  החולים קופותמקומית ובכך לתת ל

 בחוק תוך הענקת ההגנות הקבועות לרשות בחוק תובענות ייצוגיות8 

לתוספת השניה )"מס, אגרה או  11התשלומים המנויים בפרט  משמעותכי  הבהרה 8ו

 "8)א( לחוק יסוד: משק המדינה1בסעיף  שמעותםכמתשלום חובה אחר"( היא 

  

הוראת שעה לעניין הקלות  - 82.21..18.של הממשלה מיום  232 החלטה מספר 
 ברגולציה

  
  
ורדת העלאת הפריון, קידום התחרות, המדיניות הממשלה לפעול ל , במסגרתם י ט י ל ח מ 

ובמטרה לסייע , העודףולהפחתת הנטל הרגולטורי  , קידום של רגולציה חכמהיוקר המחיה

 כמפורט להלן:למשק ולכלכלה הישראלית להתאושש ממשבר התפרצות נגיף הקורונה, לקבוע 

 דלהלן: לתקן תיקוני חקיקה כ 8 .1

  :רגולציה של לתוקף הכניסה מועד דחיית 8א

 ייכנסו הם כי בהם נקבע אם אלא, יקבעו כללי רגולציהילא  כי בחוק לקבוע (1

 ; השעה הוראת תקופת שלאחר במועד לתוקף

שייכנס לתוקף במהלך  כך רגולציה כלל לקבוע ניתן( 1) בפסקה האמור אף על (2

 אחד מאלה:  כלל באותו תקייםמ אםתקופת הוראת השעה, 
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ת הממשלה כהגדרתה בהחלט, משקית השפעהבעל  ואינ הרגולציה כלל (א

 2481282.1.8מיום  .349מס' 

 :מאלה באחדלפגיעה  ממשי חשש קיים (ב

 ;בטיחותו או בריאותו, הציבור שלום (1)

 ; המדינה ביטחון (2)

 ;הסביבה איכות (4)

 וקבוצות שאסור להפלותן לפי דין;  ישע חסריצרכן, עובד,  (3)

 8אנרגטית רציפות (9)

 8האדם זכויות (6)

-הבין ברגולציה משינוי כתוצאה הרגולציה בכלל לשינוי צורך קיים (ג

לאומית לאימוץ רגולציה -או בשל התחייבות בין מבוסס הוא עליהלאומית 

 לרבות התחייבות לגבי מועד כניסתה לתוקף; 

עוסק בהתאמת רגולציה קיימת שאינה מתבססת על  הרגולציה כלל (ד

-לאומית מקובלת לרגולציה שמתבססת על רגולציה בין-רגולציה בין

 לת; לאומית מקוב

 מקדםאו שיפור השירות,  רגולציה בהפחתת בעיקרו עוסק הרגולציה כלל (ה

 ; הרגולציהאו מאפשר פעילות שלא התאפשרה טרם הסדרת  התחרות את

)שעת  ההגנה תקנות מכוח משנה חקיקת החלפת שמטרתו רגולציה כלל (ו

 ;יהןעל המבוססת או 1939(, חירום

תוקף קודם למועד ב שהייתהלביטול רגולציה  המביארגולציה  כלל (ז

 8ותחילת

 8  בצו חוק של ביצועו על הממונה השר שיקבע מנימוקים (ח

 :של תנאי או הוראה להשקעה בתשתית היישוםמועד  דחיית 8ב

לעסק, תנאי או הוראה להשקעה בתשתית אשר מועד  שניתןנקבע ברישיון  (1

  נקבע לתקופה של למעלה מחודשיים מעת מתן או חידוש הרישיון ומועד יישומו

-ו 2.21 לשנת הכלכלית התכנית חוק של תחילתו יום שבין החל בתקופ יישומו

התנאי או ההוראה כאמור  יישום, יידחה מועד 2.22 ביוני .4 יום ועד 2.22

 בהתאם למועדים שלהלן: 
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של עד חצי  יישוםתנאי או הוראה להשקעה בתשתית שנקבע עבורו מועד  (א

 דחייה של חודשיים; –שנה מעת מתן הרישיון או חידושו 

של חצי שנה  יישוםתנאי או הוראה להשקעה בתשתית שנקבע עבורו מועד  (ב

 דחייה של ארבעה חודשים;  –מעת מתן הרישיון או חידושו ועד שנה 

של שנה מעת  יישוםתנאי או הוראה להשקעה בתשתית שנקבע עבורו מועד  (ג

 דחייה של שמונה חודשים; –או חידושו ועד שנתיים  מתן הרישיון

על   העולה יישוםתנאי או הוראה להשקעה בתשתית שנקבע עבורו מועד  (ד

 דחייה של שנה8  –שנתיים מעת מתן הרישיון או חידושו 

יהיה רשאי, מנימוקים שיירשמו,  הרישיון נותן(, 1) קטןעל אף הוראות סעיף  (2

 )ד(;1-)א(1ים הקבועים בסעיפים קטנים מוקדם מהמועד יישוםלקבוע מועד 

 סעיף זה לא יחול8   שעליהםהממשלה יהיה רשאי לקבוע בצו תחומים  ראש (4

 :ו)ב( לא יחול-)א( ו ניםסעיפים קט 8ג

או תקוים הוראה להשקעה תיכנס לתוקף רגולציה נדרש כי במקרים בהם  (1

, כתוצאה לפי העניין (,1()ב)1( או 1)א()1בתקופות המפורטות בסעיפים בתשתית 

 או לאומי-ןבי מהסכם, שיפוטית מהחלטה, מהדיןמחבות משפטית הנגזרת 

 8אחר מהסכם

על הנחיות או הוראות לפי החוק להסדרת , תשתית חיוניתלרגולציה  על (2

, ציבוריים תאגידיםוכן על  ,..19-"חהתשנ, הביטחון בגופים ציבוריים

 8בתחומם גולציהים, והרירגולטורים פיננס

 8ממשלה להחלטת בהתאם שתיקבערגולציה  על (4

 8החדש הקורונהרגולציה הנדרשת בשל או בעקבות השפעות נגיף  על (3

)ב(,  לפרסם באתר האינטרנט -ו)א(  קטניםהגורם המוסמך לפי סעיפים את  להנחות 8ד

שימוש במנגנוני החריגים המפורטים בסעיפים  ידםאת המקרים בהם נעשה על  הםשל

 , לפחות אחת לחודש8 אלה

להנחות את משרד המשפטים להתאים את אתר החקיקה הממשלתי כך שישוקף  8ה

 )ב(8-ו )א( ניםקט פיםלציבור שימוש במנגנון החריגים המפורט בסעי

   -החלטה זו  לעניין 8 11
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 ועד ליום 2.22-ו 2.21מיום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית לשנת  –" השעה הוראת"

 .4 8 הממשלה תהיה רשאית לקבוע בצו כי יוארך המועד האמור עד ליום 2.22בדצמבר  41

 ;2.24 ביוני

גולציה חכמה שעניינה "ר .2481282.1מיום  .349החלטת הממשלה מס'  –" .349 החלטה"

 ותיקון החלטת ממשלה"; OECD-יישום המלצות ארגון ה -

 19.9–לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה רבתי)א( 44כהגדרתם בסעיף  –"כוחות הביטחון" 

 למעט צבא ההגנה לישראל;

בסעיף  כהגדרתםוהכל ותאגיד בריאות גוף מתוקצב גוף נתמך,  –"המגזר הציבורי הרחב" 

, צבא ההגנה מינהלית ממשלתית, רשות 19.9-חוק יסודות התקציב, התשמ"הל 21

ועצה להשכלה גבוהה, מוסד חינוך וגוף המאוסדר לפי חוק המולישראל, קופת חולים, 

 8 .199-תשי"ח ה

  אחד מאלה: –" חינוך מוסד"

 ;1939-מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט 8א

-, ומספק חינוך על1969-בית ספר שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 8ב

סגרתו הוא מכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או מתיכוני שב

 על ידי משרד ממשלתי;לקראת השכלה המוכרת 

 כל אלה: –"רגולטורים פיננסיים" 

 בנק ישראל8 8ה

 רשות ניירות ערך8 8ו

 8רשות שוק ההון 8ז

משרד המשפטים בעת שהוא קובע רגולציה בתחום פעילותם של הרגולטורים  8ח

 הפיננסיים8

החלה על עסקים ידי שר או הטעונה אישור על ידי שר -על הנקבעת תקנה –רגולציה" כללי "

 אכיפה על ידי רשות מנהלית מוסמכת לפי דין, למעט:  יבר שהם ם,פעילותבמסגרת 

 קביעת כללים בתחום המיסים; 8יב

 פיקוח על מחירים; 8יג

 ;ועלויות מוכרות קביעת תעריפים 8יד
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 לאומיות לפי החלטות ממשלה, ללא שינויים בנוסחן;-אימוץ אמנות בין 8טו

 , בלבד;כללים שמטרתם להסדיר את פעילות המגזר הציבורי הרחב או חלקו 8טז

 ;או תמלוגים הטלת אגרות או שינויים בשיעורן 8יז

 הוראות תקנון כספים ומשק שקבע החשב הכללי במשרד האוצר; 8יח

 ;כללים שעניינם הקצאה של זכות בהליך תחרותי 8יט

נפשי, סוציאלי, רפואי,  לרבותכללים שמטרתם להסדיר מתן שירות חינוכי או טיפולי ) 8כ

 לה, במישרין או בעקיפין;הניתן ברובו על ידי הממש (רפואי ופרה

; תכנית מועדפת לדיור 1969-יה, התשכ"היתכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנ 8כא

-ניה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"דיכהגדרתה בחוק לקידום הב

 28..2-לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 29; תכנית עבודה כמשמעותה בסעיף 2.13

; תכנית 1991-טפונות, התשי"חיתכנית למפעל ניקוז לפי חוק הניקוז וההגנה מפני ש

 19998-לפי פרק שלישי לחוק המים, התשי"טלמפעל מים 

( לחוק לשכת עורכי הדין, 2)61כללי האתיקה המקצועית כמשמעותם בסעיף  8כב

 19618–התשכ"א

 הרשאה, זיכיון או היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה8  לרבות,  –"רישיון" 

, כמשמעותה בחוק הפיקוח על וחיסכון ביטוח ההון שוק רשות –"רשות שוק ההון" 

, והמפקח על שירותים פיננסיים כהגדרתו 19.1-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 8 2.16-ם מוסדרים(, התשע"ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיי

 או מכוח הסמכה בחוק8 חוקב מושהוק יםתאגיד –" יםציבורי ים"תאגיד

ברישיון שעניינו דרישה  שנקבעתנאי או הוראה  –"תנאי או הוראה להשקעה בתשתית" 

בתחום בית העסק  , ציוד או מכונותפיזיות ממקבל הרישיון להשקיע משאבים בתשתיות

 8שקעה בתשתיות הנדרשות לשם מימוש תכניות בנייהלמעט תנאי או הוראה לה

בתוספת לחוק לקידום התחרות  התחומים המצוינים בטור א' –"תשתית חיונית" 

 24, וכן תחום פעילות לגביו נדרש רישיון לפי סעיף 2.14–תשע"דהולצמצום הריכוזיות, 

  19.98-תש"ןה, והפעילות לפי חוק מקורות אנרגיה, 1999-לחוק המים, התשי"ט

  

תכנית רוחבית לפתיחת המשק  – 82.21..18.של הממשלה מיום  234 החלטה מספר 
 ליבוא והפחתת יוקר המחיה
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כחלק ממדיניות הממשלה לפעול להורדת יוקר המחיה ולהפחתת הנטל מ ח ל י ט י ם,  

באוקטובר  21מיום  9116מס' ת הממשלה הרגולטורי בתחום מוצרי הצריכה, ובהמשך להחלט

, שעניינה יישום המלצות הצוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון 2.12

, שעניינה הפחתת 2.13באוקטובר  .1מיום  .211מס' ת הממשלה והצריכה )דוח קדמי(, להחלט

, שעניינה הגברת 2.13בדצמבר  11מיום  .241מס' ת הממשלה הנטל הרגולטורי, להחלט

ביוני  .1מיום  2193מס' ת הממשלה ול תהליכי האסדרה בתחום היבוא, ולהחלטהתחרות וייע

, שעניינה הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות ביבוא מוצרים באמצעות יבוא אישי, 2.11

 כמפורט להלן:לקבוע 

 שיטת היבוא לישראל  הסדרת 8 1

 םמסלוליבוא מוצר לישראל יחולו שלושה י בעתלתקן את החוקים המאסדרים כך ש 8א

 חלופיים:

 (האירופי המסלול –)להלן  האירופי האיחוד של ברגולציה עמידה בסיס על יבוא (1

יבואן רשאי לייבא מוצר אשר עומד בדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד  (א

האירופי ומשווק במדינה אחת לפחות ממדינות האיחוד האירופי, 

 בהתקיים כל אלה:

מרשם מתאים למוצר היבואן נרשם במרשם היבואנים, ככל שישנו  (1)

 המיובא;

 למאסדרהצהרה  הגיש (האחראי הנציג, תמרוקים ולעניין) היבואן (2)

 (: למאסדר הצהרה –)להלן  אלה כלהכוללת את 

התחייבות כי המוצר שבמשלוח זהה למוצר אליו מתייחסים  (א)

 ;המסמכים המצורפים להצהרה

אחד מהמסמכים  –לעניין עמידה בדרישות חוקיות הייבוא  (ב)

 הבאים: 

, אשר יש בו כדי להוכיח כל מסמך שיורה עליו המאסדר 18

התאמת המוצר לכלל דרישות חוקיות הייבוא של האיחוד 

 האירופי החלות על המוצר; 

תעודת בדיקה מאת  –לעניין מוצר שחל עליו חוק התקנים  28

, לפיה ILACידי גוף החבר בארגון -מעבדה מוסמכת על

 ;המוצר עומד בתקנים האירופיים החלים עליו

 מסמך –לדרישות נצילות אנרגטית  התאמה לעניין 48

  אירופיים לתקנים התאמה הצהרת
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(EU Declaration of Conformity מטעם היצרן או )

 התקנים את המפרט, היצרן שהסמיך נציגותמטעם 

 ;עומד המוצר בהם האירופיים

 הצהרת מסמך –מוצר שחלה עליו פקודת הטלגרף  לעניין 38

  לתקנים התאמה

(EU Declaration of Conformity מטעם היצרן או )

 התקנים את המפרט, היצרן שהסמיך נציגותמטעם 

, חוברת הפעלה או מפרטו עומד המוצר בהם האירופיים

מסמך אחר שמפורטים בו כל תדרי הרדיו שבהם המכשיר 

 ;פועל

 לעניין מוצר שחל עליו חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( 98

 כל אלה:  –

לחוק הגנה על בריאות  16תאם לסעיף בההצהרה  8א

  הציבור )מזון(;

ן יב ,יש קשר עם יצרן המזוןהתחייבות כי ליבואן  8ב

ן באמצעות ספק שלו יש קשר ישיר יבאופן ישיר וב

 ;עם יצרן המזון

 הבאים: מסמכיםהאחד מ 8ג

שניתן על ידי רשות רגולטורית אישור  (1)

המפקחת על המזון באותה מדינה באיחוד 

שייצור הגורם המוסמך(  –האירופי )להלן 

שנתן על ידיו ועומד בתנאים המוצר מפוקח 

 ;אותו גורם מוסמך

( שנתן health certificate) תעודת בריאות  (2)

גורם המוסמך לתת תעודה כאמור באיחוד 

 האירופי;

המזון נעשה בתנאי ייצור נאותים כי אישור  (4)

ידי רשות -במדינת הייצור הניתן על

 מים כחברים הגופים הרשוחד ת באכמוסמ

 IAF – International Accreditation-ב

Forum  
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כמוסמך לתת אישור כאמור או רשות 

ממשלתית בישראל המוסמכת לפי דין לתת 

  אישור כאמור8

אישור שמתאפשר סחר חופשי במוצר  (3)

(, free sale certificateבאיחוד האירופי )

שנתן גורם המוסמך לתת אישור כאמור 

 אישור סחר חופשי(; –באותה מדינה )להלן 

תצורף הודעה לעניין מוצר שחלה עליו פקודת הרוקחים,  68

 על שיווק )נוטיפיקציה( ובה פרטים אלה:

שם התמרוק, בעברית ובאנגלית, באופן שם היצרן,  8א

 שיאפשר את זיהויו של התמרוק;

  ;סוג התמרוק 8ב

 שם הנציג האחראי, כתובתו ופרטי הקשר עמו; 8ג

 הייצור של התמרוק; ית אתרוכתוב 8ד

 שמו המקובל של כל אחד מרכיבי התמרוק; 8ה

צילום אריזת התמרוק באופן שיאפשר זיהוי של  8ו

 התמרוק;

 ;תווית התמרוק 8ז

 מידות התמרוק; 8ח

 מטרת השימוש של התמרוק; 8ט

 הוראות שימוש; 8י

 אוכלוסיית יעד לשימוש; 8יא

 מרקם התמרוק; 8יב

נתונים ופרטים טכניים הנוגעים למצג התמרוק, דרך  8יג

 בו והרכבו; השימוש

בנוסף לאמור לעיל, בנוגע למוצרי ננו, יצורפו נתונים  8יד

 מקצועיים נוספים בהתאם לרגולציה האירופית8  
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תמרוק שיובא לסעיף סעיף זה יסומן "תמרוק בייבוא מקביל  (ג)

 אשר נבדק  על ידי מכון התקנים או מעבדה מאושרת אחרת"8

ירופי, לעניין שיווק במדינה אחת לפחות ממדינות האיחוד הא (ד)

 אחד מהמסמכים הבאים: 

 ;חשבונית מכירה לקמעונאי אירופי או מקמעונאי אירופי 18

 תעודת משלוח לקמעונאי אירופי; 28

 אישור סחר חופשי; 48

 8 מאסדרכל מסמך אחר שיורה עליו ה 38

דרישת נצילות אנרגטית, לא יצורף כל מסמך בהתאם  לעניין (ה)

 ()ג(8 2()א()1)א()1לסעיף 

בעת קליטת ההצהרה וצרופותיה, המאסדר ינפיק ליבואן אשר פעל  (ב

 -()א( אישור יבוא או לעניין תמרוק 1)א()1בהתאם למפורט בסעיף קטן 

אישור קליטת נוטיפקציה, לפי העניין, למוצר באופן מיידי, או לא יאוחר 

ההצהרה, בהתאם להחלטת המאסדר8 אישור ימי עבודה מיום הגשת  4-מ

( לפקודת המכס ]נוסח חדש[8 2)ג()62ור ייבוא לעניין סעיף זה יוכר כאיש

אולם לעניין מזון, אין בכך כדי לייתר את החובה לקבלת תעודת שחרור 

 לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(8  1.בהתאם לסעיף 

()ב(, אישור בדבר מוצרי ננו שרכיבי הננו בהם 1)א()1על אף האמור בסעיף  (ג

רופית לעניין תמרוקים יינתן לא יאוחר מחצי שנה לא נכללו ברגולציה האי

מיום הגשת ההודעה על שיווק8 דרש המאסדר מיבואן השלמת נתונים או 

נתונים נוספים, תיווסף התקופה שעד לקבלת נתונים כאמור, לחצי השנה 

 האמורה8    

מוצר שחל עליו תקן רשמי ישראלי  לעניין(, 1)א()1על אף האמור בסעיף  (ד

בהתבסס על אותה  ולייבא יהיה ניתןץ של תקינה זרה, המהווה אימו

וזאת , המחוייבים( בשינויים 1)א()1תקינה זרה ובהתאם למתואר בסעיף 

למעט חריגים שיקבעו על ידי הממונה על התקינה בתזכיר חוק התכנית 

 8 2.22-ו 2.21הכלכלית לשנים 

 לרשום()א(, בתחום התקינה הרשמית 1)(א)1 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי (ה

 כי: והתעשייה  את הודעת שרת הכלכלה 
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לקידום מעבר והתעשייה ל משרד הכלכלה "תמנה צוות בראשות מנכ (1)

כללי של מבנה רגולציית התקינה הישראלית למבנה רגולציה הדומה 

 לזו הנוהגת באירופה, באופן שיכלול, בין היתר את הפרטים הבאים: 

 אוכניסת המוצר לישראל ומכירתו על בסיס הצהרת היבואן  (א)

 היצרן בלבד בדבר העמידה ברגולציה הנדרשת ;

של עמידה בדרישות בישראל קביעת דירקטיבות רוחביות  (ב)

 בטיחותיות;

  ;שילוב כלי אכיפה אזרחיים משמעותיים (ג)

ניתן יהיה , )ג(-בסעיפים קטנים )א( עם השלמת כל הפעולות האמורות

 8 דרישת העמידה בתקן רשמי לגבי כלל המוצריםלבטל את 

לממונה על התקינה לערוך מיפוי של כלל התקינה המקורית  תורה (2)

ולבחון האם קיימות חלופות בתקינה או  הישראלית הרשמית

ברגולציה זרה, אותם ניתן לאמץ חלף התקינה המקורית8 מיפוי זה 

תקנים יועבר תוך שנה למכון התקנים לשם המשך בחינת עדכון ה

)ב( לחוק 1לתקנים המבוססים על תקינה זרה בהתאם לאמור בסעיף 

 התקנים8

הרשמיות בדרך של קביעת לוחות זמנים  אכרזתאת הליכי  תקצר (4)

יבוא לשם יצוא מבלי  ,קצובים לכל שלב היוועצות ותאפשר יצוא

 חובת עמידה בתקן רשמי ישראלי8 

 בישראל המשווק יחוס למוצר התאמה בסיס על בואי (2

עבור מוצרים עליהם חל  והתעשייה על שרת האנרגיה, שרת הכלכלה להטיל 8א

תקן רשמי בהתאם לחוק התקנים, שר התקשורת, שר הבריאות, לפי 

 ,העניין לפי, צו אותקנות  2.22בדצמבר  41העניין, להתקין עד ליום 

 התקנות( תואם מוצר –להסדרת ייבוא מוצר התואם למוצר ייחוס )להלן 

 היצרן לבין היבואן בין ישיר לקשר דרישה תהיה שלא באופן תנוסחנה

מוצר, ולעניין תמרוק, לא יוסיפו דרישות או ייגרעו מוצרים  לייבוא כתנאי

 ( להלן8.()ב()2)א()1מהמתואר בסעיף 

 רשאי יהיה, האמור למועד עד)א(  קטן סעיף לפי תקנות השר התקין לא 8ב

 :אלה כל יםבהתקי ייחוס למוצר תואם מוצר לייבא יבואן

נרשם במרשם היבואנים, ככל שישנו מרשם מתאים למוצר  היבואן (1)

 המיובא; 
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 ;ייחוס מוצר קיים למוצר (2)

הייחוס זהים לשמות המותג  מוצרהייחוס ושם  מוצרשם מותג  (4)

 ;התואם המוצרשל  והמוצר

התואם זהים, בהתאם לתווית  המוצררכיבי והייחוס  מוצררכיבי  (3)

 הייחוס, הן בשמות הרכיבים והן בסדר הופעתם בתווית; מוצר

 המוצר –הייחוס במדינה ממדינות האיחוד האירופי  מוצר יוצר (9)

התואם, על פי תווית המוצר יוצר באותה המדינה או באזור הסחר 

 של האיחוד האירופי; 

הייחוס במדינה שאינה מדינה ממדינות האיחוד האירופי  מוצריוצר  (6)

–  

הייחוס,  מוצרהייחוס, בהתאם לתווית  מוצרייצור ארץ או אזור  (א)

 המוצר, בהתאם לתווית התואם המוצרזהה לארץ או אזור ייצור 

 כאמור;

 מוצרהייצור או מדינת הייצור של  אזורכתובת אתר הייצור,  (ב)

הייחוס, זהה לכתובת אתר  מוצרהייחוס; בהתאם לתווית 

, תואםה המוצרהייצור או מדינת הייצור של  אזורהייצור, 

 כאמור8 המוצרבהתאם לתווית 

( 2הצהיר כי התקיים לגבי המוצר התואם האמור בפסקאות ) היבואן (1)

 (8 להצהרה זו יצורף אחד מאלה:  6עד )

 שמציג אשר המוצר רכיבי את הכולל מפרט עם נלווה יצרן מסמך (א)

 ;הייחוס למוצר התאמה

ידי גוף החבר בארגון -בדיקה מאת מעבדה מוסמכת על תעודת (ב)

ILAC ,חוס המשווק בישראל יהתאמה לדגם מוצר י המוכיחה

 להנחת דעתה של המעבדה;

 אלה:  כל יחולו ,תמרוק לעניין (.)

היבואן הגיש למכון התקנים או מעבדה מאושרת אחרת על ידי  (1
המעבדה( הצהרה כי התקיים לגבי  –משרד הבריאות )להלן 

( 6()ב()2)א()1( עד 2()ב()2)א()1המוצר התואם האמור בסעיפים 
 ויצהיר את כל אלה:
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 עיסוקו שעיקר באירופה מספק התמרוק את רכש היבואן (א)

 כאמור בהצהרה8 צריכה מוצרי או תמרוקים בשיווק

 ;וכתובתו הספק שם על היבואן יצהיר

 ;הייחוס למוצר תואם התמרוק (ב)

מיום  חודשים 23-מ יותר לא לפני יוצר המיובא התמרוק (ג)

 רכישתו;

 הורדה לא והיא לשימוש בטוחההמיובאת  האצווה (ד)

 ;השיווק מצינורות הוחזרה או מהמדפים

היבואן הצהיר כי התקיים לגבי המוצר התואם האמור  (2
 (8 להצהרה זו יצורפו כל אלה: 6( עד )2בפסקאות )

 מאלה:  אחד 8א

או  במדינה מוכרתחשבונית מכירה לקמעונאי  (1

 ;מוכרת במדינהמקמעונאי 

 ;מוכרתבמדינה תעודת משלוח לקמעונאי  (2

 ;במדינה מוכרתאישור סחר חופשי  (4

צילום תווית מוצר הייחוס והמוצר המקביל, כך שניתן  8ב

להבחין בהתאמה בזהות שם המותג, שם המוצר, ורכיבי 

 המוצר בין תמרוק הייחוס לתמרוק המקביל;

 ILACידי גוף החבר בארגון -מוסמכת על מעבדה בדיקות 8ג

 לעניינים אלו:

 ;מיקרוביאלי עומס (1

 שמרים ועובשים  (2

 שלילת חיידקים פתוגנים (4

3) pH; 

בדיקות נוספות לפי סוג התמרוק שיורה עליו  (9

 המאסדר

 דיווחים או תלונות של תיעוד הכולל מוצר תיק יחזיק יבואן (4
 8שייבא לתמרוק בקשר שקיבל
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 של בדיקה תבצע המעבדה, וצרופותיה רההההצ קליטת בעת (3
ליבואן אודות תוצאותיה  ותודיע להצהרה המסמכים התאמת

 יאוחר משלושה ימי עבודה מיום הגשת ההצהרה;  לא

 ;המאסדר שייקבע אחר מסמך כל (9

ובלבד שהוא אינו  אחד מאלה –סעיף זה, "תמרוק"  לעניין (6
, או  12תמרוק המיועד לשימוש בתינוקות או בילדים עד גיל 

מוצרים המיועדים לנשים בהריון והנקה, תמרוק המכיל רכיבי 
 ו, תמרוק המיועד להגן על העור מפני קרינת השמשננ

 ;אפטרשייב (א

 און ללא אלומיניום;-רול דיאודורנט (ב

 ;אלומיניום ללא סטיק דיאודורנט (ג

 ;לידיים סבון (ד

 ;דחוסה פודרה (ה

 ;דחוס סומק (ו

 ;דחוס שימר (ז

 ;סליציאלית חומצה ללא רגליים קרם (ח

 לק לציפורניים )לא ג'ל(; (ט

 שעווה לרגליים; (י

 שמפו; (יא

 מרכך; (יב

 גוף;סבון  (יג

 קרם גוף; (יד

 קרם ידיים; (טו

 קרם לשיער; (טז

מוצר אחר שהמאסדר קבע לגביו שהוא תמרוק לעניין סעיף  (יז

זה ובלבד שהוא לא תמרוק המיועד  לשימוש בתינוקות 

, תמרוק המיועד לשימוש בנשים הרות או 12וילדים עד גיל 



2..  /463 

מניקות, תמרוק המכיל רכיב ננו, תמרוק המיועד להגנה 

 לשימוש בחלל הפה8מהשמש או תמרוק המיועד 

בתום שנתיים מיום שהתקין שר הבריאות תקנות לפי סעיף 

()ב( 2)א()1()א( או מיום שנכנסו לתוקפן הוראות לפי סעיף 2)א()1

()ג( לפיה 1()ג()1()ב()2()א()1תבוטל הדרישה המפורטת בסעיף )

מיום  חודשים 23-מ יותר לא לפני יוצר המיובאהתמרוק 

 8 רכישתו

( תמרוקים 1()ב()2()א()1יתווספו לרשימת התמרוקים בסעיף ) (1
נוספים כמפורט להלן: מוצרי קוסמטיקה ומוצרים להגיינית 

 הפה, מוצרי גילוח ודאודורנטים נוספים8  

לפי  התקנות לאחר כתיבתיחול רק סעיף זה לעניין חוק מקורות אנרגיה,  8ג

 ב' לחוק מקורות אנרגיה8 4סעיף 

ועל תמרוקים שהינם תמרוק המיועד לשימוש  מזוןזה לא יחול על  סעיף 8ד

, או מוצרים המיועדים לנשים בהריון 12בתינוקות או בילדים עד גיל 

ולהנקה, תמרוק המכיל רכיבי ננו, תמרוק שנועד להגן על העור מפני קרינת 

 השמש8

סדר בהתאם לדרישות חוקיות היבוא החלות כיום ומתעדכנות על ידי המא יבוא (4

המסלול הקיים(8 יבוא במסלול הקיים יימשך במקביל  –מעת לעת )להלן 

לאפשרות יבוא על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי כמפורט בסעיף 

( ולאפשרות לייבוא על בסיס התאמה למוצר יחוס המשווק בישראל 1()א()1)

 (8 זאת, למעט המפורט להלן: 2()א()1בסעיף )

 :בלבד הקיים המסלוליחול  לגבי מוצרים אלו 8א

ידי הממונה על התקינה בתזכיר חוק -מוצרים אשר יקבעו על (1)
 ;2.22-ו         2.21התכנית הכלכלית לשנים 

מזונות המיועדים לצריכה של תינוקות ופעוטות כולל תרכובות מזון  (2)
 ומזונות משלימים המסומנים בייעוד כאמור;

 מזון ייעודי כהגדרתו בחוק המזון; (4)

 ונה כהגדרתו בחוק המזון;תוסף תז (3)

 בשר ומוצריו; (9)

דגים ומוצרי דגים כולל רכיכות, סרטנים ובעלי חיים מקבוצת  (6)
 האכינודרמים;

 ביצים ומוצריהן; (1)

 משקאות משכרים; (.)
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 מוצרי חלב מחלב לא מפוסטר; (9)

 עלי צמח הגת; (.1)

מכשירים אלחוטיים, למעט מכשירים אלחוטיים במסלול אישור  (11)
הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התאמה, כמשמעותו בפקודת 

, שביחס לפסי התדרים שבהם הם פועלים שר 1912-התשל"ב
 התקשורת קבע תנאים השקולים לרגולציה האירופית;

אביזרים ומכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה )גז  (12)
בישול(, ובכלל זה מכלי גז, ווסתים, מונים ברזים, צנרת, מכשירים 

 צרכי גז;

ה מהם חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו: זיקוקי מוצרים העול (14)
דינור, כלי ירייה וחלקיהם, חומרי נפץ, אמצעים לייצור אמצעי 
חבלה, אמצעי בטיחות אש וציוד כיבוי כמפורט בתוספת הראשונה 

 והשנייה לצו יבוא חופשי8

"רשיון לתמרוק אשר  – 41תמרוק בייבוא מקביל בהתאם לנוהל מס'  (13)
תמרוק מקביל"8 לטובת  –יון משרד הבריאות בארץ קיים עבורו ריש

זאת, יוקם במשרד הבריאות מאגר תיקי מוצר של תמרוקים שיובאו 
( לעיל8 המאגר ישמש את משרד 1)א()1לארץ בהתאם לסעיף 

הבריאות רק על מנת לבדוק האם תמרוק שיובא לארץ במסלול של 
ת יבוא מקביל תואם לתמרוק הייחוס8 המאגר לא ישמש למטרו

אחרות8 יבואן של תמרוק שרכש את התמרוק מהיצרן יאפשר 
למשרד הבריאות להעביר את תיק המוצר של התמרוק למאגר8 

יבוא מקביל שנמצא באחריות משרד  –לעניין זה, "יבוא מקביל" 
 הבריאות8

 מוצרים להגנה מפני קרינת השמש;  (19)

 ותינוקות;  12מוצרים המיועדים לשימוש בילדים עד גיל  (16)

 לשימוש בנשים בהריון ומניקות;  מוצרים (11)

 מוצרים לשימוש בחלל הפה;  (.1)

 מוצרים המכילים רכיבי ננו8  (19)

 החובות יחולו( 2()א)1-( ו1()א)1אשר מייבא מוצר בהתאם לסעיפים  יבואן על 8ב

לחובות החלות עליו כיום בהתאם לחוקים המאסדרים, ככל  בנוסף, להלן המתוארות

 (: 2()א)1-ו( 1()א)1 בסעיפים האמור קיום את מונעותשהן אינן 

לתקופה שלא אפשר בדרך דיגיטלית, תיק מוצר לגבי כל משלוח של מוצר,  יחזיק (1

 תפחת משבע שנים ממועד השחרור של המשלוח האחרון של מוצר מאותו הדגם; 

אפשר בדרך  את המוצר ישירות, מכררשימת העוסקים שאליהם  יחזיק (2

 ; םלתקופה שלא תפחת משבע שני דיגיטלית, 

המוצר עומד בדרישות סימון מוצרים לפי הדין הישראלי, או הדין האירופי,  (4

8 ככל שהמוצר יעמוד בדרישות הסימון האירופי, המאסדרבהתאם להחלטת 

 ; הסימון יתורגם לעברית או שתינתן חלופה אחרת בהסכמת המאסדר
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 מכרבדבר נזק או חשש לנזק במוצר ש פניות הציבור יתעד באופן מקוון את כלל (3

שנים לפחות ממועד קבלת כל תלונה,  1התיעוד לתקופה של  את רושמי, והיבואן

אפשר בדרך דיגיטלית8 כמו כן, היבואן ינהל מעקב גם אחר החזרה יזומה של 

 המוצר בחוץ לארץ;

נודע לו כי קיים ליקוי או חשש לליקוי יודיע בלא דיחוי למאסדר על כל מקרה בו  (9

 ; במוצר שייבא

כל האמצעים הנדרשים לשם (, ינקוט את 9כמפורט בפסקה ) בהתקיים מקרה (6

 המוצר, לרבות החזרתו של באופן מיידי המוצרהפצה של והמניעת השיווק 

 8מדרכי השיווק והחזרתו מהשוק

-ןבילעניין מזון, מקיים תהליכי בקרת איכות ובטיחות עצמית בהתאם לתקנים  (1

 ;אומיים מקובלים במדינות מפותחותל

 , יחולו החובות המפורטות להלן:לעניין תמרוק (.

 תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל ופועל בהשהינו  נציג אחראי מינוי (א

 נציג אחראי(:  –והינו אחד מאלה )להלן 

  או יצרן; המנהל הכללי של יבואן (1)

הסכמתו  בכתב ושנתן אתהמנהל הכללי של היבואן אדם שמינה  (2)

 8 למינוי כאמור

חובות ותפקידים שיבטיחו כי התמרוק המיובא עומד  ימלאהנציג האחראי  (ב

 עמידת לרבות, הרגולציה האירופית לעניין תמרוקיםבאופן מלא בדרישות 

 בשימוש האדם לבריאות בטוח התמרוק וכי נאותים ייצור בתנאי התמרוק

  , וביניהם: (אחראי נציג –)להלן  מראש וצפוי סביר

בסיס  עלרכת בטיחות יבטיח כי לפני השיווק נערכה לתמרוק הע (1)

 ;לעניין תמרוקים האירופית ברגולציהמידע רלוונטי ועל פי המוגדר 

 תיק –תיק תמרוק מעודכן )להלן נציג אחראי יחזיק לכל תמרוק  (2)

אשר יישמר לתקופה של עשר שנים ויימצא בצורה  (תמרוק

בכתובתו של הנציג האחראי בישראל אלקטרונית או בעותק קשיח  

 , לגביו יחולו כל אלה: אריזת התמרוקהמצוינת על גבי 

 יהיה בעברית או באנגלית;  תיק התמרוקכל מסמך ב (א)

יהיה זמין לבדיקת המאסדר לצרכי פיקוח ובקרה על התמרוק  (ב)

  ;ולצורך הפעלת כל סמכות מסמכויותיו לפי החוק המאסדר
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 את כל אלה:  יכלול (ג)

תיאור התמרוק באופן שיאפשר זיהוי בין תיק התמרוק  18

  ;רוק המשווקלבין התמ

דוח הערכת בטיחות מעודכן של התמרוק כמפורט בנספח  28

 אירופית לעניין תמרוקים;הרגולציה השל  1

 תיאור כללי של שיטת הייצור של התמרוק;  48

 הצהרה על עמידה בתנאי ייצור נאותים; 38

( לגבי evidence based)         ביסוס ראייתי מקצועי  98

רבות תוצאות טענות שיווקיות המיוחסות לתמרוק, ל

מבחנים קליניים, בהתאם להוראות האיחוד האירופי 

 בדבר טענות שיווקיות בתמרוקים; 

כמפורט  חיים בעלי על בתמרוק שנעשו הבדיקות על מידע 68

 8 אירופית לעניין תמרוקיםהרגולציה ב

לא ייחס לתמרוק סגולה רפואית וכן לא ייחס לו מאפיינים או  (4)

תכונות שאין לו, בין אם בתווית התמרוק, אופן שיווקו, פרסומו, 

 בשמו, בסימן המסחר שלו, בתמונה או בכל סימן אחר8 

יבטיח כי מידע בדבר שמות הרכיבים, כמות הרכיב לגבי רכיב שהוא  (3)

ות ותופעות לוואי של חומר מסוכן, וכן מידע קיים לגבי אזהר

ומידע  הקוד מספרגם שם החומר,  –התמרוק, ולגבי חומר בישום 

יהיה נגיש בקלות לציבור באמצעים נאותים,  הספקבדבר זהות 

 לרגולציה האירופית לעניין תמרוקים8  21כמפורט בסעיף 

 ינהל מערכת פניות ציבור ודיווח על תופעות לוואי;  (9)

יחזיק את רשימת המפיצים שלהם מכר את המוצר ישירות, לתקופה  (6)

 שלא תפחת משבע שנים; 

לא עומד בדרישות החוק ששווק במקרה של חשד כי התמרוק  (1)

באופן מיידי בפעולות מתקנות ובכלל זה החזרה ינקוט המאסדר, 

 מצינורות השיווק או הורדה מהמדפים8 

נוסף לפעולות של חשד לפגיעה בבריאותו של אדם, ב במקרה (.)

 (, ידווח הנציג האחראי למאסדר באופן מיידי8 6האמורות בפסקה )
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ייבוא על בסיס התאמה למוצר יחוס ככל שהיבואן ייבא תמרוק במסגרת מסלול ה

 ()א(8.)ב()1, יחולו עליו רק סעיפים (2()א()1סעיף )בהתאם להמשווק בישראל 

יחולו החובות המתוארות  (1()א)1 ףלסעי על מפיץ תמרוקים אשר יובאו בהתאם 8ג

 להלן: 

 לא יפיץ תמרוק אלא לאחר שיוודא את כל אלה: (1

 תווית התמרוק עומדת בדרישות הדין הישראלי; (א

 התמרוק לא פג תוקף; (ב

אין בתנאי האחסון וההובלה של התמרוק כדי לפגום בעמידת התמרוק  (ג

 בהוראות החוק המאסדר8

ינקוט לא עומד בדרישות החוק המאסדר, ששווק במקרה של חשד כי התמרוק  (2

באופן מיידי בפעולות מתקנות ובכלל זה החזרה מצינורות השיווק או הורדה 

  ;מהמדפים

במקרה של חשד לפגיעה בבריאותו של אדם, בנוסף לפעולות האמורות בפסקה  (4

 (, ידווח למאסדר באופן מיידי;2)

 תפחת שלא לתקופה ,ישירות המוצר את מכר שלהם המפיצים רשימת את יחזיק (3

היבואנים או היצרנים מהם רכש את התמרוק, לתקופה  שמותואת  שנים משבע

 שלא תפחת משבע שנים8 

 המתירה הוראה לקבוע, שלא משווקים באירופה מנת להקל על יצרנים מקומיים-על 8ד

ם המפורטים בסעיף תנאיב על עמידה בהתבסס ,בלבד המקומי בשוק מוצריהם שיווק

 )ב(8 סעיף זה לא יחול לעניין מזון8 1ובחובות המפורטות בסעיף  (1)א()1

תמרוקים מסוג בושם לתקן את פקודת התמרוקים כך שהגדרת "תמרוק" לא תכלול  8ה

 וסבון מוצק8 

לעניין דרישות חוקיות  ת חריגיםלטובת בקרה וייעול על ביצוע החלטה זו, תוקם ועד 8ו

 ן הבא: ועדת החריגים( אשר תפעל באופ –)להלן  ייבוא

 תורכב מהנציגים הבאים:  ועדת החריגים (1

יושב ראש הוועדה יהיה עובד משרד ראש הממשלה שימנה המנהל הכללי  (א

 של משרד ראש הממשלה; 

 ;מטעמו מי או, מנכ"ל משרד המשפטים (ב
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 משרד הכלכלה והתעשייה; ב הממונה על חוקיות היבוא (ג

 ; ביםהממונה על התקציעובד אגף התקציבים במשרד האוצר שימנה  (ד

 עובד רשות התחרות שתמנה הממונה על התחרות; (ה

 שפנה לוועדה או נציגו8  מאסדרה (ו

 : ת החריגיםסדרי פעילות ועד (2

 יפנה לוועדת החריגים במקרים הבאים:  מאסדר (א

המאסדר מבקש לבצע החרגת מוצר מהמסלול המתואר בסעיף  (1

( והיתר ליבוא 2()א)1( לעיל או מהמסלול המתואר בסעיף 1()א)1

החרגת  –)להלן  ( 4()א)1בהתאם למסלול המתואר בסעיף רק 

 8  מוצר(

המאסדר מבקש לבצע התאמה או קביעת תנאים נוספים לדרישות  (2

 בסעיף המתואר מסלולחוקיות היבוא החלות על מוצר בהתאם ל

 ההתאמה(8 –(  )להלן 2()א)1 בסעיף המתואר המסלול או(  1()א)1

ו בדבר קיומו של חשש לפגיעה חוות דעתהפונה לוועדת החריגים יצרף  (ב

בביטחון המדינה, בטיחות הציבור, בריאות הציבור, הגנת הסביבה והגנת 

שיקולי תחרות והפחתת יוקר ל התייחסות תכלול זו דעת חוותהצרכן8 

 מחיה8

לאחר פניית המאסדר לוועדת החריגים, המוצר יותר בייבוא רק בהתאם  (ג

חלטה סופית בעניין החרגת ( עד לקבלת ה4)א()1למסלול המתואר בסעיף 

 ידי ועדת החריגים8 -מוצר או ההתאמה על

מסקנות ועדת החריגים תחליט בפנייה, ובמסגרת החלטתה תפרט  (ד

 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור8  .6, בתוך מנומקות של בדיקותיה

ראש באתר האינטרנט של משרד  החלטתהתפרסם את  ת החריגיםועד (ה

סם לא יכלול מידע שאין למסרו לפי סעיף , ובלבד שהמידע שיפורהממשלה

, ורשאית הוועדה שלא לכלול .199-, התשנ"ח)א( לחוק חופש המידע9

 )ב( לאותו חוק98בפרסום כאמור מידע שאין חובה למסרו לפי סעיף 

התקופה  החליט למאסדר בתוךעל כוונתה ל ת החריגיםלא הודיעה ועד (ו

, או לא לדון בבקשהאו הודיעה שאין בכוונתה נדרשת על פי פסקה )ד(, ה

הנדרשת על פי פסקה חוות דעתה בתוך התקופה גורם המוסמך מסרה ל

וכל המאסדר לבצע החרגת מוצר או התאמה או לקבוע תנאים נוספים י)ה(, 
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מסלול המתואר ב( או 1()א)1מסלול המתואר בסעיף מעבר למפורט ב

 ך התחשבות  בניהול סיכונים8 בהתאם לשיקול דעתו, ותו (2()א)1בסעיף 

הממשלה8  ראש בפניהחריגים  ועדת החלטת על לערעררשאי  מאסדר (ז

 למאסדר כך על הודעה ימסור, הערעור את קבלל הממשלה ראשהחליט 

 8 כאמור לאישור הבקשה אצלו שהתקבלה מיום ימים 21 בתוך

אישרה הוועדה או ראש הממשלה, לפי העניין, את בקשת המאסדר  (ח

מוצר או התאמה, יעגן המאסדר את ההחרגה או ההתאמה להחרגת 

 בחקיקת משנה8 

קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה, בבריאות הציבור, בטיחות התב (ט

 המאסדר אחר, ומיידיככל שקיים צורך חיוני  או, הציבור והגנת הסביבה

 מידימים8  .9החרגה או התאמה בהתאם לשיקול דעתו למשך  אשררשאי ל

בהתאם למנגנון המתואר  לוועדת החריגיםלאחר אישור זה המאסדר יפנה 

 בפסקאות )א( עד )ח(;

 משרדי אשר יפעל באופן הבא:-והפיקוח יוקם צוות בין אכיפהה לטובת הגברת 8ז

 ורכב מהנציגים הבאים: משרדי י-הצוות הבין (1

 המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או מי מטעמו; (א

 מי מטעמו; היועץ המשפטי לממשלה או (ב

  ;מטעמו מי או התקשורת משרד של הכללי המנהל (ג

  ;מטעמו מי או האנרגיה משרד של הכללי המנהל (ד

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו; (ה

 והתעשייה; הממונה על התקינה במשרד הכלכלה (ו

  במשרד הבריאות; המזון רותשי ראש (ז

 ראש מחלקת תמרוקים במשרד הבריאות8 (ח

 הצוות יבחן את הסוגיות המפורטות להלן:  (2

הצורך להגביר את האכיפה על כלל היבטיה, לרבות אחריות יבואן במקרי  (א

הפרה, לרבות אחריות אזרחית ובין היתר בהקשרים של דיני הנזיקין ודיני 

  הגנת הצרכן;



2.1  /463 

 האפשרות להאחדת מנגנוני הפיקוח של כלל המאסדרים; (ב

 ותף לכלל המאסדרים;האפשרות להקים מרשם יבואנים מש (ג

 הקמת מערכת מחשוב משותפת לכלל המאסדרים8  (ד

 לשרת אותן ויגיש זו החלטה קבלת ממועד יום ..1 בתוך יוהמלצות יגבש הצוות (4

 8 והתעשייה, לשר המשפטים ולשר האוצר הכלכלה

המרכז לפעול בתיאום עם המאסדרים לטובת הפעלת מנהל המכס להטיל על  (3

המבוססות על הערכות סיכונים לגיבוש  המכסלאבחון לאומי למטענים של 

 8מנת לייעל ולחזק את האכיפה על יבוא טובין-, עלרגישות וסוג המוצרים

כהגדרתו  למנהללתקן את פקודת הטלגרף כך שבנוסף לסמכויות הנתונות כיום  8ח

 בפקודת הטלגרף, יהיו נתונות לו גם סמכויות אלו: 

, לפי העניין, את לאסוףלהפסיק לייבא או להעביר למשווק, להורות ליבואן  (1

 המכשיר האלחוטי8 

להודיע לציבור, ובכלל זה לפרסם בכלי התקשורת, כי המכשיר להורות ליבואן  (2

 ; הטלגרף פקודתהאלחוטי אינו עומד בהוראות 

רשאי לפרסם בכלי התקשורת כי מכשיר  המנהל, 1בלי לגרוע מהאמור בפסקה  (4

 ;הטלגרף פקודתאלחוטי אינו בהוראות 

 לתקן את חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( כך: 8ט

 יאומצו ההוראות ביולוגיים מזהמיםשאריות ו כימיים מזהמים שאריותלעניין  (1

 תנאיעל דרך ההפנייה, למעט ההוראות בעניין  האירופי באיחוד זה בעניין החלות

וסלמונלה  ליסטריה מסוג המחלה מחוללי ההוראות לעניין 8נאותים רייצו

ייקבעו שלא על פי ההוראות החלות לעניין זה באיחוד האירופי והם ייקבעו 

 כפי שיוחלט על ידי משרד הבריאות;  בהתאם לניהול סיכונים

ההוראות המאומצות מהאיחוד האירופי יתורגמו לעברית וערבית והנוסח 

לעיון באתר האינטרנט של משרד הבריאות לצורך הנגשה  המתורגם יועמד

 לציבור; עם זאת הנוסח המחייב יהיה הנוסח בשפה האנגלית8 

להערות הציבור  האמורות יפורסם  האירופי האיחוד הוראות כל עדכון של

 8 לאחר התקופה האמורה וככל שיחליט השר לאמץ את העדכוןימים 13למשך 

; העדכון לתוקף כניסת וכן יעדכן אודותומות הודעה ברש על האימוץ יפרסם

 במועד או ברשומות ההודעהיהיה ביום פרסום  של העדכון לתוקף הכניסה מועד

, הממשלה ראש אוועדת החריגים  באישור רשאי השר; השר שקבע יותר מאוחר

 האכיפה סוגייתאת  המעגן תזכיראת השינוי8  לאמץ שלא)ו(, 1כאמור בסעיף 
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הבריאות  משרדידי -על יופץחלקן  אווהטלת העיצומים בגין הוראות אלו 

 מיום חודשים שישה בתוךליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(  המשנהבהסכמת 

יום לפני תום המועד  .812 טיוטת תזכיר תועבר למשרד המשפטים זו החלטה

 האמור; 

בשר לצנן  תתוקן כך שטווח הטמפרטורה בו ניתן 9הגדרת "בשר טרי" בסעיף  (2

ארבע מעלות תהיה מינוס מעלת צלזיוס אחת ועד  שלא עבר עיבוד כלשהו

 , במקום אפס מעלות צלסיוס עד ארבע מעלות צלזיוס כיום;יוסזצל

כך ששר הבריאות יהיה רשאי להאריך את  )ו(421-ו )ד(421 פיםלתקן את סעי (4

התקופה בה ימשיכו לחול ההנחיות והוראות נוהל של שירות המזון הקובעות 

דרישות לבטיחות ולאיכות מזון שפורסמו ערב תחילתו של חוק זה ואת התקופה 

הנחיות והוראות נוהל של שירות המזון שפורסמו ערב שבה ימשיכו לחול 

חודשים  .1-ב ייבוא מזון ושחרורו מתחנת הסגר,תחילתו של חוק זה לעניין 

חודשים כל פעם, במקום שישה  12בהארכה הראשונה והארכות נוספות של 

 חודשים כל פעם8 

מרישיון  לארגונים לחלוקת מזוןשניתן פטור כך שיוארך ה .16לתקן את סעיף  (3

מעבר למשך הזמן המרבי  ייצור, רישיון הובלה ורישיון אחסנה לפי חוק זה

 קבוע בסעיף זה8 ה

להטיל על שר הבריאות לתקן את חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( לעניין החלת  8י

חובה על יצרני המזון בישראל לייצר מזון בהתאם לתהליכי בקרת איכות ובטיחות 

לאומיים מקובלים כך שחובה כאמור תיכנס לתוקף  -עצמית לתקנים              בין 

לטה זו8 עם קביעת החובה תיבחן מחדש ההתאמה האמורה בעוד חמש שנים מיום הח

 וסלמונלה8  ליסטריה מסוג המחלה מחוללילעיל לעניין 

במסגרת תיקונים  חוקים המאסדרים8בכלל תיקוני החקיקה הנדרשים לתקן את  8יא

( 1()א)1אלה, תינתן למאסדרים תקופה לטובת היערכות לתחולת הוראות סעיף 

תקופת  –)להלן  שומו במסגרת חוק התוכנית הכלכליתותיקוני החקיקה שיקודמו ליי

 , כמפורט להלן: היערכות(

 ;2.22 ביוני 1 מיום החל –יבוא מוצר לפי חוק מקורות אנרגיה  לעניין (1

 ;2.22ביוני  1החל מיום  –יבוא מוצר לפי חוק התקנים  לעניין (2

 ;2.24 בינואר 1 מיום החל –יבוא מוצר לפי פקודת הטלגרף האלחוטי  לעניין (4

 ;2.24 בינואר 1 מיום החל –יבוא מוצר לפי פקודת הרוקחים  לעניין (3
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בינואר  1החל מיום  –יבוא מוצר לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(  לעניין (9

2.24    8 

)י( ייקבע, כי השר הממונה על חוק מאסדר, יהיה רשאי 2בתיקונים האמורים בסעיף  8יב

ההיערכות בתשעה חודשים אם שוכנע כי לא פעמי את תקופת -להאריך באופן חד

 הושלמה ההיערכות הנדרשת לטובת אכיפת דרישות חוקיות הייבוא שבסמכותו8

להטיל על שרת הכלכלה והתעשייה להקים ועדת מעקב ליישום הרפורמה בראשות  8יג

לפי  הרפורמה יישום אחר מעקבאשר תפקידיה יהיו  מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

ידי הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה8  מדדים שיקבעו על

הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה ירכז את עבודת הוועדה8 

 החברים בוועדה יהיו:

 מנהל המכס או מי מטעמו; (1

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו; (2

 מי מטעמם8המאסדרים אליהם נוגעת הרפורמה המופיעים בפסקה )ז( או  (4

המנהלים למנות צוות בראשות ופיתוח  הכפר להטיל על שר הבריאות ושר החקלאות  8יד

המשרדים להסדרת תחום שאריות חומרי ההדברה בהתאם לדרישות הכלליים של 

הנוהגות באירופה, בהתאמות הנדרשות לגידולים בישראל, ולתקן בהתאם את חוק 

 8ין הרלוונטיות לשני המשרדיםבעני הגנה על בריאות הציבור )מזון( והתקנות

במשרד לצורך יישום הרפורמה, במסגרת דיוני התקציב הממונה על התקציבים  8טו

ים לגבי תוספת המשאבים הנדרשים על ידי ייידון עם המשרדים הרלוונטהאוצר 

אין  ,19.9-התשמ"ה א לחוק יסודות התקציב,.3המשרדים8 יודגש כי בהתאם לסעיף 

  לה בהוצאה תקציבית8בהחלטה זו לחייב את הממש

  ייבוא מוצרים שחייבים בעמידה בתקן  8 2

במטרה להסיר חסמים עודפים בהליך של יבוא כצעד משלים להסדרת שיטת הייבוא ו

טובין שחל עליהם תקן רשמי ובכלל זה התאמת משטר הבדיקות שנעשות לטובין כאמור 

ועל מנת לשפר את יכולת האכיפה בשווקים, , במדינות מפותחותלמשטר הבדיקות שנהוג 

 כדלהלן:  לפעול

לרשום את הודעת שרת הכלכלה והתעשייה כי בכוונתה לתקן את צו היבוא והיצוא  8א

 ( כך ש:יבוא קבוצות צו -)להלן  2.21התשפ"א  –)צו קבוצות יבוא( 

באמצעות הגשת  יהיהחל עליו תקן רשמי שטובין יבוא  2.22ביוני  1החל מיום  (1

רה לממונה על התקינה בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי החל הצה

 8עליהם, ללא צורך בבדיקות נוספות או המצאת אישורים כתנאי לייבוא
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 ציוד לחץ ציוד הרמה הידראוליים, למעט, 4כלל הטובין ישויכו לקבוצה  (2

 ובכלל, ואביזרים ומכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה )גז בישול(

גז ומוצר שחל עליו  צרכי מכשירים, צנרת, ברזים מונים, ווסתים, גז מכלי זה

 8 1 לקבוצה כושישויתקן רשמי בו נמצא ליקוי רחב היקף 

 דגם)בדיקות  2על אף האמור לעיל, השרה תהיה רשאית להכניס טובין לקבוצה  (4

 , לאחר קבלת המלצת צוות ובו חברים:(הצהרהו

והתעשייה אשר יכהן כיושב ראש  משרד הכלכלההמנהל הכללי של  (א

 במקרה של קולות שקולים, תכריע עמדת יושב הראש8 הוועדה8

 הממונה על התקינה (ב

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו (ג

 השר הממונה כהגדרתו בחוק התקנים (ד

 הממונה על התחרות או מי מטעמו (ה

 8 2.22בינואר  1יפורסם להערות הציבור ביום  יבוא קבוצות צו (3

 1919-פקודת הייבוא והייצוא, התשל"טאת התיקונים הנדרשים בלתקן  ,כך לשם 8ב

 8פקודת היבוא והיצוא( –)להלן 

 היבוא קבוצות צו כניסת מועד את להאריך רשאית תהיה היוהתעשי הכלכלה שרת 8ג

 לטובת הנדרשת ההיערכות הושלמה לא כי שוכנעה אם חודשים בתשעה לתוקף

 8לעיל האמור השינוי את התומכת אכיפה

ת הכלכלה והתעשייה תפעל מול נציבות שירות לשם השלמת ההיערכות הנדרשת, שר

תנאי ההעסקה תקציבים במשרד האוצר לקביעת הואגף הממונה על השכר המדינה, 

 8 ואופן גיוס המשרות הנדרשות

 לנקוט בצעדים הבאים על מנת להגביר את האכיפה:  8ד

כהגדרתו בחוק עם הממונה על התקינה לפעול בתיאום מנהל המכס להטיל על  (1

חוק התקנים והממונה על התקינה(,  –)להלן  בהתאמה  1994-התקנים, התשי"ג

הערכות לגיבוש  המרכז לאבחון לאומי למטענים של המכסלטובת הפעלת 

מנת לייעל ולחזק את -, עלרגישות וסוג המוצריםהמבוססות על סיכונים 

 האכיפה על יבוא טובין8

יגביר את מסלולי הפיקוח והאכיפה כי ודעת הממונה על התקינה לרשום את ה (2

 והיצוא היבוא בפקודת כהגדרתן הבדיקה במעבדות הסתייעות תוךשבסמכותו, 

התראות מנהליות ועיצומים  להטלת בנוסף וזאת בפקודה שייקבע לדבמו
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על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים  מותאמתכספיים ואכיפה פלילית 

 8 ופקודת היבוא והיצוא

להקים צוות בראשות המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, בהשתתפות  (4

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון, הביטוח 

והחיסכון במשרד האוצר או נציגו, הממונה על התחרות והממונה על התקינה, 

היועץ המשפטי לממשלה )אזרחי( לצורך גיבוש המלצות בדבר קידום שוק ונציג 

ביטוח טובין מיובאים לישראל8 הצוות יגיש את המלצותיו לשר האוצר ולשרת 

 יום8 .12הכלכלה והתעשייה בתוך 

 עליהם שחלים מוצרים לטובתשייקבע,  כךהיבוא והיצוא  ופקודתהתקנים  חוק את לתקן 8 4

 אימות כולל אשר בדיקה מעבדותשיכלול הסתייעות ב יקוחפ מנגנון, רשמיים תקנים

 8  בתקן עמידה ובדיקת הצהרות

  –החלטה זו  לעניין 8 3

בחיקוקים  ונהליםחקיקה, חקיקת משנה, הוראות  –"דרישות חוקיות הייבוא" 

שיווק, התחלת מקדים לאת הדרישות שביצוען מהווה תנאי  הקובעים בלבד, המאסדרים

 :אשר מסדירים, בין היתר, את אלההשימוש, השימוש או הסרת המוצר, 

 ;ההרכב, המאפיינים, האריזה, התוויות או סימן התאימות של המוצרים 18

 ;הייצור, ההובלה או האחסון של המוצרים 28

  הבדיקות, הערכת התאימות, הרישום, האישור או תהליך השגת סימן התאימות8 48

 8המוצרים של ותחזוקה שימוש לעניין בדרישות מדובר לא כי יובהר

 כל אלה:  –" המאסדרים החוקים"

 בחלק הנוגע לתקן רשמי; פקודת היבוא והיצוא 18

  ;)מזון( הציבור בריאות על הגנה חוק 28

  ;התקנים חוק 48

 בכל הנוגע לתמרוקים; חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 38

  ;פקודת הטלגרף האלחוטי 98

 פקודת הרוקחים; 68

 8מקורות אנרגיה חוק 18
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-, התשע"ווק הגנה על בריאות הציבור )מזון(ח -)מזון("  הציבור בריאות על הגנה חוק"

2.19 ; 

 ;19.9-, התש"ןחוק מקורות אנרגיה -" אנרגיה מקורות חוק"

-תשי"חהחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  -" ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק"

1991 ; 

 ;1994-התקנים, התשי"גחוק  -" התקנים חוק"

פי החוקים -לקבוע דרישות חוקיות יבוא על כל רשות מינהלית המוסמכת –" מאסדר"

בין אם סמכות זו הוענקה לה מכוח חוק ובין אם הואצלה לה מבעל הסמכות  המאסדרים,

 על פי חוק;

 כהגדרתה בפקודת הרוקחים בתוספת רביעית ב'; –" מוכרת מדינה"

 אחד מאלה:   –"מוצר" 

  ;כהגדרתו בחוק התקנים ,"מצרך" 18

 ;בחוק מקורות אנרגיה כהגדרתו ,"מכשיר חשמלי" 28

 ;כהגדרתו בפקודת הטלגרף האלחוטי ,"מכשיר אלחוטי" 48

 , למעט סבון מוצק ובושם;כהגדרתו בפקודת הרוקחים ,"תמרוק" 38

 ;כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( ,"מזון" 98

ן לישראל בידי מי שיש לו הסדר עם יצרן או משווק מוצר שיובא כדי –"מוצר ייחוס" 

ולעניין תמרוק, תמרוק שיובא כדין לישראל בידי מי שיש לו הסדר עם  המוצר במדינת חוץ

 יצרן התמרוק במדינת חוץ;

 ;נוהל, חוזר המנהל הכללי, גילוי דעת או מסמך דומה אחר אף כינויו שונה –"נהלים" 

 ;1912-תשל"בההטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[,  פקודת -" האלחוטי הטלגרף פקודת"

 ;1919-פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט –" והיצוא היבוא פקודת"

 ;19.1-פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"ה -" הרוקחים פקודת"

  -" תמרוקים לעניין אירופית רגולציה"

REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products 
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 אחד מאלה:  –"תיק מוצר" 

 תיק –לעניין כל מוצר שאיננו מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(  (1

המוצר ככל שישנו; -שם המוצר; שם תת :אלה כל את שיכלול מוצר אודות מידע עם

 המסמכים; פרטי היצרן; יוצר המוצראו אזור הסחר בו מ ; ארץ הייצורהדגםשם 

()ב(; 2)ד()1( או מסמכים כמפורט בסעיף 2()א()1)ד()1 לסעיף בהתאם הנדרשים

רשימת העוסקים אליהם העביר את המוצר; חשבון מכר; רשמון כמשמעותו בסעיף 

לפקודת המכס  .1לפקודת המכס ]נוסח חדש[; שטר מסירה כמשמעותו בסעיף  23

ספרי אצוות מרת היבואן; צילום המוצר והתוויות; ]נוסח חדש[; עותק הצה

 ;ומספרים סידוריים, אם יש כאלה; תיעוד ערוצי ההפצה

סמכים לפי עם מ תיק – כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( ,מזון לעניין (2

 8 הגנה על בריאות הציבור )מזון(לחוק  93סעיף 

העברת חובת תשלום מס ערך  – 82.21..18.של הממשלה מיום  233 החלטה מספר 
 מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

  
  
 :ם י ט י ל ח מ 

ים לתקן את ילצורך ייעול גביית מס ערך מוסף המתחייב בעת יבוא שירותים אלקטרונ 8 1

 כדלקמן: חוק מס ערך מוסף( -)להלן  1916-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

ישראל שאינו עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר מאת במכירה של שירות דיגיטלי לתושב  8א

נותן השירות8 ניתן השירות לעוסק במהלך  -תושב חוץ, יהיה החייב בתשלום המס 

מקבל  -עסקו או למלכ"ר או למוסד כספי במהלך פעילותו, יהיה החייב בתשלום המס 

 השירות8

 טליים8דיגי יםלקבוע חובות רישום במרשם ייעודי לגבי תושב חוץ המספק שירות 8ב

לקבוע חובת דיווח של סך העסקאות בתקופת הדיווח והתשלום לגבי החייבים  8ג

הדרושות לשם אכיפת תשלום  ההוראותולהסדיר את  ף זהבתשלום המס כאמור בסעי

 המס8

  -לעניין החלטה זו  8 2

 שירות תקשורת, שידור טלוויזיה או רדיו, או שירות אלקטרוני; -"שירות דיגיטלי" 8א

 רשת או האינטרנט רשת באמצעות הניתנים שירותים –" םיאלקטרוני שירותים" 8ב

 אספקת, מוחשיים בלתי טובין מכירת, היתר בין, הכוללים ממוכן באופן אלקטרונית
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בין קונה לספק  ךתיוו שירותי, דיגיטליים בידור מוצרי אספקת, שלה שדרוג או תוכנה

  8שירותים ושירות המאפשר פעולה מקוונת

שירותים הכוללים, בין היתר, שירותי טלפוניה, פקס, שירותי  –" רתתקשו שירותי" 8ג

 גישה לאינטרנט ושירותים דומים נוספים8

  

הסדרת מנגנון ההתחשבנות בין  - 82.21..18.של הממשלה מיום  239 החלטה מספר 
 המוסד לביטוח לאומי לחברות הביטוח

  
התאמות לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות כחלק מצעדי הממשלה לביצוע , ם י ט י ל ח מ 

שינוי , שעניינה .2.1בינואר  11מיום  .441 'מס ת הממשלהואילך ובהמשך להחלט 2.21לשנת 

מנגנון ההתחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח, במטרה להגביר את יעילות 

בטחים בכל הנוגע לתשלום המוסד( למ –הסדרי ההתחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי )להלן 

חוק הפלת"ד(,  -)להלן  1999 –התשנ"ה         פיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,

 –תוך צמצום ההתדיינויות המשפטיות בין המוסד למבטחים 

לתקן את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב  8 1

כך שפרטי ההסדר בדבר  (,2.19חוק ההתייעלות הכלכלית  –הלן )ל .2.1-(, התשע"ח2.19

מנגנון התחשבנות גלובלי, לרבות הסכום הכולל שעל כלל המבטחים להעביר למוסד מדי 

 : הבא באופןתקנות,  חלףבחקיקה ראשית,  יעוגנושנה, 

 ואשר, ואילך 2.24בינואר  1יעביר לקרנית, בעד תאונות דרכים שאירעו מיום  מבטח 8א

]נוסח  הלאומי הביטוח לחוק)א( .42 סעיף לפי תובענה לגביהם הגיש לא סדהמו

 סעיף לפי לתשלום דרישה או(, הלאומי הביטוח חוק –)להלן  1999-משולב[, התשנ"ה

ם בחודש הקודם, יהבכל חודש שיעור מסך דמי הביטוח ברוטו שנגבו על יד(, 2)א.42

 :על פי העקרונות המפורטים להלן

 8 %.1: שיעור של 2.23עד  2.24עבור השנים  (1

 1.899%8ואילך: שיעור של  2.29עבור השנים  (2

  8בכל חודש .1-יועברו לקרנית עד ה הסכומים (4

לשנה  4%בכל חודש, תשולם ריבית של  .1-בעבור כל סכום שלא יועבר עד ה (3

 והצמדה למדד8 

רואה חשבון  עד סוף חודש מרס של כל שנה ימציא מבטח לקרנית ולמוסד אישור (9

 על העברת מלוא הסכומים לפי סעיף זה, בשל השנה שקדמה לה8  
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א' להחלטה זו, בניכוי עלויות  ףקרנית תעביר למוסד את הסכומים שקיבלה לפי סעי 8ב

 , מיד לאחר קבלתם אצלה8בקרניתיפתח לשם כך יהפעלת חשבון הבנק ש

ביקורתם, במועד לדרוש מכל מבטח להעמיד לרשותם ול רשאים יהיו וקרנית המוסד 8ג

שיקבעו, כל מידע הדרוש לדעתם לצורך בדיקת הסכומים שהיה על המבטח להעביר 

 8זו להחלטה' א ףסעי לפי לקרנית

בעניין מנגנון התחשבנות בכל  לאור ההסכם העתיד להיחתם בין המוסד לבין המבטחים 8 2

 2.13ינואר ב 1בעד תאונות דרכים שאירעו מיום  הפלת"ד הנוגע לתשלום פיצויים לפי חוק

לתקן את חוק ההתייעלות  ,ובהתאם לחתימה על הסכם כאמור, 2.22בדצמבר  41עד יום 

רעו במועדים יכך שלא יכלול מנגנון התחשבנות גלובלי בגין תאונות שא 2.19 הכלכלית

 אלה8 

)ג( לחוק הביטוח הלאומי, בו מעוגן הסדר התשלומים בין המוסד .42לתקן את סעיף  8 4

ן המדינה בנושא השיבוב, כך שתובענות בשל נזק גוף כתוצאה מתאונות לביטוח לאומי לבי

לחוק הביטוח הלאומי  .42דרכים לא תוחרגנה מהמקרים בגינם לא תוגש תביעה לפי סעיף 

אותו מעבירה כל שנה המדינה למוסד שכנגד המדינה, ולתקן בהתאם את הסכום הגלובלי 

 8מיליון שקלים חדשים 3ך שיתווספו לו )ד( לחוק כ.42עבור מקרים מסוג זה, לפי סעיף 

  –לעניין החלטה זו  8 3

סך כל התשלומים הנגבים ממבוטח בענף ביטוח רכב מנועי כמשמעותו  –"דמי ביטוח" 

 קרנית, ולמעט עלות מימון קרניתבפקודת ביטוח רכב מנועי, לרבות עודפי התקציב של 

 ועלות אספקת השירותים;

 ;1999-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"החוק  –" הלאומי הביטוח"חוק 

, למעט 19.1-כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א –"מבטח" 

 ;קרנית

 ; הלאומי הביטוח בחוק רתוכהגד –"המדד" 

עודפי תקציב של הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים  –" קרנית"עודפי התקציב של 

 שהוחזרו למבטחים;

 "ד;פלתד לחוק ה12כהגדרתה בסעיף  –אספקת השירותים"  "עלות

כהגדרתה בצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן(,  –" קרנית"עלות מימון 

 ;2..2-תשס"ג

 ;.191-פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל –"פקודת ביטוח רכב מנועי" 
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 "ד;הפלתתה בחוק הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כמשמעו -"קרנית" 

 "ד8הפלת בחוקכהגדרתה  –"תאונת דרכים" 

  

קיצור תורים וייעול ניצול  - 82.21..18.של הממשלה מיום  236 החלטה מספר 
 המקורות במערכת הבריאות הציבורית

  
,  כי קופת חולים תהיה 1993-מ ח ל י ט י ם, לקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

לגבות את דמי ההשתתפות העצמית, כולם או חלקם,  בעד שירות של ביקור אצל רופא, רשאית 

מכון או מרפאת חוץ גם במועד קביעת התור בעד קביעת התור ולא להשיב את כספי 

 שעות לפני מועד הביקור8 23ההשתתפות העצמית אם המבוטח לא ביטל את התור עד 

  

ייעול מנגנון הבטחת היציבות  – 82.21..18.של הממשלה מיום  231 החלטה מספר 
 בתשואות קרנות הפנסיה

  
  
מ ח ל י ט י ם, במטרה להמשיך ולהגן על יציבות החיסכון הפנסיוני בקרנות הפנסיה, להבטיח  

לעמיתי קרנות הפנסיה את התשואה הקיימת במנגנון אגרות חוב מיועדות ואף תשואה גבוהה 

הממשלתי ולהפחית את הוצאות הריבית על החוב הממשלתי  יותר, לייעל את ניהול החוב

להחליף את המנגנון הקיים להבטחת  -בטווח הבינוני והרחוק ולשכלל את שוק ההון הישראלי 

יציבות החיסכון הפנסיוני בקרנות הפנסיה באמצעות אגרות חוב מיועדות, במנגנון חדש 

צעות השלמת תשואה, ולשם כך לבצע להבטחת יציבות החיסכון הפנסיוני בקרנות הפנסיה באמ

 את הפעולות הבאות:

לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, כך שמיום התחילה ייכנס לתוקף המנגנון  8 1

 החדש, בהתאם לעקרונות הבאים:

עבור נכסים של קרנות הפנסיה שנצברו החל מיום התחילה וכן עבור נכסים שהושקעו  8א

יום התחילה, תעמיד המדינה לקרנות הפנסיה באגרות חוב מיועדות שנפדו החל מ

 התחייבות הפרשים(8  –התחייבות להשלים תשואה עד לתשואת היעד )להלן 

על נכסים של קרנות הפנסיה שהושקעו באגרות חוב מיועדות עד ליום התחילה יחול  8ב

 8ןהמנגנון הישן, וזאת עד למועד פדיונ

שיעור הנכסים של כל קרן פנסיה שעליהם יחול המנגנון החדש בצירוף שיעור הנכסים  8ג

 מנכסי קרן הפנסיה8  %.4של כל קרן פנסיה שעליהם חל המנגנון הישן, יעמוד על 

הנכסים של כל קרן פנסיה שבגינם הועמדו לקרן הפנסיה התחייבות הפרשים יושקעו  8ד

 על ידה בשוק ההון כמפורט להלן:
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באופן זהה לאופן שבו משקיעה הקרן את נכסיה  -ה חדשה מקיפה קרן פנסי (1

החופשיים במסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם 

 , כאמור בחוזר מסלולי השקעה;.9אינו עולה על 

 באופן זהה לאופן שבו משקיעה הקרן את נכסיה החופשיים8 -קרן פנסיה ותיקה  (2

המדינה התחייבות הפרשים נוספת לכל קרן פנסיה  חודש קלנדרי תעמידאחד בכל ב 8ה

על בסיס תוספת לנכסים המנוהלים כפי שיחושבו על בסיס החודש הקודם, ככל 

שנוספו, לרבות נכסים שבחודש הקלנדרי שקדם ליום האמור חלפו חמש שנים מיום 

 )ג(18ל בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף קטן ושהועמדה בגינם התחייבות הפרשים, והכ

ם חמש שנים מיום העמדת התחייבות הפרשים לחודש קלנדרי מסוים, תחושב בתו 8ו

עבור כל קרן פנסיה התשואה השנתית האפקטיבית, צמודה למדד, שהשיאה הקרן 

 –בפועל בגין הנכסים שכנגדם הועמדה בחודש האמור ההתחייבות האמורה )להלן 

מתשואת  תשואת הנכסים לחמש שנים נמוכה אםתשואת הנכסים לחמש שנים(8 

היעד המצטברת, המדינה תעביר לקרן הפנסיה את ההפרש בין תשואת היעד 

תשואת הנכסים לחמש שנים אם המצטברת לבין תשואת הנכסים לחמש שנים8 

גבוהה מתשואת היעד המצטברת, היתרה שמעבר לתשואת היעד המצטברת תועבר 

 קבע שר האוצר8 הקרן להשלמת תשואה(, בהתאם להוראות שי –לקרן ייעודית )להלן 

 תשלומי המדינה לפי סעיף קטן )ו( יהיו מהקרן להשלמת תשואה ומתקציב המדינה8  8ז

הממשלה רשאית, במטרה לפרוס את ההוצאה מתקציב המדינה לצורך מימון  8ח

התחייבות ההפרשים, להעביר חלק מן הסכומים המיועדים לשם כך לקרן להשלמת 

 מים אלה לקרנות הפנסיה8תשואה וזאת לפני המועד שבו יש להעביר סכו

כספי הקרן להשלמת תשואה יופקדו בחשבון בנק נפרד שייפתח לשם כך בבנק ישראל8  8ט

 23הכספים יישאו ריבית בהתאם להסכם בין ממשלת ישראל לבנק ישראל מיום 

 8, ולא יהיו ניתנים לעיקול, להמחאה או לשעבוד2.16בנובמבר 

קצאת אגרות חוב מיועדות בקרן ההסדר הקבוע בתקנות זקיפת תשואה לעניין ה 8י

פנסיה בין עמיתי הקרן לפי גילם, יחול גם במנגנון החדש והוא יביא בחשבון יציאה 

לקצבה של עמית בקרן בתוך תקופת התחייבות ההפרשים, משיכת יתרה צבורה של 

 עמית בקרן הפנסיה וכן מעבר עמיתים בין קרנות הפנסיה8

האוצר לממשלה ולכנסת דיווח על יישום  החל מתום שנה מיום התחילה, ימסור שר 8יא

 המנגנון החדש אחת לשנה8 הדיווח יפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר8

להטיל על שר האוצר לתקן עד ליום התחילה את תקנות כללי השקעה ואת תקנות זקיפת  8 2

 18תשואה בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 
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-המדינה )סדרות מסוג "ערד"(, התשנ"הלהטיל על שר האוצר לתקן את תקנות מלווה  8 4

, כך שהנפקת אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" לקרנות הפנסיה תופסק החל מיום 1999

 התחילה8

ייכנסו לתוקף ביום התחילה8 שר האוצר יהיה רשאי  2 -ו 1התיקונים האמורים בסעיפים  8 3

 לדחות את יום התחילה בשישה חודשים לכל היותר8

 בהחלטה זו:

אגרות חוב ממשלתיות לא סחירות מסוג "ערד" מכוח תקנות מלווה  –וב מיועדות" "אגרות ח

, ומסוג "מירון" מכוח תקנות מלווה המדינה 1999-המדינה )סדרות מסוג "ערד"(, התשנ"ה

 ;..19–התש"ם            )סדרות מסוג "מירון"(,

 ו;)א( להחלטה ז1מנגנון השלמת תשואה כמפורט בסעיף  –"המנגנון החדש" 

השקעת נכסי קרנות הפנסיה באגרות חוב מיועדות לפי השיעורים הקבועים  –"המנגנון הישן" 

 בתקנות כללי השקעה; 

הנכסים של קרן הפנסיה בחודש קלנדרי מסוים, ובכלל זה נכסים  –"הנכסים המנוהלים" 

 שהושקעו באגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" או "מירון" שנפדו באותו חודש קלנדרי;

 -"מסלולי השקעה בקופות גמל  2.16-9-14חוזר גופים מוסדיים  –וזר מסלולי השקעה" "ח

 תיקון" של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,  –"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים" 

 ;9..2-התשס"ה

 להחלטה זו; 3ע שר האוצר לפי סעיף או יום אחר שקב 2.22בינואר  1 –"יום התחילה" 

 נכסי קרן פנסיה המושקעים לפי הוראות פרק ג' לתקנות כללי השקעה; –"נכסים חופשיים" 

 קרנות הפנסיה הוותיקות וקרנות הפנסיה החדשות המקיפות; –"קרנות הפנסיה" 

עה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השק –"תקנות כללי השקעה" 

 ;2.12-החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )זקיפת תשואה   –"תקנות זקיפת תשואה" 

 ;2.11-בקרן פנסיה חדשה מקיפה(, התשע"ז

 צמוד למדד; 9% –"תשואת היעד" 

 צמוד למדד8 2186% –"תשואת היעד המצטברת" 
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 שינוי מנגנון הלוואות לדיור – 82.21..18.הממשלה מיום של  .23 החלטה מספר 
  
כחלק מצעדי הממשלה לביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות  ם, י ט י ל ח מ 

 ואילך, ובשל סביבת הריבית הנמוכה במשק: 2.22-2.21לשנים 

חוק הלוואות לדיור( כך  –)להלן  1992-לתקן את חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב 18

, אשר 18.482.22.לדיור שלא היה אישור עקרוני למשכנתא בתוקף בגינה ביום   שהלוואה

ניתנת לפי חוק הלוואות לדיור ומותנית בניקוד מינימאלי לפי שיטת הניקוד, תינתן רק 

 מיליון ש"ח8 2עבור דירה שמחירה לא עולה על 

בים ונציג החשב להקים צוות שמורכב מנציג משרד הבינוי והשיכון, נציג אגף התקצי 28

הכללי במשרד האוצר, אשר יבחן את הדרך לעדכון שיטת הניקוד להלוואה לדיור אשר 

ניתנת לפי חוק הלוואות לדיור ומותנית בניקוד מינימאלי8 בכלל זה יבחן הצוות דרכים 

 .אפשריות לשילובם של מבחני כושר השתכרות בשיטת הניקוד להלוואות

הסדרת מיסוי שותפויות ומתן  - 82.21..18.מיום  של הממשלה 239 החלטה מספר 
 הטבות לקרנות השקעה

  
 ם: י ט י ל ח מ 

 למיסוי הוראות לקבוע מנת עלהפקודה(, -[)להלןחדש]נוסח  הכנסה מס פקודת את לתקן 18

 לעניין לפקודהא 16 סעיף את לתקן וכן היום בנוסחו 64 סעיף את יחליפו אשר, שותפויות

 שהופץ חוק לתזכיר בהמשך וזאת, סיכון הון בקרן למשקיעים הנוגעות הוראות קביעת

 לתזכיר שיתקבלו ההערות לבחינת בכפוף לווהכ, .2.2 ביולי 19 ביום הציבור להערות

 8החוק

(, חקלאית שיתופית)אגודה  לפקודה 62 לסעיף תיקון יכלול לא 1האמור בסעיף  התיקון 28

 8הציבור להערות שהופץ בתזכיר נכלל אשר

  

 ניכוי מס יסף מהכנסות גבוהות - 82.21..18.של הממשלה מיום  .29 החלטה מספר 
  
  
לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו להתקין תקנות שיקבעו חובת ניכוי  ,ם י ט י ל ח מ 

כל המשלם ליחיד  לפיהןשעליהן חלה חובת תשלום מס יסף, שמס יסף במקור על הכנסות 

ב לפקודה ינכה בעת התשלום את שיעור המס 121הסכום הנקוב בסעיף סכום העולה על 

הקבוע בסעיף האמור, נוסף על שיעור הניכוי הקבוע בתקנות המחייבות ניכוי מס במקור, לפי 

 העניין8

 מחליטים 
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ייעול עבודת הממשלה והמגזר  – 82.21..18.של הממשלה מיום  292 החלטה מספר 
 בנושא כלל רב שנתי לכוח אדם 43.1הארכת תוקף החלטת ממשלה מספר  –הציבורי 

  
על מנת לנהל את כוח האדם בראייה רב שנתית תוך התחשבות במגבלות  ם, י ט י ל ח מ 

 .2.1בינואר  11מיום  43.1מס'  ת הממשלההול סדרי עדיפויות, לתקן את החלטפיסקליות וני

 8יימחקו -"2.24בעניין כלל רב שנתי לכוח האדם כך שבכל מקום, המילים "עד לשנת הכספים 

  

חישוב המשכורת הקובעת לעובדי  - 82.21..18.של הממשלה מיום  294 החלטה מספר 
יה סגל בכיר בשירות המדינה המועסקים בחוזה מיוחד ואשר חל עליהם הסדר פנס

 תקציבית
  
  
ביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות לכחלק מצעדי הממשלה  ם, י ט י ל ח מ 

  – ואילך 2.22, 2.21 יםלשנ

המשכורת הקובעת שעל בסיסה תשולם הקצבה של עובד סגל בכיר בשירות המדינה  8 1

הסדר המועסק בחוזה מיוחד לעובד סגל בכיר ואשר לגבי תקופת העסקתו בחוזה חל 

  פנסיה תקציבית, תחושב כסכום שני אלה:

 9-ו .המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיפים  –באשר לתקופת השירות בכתב מינוי  8א

שהייתה מגיעה לעובד  ,.191-לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל

שיעור יחס שבין כשהיא מוכפלת ב בתפקיד אותו מילא ערב המעבר לחוזה המיוחד,

נציב שירות המדינה  סך תקופת השירות במדינה8לבין פת השירות בכתב מינוי תקו

והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר יקבעו, בהסכמה, כללים לעניין 

ב המשכורת ושיחוהתוספות הקבועות שיש לקחת בחשבון לצורך הוותק , הדרגה

 כאמור לעיל8הקובעת בכתב מינוי לעובד סגל בכיר המועסק בחוזה מיוחד 

יחס המשכורת הכוללת הקבועה בחוזה המיוחד לעובד סגל בכיר כשהיא מוכפלת ב 8ב

 סך תקופת השירות במדינה8  לביןחוזה שחל עליה התקופת השירות שבין 

 – 1על אף האמור בסעיף  8 2

על מי שהתמנה למשרה של עובד סגל בכיר לפני מועד קבלת החלטה זו והעסקתו  8א

זה מיוחד לעובד בסגל בכיר בשירות המדינה במשרה האמורה מוסדרת בחו

לא יחול עובד סגל בכיר קיים(,  –שתחילתו טרם מועד קבלת החלטה זו )להלן 

לאחר מועד קבלת  למעט אם עובד הסגל הבכיר הקיים יתמנה 1האמור בסעיף 

 8החלטה זו למשרה אחרת של עובד סגל בכיר
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ק יחסי העבודה, מהמשרה עובד סגל בכיר קיים אשר יעבור ברצף, ללא ניתועל  8ב

אותה מילא ערב מועד קבלת החלטה זו למשרה אחרת בשירות המדינה, יחולו ש

 הוראות אלה:

אם עבר למשרה של עובד סגל בכיר אשר המשכורת הכוללת הקבועה בחוזה  (1

לפיו יועסק באותה משרה זהה או נמוכה מהמשכורת הכוללת שהמיוחד 

מועד קבלת החלטה זו יחולו הכללים הקבועה בחוזה המיוחד לפיו מועסק ערב 

 החלים לגביו ערב מועד קבלת החלטה זו בקשר לחישוב המשכורת הקובעת8

אם עבר למשרה של עובד סגל בכיר אשר המשכורת הכוללת הקבועה בחוזה  (2

לפיו יועסק באותה משרה גבוהה יותר מהמשכורת הכוללת הקבועה שהמיוחד 

בלת החלטה זו, המשכורת הקובעת ערב מועד ק הועסקלפיו שבחוזה המיוחד 

שעל בסיסה תשולם הקצבה של העובד בגין כל תקופת שירותו בשירות המדינה 

תהיה שווה לסכום המשכורת הקובעת הרעיונית או לסכום המשכורת הקובעת 

 ניהן8י, לפי הגבוה מב1המחושבת לפי סעיף 

וקבל למנהל כללי מנהל כללי של משרד ממשלתי או מי שמ עליחולו גם  2-ו 1 סעיפים 8 4

מס'  ת הממשלההחלטל ()א(2לתקשי"ר, על אף האמור בסעיף )ב() 11כמשמעותו בפרק 

טחון ומנהלים ישעניינה שכר ותנאי שירות של ראשי שירותי הב 1996במרץ  .1מיום  649

 כלליים במשרדי הממשלה ונושאי תפקידים מקבילים8

  –לעניין החלטה זו  8 3

משרד ממשלתי או מי שמוקבל למנהל כללי, כמשמעותו מנהל כללי של  –"מנהל כללי" 

 8לתקשי"ר 11בפרק 

ומעלה  33 – 32מי שמתח הדרגות הצמוד למשרה בה הוא מכהן הוא  –"עובד סגל בכיר" 

 8בדירוג המח"ר או מתח דרגות מקביל בדירוגים אחרים ולרבות מנהל כללי

הייתה משולמת המשכורת הקובעת שעל בסיסה  –"המשכורת הקובעת הרעיונית" 

ה אילו היה פורש לגמלאות בגין כל תקופת שירותו בשירות המדינ הקצבה של העובד

ותה הוא ממלא ערב מועד קבלת החלטה זו, במועד בו פרש לגמלאות, על שאמהמשרה 

פי הכללים החלים לגביו ערב מועד קבלת החלטה זו בקשר לחישוב המשכורת הקובעת 

 באותה משרה8
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התייעלות ממשלתית בצריכת  – 82.21..18.של הממשלה מיום  293 מספר  החלטה
 אנרגיה

  
  
מיום  932, מס' 9..2בפברואר  14מיום  1.91מס'  ות הממשלהבהמשך להחלטמ ח ל י ט י ם,  

 :2.16באפריל  .1מיום  13.4מס' ו 2.19בספטמבר  .2

החשב חטיבת הנכסים באגף משרד האנרגיה ובהשתתפות  נציגלהקים צוות בראשות  8 9

הכללי, אגף תקציבים במשרד האוצר, אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה ואגף 

 הצוות(: –)להלן  תפקידיו יהיו כדלקמןבנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה, אשר 

, את צריכת האנרגיה השנתית של כל 2.22לקבוע  בסיום כל שנה, החל מסוף שנת  8א

 ואת הממוצע של צריכת המשרדים( -ממשלתית )להלן  ממשלתי ויחידת סמךמשרד 

, בהתאם לנתונים שיתקבלו צריכת האנרגיה( –)להלן  האנרגיה של המשרד לפי מ"ר

 מהמשרדים8

לבחון את בקשות המשרדים להשתתפות בפרויקטים של התייעלות בצריכת  8ב

ולעקוב אחר ביצוע  9האנרגיה וייצור אנרגיה מתחדשת בהתאם לאמור בסעיף 

 רויקטים8הפ

להטיל על משרדי הממשלה לעמוד ביעדים הממשלתיים להתייעלות בצריכת האנרגיה,  8 2

 כמפורט להלן:

קוט"ש  .13לא יעלה על שווה ערך  2.29ממוצע צריכת האנרגיה של כל משרד בשנת  8א

 למ"ר8

קוט"ש  .12לא יעלה על שווה ערך  .2.4ממוצע צריכת האנרגיה של כל משרד בשנת  8ב

 למ"ר8

, ללא 2.22עד סוף שנת  האמורים וזאתלבצע שינויים ביעדים  הצוות להסמיך את 8ג

 ייקבעו, יועברו לידיעת כלל משרדיהיעדים החדשים, ככל ש8 צורך בתיקון החלטה זו

 הממשלה באמצעות מנכ"לי המשרדים8

 להטיל על מנכ"לי המשרדים: 8 4

פי -לעשו עי, תשלומי המשרדים ויחידות הסמך על צריכת החשמל י2.24החל משנת  8א

פי שטחם -מדידת צריכת החשמל בפועל של המשרד )בניגוד, לדוגמה, לתשלום על

 היחסי של המשרדים(8

החשמל של  אמצעים למדידת, להבטיח קיום של לעיל( אקטן ) לצורך עמידה בסעיף 8ב

8 למען הסר ספק, לא נדרש בכפוף לתנאים האמורים בסעיף קטן )ג( כל משרד בנפרד
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בהם קיימים מונים ששמל נוספים במקומות להתקין אמצעים למדידת ח

 באמצעותם ניתן להבחין בין צריכת החשמל של כל משרד בנפרד8ש

על חלק מהנכסים בשימוש לא יחולו  )ב(-קטנים )א( וכי סעיפים  ,לאשר רשאיהצוות  8ג

לאחר קבלת אישור מנכ"ל המשרד בכתב כי אחד מהתנאים האמורים  המשרד

 :מתקיים

 8מ"ר ..2במצטבר אינם עולים על המשרד משתמש בחלקים מתוך מבנה אשר  (1

לא ניתן מסיבות טכניות הנוגעות למבנה ההנדסי של הבניין או למבנה מערכת  (2

החשמל להפריד בין צריכת החשמל של המשרדים השונים המשתמשים באותו 

 מבנה8

י המשרד משתמש במבנה שחוזה השכירות ואספקת החשמל שלו החלו לפנ (4

מועד קבלת החלטה זו ונעשה מאמץ סביר לשנות את תנאי החוזה כך שניתן 

 יהיה לשלם על פי מדידת הצריכה בפועל8

 6-חוזה השכירות קצר מו שוכר את המבנה מגורם שאינו ממשלתיהמשרד  (3

 8שנים

הוא סבור שהדבר נדרש משיקולים הדיור רשאי להחריג נכס אחר ככל ש מנהל (9

 כלכליים או תפעוליים8 

 הצוות יבצע מעקב אחר המבנים המוחרגים8 (6

)ג(, להעביר בקשה קטן כאמור בסעיף  יםעל מנכ"ל משרד המבקש להחריג נכס 8ד

)ג( קטן הכוללת את כלל נכסי המשרד אשר עומדים בקריטריונים האמורים בסעיף 

למשרד האנרגיה על פי פורמט שיפורסם באתר משרד האנרגיה8 לא הגיב הצוות על 

 ממועד שליחתה, יראו את הבקשה כמאושרת8 ייםחודשהבקשה עד 

את , 2.22, החל משנת בחודש מרץ של כל שנה 41 יוםלדווח למשרד האנרגיה, עד  8ה

שקדמה לשנה במהלכה דווחה  הקלנדריתצריכת האנרגיה של המשרד בשנה 

 על פי אסמכתאות והאמצעי למדידת החשמל, או חשבון החשמל אפי  עלהצריכה 

 לסוג אנרגיה אחרת8

-על )ג(, הצריכה תחושב4אין אמצעי מדידת חשמל לאור האמור בסעיף ככל ש (1

ידי חלוקת סך תשלום המשרד על צריכת החשמל במבנה בתעריף החשמל 

באותה שנה כפי שפורסם בספר התעריפים של רשות  האחיד לשימוש כללי

אין אמצעי מדידה אך המשרד לא עמד בתנאים האמורים ככל ש 8החשמל
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יעשה לפי ברירת מחדל תצריכת החשמל של המשרד בשטחים אלה  )ג(,4בסעיף 

 קוט"ש למ"ר8 ..2של 

 עשה בהתאם להנחיות שיפורסמו באתר משרד האנרגיה8 יהדיווח י (2

תורכב מדיווח על סך האנרגיה הנצרכת ועל ממוצע צריכת האנרגיה של משרד  (4

בכל המבנים בהם המשרד משתמש, בבעלות המדינה האנרגיה למ"ר 

 8ותובשכיר

 - להטיל על משרד האנרגיה 8 3

לפרסם טיוטת מכרז להשכרת גגות שניתן יהיה להקים מתקנים לאנרגיה מתחדשת  8א

חודשים  6תוך בבמשרדי ממשלה להקמת מתקנים סולאריים לשימוש המשרדים 

 ותפרסם אותו באתר האינטרנט8

 לעמוד בראש הצוות ולפעול לקדם את החלטות הצוות8 8ב

 -במשרד האוצר להטיל על אגף תקציבים  8 9

, את תקציבם השנתי של כל המשרדים ואילך 2.29להפחית, החל משנת התקציב  8א

בסכום המתקבל מתעריף החשמל הכללי לתשלום  2.23לשנת ביחס לבסיס התקציב 

אחיד לקוט"ש כפול שטח מבני המשרד במ"ר כפול הפער בין ממוצע צריכת האנרגיה 

לבין היעדים הממשלתיים לצריכת , בשנה שקדמה לשנת התקציבשל המשרד למ"ר 

 28כאמור בסעיף לשנה הרלוונטית אנרגיה 

, 2.23עד  2.22בפריסה על פני השנים מלש"ח  1.6בסך  להתחייב הרשאה תקצבל 8ב

במשרדי הממשלה  צור אנרגיהיעבור פרויקטים של התייעלות בצריכת האנרגיה וי

ביצוע ל הפרויקט וכן וביחידות הסמך8 תקציב זה יכלול את עלות הניהול והבקרה ש

ולטובת מיפוי  בנכסי הממשלהסקרים לאיתור הפוטנציאל להתייעלות באנרגיה 

נכסי פוטנציאל גגות וחניות להתקנת פאנלים סולאריים ולאגירת אנרגיה ב

 הממשלה8

בין תקציב המשרדים  יחולקוההכנסות מפרויקטים מניבי הכנסות על נכסי ממשלה  8ג

יהם לקופת המדינה, בהתאם לנוהל שיפרסם אשר הפרויקטים מותקנים בנכס

 הצוות8

 להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר: 8 6

לפרסם נוהל אשר יאפשר למשרדים המעוניינים בכך לקבל אישור מחטיבת הנכסים  8א

בחשב הכללי למתן זכויות בגגות או בחניונים ליזם חיצוני לצורך הקמת מתקנים 
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 6תוך בנוהל זה יפורסם  משותף8פוטו וולטאים בשיטת השכרה או בשיטת מיזם 

   חודשים8

כל משרד  ,שנים ומעלה 6לחייב כי בכל חוזה שכירות חדש, אשר נחתם לטווח של  8ב

או מבנה ואין מגבלות טכניות רצוף במ"ר משטח  ..2ממשלתי העושה שימוש במעל 

למערכת החשמל בו המונעות או  למבנהחוזיות הנוגעות להסכם ההתקשרות, 

ישלם את חשבון החשמל שלו על פי , את צריכת החשמל שלו בנפרדמהמשרד למדוד 

 8 מדידת צריכת החשמל שלו בפועל

לעדכן, בתוך שנה ממועד קבלת החלטה זו, את מסמכי האפיון הטכני )המהווים חלק  8ג

ממכרזי המדף של מינהל הדיור הממשלתי ומשמשים לאיתור דיורים עבור משרדי 

מינהל הדיור הממשלתי להתקנת אמצעים הממשלה(, כך שתתווסף דרישה מצד 

 8 )ב(9 -)ב( ו4למניית צריכת החשמל כאמור בסעיף 

סוף מלגבש תכנית למעבר לתאורה חסכונית במשרדי הממשלה, ולפעול על פיה החל  8ד

 2.228שנת 

ליישם את התכנית להקמת מערכות אנרגיה מתחדשת בנכסי הדיור הממשלתי  8ה

התקציבים במשרד  הממונה עלהחשב הכללי ושתוצע על ידי הצוות ותאושר על ידי 

, בכפוף למגבלת התקציב הכולל של החלטה 12האוצר או מי מטעמם כאמור בסעיף 

 זו8 

לאפשר למשרדים לעשות שימוש במכרזים מרכזיים, לרבות סל יועצים, שמטרתם  8ו

 או התייעלות אנרגטית8 , אגירה יצור אנרגיהיהקמת מתקני 

 במשרד האוצר לפיה: לרשום את הודעת החשב הכללי 8 1

רכשו על ידי מנהל הרכב הממשלתי, יהיו י, רכבי נוסעים אשר י2.22החל משנת  (1

 רכשו גם רכבים חשמליים, בכפוףיבשיטת הנעה היברידית, וככל הניתן י

, למפרט הנדרש מהרכב לזמינות מספקת של עמדות טעינה במרחב הציבורי

 ולשיקולי כדאיות כלכלית8 

ירכש על ידי מנהל הרכב הממשלתי ינוסעים אשר  כבכל ר 2.29החל משנת  (2

יהיה רכב המונע בהנעה חשמלית, זאת בכפוף לזמינות דגמים בקטגוריות 

הרלוונטיות, לזמינות מספקת של עמדות טעינה ולשיקולים כלכליים8 ככל 

שהחשב הכללי במשרד האוצר ימצא כי יתאפשר מעבר מוקדם יותר לרכישת 

 דים את המעבר לפי שיקול דעתו8רכבים חשמליים בלבד, יק
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צור יימתקן חשב הכללי תהיה חובה להתקין לבינוי אשר כפוף לבכל מכרז  (4

אנרגיה מתחדשת, אלא אם כן קבע סגן החשב הכללי כי מסיבות כלכליות או 

 תפעוליות הנוגעות למכרז המסוים, אין להחיל את חובה זו8

אשר  בחשב הכללי, לתיהממש חטיבת הבינויעל ידי כרז חדש שיפורסם בכל מ (3

טעינת רכבים  אשר תאפשרתותקן תשתית  יכלול הקמת חניון או מקום חניה,

 8םיחשמלי

להטיל על הצוות, בהתייעצות עם נציג רשות החשמל, להגיש לאישור החשב הכללי  8 .

, תכנית להקמת 2.22התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמם, עד סוף שנת  והממונה על

י הדיור הממשלתי )לרבות גגות וחניונים( ולהקמת מערכות אנרגיה מתחדשת בנכס

8 אישור ויישום 2.29עד  2.22המערכות( בין השנים  –לאגירת אנרגיה במבנים אלה )להלן 

קבע, התכנית לא יהתכנית לא ידרשו החלטת ממשלה נוספת8 בכל מקרה ולכל יעד שי

התכנית תכלול את  ד(8)3תביא לחריגה מסך התקציב המוקצה בהחלטה זו כאמור בסעיף 

 הנושאים הבאים:

 8משרדי הממשלהמיפוי הפוטנציאל להקמת המערכות בכלל מבני  8א

 הצעת אופני המימון והביצוע של התקנת המערכות, לדוגמא: 8ב

הקמת מכרז למתן זכות שימוש ליזמים לזמן מוגבל בנכסי הדיור הממשלתי  (1

 ול לאוצר המדינה8 )לרבות גגות וחניונים( לטובת התקנת המערכות בעבור תגמ

לפנות לצוות לקבלת תקציב לפרויקטים בהתאם לאמור ולבצע את התקנת  (2

 המערכות בעצמו8 

, בין השאר באמצעות בשימושם הקמה עצמית של המשרדים על נכסים  (4

הוצאת מכרז על מתן אפשרות ליזמים להקים את המערכת על הנכס בעבור 

 תגמול8

 :פרויקטים תקצוב 8 9

צור יקט התייעלות או יהמעוניין לבקש תקציב לצורך פרוי כל משרד ממשלתי 8א

כל שנה קלנדרית עבור תקציב לשנה  באוגוסט של 41יום אנרגיה יגיש בקשה עד ל

 קבע על ידי הצוות ויפורסם באתר משרד האנרגיה8יהעוקבת, בהתאם לפורמט שי

השיקולים הצוות יקבע את חלוקת הכספים בין הפרויקטים, בין היתר, בהתבסס על  8ב

 הבאים:

 8יצור האנרגיה הצפוי לסכום הסיוע המבוקשיסכון או יהיחס בין הח (1
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 8היחס בין ההשקעה של המשרד מתקציבו להיקף הסיוע המבוקש (2

 8סכון התקציבי מהפרויקטיהיקף סך ההכנסה הצפויה או הח (4

 8קטישימות הפרוי (3

בגינם  יתכנו שיקולים הנוגעים לביצוע תקציב שאינו במסגרת החלטה זו אשר (9

 לא ניתן יהיה לתקצב בקשה מסוימת8 

  

הפחתה בתקציב הפרסום  - 82.21..18.של הממשלה מיום  299 החלטה מספר 
 הממשלתי

  
  
, שעניינה הפחתה 2.14במאי  14מיום  ..2מס'  ות הממשלהמ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלט 

באוגוסט  9מיום  466, מס' 2.13באוקטובר  1מיום  ...2בתקציב הפרסום הממשלתי, מס' 

 , לקבוע כי:2.19בספטמבר  4מיום  36.1מס' ו 2.11באוגוסט  29מיום  2991, מס' 2.19

לא  שלהלן פח א'בנסכל אחד מהגופים המנויים תקציב הפרסום של  2.22-ו 2.21ים בשנ 8 1

מהסכום השנתי אשר נרכש עבורם בפועל על ידי לשכת הפרסום  %.9על סך של  יעלה

 2.198ת הממשלתית בשנ

על ידי  ויאושרסכום העולה על הסך המרבי ימומן מתקציבו הקיים של אותו גוף כל   8א

 –)להלן  2.22בספטמבר  12הממונה על התקציבים במשרד האוצר וזאת עד ליום 

  (8האחרון לאישורהמועד 

לאחר המועד האחרון לאישור, כל הוצאה נוספת מעבר לסך המרבי תאושר על ידי  8ב

ועדת חריגים שהוקמה על ידי החשב הכללי והממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

בהתחשב בצרכיו הייחודיים של אותו גוף כפי שהוצגו לפי הוועדה ובלבד שהיא 

 .תמומן מתקציבו הקיים של אותו גוף

 2.19 תסך הוצאות הפרסום שנרכשו מלשכת הפרסום הממשלתית בשנמ %.9להפחית  8 2

על ידי הגופים הבאים, כך שיופחת מבסיס התקציב של כל אחד מהם בחוק התקציב 

 מפורט בנספח א'8כהסכום  2.21לשנת הכספים 

 סכומי ההפחתה בבסיס תקציבי משרדי הממשלה –נספח א' 

ות הפרסום בשנת מהוצא  50% שם סעיף קוד סעיף

 )אלפי ש"ח( 2.19

  95              נשיא המדינה ולשכתו 01
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  1,768         הכנסת 02

  21,155       משרד ראש הממשלה 04

  895            משרד האוצר 05

  2,787         משרד הפנים 06

  4,523         פניםההמשרד לביטחון  07

  3,658         משרד המשפטים 08

  1                מטה לביטחון לאומי 10

  1,812         הוצאות שונות 13

  311            אום הפעולות בשטחיםית 17

  34              רשויות מקומיות 18

  2,780         מדע, תרבות וספורט 19

  7,767         משרד החינוך 20

  552            המשרד לשירותי דת 22

משרד הרווחה  23

  400            ם החברתייםוהשירותי

  6,934         משרד הבריאות 24

  97              הרשות לניצולי השואה 25

  1,151         המשרד להגנת הסביבה 26

  389            משרד הבינוי והשיכון 29

  637            משרד העלייה והקליטה 30
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ופיתוח  משרד החקלאות 33

  1,401         הכפר

  1,183         משרד האנרגיה 34

  2,583         והתעשייה משרד הכלכלה 36

  6,658         כלכלה ותעשייה 38

  36              משרד התקשורת 39

 משרד התחבורה 40

  2,012         והבטיחות בדרכים

 ממשלתית למיםרשות  41

  86              ולביוב

  11              המרכז למיפוי ישראל 43

  2,235         רשויות פיקוח 54

  31              משרד הבריאות 67

 רשות האוכלוסין 68

  641            וההגירה

  594            שיכון 70

  2,503         מפעלי מים 73

 התחבורהפיתוח  79

  1,652         והבטיחות בדרכים

 

 .יובהר כי אין בהפחתה המוצעת בכדי למנוע העברת תקציב לפרסום המתחייב על פי כל דין
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הגבלת פעילות השיווק של קופות  - 82.21..18.של הממשלה מיום  296 החלטה מספר 
 החולים ותיקון החלטת ממשלה

  
 :ם י ט י ל ח מ 

, (ההנחיה –)להלן  אגף לפיקוח על קופות חולים במשרד הבריאותהנחיית הלרשום את  8 1

לפיה "הוצאות בגין פעילות ששעניינה "רישום הוצאות מוקדי השיווק בדוחות הכספיים" 

מוקדי השיווק הכוללת יצירת קשר וביצוע שיחות יזומות עם מבוטחי קופות אחרות תיכללנה 

 8הקופה" במסגרת מגבלת תקציב השיווק השנתי של

ח כהוצאות שיווק "מיליון ש 149-טרם ההנחיה הוציאו קופות החולים כלאור העובדה ש 8 2

של קופות החולים, כולל הוצאות  המרביתקציב השיווק  ,לאחר יישום ההנחיהופרסום ו

בתוספת מדד המחירים לצרכן  בלבדמיליוני ש"ח  37על  20218בשנת  יעמודמוקדי השיווק, 

 20218לשנת 

שהגידול הדמוגרפי החל כך  181.82.13מיום  2.66ס' ת הממשלה מהחלטסעיף ז' ב לתקן את 8 4

בשנה שקדמה לה לשנת עדכון הסל, הממוצע יעמוד על שיעור גידול האוכלוסייה  2.22משנת 

 82.9%8.בתוספת  כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שבאחריות קופות החולים ינוכו מהגידול הדמוגרפי של סל שירותי הבריאות  2.22בשנת  8 3

 ₪8מיליון  .9סכום של  4האמור בסעיף 

  

 
 מחליטים

 התאמות בתקציב משרד החינוך – 8..2.21.18של הממשלה מיום  .29 החלטה מספר 
  
, כך 1991-)א( לחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז3לתקן את סעיף  ם, י ט י ל ח מ 

 תידחה בארבע שנות לימוד משנת הלימודים התשפ"ג לשנת הלימודים התשפ"ז8שהחלתו של החוק 

  

ייעול מערכת תעריפי האוטובוסים  - 82.21..18.של הממשלה מיום  299 החלטה מספר 
 ותיקון עיוותים היסטוריים

 וכח הרצון לייצר מדיניות מחירים פשוטה ושקופה לנוסעות ונוסעי התחבורה, נם י ט י ל ח מ 

 :תהציבורית, היקף הסובסידיה הרחב ועל רקע ריבוי התעריפים בתחבורה הציבורי

 ימים ממועד החלטה זו, .6, בחלוף לפנות והבטיחות בדרכים להטיל על שרת התחבורה 8 1

שמונתה לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,  משרדית-ןהבילוועדת המחירים 

 ר האוצר ולשרת התחבורה והבטיחות בדרכים על, על מנת שתבחן להמליץ לש1996-"והתשנ

לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה תיקונים בתעריפים, בצורה מדורגת, 

שיביאו בין היתר  4..2-"ג התשסבקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, 
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 התיקונים את תבחן זאת ובכללליצירת מדיניות מחירים, כלל ארצית, אחידה ופשוטה, 

 :הבאים

הנסיעה הבודדת בכרטיס "רב קו", למתכונת זהה לזו של  בסיס חישוב תעריפי תיקון 8א

תעריפי הנסיעה באמצעי תשלום מתקדם, באופן שבו יהיו עד עשרה תעריפים אחידים 

 מבוססי מרחק8

 8)"היסטוריים"( ייחודיים נסיעה הסדרי ביטול לרבות, חדשה הנחות מדיניות קביעת 8ב

 כרטיס הרב קו8  בטעינתהנחת ערך הצבור שניתנת  ביטול 8ג

  

 הפנמת עלויות סביבתיות ומיסוי ירוק – 82.21..18.של הממשלה מיום  .26 החלטה מספר 
  
  
על את משק יובמטרה לי .2.1בינואר  11מיום  4411מס'  , בהמשך להחלטת הממשלהמ ח ל י ט י ם 

את השימוש בדלקים בתעשייה ולצמצם פליטות זיהום האוויר וגזי חממה,  האנרגיה ולצמצם

 לנקוט בצעדים הבאים:

כך שהדרישה , 2.16-התשע"ז ,להטיל על שר האוצר לתקן את צו הבלו על דלק )פטור והישבון( 8 1

תחנות  29ימחק, ובמקומה תישאר הדרישה להקמת גז טבעי תבתחנות תדלוק  29להקמת 

 סולר8תדלוק בתחליפי 

ביולוגים  דלקים"גז טבעי, עמדות טעינה חשמליות, מימן, או  :"סולר תחליףזה, "לעניין 

 161.98-ו     9141כהגדרתם בתקן ישראלי מספר  "מתחדשים

צו  - )להלן 3..2-התשס"ד     להטיל על שר האוצר לתקן את צו הבלו על דלק )הטלת בלו(,  8 2

צו  - להלן) 2.11-ומס קנייה על טובין, התשע"ז הטלת בלו(, ואת צו תעריף המכס והפטורים

 ביודיזל בסולר תוכר כסולר ותהיה חייבת במס כסולר8 1%, כך שתערובת המכילה עד (התעריף

תעריף, כך שיוטל הואת צו  הטלת בלולרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו לתקן את צו  8 4

 על תחליפי דלק כדלקמן, מס בגובה המס המוטל על סולר:

סים וחומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, המתאימים לשמש להנעת רכב או ממי 8א

 כחומר בעירה, בפני עצמם או בתוך תערובת8 

 שמני סיכה8  8ב

לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו לתקן, באישור ועדת הכספים, את צו הבלו על דלק  8 3

 טור מותנה ממס למפעליואת צו התעריף, כך שייקבע פ ,9..2-)פטור והישבון(, התשס"ה

בתחליפי דלק כחומרי גלם בתהליך הייצור  עבור רשימה של תעשיות המשתמשות תעשייה

הפטור על תחליפי הדלק לתעשיות יוגבל לשימוש אשר אינו לצורך הפקת  א48כאמור בסעיף 
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וכמו כן יינתן בתנאי שהמוצר הסופי שלצורך ייצורו נדרש או שימון, ניקוי , אנרגיה, שטיפה

 8יה )לרבות תחליף דלק(ינקטור אינו בגדר דלק חב בלו או מס הפ

  

פעמיים -הפחתת השימוש בכלים חד - 82.21..18.של הממשלה מיום  261 החלטה מספר 
 מפלסטיק

  
  
פעמיים מפלסטיק לאור ההשפעות -חד על מנת להפחית את השימוש בכלים מ ח ל י ט י ם, 

 :תם ובסילוקםצריכב ם,הסביבתיים הכרוכים בייצור החיצוניות השליליות והנזקים

ה בהתאם לסמכותו לפי ימס קני, 2.21 באוגוסט 41עד ליום  ,להטיל על שר האוצר לקבוע 8 3

קשיות,  צלחות, קערות, כוסות,, על 1992-תשי"בהיה )טובין ושירותים(, ילחוק מס קנ 4סעיף 

 8מכילים פלסטיקהטיק או פעמיים העשויים מפלס-סכינים, מזלגות, כפות וכפיות חד

 ש"ח לק"ג8 המס יחול גם ביבוא אישי של טובין אלה8  11גובה המס יעמוד על  8 9

פעמיים בהתאם לרף עובי מקסימלי, כמפורט -יוגדרו כחדלעיל  1המנויים בסעיף כלים ה 8 6

 להלן:

 מ"מ8 2עד  –כוס, צלחת וקערה  8א

 מ"מ8 182עד  –מזלג, סכין, כף וכפית  8ב

 מ"מ8 1עד  –קשית  8ג

 פעמיים8-כחד יוגדרו, עובי בכל)קלקר(,  מוקצף מפולימר עשויים אשר 1 בסעיף המנויים כלים 8 1

 2.228בינואר  1יה כאמור בהחלטה זו יוטל לא יאוחר מיום ימס קנ 8 .

  

חיזוק מערכת הבריאות הציבורית תוך  - 82.21..18.של הממשלה מיום  262 החלטה מספר 
 המערכת הפרטיתגילום ההשפעות החיצוניות של 

  
ם, לצורך חיזוק מערכת הבריאות הציבורית ונוכח ההשפעות החיצוניות של המערכת  י ט י ל ח מ 

 :הפרטית על מערכת הבריאות הציבורית

על כל תשלום לרופא או למוסד רפואי יוטל היטל  2.22בינואר  1יום מלקבוע בחוק כי החל  8 1

הפעילות(, על בסיס  –ניתוחים וייעוץ )להלן התשלומים( בגין פעילות פרטית של  –)להלן 

 העקרונות הבאים:
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מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח, כשהפעילות מכוסה על ידה,  %.4היטל בשיעור של  8א

מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות  %.1היטל בשיעור של 

בשיעור של  , והיטלשב"ן או תכניות השב"ן( כשהפעילות מכוסה על ידן –החולים )להלן 

מהמוסד הרפואי הפרטי בו מבוצעת הפעילות כשמבוצעת  מהתשלומיםייגבה  %.4

שאינה מכוסה על ידי חברת ביטוח או על ידי תכניות על ידי אזרח ישראלי, פעילות 

 השב"ן8 

  משרד הבריאות יגבה את ההיטל להכנסות המדינה8 8ב

המחיר ששולם לצוות רפואי ולמוסד חולים תחוייבנה לדווח על החברות הביטוח וקופות  8ג

שיש לגביו  זכאות למימון  וחרפואי בעד ניתוח שבוצע במימון פרטי, וזאת לגבי סוג נית

ציבורי, לרבות מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם 

 .וכן כל נתון אחר שידרוש משרד הבריאות לצורך גביית ההיטל האמור

רפואי יחוייב לדווח על מחירים של ניתוחים שבוצעו במימון פרטי בתחומו אשר מוסד  8ד

הם אינם מכוסים על ידי חברת ביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים 

לרבות מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם, וכן כל 

 .ורך גביית ההיטל האמורנתון אחר שידרוש משרד הבריאות לצ

לצורך גביית ההיטל האמור, תינתנה לחשב משרד הבריאות סמכויות גבייה בהתאם  8ה

 לפקודת המיסים )גבייה(8

לא שולם ההיטל במועד ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק  8ו

 , עד למועד תשלומו19618-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

, לקבוע כי במקום האמור בסעיף 2.21באוגוסט  .1בריאות רשאים עד ליום שר האוצר ושר ה 8 2

, ההיטל יוטל על המוסד הרפואי הפרטי בו מבוצעת הפעילות, בלי קשר לשאלה האם 1

 הפעילות מכוסה על ידי חברת ביטוח, על ידי תכניות השב"ן או אינה מכוסה כלל8 

לרופא או לבעל מקצוע אחר, בעד שירות , כך שכל תשלום .193לתקן את פקודת בריאות העם,  8 4

רפואי שביצע בתחומי מוסד רפואי, בין שהרופא או בעל המקצוע הוא עובד המוסד הרפואי 

 .ובין שאינו עובדו, ישולם לרופא או לבעל המקצוע על ידי המוסד הרפואי בלבד

 תקנים8 9לשם יישום החלטה זו יינתנו למשרד הבריאות  8 3

לחוק ביטוח  .1ורות לקופות החולים בהתאם לסמכותו לפי סעיף להנחות את שר הבריאות לה 8 9

יום התאמות בתכניות השב"ן, בין היתר, כך  .6, לבצע תוך 1993-בריאות ממלכתי, התשנ"ד

שיוסרו מתכניות אלה שימושים שאינם נמצאים בתעדוף גבוה מבחינת יעילותם הרפואית, 
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ר שנגבים בתכניות אלו כתוצאה וזאת על מנת שלא יהיה צורך בהגדלת סכום דמי החב

 8 1מההיטל האמור בסעיף 

 בין תוסכםמשרד הבריאות ומשרד האוצר יעריכו מהו סכום ההיטל שייגבה ובהתאם  8 6

  8בקהילה םוייעוציי ציבוריים חולים בבתי לניתוחים תורים קיצורלהמשרדים  תכנית 

  –לעניין החלטה זו 

 ;1993-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד .1בסעיף לפי הגדרתם  –"שירותי בריאות נוספים" 

ג לפקודת 23עיף כהגדרתם בס –"חברת ביטוח", "מוסד רפואי", "מימון ציבורי", "קופת חולים" 

 193.8בריאות העם, 

 כל מימון שאינו מימון ציבורי8 –"מימון פרטי" 

  

 קידום אורח חיים בריא – 82.21..18.של הממשלה מיום  264 החלטה מספר 
  
מ ח ל י ט י ם, על מנת לצמצם את התחלואה העודפת הנגרמת מצריכת משקאות מתוקים עתירי  

 :רסוכר ומשקאות המכילים ממתיקים מלאכותיים וטבעיים המזיקים לבריאות הציבו

, 1992-תשי"בהיה )טובין ושירותים(, יאת שר האוצר להטיל מתוקף סמכותו בחוק מס קנ להנחות

 משקאות להכנת ואבקות ותרכיזים פירות מיציומיכלי  מתוקים משקאותמיכלי  על היקני  מס

 :כלהלן, מתוקים

מס שקלי  סוג משקה

לליטר 

 משקה

מס שקלי 

לליטר 

תרכיז 

להכנת 

 משקה

מס שקלי 

לקילוגרם 

אבקה 

להכנת 

 משקה

משקאות מתוקים בהם שיעור 

-גרם ל 9-מ שווה או גבוההסוכר 

 מ"ל משקה  ..1

 ח"ש .18 ח "ש .18 ש"ח 184

משקאות מתוקים בהם שיעור 

מ"ל  ..1-גרם ל 9-מ נמוךהסוכר 

משקה, משקאות מתוקים 

המכילים חומר ממתיק אחר, וכן 

מיצי פירות בהם שיעור הסוכר 

 מ"ל משקה ..1-גרם ל 9-מ גבוה

 ח"ש 382 ח "ש 382 ח"ש 81.
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 8אלכוהוליים למשקאות מתייחס ואינ 1אמור בסעיף ה

  –לעניין החלטה זו 

 , כולל ממתיק טבעי;תוסף מזון שנועד להקנות טעם מתוק למזון –" אחר ממתיק חומר"

 כל אחד מאלה: -"מתוקים"משקאות 

-משקאות לא ;מים מינרליים ומי סודה, המכילים תוספת של סוכר או של חומר ממתיק אחר 8 1

 ר;כוהליים המכילים סוכר או חומר ממתיק אח

 תרכיזים ותמציות מרוכזות המכילים סוכר או חומר ממתיק אחר להכנת משקה;  8 2

 אבקות המכילות סוכר או חומר ממתיק אחר להכנת משקה מתוק; 8 4

 משקה העשוי מפרי בלבד וכן מיצי פירות מרוכזים העשויים מפירות בלבד;  – "מיצי פירות"

 ;1992-תשי"בהה )טובין ושירותים(, ימס קניכהגדרתו בחוק  –" יהיקנ מס"

 8 כוהליים–ים הנמצאים במזון, למעט רבוכרס–ים והדווכרס–סך כל החד –" סוכר"

  

צעדים לתיקון  -מיסוי מקרקעין  - 82.21..18.של הממשלה מיום  263 החלטה מספר 
 עיוותי מס ולהגדלת היצע הדיור

  
לתקן עיוותי מס קיימים המביאים על מנת להגדיל את היצע יחידות הדיור וכדי  ם, י ט י ל ח מ 

 לעליית מחירי הדירות:

 (,מקרקעין מיסוי חוק –)להלן  1964-לתקן את חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג 8 1

 באופן הבא:

א כך שיקבע כי מי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים, ומוכר דירת .3לתקן את סעיף  8א

( 2א)ב.3מוטב של מס השבח לפי סעיפים  מגורים אשר בנה עליה לא יוכל ליהנות מחישוב

( לפי העניין )ליניאריות חדשה(, אלא אם הוציא היתר בנייה לדירה, כמשמעותו 4א)ב.3או 

 2.238בדצמבר  41, עד ליום 1969-תשכ"היה, היבחוק התכנון והבנ

עדת הכספים יוכל י מקרקעין כך ששר האוצר באישור וא לחוק מיסו16לתקן את סעיף  8ב

 להגיש באופן מקוון כל מסמך הנדרש להגיש לפי אותו חוק8   לקבוע שיש
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לקצר את התקופה בה מי שרכש דירה יוכל להחזיק בדירת מגורים אחרת שהייתה דירתו  8ג

 היחידה עד למועד רכישת הדירה, אך להיחשב כבעלים של דירה יחידה:

מכרת יראו את הדירה הנ( לחוק מיסוי מקרקעין בה 1ג)39לקצר את התקופה בסעיף  (1

כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, 

 חודשים שקדמו למכירה8 12-ל נרכשה כתחליף לדירה הנמכרתם שדירת מגורי

( לחוק מיסוי מקרקעין שלאחר רכישת דירה בה 2ג()1)ג9לקצר את התקופה בסעיף  (2

עד למועד רכישת הדירה יהנה מי שמכר דירת מגורים אחרת שהייתה דירתו היחידה 

 חודשים8 12-משיעורי מס רכישה עבור רוכש דירה יחידה ל

לבטל את הפטור מחובת דיווח הקיימת ליחיד שיש לו דמי שכירות מתחת לתקרה כאמור  8 2

, ולקבוע, שחלף .199 -חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(, תש"ןב

מור יהיה חייב בחובת דיווח רק על פרטים לגבי הדירה וגובה הגשת דוח שנתי מלא, יחיד כא

 דמי השכירות ששולמו8

  

העברת נתונים פיננסים לרשות  - 82.21..18.של הממשלה מיום  269 החלטה מספר 
 המיסים לטובת שיפור הליכי שומה

  
 ', שעניינה חקיקת מס2.19באוגוסט  9מיום  496מס'  ת הממשלה, בהמשך להחלטם י ט י ל ח מ 

סים יולהגברת האכיפה )אמצעים לאכיפת תשלום מ מיסיםובהמשך להצעת חוק להעמקת גביית ה

(, ולאור השינויים החוק הצעת -)להלן  2.19-ולהרתעה מפני הלבנת הון()תיקוני חקיקה(, התשע"ה

והגידול בשימוש באמצעים  םהדיגיטליי וםהטכנולוגיים שחלו בשנים האחרונות באמצעי התשל

, את הצעת החוק בשינויים 2.22-2.21אלה, להגיש מחדש, במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 

 להצעת החוק כדלקמן: 1שלהלן, לתקן את סעיף 

ביולי בכל  19-בינואר וב 19-בכל חודש" יבוא "ב 19-ב)א( המוצע, במקום "עד ה131בסעיף  18

 שנה"8

באופן שיוסיף להגדרה גופים פיננסיים שפעילותם  "פיננסי גוף" ההגדרהלתקן את  28

הפיננסית  היא שירות לניהול חשבון עסקי לתשלום או לקבלת תשלומים, בהתאם 

 לתכליות הצעת החוק8

לבחון את הצורך בתיקון הגדרת חשבון עסקי בהתחשב בין היתר גם בהיבטי הגנה על  48

 ק8 הפרטיות ובהתאם להגשמת תכליות הצעת החו

לקבוע כי גוף פיננסי וסולק יהיו חייבים לידע את כלל בעלי החשבונות העסקיים על אודות  38

חובת הדיווח האוטומטי וכן יהיו חייבים ליידע לקוח עסקי כאמור, בעת פתיחת חשבון 

 עסקי8
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להוסיף לפרטים הנכללים בדיווח של גוף פיננסי או סולק, במסגרת הדיווח האוטומטי,  98

מים שהוצאו מהחשבון העסקי בששת החודשים שקדמו לחודש שבו את סך כל הסכו

  8מוגש הדיווח

לקבוע הוראות בעניין השימוש והניהול של המידע המתקבל במסגרת הדיווח האוטומטי  68

 :לפיהן

המידע שיתקבל ישמש רק לצרכי ביקורת ועריכת שומות בכלל מערכי המס, וכן  8א

 קי מס בהתאם לסייגים שיקבעו8ישמש לצרכי אכיפה פלילית של עבירות לפי חו

לא יתאפשרו עיבוד, שימוש או צפייה בפרטי המידע שהתקבלו לפי סעיף זה אלא  8ב

 רשות המיסים העוסקים בתחומים המנויים בסעיף קטן )א(,בידי בעלי תפקידים ב

 8 ואשר חתמו על התחייבות לשמירה על סודיות המידע

ילוי תפקידו או במהלך עבודתו אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה, תוך כדי מ 8ג

ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לפי הוראות סעיף 

 .זה או לפי צו בית משפט

המידע המתקבל יימחק מיד לאחר חלוף תקופת הזמן בה הוא דרוש לצורך הגשמת  8ד

 תכליות הדיווח בהתאם לדין8

המתקבל והשימוש בו יעשו בדרך  מערך איסוף וקליטת הדיווחים, שמירת המידע 8ה

שתמזער את הסיכון לפגיעה בפרטיות נושאי המידע ואת סיכוני אבטחת המידע 

( 1ג)יז()131המועבר והנשמר, ושר האוצר יקבע הוראות לעניין זה בהתאם לסעיף 

 להצעת החוק8 

לקבוע כי המנהל יהיה רשאי לדרוש מידע גם מסולק, באותו האופן בו נדרש מידע מגוף  18

 ג להצעת החוק1318פיננסי בהתאם לסעיף 

 סים, אחת לשישה חודשים, לפיהן: ילקבוע חובות דיווח על רשות המ 8.

תדווח ליועץ המשפטי  מיסיםרשות ה -ביחס למידע המתקבל מהדיווח האוטומטי  8א

לממשלה ולוועדה מוועדות הכנסת, שקבעה ועדת הכנסת, על המידע המתקבל 

מהדיווח האוטומטי, ובין היתר בדבר מספר הדיווחים שהתקבלו, השימוש שנעשה 

במידע שהועבר, תוך התייחסות לשיעור הדיווחים שנעשה בהם שימוש בחקירה 

תבי אישום, מידת התרומה של השימוש בלבד, ושיעור הדיווחים שהובילו להגשת כ

במידע לקידום ההליך הפלילי ולחומרת הענישה, ככל שהיתה, מידת התרומה של 

 השימוש במידע לגובה השומה, ככל שהיתה8
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תדווח ליועץ  מיסיםרשות ה -ביחס למידע המתקבל במסגרת דרישת המידע  8ב

המשפטי לממשלה ולוועדה מוועדות הכנסת, שקבעה ועדת הכנסת, בדבר המידע 

המתקבל במסגרת דרישת המידע, ובין היתר על מספר הדיווחים שהתקבלו 

ג)טז( 131והשימוש שנעשה במידע שהועבר באופן דומה לסוג הדיווח בהתאם לסעיף 

 להצעת החוק בשינויים המחויבים8

  

 מניעת הונאות בתחום הדלק - 82.21..18.של הממשלה מיום  266 ספר החלטה מ
  
לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו לתקן את תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות  מ ח ל י ט י ם, 

, וצו הבלו 1919-תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו תקנות מס הכנסה(, -)להלן  1999-רכב(, התשנ"ה

לא יותרו  2.22בינואר  1, על מנת לקבוע כי החל ביום 9..2-על הדלק )פטור והישבון(, התשס"ה

ניכוי הוצאות ששולמו בשל רכישת דלק המשמש להנעת כלי רכב, ניכוי מס תשומות שמתחייב בו 

בלו ששולם על דלק המשמש להנעת כלי עוסק בשל רכישת דלק המשמש להנעת כלי רכב והישבון 

מכשיר למדידת תצרוכת  ,הניכוי או ההישבון שלגביו נתבע רכב, לפי העניין, אם לא הותקן ברכב

 לתקנות מס הכנסה8 9ומספר הקילומטרים, כאמור בתקנה  הדלק

  

 מודל הקצאת חשבוניות – 82.21..18.של הממשלה מיום  261 החלטה מספר 
  
 י ם: מ ח ל י ט 

הוראות לצורך מניעת מעשי לקבוע על מנת  ,1919-לתקן את חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 8 1

 מרמה בתחום החשבוניות הפיקטיביות, כדלקמן:

שקלים חדשים,  ...,9בעסקאות שמחירן סים תקצה מספרים לחשבוניות מס ירשות המ 8א

 או יותר,  לבקשת עוסק8

לא ניתן יהיה לנכות מס תשומות בשל חשבונית שלא הוקצה לה מספר כאמור , בגין  8ב

 שקלים חדשים או יותר8  ...,9עסקה שמחירה 

סים בבקשה לקבלת  מספר הקצאה לחשבונית , בעסקה יעוסק יחויב בפניה לרשות המ 8ג

 שקלים חדשים או יותר, על פי דרישת הרוכש8  ...,9שמחירה 

 ואילך8 2.24בינואר  1יחולו מיום  1מור בסעיף וראות כאהלקבוע כי ה 8 2

  

 צמצום השימוש במזומן – 82.21..18.של הממשלה מיום  .26 החלטה מספר 
  
, שעניינה צמצום 2.14בספטמבר  11מיום  139מס' ות ממשלה בהמשך להחלט ,ם י ט י ל ח מ 

, שעניינה אימוץ המלצות הוועדה לבחינת 2.13באוקטובר  22מיום  2119השימוש במזומן ומס' 
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)ב( לחוק 44צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי ומכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 

, (" או "החוק"ום השימוש במזומןהחוק לצמצ" –)להלן  .2.1-לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח

ולאור השינויים הטכנולוגיים שחלו בשנים האחרונות,  לתוקף, לאור חלוף הזמן ממועד כניסתו

 :הגידול במגוון הפתרונות להעברת כספים באמצעים דיגיטליים זה ובכלל

יום,  לתיקון התוספת  .4להטיל על שר האוצר, שר המשפטים ושרת הכלכלה, לפעול, תוך  8 3

 :2.22באוגוסט  1הראשונה בחוק לצמצום השימוש במזומן כך שהחל מיום 

 שקלים חדשים; ...,6( יהיה 1הסכום הנקוב בפרט ) 8א

שקלים חדשים, למעט לעניין סכום שמשלם אדם  ...,19( יהיה 2הסכום הנקוב בפרט ) 8ב

 8שקלים חדשים ...,.9שאינו עוסק בעד רכישת כלי רכב שייוותר 

, 19.9-, התשמ"ומנהליותם לפעול להתקנת תקנות לפי חוק עבירות על שר המשפטי להטיל 8 9

לחוק לצמצום השימוש  21-ו .2 סעיפיםבאופן שייקבע שיעור קנס מנהלי על עבירות לפי 

ושיעור  במזומן, בשיעור זהה לשיעור העיצום הכספי המוטל על עוסק בגין ביצוע אותן הפרות,

המקבלים תשלום במזומן כשכר עבודה, וזאת קנס מנהלי שונה ביחס לעובדים בשכר נמוך 

בטווח הסכומים שייקבע אשר קבלתם עם תיקון התוספת הראשונה לחוק לצמצום השימוש 

 , תהווה עבירה8 1במזומן כאמור בסעיף 

להטיל על שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, שר הביטחון ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת  8 6

יום מיום אישור החלטת הממשלה, להאריך  .9ול, תוך לפע , חוק ומשפט של הכנסת,החוקה

, את תקופת הוראת השעה הקבועה לצמצום השימוש במזומן )ב( לחוק32בצו, כאמור בסעיף 

8 מיום פקיעת הוראת השעה , לתקופה של שנהלצמצום השימוש במזומן לחוק )א(32בסעיף 

ום אישור החלטת מי ימים .9 תוךהשרים רשאים לא לפעול להארכת הצו כאמור, אם 

 23 מיום 3837' מסהחברה הממשלתית שהוקמה מכוח החלטת ממשלה  תופעל הממשלה,

תושבי עובדים לשיבטיח העברת תשלומים ואפשרי  ישיםשתהווה פתרון  כך, .2.1במאי 

, כדין בישראל השוהיםהמועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים, או שטחי האזור 

 כדין8בהיתר שהייה למטרת עבודה 

 בבעיית לטיפול הצעדים בחינת ענייןעבודת המטה ב אש הממשלהר במשרדלקבוע כי תושלם  8 1

 הנוגעים בדבר8 והרשויות הגופים, בהיוועצות עם יתבהער בחברה המזומנים ריבוי

, והתעשייה ובהשתתפות נציגי משרד הכלכלהממשלה האש יוקם צוות בראשות נציג משרד ר 8 .

ורשות המסים8 הצוות יגיש את המלצותיו לשר המשפטים משרד המשפטים, משרד האוצר 

, על תשלומי שכר במזומן לעובדים 2ימים לגבי שיעור הקנס המנהלי כאמור בסעיף  .6תוך 

 בעלי שכר נמוך8
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חובת תשלום מס עם קבלת שומה  - 82.21..18.של הממשלה מיום  269 החלטה מספר 
 סופית

  
 :כדלקמן לפעול, האכיפה והגברת הגביה הליכי ייעול לצורך ,ם י ט י ל ח מ 

-(, חוק מס ערך מוסף, התשל"והפקודה -לתקן את פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן  8 1

)להלן  1964-(, וחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"גחוק מס ערך מוסף -)להלן 1916

המחוזי על החלטת פקיד  (, באופן שיקבע כי הגשת ערעור לבית המשפטחוק מיסוי מקרקעין -

הגשת לחוק מס ערך מוסף או  4.לפקודה, על החלטת המנהל לפי סעיף  194השומה לפי סעיף 

)ב( לחוק מיסוי מקרקעין, לא תדחה באופן 91על החלטת המנהל לפי סעיף ערר לוועדת ערר 

מלא את חובת תשלום סכום המס שנקבע על ידי פקיד השומה או המנהל בהחלטה בהשגה עד 

יעמוד  הסכום לתשלוםלהחלטת בית המשפט המחוזי או החלטה של ועדת הערר לפי העניין, 

, ת פקיד השומה או המנהל כאמורשנקבע בהחלטהמס ששנוי במחלוקת מסכום  %.4על 

 בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

מחזור הנישום לפי פקודת מס הכנסה או מחזור העוסק לפי חוק מס ערך מוסף עומד על  8א

 יון ש"ח לפחות לאחת משנות המס בעניינה ניתנה החלטה בהשגה בהליך;מיל .2

מיליון ש"ח  .2סכום המס השנוי במחלוקת שנקבע בהחלטה בהשגה בהליך עומד על  8ב

 לפחות8  

החלטה בהשגה שניתנה לגבי כל שנות המס להן  -" בהליך בהשגה החלטהלעניין החלטה זו, " 8 2

הוצאו שומות באותו מועד8 החלטות בהשגה יחשבו באותו מועד גם אם נערכו בפרק זמן של 

 יום זו מזו8  .4

  

הגברת הפיקוח על שימוש במטבע  -  82.21..18.של הממשלה מיום  .21 החלטה מספר 
 וירטואלי

  
: כדלקמן לפעולים, יייעול גביית המס הנובע משימוש במטבעות וירטואללצורך , ם י ט י ל ח מ 

 החזיק, .1, או שילדו שגילו אינו עולה על לתקן את פקודת מס הכנסה על מנת לקבוע כי מי שהחזיק

אלף שקלים חדשים או יותר, או  ..2מטבע וירטואלי בשווי של  ,ביום אחד או יותר בשנת המס

הכולל טופס  141יחויב בהגשת דוח לפי סעיף  ,קלים חדשים או יותרש אלף ..2עלות רכישה של 

 8ובו פרטים שקבע שר האוצר לעניין השימוש במטבע וירטואלי
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פריסת המועדים להמשך עבודת  -  82.21..18.של הממשלה מיום  211 החלטה מספר 
 ההנגשה

  
במהלך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ם, לנוכח קשיים וחסמים שונים שעלו  י ט י ל ח מ 

חוק שוויון זכויות  –)להלן  .199-תשנ"חהעם מוגבלות,  בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים

 לאנשים עם מוגבלות(: 

  , ואת התקנות שהותקנו מכוחו, באופן הבא:עם מוגבלות לתקן את חוק שוויון זכויות לאנשים 8 1

בדצמבר  41להאריך עד ליום מחובות הנגישות החלות עליה,  19%בכפוף לעמידה בביצוע  8א

רשות המבנים שטרם הונגשו באת המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה לעניין  2.22

לקבוע כי שר המשפטים ו ,לטור א' לתוספת שלישית א' לחוק 1ציבורית המנויה בפרט 

עד  מועד זהה והבריאות של הכנסת, להאריך, בצו, רשאי, באישור ועדת העבודה, הרווח

 2.248 ביוני .4ליום 

את המועדים להנגשה של מבנים  418482.22שנים מיום  3להאריך לתקופה שלא תעלה על  8ב

רשות ט לחוק, לעניין 19, החייבים בנגישות לפי סעיף קיימים ומקומות שאינם בניינים

 פן הבא:ציבורית המנויה בתוספת השלישית לחוק, באו

מבנים קיימים ומקומות שאינם בניינים שטרם הונגשו )להלן לעניין מועדי הנגישות  (1

 בהתמלא התנאים הבאים: 418482.24ליום ( יידחו מקומות שחייבים בהנגשה –

הרשות המקומית פרסמה ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות עד ליום  (א

ט לחוק8 19י סעיף לפ שחייבים בהנגשהאת רשימת כל המקומות  418482.22

 הרשימה תועבר למשרד הפנים ולנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תפרט הרשות האם המקום מקום שחייב בהנגשה 8 לגבי כל (הנציבות –)להלן 

נגיש, ואם אינו נגיש מתי יונגש ומהי הנגישות החלופית הניתנת עד להשלמת 

המועד להשלמת  ,ה האמורהכלל ברשימנשלא שחייב בהנגשה ההנגשה8 מקום 

 418482.228חובת הנגישות לגביו יהיה 

, באופן שבכל שחייב בהנגשההרשות המקומית תקבע מועד להנגשה לכל מקום  (ב

, ובלבד שהתכנית תבטיח כי עד שחייבים בהנגשה מהמקומות 29%שנה יונגשו 

תושלם ההנגשה במבנים ומקומות שבהם ניתן שירות קהילה,  418482.23ליום 

לשירותים חברתיים, אגף  ות, מחלקבניין העירייהרבות וספורט )ובכלל זה: ת

 חינוך, חוף ים, אולם תרבות, בריכה עירונית, בית עלמין(8 

יצורף תצהיר ראש הרשות המעיד על כך שהרשות כאמור בס"ק )א( לדיווח  (ג

המקומית הקצתה לנושא הנגישות תקציב בשיעור שיאפשר עמידה בחובותיה 

 8באותה שנהה זו לפי החלט
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לגבי רשות  418482.23ליום  וידחמקומות שחייבים בהנגשה לעניין מועדי הנגישות  (2

ותעביר  ,מקומית שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית

רשימה מעודכנת לפי הפרטים בסעיף  ,418482.24למשרד הפנים ולנציבות, עד ליום 

לפחות  29%חובה להנגיש בשנה זו המעידה על כך שהושלמה ה ()א(1)ב()1

לגבי שנת  ()ג(1"ק )8 הפרסום יכלול תצהיר כאמור בסמהמקומות שחייבים בהנגשה

2.238 

לגבי רשות מקומית  418482.29המועד שבו תחול החובה במלואה ידחה ליום  (4

למשרד הפנים שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית, ותעביר 

 ()א(1)ב()1רשימה מעודכנת לפי הפרטים בסעיף  ,418482.23 , עד ליוםולנציבות

שחייבים לפחות מהמקומות  29%המעידה על כך שהושלמה החובה להנגיש בשנה זו 

וכי הושלמה ההנגשה בכל המקומות שיועדו למבנים שבהם ניתן שירות בהנגשה 

 2.298לגבי שנת ()ג( 1בס"ק )פרטני לתושב8 הפרסום יכלול תצהיר כאמור 

לגבי רשות מקומית  418482.26מועד שבו תחול החובה במלואה ידחה ליום ה (3

למשרד הפנים שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית, ותעביר 

 ()א(1)ב()1רשימה מעודכנת לפי הפרטים בסעיף  ,418482.29, עד ליום ולנציבות

לפחות8 הפרסום  מהמקומות 29%המעידה על כך שהושלמה החובה להנגיש בשנה זו 

 2.268לגבי שנת ()ג( 1בס"ק )יכלול תצהיר כאמור 

רשות מקומית לא תתקשר לצורך מתן שירות במבנה שאינו  418482.22החל מיום  (9

 עומד בדרישות הנגישות לפי הדין החל על אותו מקום )בניין קיים או חדש(8

להאריך בשלוש שנים את מועדי ההנגשה שנקבעו לחייבים במערכת הבריאות לשנים  8ג

, בהתאם למנגנון פריסת המועדים והדיווח כפי שנקבעו בצו שוויון זכויות 2.21-ו .2.2

לאנשים עם מוגבלות )הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים(, 

 41לואה לעניין חייבים כאמור תחול ביום , באופן שחובת הנגישות במ2.19-התשע"ט

 2.238בדצמבר 

( )שיפור מנגנוני אכיפה(, 19הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס'  8 2

לחן הכנסת ותונח על ש 18.82.21שאושרה בוועדת השרים לחקיקה ביום  2.21-התשפ''א

  2.228-ו 2.21במועד הנחתו של חוק התכנית הכלכלית לשנים 

  

קידום שיתוף הפעולה של ממשלת  – 82.21..18.של הממשלה מיום  212 חלטה מספר ה
 ישראל עם הקרן הקיימת לישראל

  
 קק"ל(, –ם, לצורך קידום שיתוף הפעולה הממשלתי עם הקרן הקיימת לישראל )להלן  י ט י ל ח מ 

לשם התכנסות למסגרות נדרשות התאמות ולאור הצורך בקידום פרויקטים משותפים וכן לצורך 

 , כדלקמן:2.22-ו 2.21ים הפיסקליות לשנ
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 וגובה המדינה תקציב על והשפעתו הקורונה משבר בשלאת הודעת יו"ר קק"ל כי  לרשום 18

בהתאם  משותפיםפרויקטים  בקידוםפעולה עם ממשלת ישראל  לשתף"ל נכונה קק, הגרעון

 למדיניות הממשלה8

 כם רב שנתי עם קק"ל, בהתאם לעיקרים שלהלן:הס לקדםלהטיל על שר האוצר  28

 8ההסכם בתקופת"ל קק ידי על ימומנו אשר פרויקטים רשימתבמשותף  יגבשו הצדדים 8א

 8 2.22-2.21ימומנו, בין היתר, פרויקטים אשר נכללים בהצעת התקציב לשנים  בהסכם 8ב

 ו8 ימים ממועד קבלת החלטה ז 21ייחתם על ידי מורשי מטעם הצדדים בתוך  ההסכם 8ג

  

הארכת חוק השכר הממוצע )הוראת  - 82.21..18.של הממשלה מיום  214 החלטה מספר 
 .2.2-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א -שעה 

  
 ם: י ט י ל ח מ 

לאור ההגבלות על שוק העבודה עקב משבר הקורונה והשפעותיהן על השכר הממוצע במשק,  8 1

-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א - )הוראת שעהלהאריך את תוקפו של חוק השכר הממוצע 

ולקבוע בו כי "השכר הממוצע" ו"השכר הממוצע במשק" האמור בו, יחול גם בשנת  .2.2

 2.228הכספים 

  -להחלטה זו  1בהמשך לאמור בסעיף  8 2

להטיל על שר הביטחון לעדכן את הצווים והתקנות הנוגעים לשיעור התגמולים לפי חוק  8א

וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה  1999-תשי"ט          ום(, הנכים )תגמולים ושיק

לאוכלוסיית נכי צה"ל, ההורים השכולים ואלמנות  .199-)תגמולים ושיקום(, תש"י

, כך ששיעור עדכון התגמולים יעמוד על ממוצע שיעור עליית 2.22ויתומי צה"ל לשנת 

כפי שנקבע בהסדר בין משרד , 2.19-ו .2.1מדד השכר בסקטור הציבורי הקהילתי בשנים 

, בהסדר בין משרד הביטחון לארגון "יד .2.2בדצמבר  4הביטחון לארגון נכי צה"ל מיום 

ובהסדר בין משרד הביטחון לארגון אלמנות ויתומי צה"ל  .2.2בדצמבר  9לבנים" מיום 

 2.2.8בדצמבר  .מיום 

וים והתקנות להטיל על השרה לשוויון חברתי ובהסכמת שר האוצר לעדכן את הצו 8ב

, וחוק נכי 1991-הנוגעים לשיעור התגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז

יעשה בהתאם י, כך ששיעור עליית התגמולים 1993-התשי"ד                המלחמה בנאצים, 

לשיעור ואופן עלייתם של התגמולים לאוכלוסיית נכי צה"ל, ההורים השכולים ואלמנות 

 , כפי שנקבע בסעיף קטן )א(8 2.22נת ויתומי צה"ל בש
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הסכום  2.22, כך שבשנת 1999-לתקן את חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 8 4

הבסיסי לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר 

הורים ממנה, יעודכן בהתאם לשיעור עלייתם של התגמולים לאוכלוסיית נכי צה"ל, ה

 להחלטה זו8  2, כפי שנקבע בסעיף 2.22השכולים ואלמנות ויתומי צה"ל בשנת 

, בהתאם 1999-התשנ"ה           בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,  42לתקן את סעיף  8 3

ולהחלטה  .2.2-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א - לשינויים בחוק השכר הממוצע )הוראת שעה

 זו8 

  

שיעורי מס מוטבים על הכנסות  - 82.21..18.של הממשלה מיום  213 החלטה מספר 
 צבורות

  
 , כדלקמן:1999-את חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ח , לתקןם י ט י ל ח מ 

 בינואר 1 מיום החל שעה בהוראת שיחולהכנסה צבורה  על מוטביםמס  לשיעורילקבוע מתווה  18

, הון השקעות לעידוד לחוק 69 בתיקון שנקבעה במתכונת, 2.22 בדצמבר 41 ליום ועד 2.22

יהיה בשיעור מס  צבורה נבחרת כנסה, לפיו מס החברות שתשלם חברה על ה1999-"טהתשי

יתה פטורה ממס חברות יהחברות שהיה חל על אותה הכנסה, בשנה שבה הופקה, אילולא ה

 69 בתיקון עושנקב בתנאים לווהכ, 6%–בשנה זו, כשהוא מוכפל במקדם המס, ולא פחות מ

 8 המחויבים בשינויים, הון השקעות לעידוד לחוק

 לחוק8 ()ב(3)ד()13סעיף לבטל את  28

על הכנסות לא יינתנו ניכויים, קיזוזים או פטורים כלשהם כנגד המס המשולם להבהיר כי  48

 8 פטורות במסגרת הוראת השעה

 לעניין החלטה זו: 38

 שמתקיימים לגביה שניים אלה: הכנסה -הכנסה צבורה" "

(או 9)א()31היא הכנסה שהיתה פטורה ממס חברות בשנת המס שבה הופקה, לפי סעיף  8א

)ב( כנוסחו לפני תחילתו של פרק י' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת 91(, לפי סעיף 1)א

(, או לפי .6תיקון מס'  —)בהגדרה זו  9..2-"חהתשס)תיקוני חקיקה(,  9..2הכספים 

 (;4) ו( א2()א(,)1א)א()91 סעיף

)ג( או )ח( כנוסחו לפני 91(, סעיף 2)א31החברה טרם חבה בשלה במס חברות לפי סעיף  8ב

ב, למעט חבות במס בשל סכום שנתנה לחבר בני 91או סעיף  ,.6תחילתו של תיקון מס' 

אדם המוחזק על ידה או שזקפה אותו לחובתו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות רכישתו 
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 ..( להגדרה "קרוב" בסעיף 4כהגדרתה בפסקה ) —מצד שלישי; לעניין זה, "החזקה" 

 לפקודה;

 אחד פחות יחס ההטבה; –"מקדם המס" 

 ; 84.בתוספת  84. -יחס ההפשרה כשהוא מוכפל ב –"יחס ההטבה" 

 היחס בין ההכנסה הצבורה הנבחרת להכנסה הצבורה8 –" "יחס ההפשרה

 ייעול הגבייה הממשלתית – 82.21..18.הממשלה מיום של  219 החלטה מספר 
  
 
ועל מנת לשפר את  .2.2בינואר  12מיום  3.14 'מס בהמשך להחלטת הממשלהם,  י ט י ל ח מ 

להקל על הנטל הבירוקרטי המוטל על אזרחים ועסקים בכל הקשור למערך האגרות , השירות

המרכז להטיל על שר המשפטים לתקן את חוק  ולייעל את מערך הגבייה הממשלתית, הממשלתיות

 (, באופן הבא:המרכז חוק –)להלן  1999-תשנ"ההלגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

לקבוע כי על מנת להתחיל בהליכי גבייה, די במשלוח דרישה בהמצאה מלאה בלבד, חלף הטלת  8 1

 חובה של משלוח שתי דרישות, האחת בדואר רגיל והשנייה בהמצאה מלאה8

מיך את מנהל המרכז לגביית קנסות להורות על ביצוע תחליף המצאה, אם מצא שלא ניתן להס 8 2

לבצע המצאה מלאה של דרישת התשלום לחייב בכל אחת מן הכתובות אשר יש באפשרותו 

לקבל מכוח חוק המרכז, ללא צורך לפנות לרשם המרכז לגביית קנסות8 ייבחן הצורך בקביעה 

בניית שיקול הדעת8 שיקולים אלה ייכתבו עד למועד הפצת בחקיקה של שיקולים נוספים בה

 התזכיר בתיאום עם משרד האוצר8 

ח החוקים והמרכז לגביית קנסות יוסמך לגבות חובות בגין אגרות, לטובת  המדינה, מכ 8 4

 המפורטים להלן, אם יימצא כי ישנה אפשרות משפטית להסמכה כאמור:

החלטה זו לעניין  38

–  

"המצאה 

 –מלאה" 

המצאה 

י"ט  פרק לפי 

לתקנות 

 סדר הדין

, האזרחי

-"טהתשע

2.1.8 

 ;.199-תשי"חהחוק הבלו על הדלק, 

 ;19.9-)בטיחות ורישוי(, התשמ"ט חוק הגז

 ;2.19-תשע"והחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, 

 ;1994-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג

 ;1993-תשי"דהחוק החשמל, 

 ;1999-תשי"טהחוק המים, 

 ;1996-חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו
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 ; 1916-חוק הנוטריונים, התשל"ו

 ;1992-תשי"בהחוק הנפט, 

 ;1914-תשל"גהחוק הספנות )ימאים(, 

 ;.196-תש"כהחוק הספנות )כלי שיט(, 

 ;1996-תשנ"והחוק העובדים הסוציאליים, 

 ;1991-תשנ"אהחוק העיסוק באופטומטריה, 

 ;1961-תשכ"זהחוק הפטנטים, 

 ;1991-תשי"חהחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, 

 ;1999-תשט"והחוק הפיקוח על קידוחי מים, 

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

2.16; 

 ;9..2-ס"התשחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ה

 ;19.1-תשמ"א ה, שירותים פיננסים )ביטוח(חוק הפיקוח על 

 ;1911-תשל"זהחוק הפסיכולוגים, 

 ;1961-חוק הקאדים, התשכ"א

 ;6..2-מייננת, התשס"וחוק הקרינה הבלתי 

 ;1991-חוק הרופאים הוטרינרים, התשנ"א

 ;19.3-תשמ"דהחוק השימוש בהיפנוזה, 

 ; 1912-חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב

 ;1939-חוק כלי היריה, התש"ט

 ;1999-תשט"והחוק רואי חשבון, 

 ;.196-תשכ"חהחוק רישוי עסקים, 

 ;1964-התשכ"גחוק רישוי שירותי התעופה, 
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 ;2.16-חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

 ;1991-תשי"זהחוק רישום ציוד הנדסי, 

 ;1969-תשכ"טהחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

 ;1991-תשנ"זהחוק שירותי הובלה, 

 ;1916-חוק שירותי תיירות, התשל"ו

 ;1..2-תשס"אהין, עקרחוק שמאי מק

 ;.193ת בריאות העם, פקוד

 ;1912-תשל"בה, [נוסח חדש]פקודת הטלגרף האלחוטי 

 ;פקודת המדידות

 ;פקודת המילדות

 ]נוסח חדש[; פקודת המכס

 ;פקודת המכרות

 ;1911-תשל"אה ]נוסח חדש[, פקודת הנמלים

 ;1916-זתשל"ה, [נוסח חדש]פקודת הרופאים 

 ;19.1-]נוסח חדש[, התשמ"א פקודת הרוקחים

 ;פקודת הרוקחים

 ;19.1-]נוסח חדש[, התשמ"א פקודת התעבורה

 ;19.9-, התשמ"ה[נוסח חדש]פקודת מחלות בעלי חיים 

 ;1939פקודת מחלות בעלי חיים, 

 19198-תשל"טה, [נוסח חדש]פקודת רופאי השיניים 
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דחיית ביצוע כבישים ותיקון החלטת  -  82.21..18.של הממשלה מיום  216 החלטה מספר 
 ממשלה

  
כחלק מצעדי הממשלה לביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות הפיסקליות ם,  י ט י ל ח מ 

ואילך, ולשם עמידה במסגרות הפיסקליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון  2.22-ו 2.21לשנים 

 :1992-והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב

 41 במועד שלא מוקדם מיוםיתוקצבו ש ,להלןהמפורטים  הפרויקטיםלעכב את תחילת ביצוע  8 1

להלן והבטיחות בדרכים ) להפחית את תקציב משרד התחבורהלכך ובהתאם  ,2.29בדצמבר 

 להתחייב: מיליוני ש"ח בהרשאה 1,399בסך כולל של  2.29-2.21בשנים  משרד התחבורה( –

 ;עוקף כפר יונה 91כביש  8א

 92448כביש  8ב

במזומן  2.29-2.21, להפחית את תקציב משרד התחבורה בשנים 1בהתאם לאמור בסעיף  8 2

 בסכומים הבאים:

 ש"ח;מיליון  .4 – 2.21בשנת  8א

 ש"ח;מיליון  .6 – 2.22בשנת  8ב

 ש"ח;מיליון  129 – 2.24בשנת  8ג

 ש"ח;מיליון  ..3 – 2.23בשנת  8ד

 ש"ח8מיליון  .44 – 2.29בשנת  8ה

כך שיבוטל ביצוע קווי רכס הכרמל  118.82.16מיום  .1.4 מס'  ממשלההלתקן את החלטת  8 4

 מיליון ש"ח8  ..3ונווה שאנן ובהתאם לכך יופחתו מאומדן הפרויקט סך של 

  

מסגרות התקציב לשנת הכספים  – 82.21..18.של הממשלה מיום  211 החלטה מספר 
 ואילך 2.21

  
 ם: י ט י ל ח מ 

 , באופן הבא:1992–התשנ"ב        לתקן את חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית,  8 1

 כלהלן:ן הכולל מן התוצר המקומי הגולמי הממשלה תקבע את שיעור הגרעו 8א

 ;%.48על באופן שלא יעלה  2.21בשנת  (1
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 ;489%באופן שלא יעלה על  2.22בשנת  (2

 ;2819%באופן שלא יעלה על  2.24בשנת  (4

 ;2829%באופן שלא יעלה על  2.23בשנת  (3

 ;1819%באופן שלא יעלה על  2.29בשנת  (9

 1.5%8ואילך באופן שלא יעלה על  2.26בשנת  (6

הוצאה יוצמד סכום ה 2.22-ו 2.21א)ב( לחוק, כך שבכל אחת מהשנים 6לתקן את סעיף  8ב

הממשלתית, ביחס לשנת התקציב שקדמה לו, במקום ההצמדה למדד המחירים לצרכן, 

-)ב( לחוק בנק ישראל, התש"ע4לשיעור אמצע תחום יציבות המחירים הנקבע על פי סעיף 

 (%8.28, לשנת התקציב האמורה ).2.1

א לחוק, הממשלה תהא רשאית להגדיל את סכום ההוצאה 6על אף הוראות סעיף  8ג

( לחוק, 2)א()ג()6בשיעור נוסף על השיעור הקבוע בסעיף  2.21תית בשנת הכספים הממשל

( לחוק יסוד: משק 2)-( ו1()ה()1ב)א()4שלא יעלה על צירוף הסכומים האמורים בסעיפים 

, וזאת לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם התפשטות %.198המדינה שהם 

כאמור בסעיף זה, לא  ,ההוצאה הממשלתית 8 הגידול בסכום2.21נגיף הקורונה בשנת 

ואילך לצורך חישוב סכום  2.22יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 

, לשם התמודדות עם משבר 9א8 על אף הוראות סעיף 6ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 

הקורונה ולמטרה זו בלבד תהא הממשלה רשאית להגדיל את שיעור הגרעון הכולל מן 

 ג באופן הבא:התמ"

 ;%.48בשיעור נוסף שלא יעלה על  2.21בשנת  (1

 ;83%.בשיעור נוסף שלא יעלה על  2.22בשנת  (2

 ;829%.בשיעור נוסף שלא יעלה על  2.24בשנת  (4

 ;819%.בשיעור נוסף שלא יעלה על  2.23בשנת  (3

 8.9%8.בשיעור נוסף שלא יעלה על  2.29בשנת  (9

 חוק יסודות התקציב(, באופן הבא: –)להלן  19.9-לתקן את חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 8 2

, יחולו הוראות 2.21לחוק יסודות התקציב בכל הקשור לשנת התקציב  14לעניין סעיף  8א

 אלה:

, כאילו הועבר 2.19יראו סכום עודף שנותר בסעיפי התקציב בחוק התקציב לשנת  (1

לצורך התחייבות הממשלה בשל סכומים שהוקצו בתכנית שהוגשה בהתאם לסעיף 

 התכנית המפורטת(;   –הוראת שעה( )להלן  – .9לחוק יסוד: הכנסת )תיקון מס'  2
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ומתוך  .2.2כשנת  2.21יראו את שנת התקציב שממנה ניתן להעביר עודפים לשנת  (2

 (18הסכומים שנותרו בתכנית המפורטת בניכוי ההתחייבויות כאמור בפסקה )

ד עם הצעת חוק התקציב לשנת לקבוע כי לעניין תכנית התקציב התלת שנתית שתונח יח 8ב

א)י( לחוק .3, יקראו את ההגדרה "סכום ההוצאה הממשלתית המותרת" שבסעיף 2.21

 יסודות התקציב כך: 

 מגבלת ההוצאה הבסיסית; – 2.22בשנת  (1

 ממגבלת ההוצאה הבסיסית; 1.489% – 2.24בשנת  (2

 ממגבלת ההוצאה הבסיסית8 1.382% – 2.23בשנת  (4

התקציב התלת שנתית שתונח יחד עם הצעת חוק התקציב לשנת  לקבוע כי לעניין תכנית  8ג

א)י( לחוק .3, יקראו את ההגדרה "סכום ההוצאה הממשלתית המותרת" שבסעיף 2.22

 יסודות התקציב כך: 

 ממגבלת ההוצאה הבסיסית; 1.489% – 2.24בשנת  (1

 ממגבלת ההוצאה הבסיסית; 1.382% – 2.23בשנת  (2

 ההוצאה הבסיסית8ממגבלת  1.382% – 2.29בשנת  (4

להנחות את שר האוצר להודיע לוועדת כספים של הכנסת על העברת הסכומים העודפים כאמור  8 4

, לשימוש בשנת שלהלן( להחלטה זו, עד לגובה הסכומים האמורים בנספח 2)א()2בסעיף 

 4%לחוק יסודות התקציב שיעור של  12-ו 11ולהעביר, בהתאם לסעיפים  2.21הכספים 

ורים לטובת מימוש החלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית מהסכומים האמ

 8 2.22-ו 2.21, וכן במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 2.22-ו 2.21לשנים 

 להלן הנספח:

 2.21סכומי עודפים מותרים לשימוש בשנת 

 

 

  

-ו 2.21הצעת תקציב המדינה לשנים  – 82.21..18.של הממשלה מיום  .21 החלטה מספר 
2.22 

  
 :ם י ט י ל ח מ 
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ולרבות תקציב התכנית הכלכלית  את תקציב המדינה נטו, כולל תשלום החזר חובות להעמיד 8 1

אלפי  93,4.9.,6.9על סך של   2.22-ו 2.21 ת הכספיםו, לשנלהתמודדות עם משבר הקורונה

בחוברת  המובאותתאמות ה)לפני ה בהתאמהאלפי ש"ח  926,4.9,.93-ו                            ש"ח 

ב' -ו' א ים(, בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספח2.22-2.21הצעת התקציב  לשנים 

 8בהתאמה, שלהלן

 ההקפאה תימשך כי לקבוע, 4..2 במרץ 29 מיום 191' מס ת הממשלהלהחלט בהמשך 8 2

 8 .2.2שנת ב המדינה תקציב של הנומינלית

  -דעת הממשלה -את שר האוצר, על יךלהסמ 8 4

 2.228ואת הצעת חוק התקציב לשנת  2.21להגיש לכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת  8א

, לרבות הסכומים העודפים המותרים לשימוש בשנת את תקציבי המשרדים להתאים 8ב

-ו 2.21 כפועל יוצא מהחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים ,2.21

2.228 

 לכל רזרבה סכומי לרבות, ולתכניות פעולה לתחומי התקציב סעיפי חלוקת את עלקבו 8ג

 8משרד אותו של בסעיף שנקבע הכולל הסכום במסגרת, משרד

 8התקציב לסעיפי וחלוקתו בהכנסה המותנית ההוצאה סכום את לקבוע 8ד

 8לצורך בהתאם התקציב בסעיפי להתחייב ההרשאה סכומי את לעדכן 8ה

 אדם לשנים כחשיא  יבסעיפי התקציב בהתאם לבסיס אדם כחחלוקת שיא  את לקבוע 8ו

, ולקבוע את חלוקתם בין תכניות התקציב שלהלןג'  בנספח יםהמפורט 2.22-ו 2.21

 השונות8

 8התקציב ובחוק בתקציב טכניים שינויים לאשר 8ז

בשנת  3%, ועל 2.21בשנת הכספים  %. על יעמוד להתייקרויות הרזרבה גובה כי לקבוע 8 3

 הפעולההתקציב, תחומי  סעיפי את לכך, ולהטיל על שר האוצר להתאים 2.22הכספים 

 התקציב8 ותכניות

לא  2.22-ו 2.21ת הכספים ות חוק התקציב לשנולהטיל על שר האוצר להגיש לכנסת את הצע 8 9

 2.218 באוגוסט 41יאוחר מיום 

 להלן הנספחים:

 2222 לשנת תקציב הצעת': א נספח
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 סעיףשם  סעיף
סך ההוצאה 

 2.21לשנת 

מתוכה 

הוצאות 

 קורונה

מתוכה 

הוצאות 

תקציב ללא 

 קורונה

הרשאה 

להתחייב 

 2.21לשנת 

 

 סך הכול 
609,094,385 68,168,000 540,926,385  

128,506,227  

נשיא המדינה  01

 ולשכתו

58,355 - 58,355  -    

    -  824,225 - 824,225 הכנסת 02

משרד ראש  04

 הממשלה

3,006,480 138,000 2,868,480  422,447  

    -  3,054,024 230,000 3,284,024 משרד האוצר 05

  4,475  265,749 1,000 266,749 משרד הפנים 06

  2,894,800  19,202,949 66,000 19,268,949 משרד לביטחון פנים 07

    -  3,904,582 49,000 3,953,582 משרד המשפטים 08

  39,000  1,350,255 20,000 1,370,255 משרד החוץ 09

    -  47,416 - 47,416 מטה לביטחון לאומי 10

    -  403,195 - 403,195 מבקר המדינה 11

    -  19,163,142 - 19,163,142 גמלאות ופיצויים 12

  50,000  2,358,836 20,056,000 22,414,836 הוצאות שונות 13

בחירות ומימון  14

 מפלגות

1,367,358 287,000 1,080,358  -    

  18,808,179  58,714,445 - 58,714,445 משרד הבטחון 15

הוצאות חירום  16

 אזרחיות

563,649 166,000 397,649  150,001  

תאום הפעולות  17

 בשטחים

143,954 45,000 98,954  -    

  636,991  5,916,721 1,337,000 7,253,721 רשויות מקומיות 18

  738,103  2,322,438 373,000 2,695,438 מדע, תרבות וספורט 19

  1,747,000  64,429,291 2,385,000 66,814,291 משרד החינוך 20

    -  12,106,343 260,000 12,366,343 השכלה גבוהה 21

  67,125  701,259 8,000 709,259 המשרד לשירותי דת 22

  136,833  9,007,494 670,000 9,677,494 משרד הרווחה  23
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  918,400  42,216,663 12,157,000 54,373,663 משרד הבריאות 24

הרשות לניצולי  25

 שואה

4,855,237 6,000 4,849,237  -    

המשרד להגנת  26

 הסביבה

368,354 35,000 333,354  443,000  

הקצבות לביטוח  27

 לאומי

65,493,243 16,984,000 48,509,243  -    

משרד הבינוי  29

 והשיכון

256,249 - 256,249  -    

המשרד לקליטת  30

 העליה

1,453,078 52,000 1,401,078  500,000 

הוצאות ביטחוניות  31

 שונות

10,609,427 - 10,609,427  3,800,000  

  362,844  1,527,288 125,000 1,652,288 משרד החקלאות 33

  737,487  508,414 - 508,414 משרד האנרגיה  34

הוועדה לאנרגיה  35

 אטומית

145,886 - 145,886  -    

  1,064,000  3,409,439 583,000 3,992,439 תעסוקה 36

    -  206,623 300,000 506,623 משרד התיירות 37

  2,476,685  2,520,689 4,749,000 7,269,689 כלכלה ותעשייה 38

    -  64,697 - 64,697 משרד התקשורת 39

  104,000  503,970 - 503,970 משרד התחבורה 40

רשות ממשלתית  41

 למים וביוב

113,791 - 113,791  -    

    -  3,390,913 - 3,390,913 מענקי בינוי ושיכון 42

המרכז למיפוי  43

 ישראל

104,520 - 104,520  12,300  

תשלום ריבית  45

 ועמלות

41,150,000 - 41,150,000  -    

חוק חיילים  46

 משוחררים

2,609,656 472,000 2,137,656  -    

  6,130,149  987,964 - 987,964 דיור ממשלתי 51

המשטרה ובתי  52

 הסוהר

241,190 80,000 161,190  832,317  
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  582,297  1,530,995 206,000 1,736,995 רשויות פיקוח 54

  2,982,617  2,317,388 546,000 2,863,388 חינוך  60

  1,403,000  695,684 352,000 1,047,684 בריאות  67

    -  823,604 - 823,604 האוכלוסיןרשות  68

  6,131,631  1,691,805 177,000 1,868,805 שיכון  70

 944,055 685,973 - 685,973 מפעלי מים  73

  175,200  154,665 50,000 204,665 תעשייה  76

  409,348  309,383 90,000 399,383 תיירות  78

  72,239,988  32,948,136 2,986,000 35,934,136 תחבורה  79

הוצאות פיתוח  83

 אחרות

4,890,389 2,127,000 2,763,389  1,506,010  

    -  123,629,612 - 123,629,612 תשלום חובות  84

 

 "ח(ש)אלפי  2.21תקציב המפעלים העסקיים לשנת  הצעת  

קוד 

 סעיף
 שם סעיף

הוצאה / 

 הכנסה

הרשאה 

 להתחייב

 ...,.12,39 26,919,496 סה"כ הכול הוצאות והכנסות

מפעלי משרד ראש  89

 הממשלה

 600,000   -    

    -   1,459,961  בתי חולים פסיכיאטרים 93

    -   11,488,410  יםיבתי חולים ממשלת 94

    -   30,000  נמל חדרה 95

 12,450,000  13,000,985  רשות מקרקעי ישראל 98

 

 2222 לשנת תקציב הצעת': ב נספח
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 סעיף שם סעיף
הוצאה ה סך

 2.22לשנת 

הרשאה 

להתחייב 

 2.22לשנת 

 
 106,832,334 563,065,737 סך הכול 

 - 60,573 נשיא המדינה ולשכתו 01

 140,000 932,360 הכנסת 02

 394,988 2,779,829 משרד ראש הממשלה 04

 - 3,209,990 משרד האוצר 05

 3,707 260,740 משרד הפנים 06

 2,894,800 20,422,596 משרד לביטחון פנים 07

 - 4,132,118 משרד המשפטים 08

 - 1,570,284 משרד החוץ 09

 - 50,071 מטה לביטחון לאומי 10

 - 408,988 המדינהמבקר  11

 - 20,199,436 גמלאות ופיצויים 12

 - 2,170,563 הוצאות שונות 13

 - 154,952 בחירות ומימון מפלגות 14

 8,043,179 60,676,549 משרד הבטחון 15

הוצאות חירום  16

 אזרחיות

426,722 150,001 

תאום הפעולות  17

 בשטחים

114,961 - 

 520,093 6,126,895 רשויות מקומיות 18

 434,765 2,592,338 מדע, תרבות וספורט 19
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 1,747,000 67,284,283 משרד החינוך 20

 - 12,504,239 השכלה גבוהה 21

 8,700 1,297,102 המשרד לשירותי דת 22

 136,833 9,606,012 משרד הרווחה  23

 918,400 44,437,540 משרד הבריאות 24

 - 4,544,945 הרשות לניצולי שואה 25

 457,000 375,859 המשרד להגנת הסביבה 26

 - 49,722,529 הקצבות לביטוח לאומי 27

 - 259,886 משרד הבינוי והשיכון 29

 500,000 1,631,330 המשרד לקליטת העליה 30

הוצאות ביטחוניות  31

 שונות

11,302,766 3,700,000 

 419,500 1,484,284 משרד החקלאות 33

 71,487 582,441 משרד האנרגיה  34

הוועדה לאנרגיה  35

 אטומית

147,927 - 

 1,064,000 3,824,710 תעסוקה 36

 - 349,692 משרד התיירות 37

 2,297,065 2,796,664 כלכלה ותעשייה 38

 - 227,986 משרד התקשורת 39

 104,000 518,737 משרד התחבורה 40

רשות ממשלתית למים  41

 וביוב

120,579 - 

 - 3,409,274 בינוי ושיכוןמענקי  42
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 12,300 126,218 המרכז למיפוי ישראל 43

 - 42,700,000 תשלום ריבית ועמלות 45

 - 2,224,019 חוק חיילים משוחררים 46

 4,848,000 106,951 דיור ממשלתי 51

 832,317 177,675 המשטרה ובתי הסוהר 52

 1,026,045 2,413,820 רשויות פיקוח 54

 2,899,571 2,781,410 חינוך  60

 1,023,000 655,128 בריאות  67

 - 886,691 רשות האכולוסין 68

 5,415,482 1,940,426 שיכון  70

 824,921 687,591 מים מפעלי  73

 175,200 181,572 תעשייה  76

 409,348 274,062 תיירות 78

 65,105,553 37,105,600 תחבורה  79

 1,080,000 2,381,830 הוצאות פיתוח אחרות 83

 - 125,643,994 תשלום חובות  84

 

 )אלפי ש"ח( 2.22תקציב המפעלים העסקיים לשנת  הצעת  

קוד 

 סעיף
 שם סעיף

הוצאה / 

 הכנסה

הרשאה 

 להתחייב

 ...,.12,39 28,869,809 סה"כ הכול הוצאות והכנסות

מפעלי משרד ראש  89

 )*( הממשלה

 600,000   -    
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    -   1,484,004  פסיכיאטרים בתי חולים 93

    -   11,699,930  בתי חולים ממשלתים 94

    -   25,000  נמל חדרה 95

  12,450,000   15,060,875  רשות מקרקעי ישראל 98

 

 הממשלתי והמדפיס הממשלתית הפרסום לשכת (*)

 2222-2222 לשניםכוח אדם תקני  שיאג':  נספח

סעיף 

 תקציבי

שיא תקני כח   שם סעיף

אדם לשנת 

2222  

שיא תקני כח  

אדם לשנת 

2222  

  74   74  נשיא המדינה ולשכתו 01

  892   892  הכנסת 02

  2,559   2,541  משרד ראש הממשלה 04

  7,748   7,769  משרד האוצר 05

  720   724  משרד הפנים 06

  41,745   41,746  משרד לביטחון פנים 07

  9,631   9,546  המשפטיםמשרד  08

  636   646  משרד החוץ 09

  73   74  מטה לביטחון לאומי 10

  604   604  מבקר המדינה 11

  28   28  בחירות ומימון מפלגות 14

  2,217   2,235  משרד הבטחון 15
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הוצאות חירום  16

 אזרחיות

 40   40  

תאום הפעולות  17

 בשטחים

 278   277  

  250   253  תרבות וספורט מדע, 19

  2,417   2,426  משרד החינוך 20

  510   512  המשרד לשירותי דת 22

  3,538   3,548  משרד הרווחה  23

  7,947   7,962  משרד הבריאות 24

  106   107  הרשות לניצולי שואה 25

  555   561  המשרד להגנת הסביבה 26

  556   562  משרד הבינוי והשיכון 29

המשרד לקליטת  30

 העליה

 474   469  

הוצאות ביטחוניות  31

 שונות

 56   55  

  1,628   1,642  משרד החקלאות 33

  344   344  משרד האנרגיה  34

  1,435   1,444  תעסוקה 36

  160   162  משרד התיירות 37

  498   504  כלכלה ותעשייה 38

  167   167  משרד התקשורת 39
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  925   934  משרד התחבורה 40

רשות ממשלתית למים  41

 וביוב

 203   201  

  220   221  המרכז למיפוי ישראל 43

  883   883  רזרבה כללית 47

  980   988  רשויות פיקוח 54

  2,117   2,119  כלוסיןורשות הא 68

מפעלי משרד ראש  89

 הממשלה
 121   120  

בתי חולים  93

 פסיכיאטרים

 4,027   4,027  

  30,591   30,591  יםיבתי חולים ממשלת 94

  7   7  נמל חדרה 95

  772   778  רשות מקרקעי ישראל 98

 

  

  

 שם סעיף סעיף

סכומים עודפים 

מותרים לשימוש 

 2.21בשנת 

 20,652,568 סה"כ  

  14,759  נשיא המדינה ולשכתו 01

  51,215  הכנסת 02

  1,069,027  משרד ראש הממשלה 04

  514,361  משרד האוצר 05
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  103,183  משרד הפנים 06

  393,754  המשרד לביטחון הפנים 07

  619,654  משרד המשפטים 08

  84,679  משרד החוץ 09

  9,720  מטה לביטחון לאומי 10

  6,870  גמלאות ופיצויים 12

 237,204  הוצאות שונות 13

  22,930  ומימון מפלגות בחירות 14

 1,329,125  משרד הבטחון 15

 19.,299 הוצאות חירום אזרחיות 16

  59,186  תאום הפעולות בשטחים 17

  649,116  רשויות מקומיות 18

  385,239  מדע, תרבות וספורט 19

  3,718,001  משרד החינוך 20

  387  השכלה גבוהה 21

  137,346  המשרד לשירותי דת 22

  1,113,991  משרד הרווחה  23

  845,137  משרד הבריאות 24

  191,511  הרשות לניצולי שואה 25

  1,191,695  המשרד להגנת הסביבה 26

  562,000  הקצבות לביטוח לאומי 27

  56,403  משרד הבינוי והשיכון 29

  418,442  המשרד לקליטת העליה 30
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  394,341  משרד החקלאות 33

  163,492  משרד האנרגיה  34

  371,238  תעסוקה 36

  162,475  משרד התיירות 37

  182,349  כלכלה ותעשייה 38

  42,936  משרד התקשורת 39

  105,235  משרד התחבורה 40

  27,071  רשות ממשלתית למים וביוב 41

 81,759  מענקי בינוי ושיכון 42

  22,656  ישראלהמרכז למיפוי  43

  290,000  רזרבה כללית 47

  328,840  דיור ממשלתי 51

  74,586  המשטרה ובתי הסוהר 52

  205,823  רשויות פיקוח 54

  171,089  חינוך  60

  40,166  בריאות  67

  175,603  רשות האכולוסין 68

  3,206,690  שיכון  70

  773  מפעלי מים  73

  498  תעשייה  76

  29,530  תיירות  78

 91,633  תחבורה  79

 403,035  הוצאות פיתוח אחרות 83
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תעדוף הוצאות משרדי הממשלה  – 82.21..18.של הממשלה מיום  219 החלטה מספר 
 2.21-2.22לקראת דיוני התקציב לשנים 

 
  
ובמסגרות הפיסקליות הקבועות  2.22-ו 2.21 יםלצורך עמידה במסגרת התקציב לשנ, ם י ט י ל ח מ 

 חוק המסגרות(, –)להלן  1992-בחוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב

לקבוע  חוק יסודות התקציב(, –)להלן  19.9–א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה.3ובהוראות סעיף 

 כדלקמן:

תקציבי משרדי לבצע שינויים בסדרי העדיפויות שבתקציב המדינה ולהפחית את בסיס  8 1

 הממשלה כדלקמן:

ובהתאם לכך, להפחית  ,שלהלן , כמפורט בנספח א'189%בשיעור של  2.21בשנת הכספים  8א

 את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור8

ובהתאם לכך, להפחית  ,שלהלן , כמפורט בנספח א'1.5% בשיעור של 2.22בשנת הכספים  8ב

 את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור8

להתיר לחוק יסודות התקציב,  14להנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף  8ג

העודפים שייוותרו באחד מסעיפי התקציב  מהסכומים 1281% סך של 2.22לשימוש בשנת 

לחוק יסודות התקציב את  12-ו 11ביר, בהתאם לסעיפים , ולהע2.21בחוק התקציב לשנת 

השיעור האמור לטובת מימוש החלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית 

 2.228-ו 2.21, וכן במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 2.22-ו          2.21לשנים 

 ה קודמותלהחלטה זו תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשל 1ההפחתה האמורה בסעיף  8 2

, ולפיכך תחול גם על 2.22-2.21מסגרת דיוני התקציב לשנים ב והחלטות ממשלה שיתקבלו

 תקציבים שהוקצו ליישום החלטות כאמור8

להחלטה זו, לא יבוצעו הפחתות בתקנות שעניינן ביצוע חקיקה  2-ו 1על אף האמור בסעיפים  8 4

לשם יישומה, בתקנות שנועדו שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות 

למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה )לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים 

ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק( ובתקנות אשר ההפחתה מהם 

 תוביל לחריגה תקציבית באותה תקנה8

תבוצע הפחתה בשיעור זהה מכל אחת  ניתן לבצע הפחתה כאמור, אשרהתקנות שנותרו בין מ 8 3

מהתקנות כך שסך ההפחתה תגיע לסכום הכולל של ההפחתה כפי שנקבעה ביחס לכל משרד 

  8שלהלן בנספח א'כמפורט 
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להחלטה זו, רשאים משרד ממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר  3על אף האמור בסעיף  8 9

ר בתחום סמכותו של אותו להסכים ביניהם על שיעור הפחתה שונה לכל תקנה ותקנה אש

 8שלהלן מהאמור בנספח א' משרד, ובלבד שהסך הכולל של סכום הפחתה משרדי לא ישתנה

להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח  8 6

 2.21)א( בחוק יסודות התקציב, להפחית בשנת הכספים 23לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 

מיליון ש"ח מבסיס התקציב המינהלי  .98סך של  2.22מיליון ש"ח ובשנת הכספים  .98ל סך ש

 של המוסד לביטוח לאומי8

להטיל על שר האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום  8 1

, וזאת בהתייחס לשיעור 2.22-ו 2.21הוצאות פעילותם בבסיס התקציב של שנות הכספים 

לעיל, ולהפחית את תקציב הכנסת ותקציב משרד מבקר המדינה  1חתה האמור בסעיף ההפ

 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור8 2.22-ו 2.21בשנות הכספים 

 הקבועות בחוק המסגרות: 2.22צורך עמידה במסגרות הפיסקליות לשנת ל 8 .

 לצורך לן,להשב'  נספחשבמכל סעיף תקציב כמפורט בטבלה  281%שיעור של  להקצות 8א

 8 מהסעיפים אחד בכלרזרבה 

, כהגדרתה בחוק המסגרות, תפחת מתחזית 2.22לשנת  שסכום ההוצאה הממשלתית ככל 8ב

 את לאפשר האוצר שר על על ידי ביצוע צעדי התאמה נוספים, להטילההוצאות לשנה זו 

, האמורה ההפחתה לגובה בהתאם, ממנו חלק או)א(,  קטן בסעיף האמור בסכום השימוש

 8האמורים התקציב מסעיפי אחד כל במסגרת

 להלן הנספחים:

  :, בסיס תקציבי משרדי הממשלהסכומי ההתייעלות הנדרשים – 'נספח א

סעיף 

 תקציבי

הפחתה  2%שווי  שם סעיף

 )אלפי ש"ח(

  189  נשיא המדינה ולשכתו 01

  15,262  משרד ראש הממשלה 04

  5,875  משרד האוצר 05

  748  משרד הפנים 06

  38,607  טחון הפניםיהמשרד לב 07
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  4,478  משרד המשפטים 08

  4,852  משרד החוץ 09

  132  מטה לביטחון לאומי 10

  261  גמלאות ופיצויים 12

  4,394  הוצאות שונות 13

  3,543  הוצאות חירום אזרחיות 16

  297  אום הפעולות בשטחיםית 17

  18,697  רשויות מקומיות 18

  15,235  מדע תרבות וספורט 19

  40,619  משרד החינוך 20

  27,750  השכלה גבוהה 21

  5,290  המשרד לשירותי דת 22

  21,430  משרד הרווחה 23

  27,221  משרד הבריאות 24

  397  הרשות לניצולי שואה 25

  1,952  המשרד להגנת הסביבה 26

  1,049  משרד הבינוי והשיכון 29

  9,945  היהמשרד לקליטת העלי 30

  20,392  הוצאות ביטחוניות שונות 31

  14,296  משרד החקלאות 33
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  4,655  משרד האנרגיה 34

  27,372  תעסוקה 36

  2,801  משרד התיירות 37

  23,915  כלכלה ותעשייה 38

  281  משרד התקשורת 39

  1,801  משרד התחבורה 40

  410  למים וביוברשות ממשלתית  41

  5,859  מענקי בינוי ושיכון 42

  367  המרכז למיפוי ישראל 43

  1,784  דיור ממשלתי 51

  5,336  המשטרה ובתי הסוהר 52

  6,092  רשויות פיקוח 54

  11,117  חינוך 60

  6,831  בריאות 67

  4,045  האוכלוסיןרשות  68

  18,987  שיכון 70

  7,211  מפעלי מים 73

  1,672  תעשייה 76

  2,974  תיירות 78

  48,062  תחבורה 79



431  /463 

  12,701  הוצאות פיתוח אחרות 83

 

 :2222סכומי הקפאת התקציב לשנת  – ב' נספח

סעיף 

 תקציבי

הקפאת תקציב  שם סעיף

)אלפי  2222בשנת 

 ש"ח(

  510  נשיא המדינה ולשכתו 01

  41,207  משרד ראש הממשלה 04

  15,863  משרד האוצר 05

  2,020  משרד הפנים 06

  104,239  המשרד לבטחון הפנים 07

  12,091  משרד המשפטים 08

  13,100  משרד החוץ 09

  356  מטה לביטחון לאומי 10

  705  גמלאות ופיצויים 12

  11,864  הוצאות שונות 13

  436,477  משרד הבטחון 15

  9,566  הוצאות חירום אזרחיות 16

  802  תאום הפעולות בשטחים 17

  50,482  רשויות מקומיות 18

  41,135  מדע תרבות וספורט 19
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  109,671  משרד החינוך 20

  74,925  השכלה גבוהה 21

  14,283  המשרד לשירותי דת 22

  57,861  משרד הרווחה 23

  73,497  משרד הבריאות 24

  1,072  הרשות לניצולי שואה 25

  5,270  המשרד להגנת הסביבה 26

  2,832  משרד הבינוי והשיכון 29

  26,852  המשרד לקליטת העליה 30

  55,058  הוצאות ביטחוניות שונות 31

  38,599  משרד החקלאות 33

  12,569  משרד האנרגיה 34

  73,904  תעסוקה 36

  7,563  משרד התיירות 37

  64,571  כלכלה ותעשייה 38

  759  משרד התקשורת 39

  4,863  משרד התחבורה 40

  1,107  רשות ממשלתית למים וביוב 41

  15,819  מענקי בינוי ושיכון 42

  991  המרכז למיפוי ישראל 43
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  4,817  דיור ממשלתי 51

  14,407  המשטרה ובתי הסוהר 52

  16,448  רשויות פיקוח 54

  30,016  חינוך 60

  18,444  בריאות 67

  10,922  רשות האכולוסין 68

  51,265  שיכון 70

  19,470  מפעלי מים 73

  4,514  תעשייה 76

  8,030  תיירות 78

  129,767  תחבורה 79

  34,293  הוצאות פיתוח אחרות 83

 

  

עד  2.22לשנים עדכון תכנית התקציב  – 82.21..18.של הממשלה מיום  ..2 החלטה מספר 
 )"נומרטור"( 2.29

  
 :ם י ט י ל ח מ 

יסוד: משק המדינה -לחוק       א 4שנתית כמשמעותה בסעיף -לאשר את תכנית התקציב הרב 8 1

עד  2.22שנתית לשנים -שנתית(, הכלולה בתכנית התקציב התלת-תכנית התקציב הרב –)להלן 

א)א( .3האמורה בסעיף  2.21התקציב לשנת אשר תונח על שולחן הכנסת יחד עם הצעת חוק  2.23

שנתית(, ולאשר את -תכנית התקציב התלת –)להלן  19.9-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

אשר תונח על שולחן הכנסת יחד עם הצעת  2.29עד  2.24שנתית לשנים -תכנית התקציב התלת

 מטה8  , בהתאם למפורט2.22חוק התקציב לשנת 

 :2.21שפורסמה בחודש יולי להלן קישור לתוכנית 
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, עודכנה תחזית 1עדכון התכנית כאמור בסעיף  לרשום את הודעת שר האוצר לפיה לאחר פרסום 8 2

בוצעה דחייה טכנית של תשלומי מע״מ  2.21הכנסות המדינה מאחר שהתברר כי בחודש יולי 

מיליארד ש"ח שמשמעותה שינוי מגמה בנתוני הגבייה המעודכנים8  תחזית  4-בהיקף של כ

 היא: 2.22באוגוסט  1הכנסות המדינה המעודכנת ל 

 מיליארדי ש"ח; .4.18 2.21בשנת  8א

 מיליארדי ש"ח; 49384 2.22בשנת  8ב

 מיליארדי ש"ח; 31989 2.24בשנת  8ג

 מיליארדי ש"ח; .3468 2.23בשנת  8ד

 מיליארדי ש"ח8 39181 2.29בשנת  8ה

שנתית ואת תכניות -להסמיך את שר האוצר להניח על שולחן הכנסת את תכנית התקציב הרב 8 4

להחלטה זו, ביחד עם הצעות חוק  1עיף שנתיות המאוחדות, האמורות בס-התקציב התלת

, לאחר שתותאם להחלטות הממשלה ולהשלכותיהן על 2.22-ו 2.21התקציב לשנות הכספים 

 להחלטה זו8 2, וכן לעדכון האמור בסעיף 2.29עד  2.22התקציב לשנים 

  

 יישום החלטות והקמת ועדת שרים – 82.21..18.של הממשלה מיום  2.1 החלטה מספר 
  
 :ם י ט י ל ח מ 

שר האוצר יכין ויגיש לוועדת שרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות שהתקבלו  8 1

 –)להלן ים האמורות והצעת תקציב המדינה לשנ 2.22-ו 2.21לשנים במסגרת התכנית הכלכלית 

והתעשייה, שר  שרת הכלכלה( בראשות שר המשפטים ובהשתתפות שר האוצר, שריםהועדת 

, שר התפוצות, והטכנולוגיה  המדעת החדשנות, , שרהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

קבעו תיקוני החקיקה הנדרשים יהצעת חוק שבה יושרת הפנים8  יתוף פעולה אזוריהשר לש

ליישום ההחלטות שנתקבלו כאמור וכן הצעות חוק נוספות הנחוצות ליישום החלטות שנתקבלו 

 יכללו בחוק האמור8 הצעות החוק כאמור יופצו להערות המשרדים זמן סביר מראש8 ושלא י

דעת הממשלה, את נוסח הצעות החוק כאמור שיוגשו לכנסת  להסמיך את ועדת השרים לאשר, על 8 2

 2.228והצעת חוק התקציב לשנת הכספים  2.21חוק התקציב לשנת הכספים  יחד עם הצעת

ו בהתאם לכללי משפט העבודה ולהסכמים קיבוציים, באם ההחלטות הנוגעות לעובדים יתבצע 8 4

ישנם8 שר האוצר יהיה מוסמך לבצע את ההתאמות הדרושות8 החלטות הנוגעות למשרתי קבע 

 שלהלן8 3ות העומדים בבסיס האמור בסעיף בצה"ל תתבצענה בהתאם לעקרונ

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/budget-plan-multi-years-redirect
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דיעין ולתפקידים ההחלטות הנוגעות למשרתי הקבע, שוטרים, סוהרים ועובדי שב"כ והמוסד למו 8 3

משרדיים בין משרד האוצר לבין הנהלת הגוף -בין                      מיוחדים ייושמו בסיכומים

הרלוונטי8 שר האוצר יהיה מוסמך לבצע את ההתאמות הדרושות8 מחלוקות משפטיות יובאו 

 להכרעת היועץ המשפטי לממשלה8

שלדעת הוועדה אינן מאפשרות יישום  אם יובאו לפני ועדת השרים המיוחדת הערות משפטיות, 8 9

 של החלטה מההחלטות שנתקבלו, תובא אותה החלטה לדיון מחודש בממשלה8

 

הפחתת קיזוז קצבת הבטחת הכנסה  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.2 החלטה מספר 
 ומזונות להורים עצמאיים בגין הכנסות מעבודה

 :תר ויציאה לעבודה של הורה עצמאיגבוה יובמטרה לעודד עבודה בשכר , ם י ט י ל חמ  

, כך שתוארך עד 2.16–לתקן את חוק הבטחת הכנסה )הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התשע"ו 8 1

 הוראת השעה שעיקרה: 2.22סוף שנת 

הפחתת שיעור הקיזוז מקצבת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות  בגין הכנסות מעבודה שבין  8א

מהשכר  448.1%י להשתכר ללא הפחתה בקצבה לבין גובה ההכנסה אותו רשאי הורה עצמא

 29%8הממוצע, לרמה של 

ניכוי התוספת לקצבה שניתנה להורה עצמאי מתוקף סעיף א' לעיל ממענק העבודה לו הוא  8ב

ג לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח 6זכאי עבור שנת המס בה שולמה הקצבה, לפי סעיף 

 18..2-עבודה(, התשס"חהעבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק 

  

תוספת לגמלת השלמת הכנסה  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.4 החלטה מספר 
 לאזרחים ותיקים

  
האזרחים הוותיקים העניים על מנת לשפר את רווחתם ומצבם הכלכלי של אוכלוסיית , ם י ט י ל ח מ 

 :בישראל

 הבא:באופן  ..19-לתקן את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 8 1

יעמוד  .1לקבוע כי סכום גמלת השלמת הכנסה ליחיד אשר הגיע לגיל פרישה וטרם מלאו לו  8א

ש"ח ואם מלאו לו  4,136יעמוד הסכום על  ..וטרם מלאו לו  .1ש"ח, אם מלאו לו  .4,11על 

ואילך ולתקן בהתאמה  2.22בינואר  1-ש"ח לחודש החל מיום ה 4,1.4יעמוד הסכום על  ..

 לה ליחיד בחוק8 את שיעורי הגמ

לקבוע כי סכום גמלת השלמת הכנסה לשני בני זוג אשר הגיעו לגיל פרישה וטרם מלאו להם  8ב

ש"ח  9,921יעמוד הסכום על  ..וטרם מלאו להם  .1ש"ח, אם מלאו להם  63.,9יעמוד על  .1
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ואילך  2.22בינואר  1-ש"ח לחודש החל מיום ה .9,91יעמוד הסכום על  ..ואם מלאו להם 

 קן בהתאמה את שיעורי הגמלה לשני בני זוג אשר הגיעו לגיל פרישה8  ולת

 העלאת קצבאות הנכות – 82.21..18.של הממשלה מיום  2.3 החלטה מספר 
 
 23מיום  .429, מס' 2.16באוגוסט  11מיום  19.4מס'  הממשלה בהמשך להחלטות, ם י ט י ל ח מ 

 1מיום  .9.ומס'  .2.2באוקטובר  14מיום  346, מס' .2.1בינואר  11מיום  4314, מס' 2.11בדצמבר 

 :בישראל אוכלוסיית הנכים, ועל מנת לשפר את רווחתם ורמת חייהם של 2.21במרץ 

חוק הביטוח הלאומי(  –)להלן           1999-לתקן את חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 8 1

 באופן הבא:

 211)א( לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה בתיקון מס' ..2לקבוע חלף הוראת השעה בסעיף  8א

לחוק, הוראת קבע, כך שהסכום שאותו רשאים נכים להשתכר ללא הפחתה בשיעור 

 ואילך;  2.21ביולי  1ש"ח מיום  ..9,4קצבאותיהם יקובע לסך של 

ש"ח  .19, שעניינו קצבת נכות חודשית מלאה, כך שתינתן תוספת של ..2לתקן את סעיף  8ב

לחודש לקצבה לכלל הנכים הזכאים לקצבת נכות כללית המתגוררים בקהילה ושנקבעה 

 2.21בינואר  1הקצבה המלאה( החל ביום  –)להלן  %..1כושר להשתכר של -אי להם דרגת 

בתוספת  ,ש"ח 4,911ד זה תעמוד הקצבה המלאה על סך , כך שבמוע2.21ביוני  41ועד יום 

המענקים שניתנו לאוכלוסיית הנכים הזכאית לקצבה המלאה בתקופה זו, במסגרת תיקון 

לחוק הביטוח הלאומי, יעמוד הסכום שמקבלת אוכלוסייה זו במחצית הראשונה  .21מס' 

      ;ש"ח ..4,1על סך של  2.21של שנת 

ש"ח  419ינו קצבת נכות חודשית מלאה, כך שתינתן תוספת של , שעני..2לתקן את סעיף  8ג

, כך שבמועד 2.21ביולי  1לחודש לקצבה לכלל הנכים הזכאים לקצבה המלאה החל ביום 

  ;ש"ח ..4,1זה תעמוד הקצבה המלאה על סך 

)ג( את קצבת נכות כללית עבור נכים הזכאים לקצבת נכות -להגדיל בהתאם לסעיפים )ב( ו 8ד

, כך שהחל ביום %..1-כושר הנמוכה מ-כללית המתגוררים בקהילה ושנקבעה להם דרגת אי

סכום התוספת שתינתן לזכאי תהיה שווה למכפלת  2.21ביוני  41ועד יום  2.21בינואר  1

סכום התוספת שתינתן לזכאי תהיה  2.21ביולי  1החל ביום  ש"ח8 .19-הכושר ב-דרגת אי

 ;ש"ח .41-הכושר ב-אי שווה למכפלת דרגת 

לחוק  291לקבוע כי אזרחים ותיקים נכים הזכאים לקצבת זקנה לנכה, כהגדרתה בסעיף  8ה

לחוק  ..2הביטוח הלאומי, אשר היו זכאים לקצבה חודשית מלאה כהגדרתה בסעיף 

, ועבור זכאים 2.21ביולי  1ש"ח בחודש החל ביום  .19תוספת של  הביטוח הלאומי, יקבלו

-הכושר ב-תוספת השווה למכפלת דרגת אי %..1-כושר הנמוכה מ-שנקבעה להם דרגת אי

לחוק  291ש"ח8 בנוסף, לקבוע כי אזרחים ותיקים הזכאים לקצבת זקנה לנכה לפי סעיף  .19

ר החלו להיות זכאים לקצבה לפי סעיף , אש%..1כושר של -הביטוח הלאומי ובעלי דרגת אי
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 1.9, יהיו זכאים לתוספת נוספת של 2.21ביוני  41ליום  2.21בינואר  1זה בתקופה שבין יום 

תוספת השווה  %..1-כושר נמוכה מ-ש"ח בחודש עבור תקופה זו, ולזכאים בעלי דרגת אי

     ;ש"ח 1.9-כושר ב-למכפלת דרגת האי

תינתן לנכים  2.21ביולי  1טוח הלאומי כך שהחל ביום א לחוק הבי2.6לתקן את סעיף  8ו

א)ב(, תוספת כאמור להלן לחודש: 2.6הזכאים לגמלה המשתלמת לפי הוראות סעיף 

ש"ח; לזכאים לגמלה המשתלמת  ..4 –( 1א)ב()2.6לזכאים לגמלה המשתלמת לפי סעיף 

 ..1 -( 4א)ב()2.6ש"ח;  לזכאים לגמלה המשתלמת לפי סעיף  ..2 –( 2א)ב()2.6לפי סעיף 

ש"ח8 בנוסף, לתקן את החוק כך שזכאים לגמלת שירותים מיוחדים לעולה המשתלמת לפי 

ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת יזכו לתוספת זהה 

  ;בהתאם לרמות השר"מ המשולמות להם

לאומי )ילד נכה(, להטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים לתקן את תקנות הביטוח ה 8ז

יתוקנו רמות הגמלה  2.21ביולי  1תקנות ילד נכה( כך שהחל ביום  –)להלן  .2.1-התש"ע

א היילד נכה  8מקצבת יחיד מלאה 112%-ותתווסף רמה שתקנה סכום השווה ל 2בסעיף 

לתקנות ילד  1הינו תלוי בעזרת הזולת במידה רבה כהגדרתה בתקנה  לרמה זו באםזכאי 

במבחן התלות, כפי שפורסם באתר האינטרנט של  נקודות  9או  .ל שצבר 8 זאת, ככנכה

ש"ח לחודש לזכאים לקצבת ילד נכה  4.המוסד לביטוח לאומי8 בנוסף, להקנות תוספת של 

ש"ח לזכאים לרמה החדשה האמורה  .39( לתקנות ילד נכה, ותוספת של 2)2-( ו1)2לפי סעיף 

  ;( לתקנות ילד נכה4)2לעיל ולזכאים לקצבת ילד נכה לפי סעיף 

להורות לשר האוצר ולהורות לשר הרווחה והשירותים החברתיים להנחות את מנכ"ל  8ח

לחוק הביטוח הלאומי בדבר נכים  9לתקן את ההסכם לפי סעיף לביטוח לאומי המוסד 

 9,431מונשמים כך שתינתן תוספת לקצבת שירותים מיוחדים הניתנת לנכה מונשם בסך של 

 2.218ביולי  1ש"ח החל ביום 

לבין יום תחילתו של התיקון  2.21 בינואר 1בשל כל התקופה שבין יום  1תשלומים לפי סעיף  8 2

 ;2.21בדצמבר  41המוצע ישולמו לכל המאוחר עד ליום 

להחלטה זו את הקצבות אוצר המדינה המשולמות למוסד  2-ו 1 פיםלהגדיל בהתאם לאמור בסעי 8 4

 8הלביטוח לאומי בגין ההשתתפות בגביי

  

 הקרן לשמירת הניקיון – 82.21..18.של הממשלה מיום  2.9 החלטה מספר 
 מ ח ל י ט י ם: 

ימים ממועד קבלת החלטה זו אל  .4והשרה להגנת הסביבה לפנות בתוך  להנחות את שר האוצר 18

מיתרת מיליון ש"ח  ..6, סך של 2.22הנהלת הקרן לשמירת הניקיון, בבקשה להעביר בשנת 

 המזומנים שבחשבון היטל ההטמנה בקרן לשמירת הניקיון לשימוש משרדי הממשלה8
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, לתקצב את הקרן לשמירת הניקיון בהרשאה להתחייב בסך של 1כנגד העברת הסכום שבסעיף  28

ג)ב( לחוק שמירת 11אשר ישמשו לביצוע מטרות הקרן לפי סעיף  2.22מיליון ש"ח בשנת  ..6

 19.38-התשמ"ד  הניקיון, 

, יתוקצבו מדי שנה שלא בתקציב המקורי עד לחיוב סך הסכומים 2ת שלא מומשו לפי סעיף יתרו 48

 הכלולים בה8

  

 תמחור פליטות גזי חממה  82.21..18.של הממשלה מיום  2.6 החלטה מספר 
  
ועל מנת לפתור כשל שוק  2.21ביולי  29מיום  111ממשלה מס' הבהמשך להחלטת , ם י ט י ל ח מ 

 הנגרם כאשר המזהם אינו משלם עבור הנזק הסביבתי שנגרם מפליטות גזי החממה )להלן משמעותי

פליטות פחמן( להן גרם, ומשום שתמחור פליטות פחמן נחשב להסדרה היעילה והאפקטיבית ביותר  -

   :לעידוד הפחתת פליטות אלו וליצירת ודאות בשוק

 להטיל על שר האוצר: 8 1

ואת צו תעריף המכס והפטורים ומס  3..2-)הטלת בלו(, התשס"דלתקן את צו הבלו על דלק  8א

כך שיביא להפנמה מדורגת של העלויות החיצוניות  2.11-קנייה על טובין, התשע"ז

 הסביבתיות של פליטות פחמן בהתאם למפורט  להלן: 

, 2.23בשנת  161, 2.24בשנת  141סכום הבלו ומס הקנייה על פחם בש"ח לטון יעמוד על  (1

 ואילך8 .2.2בשנת  396, 2.21בשנת  494, 2.26בשנת  213, 2.29נת בש 213

 39, 2.24בשנת  29סכום הבלו ומס הקנייה על גז טבעי בש"ח לטון יעמוד על סך של  (2

 ואילך8 .2.2בשנת  .11, 2.21בשנת  126, 2.26בשנת  91, 2.29בשנת  69, 2.23בשנת 

, 2.24בשנת  19וד על סך של בש"ח לטון יעמ 89%.סכום הבלו ומס הקנייה על מזוט  (4

 .2.2בשנת  44., 2.21בשנת  999, 2.26בשנת  312, 2.29בשנת  211, 2.23בשנת  164

 ואילך8

ש"ח לטון בשנת  61.בש"ח לטון יעמוד על סך של  1%סכום הבלו ומס הקנייה על מזוט  (3

 1,621, 2.21בשנת  14.4, 2.26בשנת  ..12, 2.29בשנת  1.99, 2.23בשנת  991, 2.24

 ואילך8 .2.2בשנת 

בשנת  .19סכום הבלו ומס הקנייה על גז פחמימני מעובה בש"ח לטון יעמוד על סך של  (9

בשנת  469, 2.21בשנת  .33, 2.26בשנת  439, 2.29בשנת  266, 2.23בשנת  2.9, 2.24

 ואילך8 .2.2בשנת  9.2, 2.21
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 ...2181481סכום הבלו ומס הקנייה על פטקוק )קוקס נפט שסיווגו בפרט משנה  (6

בשנת  221, 2.23בשנת  191, 2.24בשנת  92לתעריף המכס( בש"ח לטון יעמוד על סך של 

 ואילך8  .2.2בשנת  629, 2.21בשנת  391, 2.26בשנת  421, 2.29

 לפרסם את שיעור מיסוי הפחמן על דלקים במונחי מס לטון פחמן8  8ב

גי המזוט אם מצא מנהל יקבע שיעור מס אחיד לכל סושר האוצר , 4על אף האמור בסעיף א 8ג

 8רכי אכיפת הגבייהורשות המסים כי הדבר נדרש לצ

להטיל על צוות בראשות אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד האנרגיה ובהשתתפות המשרד  8 2

והשירותים הרווחה העבודה, משרד ו להגנת הסביבה, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר

להמליץ למנכ"ל משרד האנרגיה  ,לביטוח לאומיבנק ישראל והמוסד ובהתייעצות עם החברתיים, 

לעידוד התייעלות באנרגיה והקלה במעבר לאנרגיה נקייה לשכבות החלשות כתוצאה  על מנגנונים

 6מהטלת המס כאמור מבלי לפגוע בתמריצים להפחתת פליטות אשר בבסיס המס, וזאת בתוך 

 .2.2האנרגיה8 החל משנת  סעיף זה יתוקצב מתקציב משרד  חודשים מיום פרסום החלטה זו8

יצור מאנרגיה ייצור חשמל ובשים לב לאחוז הייש לבחון מנגנון זה לאור תמהיל הדלקים ב

 מתחדשת8

על מנת לאפשר למגזר העסקי להתאים עצמו לשינויים במשק, לקדם בו חדשנות ולסייע לו במעבר  8 4

תעשייה הישראלית, למקורות אנרגיה מופחתי פליטות  ובכך למזער את הפגיעה בתחרותיות ה

תכנית לאומית רב שנתית  יום .6תוך ולצורך תמיכה בהתייעלות באנרגיה במשק, תובא לממשלה 

מיליון ש"ח מתקציב משרד  .49להתייעלות אנרגטית למגזר העסקי בדגש על התעשייה על סך 

עשה בהסכמות עם ייבהתאם להחלטת הממשלה שתתקבל  ,האנרגיה8 אופן הקצאת התקציבים

 8והתעשייה האוצר, משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה משרד

להטיל על השרה להגנת הסביבה בהתייעצות עם שר האוצר לקבוע מנגנון שיגלם את עלות הפחמן  8 3

 12בתוך  19.3-תשמ"דהעל הטמנה ושריפה של פסולת מעורבת כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון, 

 חודשים מיום פרסום החלטה זו8 

טכנולוגיות אשר יאפשרו צמצום פליטות הפחמן מדלקי המקור,  ככל שתהיינה התפתחויות 8 9

משרד האנרגיה, משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה יבחנו את המשמעות של התפתחויות 

 טכנולוגיות אלו8

  

תמיכת המגזר הציבורי בהתמודדות  - 82.21..18.של הממשלה מיום  2.1 החלטה מספר 
 הקורונההממשלה עם השלכות משבר נגיף 

  
 :ם י ט י ל ח מ 

להנחות את שר האוצר להמשיך בהידברות המתקיימת עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה  8 1

ההסתדרות הכללית( ועם ארגוני עובדים יציגים אחרים במטרה לגבש הסכם קיבוצי  -)להלן 
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שיביא לצמצום ולריסון הוצאות השכר במגזר הציבורי ולהגיע להבנות נוספות שייתמכו במאמצי 

הממשלה להתמודד עם השלכות המשבר שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה ויתרמו לייעול 

 ושיפור תפקוד המגזר הציבורי8 

דים לצמצום , ובכפוף להגעה להסכמות עם ההסתדרות הכללית בדבר צע1בהמשך לאמור בסעיף  8 2

ולריסון הוצאות השכר במגזר הציבורי, כאמור, להנחות את שר האוצר, לפעול, לרבות באמצעות 

קידום תיקוני חקיקה, להחלת הסכמות אלו בכלל המגזר הציבורי, וזאת מבלי לגרוע בחינת 

 מהאפשרות להגיע להסכמות חלופיות עם ארגוני העובדים היציגים האחרים במגזר הציבורי8

עמידה הקצב על אודות ממועד קבלת החלטה זו ימים  21אוצר ידווח לממשלה בתוך שר ה 8 4

יגיש לממשלה, ככל הנדרש, , ו2.22-2.21פים השונים הנכללים בהצעת התקציב לשנים בסעי

הצעות החלטה חלופיות שיקודמו במסגרת הצעת התקציב לשנים אלו, לצורך עמידה ביעדי הצעת 

 התקציב לשנים אלו8

 כבישים ביהודה ושומרון – 82.21..18.של הממשלה מיום  ..2 החלטה מספר 
  
בתקציב משרד התחבורה  2.22בשנת להקצות  ,לצורך יישום הסכמים קואליציוניים ם, י ט י ל ח מ 

מיליון  .29(  בסך .6כביש שער בנימין ) א8ת8חיזמה אדם עד ל 341, ביצוע כביש והבטיחות בדרכים

ים ובמקטע צומת בני נע-במקטע אל ערוב .6עבור תכנון מפורט לכביש  מיליון ש"ח .9וכן  ש"ח

בעניין יישום  18.82.21מיום  2.9ת הממשלה מס' ל בכפוף לאמור בהחלטווהכ, המשטרה הבריטית

 8ואילך 2.21ם קואליציוניים בשנים הסכמי

  

יישום הסכמים קואליציוניים בשנים  – 82.21..18.של הממשלה מיום  2.9 החלטה מספר 
 ואילך 2.21

  
 :ם י ט י ל ח מ 

מיליוני  700סכום שלא יעלה על  2.21להקצות, באופן חד פעמי, בתקציב המדינה לשנת הכספים  8 1

מיליוני ש"ח לצורך יישום הסכמים  700סכום שלא יעלה על  2.22ש"ח, ובשנת הכספים 

 קואליציוניים, זאת על פי החלוקה הקבועה בנספח שלהלן8

יתוקצבו בנפרד במסגרת התקציב וזאת בתכניות הרזרבה  שלהלןהתקציבים המפורטים בנספח  8 2

של משרדי הממשלה השונים שאליהם הם מיועדים למעט במקרים שבהם התקבלה חוות דעת 

התקנות  –משפטית ומקצועית לפיה ניתן להעביר את התקציבים לתקנות מפורטות )להלן 

ם תותנה בבדיקה מקצועית הייעודיות(8 העברת התקציבים לתקנות הייעודיות של אותם תקציבי

של המשרד ובחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי8 יובהר כי תקציבים 

 2.19אלה יתוקצבו בתקנות ייעודיות המקבילות לתקנות קיימות בחוק התקציב לשנת הכספים 

ת חדשות בהתאמות הנדרשות הנובעות משינויים במבנה התקציב, וכי לא ייפתחו תקנות ייעודיו

 לשם תקצובם ובכפוף לשני אלה:
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 הביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים ובכפוף לכל דין8  8א

תקציב אשר יימצא כי מממן פעילות או סוג פעילות הממומנים כבר על ידי אותו משרד או  8ב

משרד אחר, יצורף למרכיב תכנית הפעולה הקיימת באותו עניין ויבוצע באותו אופן, למניעת 

 פל מקורות מימון8כ

, בשיעור שלהלןלהנחות את שר האוצר לבצע, ככל הנדרש, הפחתת הסכומים המפורטים בנספח  8 4

זהה, ככל שיעלו שינויים בסדרי העדיפות בכפוף למסגרת שנקבעה ובלבד שסך ההוצאה לא יעלה 

 , וזאת עד לאישורה של הפעולה בוועדת הכספים של הכנסת18על הסכום האמור בסעיף 

בוועדת  2.22-ו 2.21ל על הממונה על התקציבים, במועד אישור חוקי התקציב לשנים להטי 8 3

הוועדה(, להציג לפני הוועדה את הייעוד הפרטני של הסכומים  –הכספים של הכנסת )להלן 

בתוך כל תכנית כמפורט בנספח האמור ואת התקציב המוקצה לכל שלהלן המפורטים בנספח 

האמור יפורסם באתר משרד האוצר מיד לאחר הצגתו בוועדה,  אחד מהייעודים כאמור8 הפירוט

 וכל שינוי בו יותנה באישור הממשלה8

מלש"ח לצורך ביצוע  .29בתקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  2.22להקצות, בשנת  8 9

ון מפורט לכביש מלש"ח עבור תכנ .9(, וכן .6חיזמה אדם עד א8ת8שער בנימין )כביש  341כביש 

אדם8 והכל בכפוף לאמור -בני נעים ובמקטע צומת המשטרה הבריטית-אל ערוב במקטע .6

 לעיל8 3-2בסעיפים 

ר תקציב עבו מלש"ח בשנה ..2בתקציב משרד החינוך סך של  2.22-ו 2.21 להקצות בשנים 8 6

 לעיל8 3-2והכל בכפוף לאמור בסעיפים  ,התמיכה במוסדות התורניים

עבור סיוע בשכר  מלש"ח בשנה .19והשיכון סך של  הבינויבתקציב משרד  2.22להקצות בשנת  8 1

דירה לעולים הממתינים בתור לדיור ציבורי ומתגוררים בגפם )במקרה של קשישים(, לכדי 

השוואה לגובה הסיוע המוגבר לממתינים לדיור ציבורי בתור של משרד הבינוי והשיכון בשתי 

 לעיל8 3-2  בסעיפים והכל בכפוף לאמור, 181282.22-ו 18182.22-פעימות שוות ב

 תקציבים הנובעים מהסכמים קואליציוניים: -להלן הנספח 

מספר  משרד

 תכנית

 2.21סכום בשנת  שם תכנית

 )אלפי ש"ח(

 2.22סכום בשנת 

 )אלפי ש"ח(

 פירוט

משרד 

 הביטחון

הוצאות  151101

 ביטחוניות

קניות ושירותים  12,000 ...,12

 אחרים

משרד 

 הביטחון

משפחות שיקום  151201

 והנצחה

טיפול מונע בחיילים  9,000 ...,2

 לאחר קרב

הוצאות 

חירום 

 אזרחיות

מיגון הניוד ביהודה  ...,19 - מיגון 161603

 ושומרון
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הרשויות 

 המקומיות

מענק בטחוני למועצות  24,000 ...,23 מענקים אזוריים 181102

אזוריות, העברה לועד 

 מקומי חברון

הרשויות 

 המקומיות

מענקים ליישובים  10,000 ...,.1 מענקים שוטפים 181103

גדולים, הסדרת 

 הטיפול בחופי רחצה

מדע, תרבות 

 וספורט

 רשות העתיקות 10,000 ...,.1 רשות העתיקות 194201

מדע, תרבות 

 וספורט

שימור אתרי תרבות,  10,500 ..12,4 מנהל התרבות 194202

מרכז זלמן שזר, 

שיפוצים, אקדמיה 

מוסדות ללשון עברית, 

 תרבות תורנית

מדע, תרבות 

 וספורט

 מתקנים רובד קהילתי ..3,9 - תשתיות ספורט 194304

פעילויות מטה  206001 משרד החינוך

 אזוריות

תוכנית מורשה  ...,.1 -

 בתפוצות

יסודי וחטיבת  206301 משרד החינוך

 ביניים

 שעות יסודי 6,000 ...,6

המנהל לחינוך  206601 משרד החינוך

 התיישבותי

תמיכה במסגרות חינוך  8,100 ..1,.

לילדים במצוקה, שכר 

לימוד לילדים בחטיבה 

פנימיה  -עליונה 

 צבאית

פעילויות  206701 משרד החינוך

 ופרויקטים

תכניות לנוער בסיכון  75,500 ..9,9.

ציוני דתי, מענק 

ירושלים בחינוך, חינוך 

בלתי פורמלי, פעילות 

שירות  ,בלתי פורמלית

לאומי ומורות 

מתנדבות, מוסדות 

תורניים, חינוך בלתי 

פורמלי, כפרי 

סטודנטים, תקצוב 

רשתות החינוך 

 הטכנולוגי

חוגים לתורה שבעל  115,000 ...,119 מנהל החינוך הדתי 206703 משרד החינוך

פה, שעות רב ופעילות 

בלתי פורמלית, שעות 

תגבור בגרות, פרויקט 

התנדבות, רכישות 

מנהל חינוך, עידוד 

שירות משמעותי, 

 רבנים במוסדות חינוך
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מרכזים להעמקת  67,500 ..61,9 תרבות יהודית 206901 משרד החינוך

החינוך, מפעלי לימוד 

רשויות,  -בסיסי 

פרוייקטים ייחודיים, 

פרסומים פעולות 

ורכישות, פרסי שר 

החינוך לתרבות, 

מדרשות ליהדות 

וללימודי דת, תמיכה 

 תרבות יהודיתמפעלי 

גופי תיאום וקישור,  6,000 ...,6 מוסדות תורניים 206902 משרד החינוך

תמיכה במוסדות 

 תורניים

המשרד 

 לשירותי דת

תמיכה בשירותי  220102

 דת

תמיכה בהקמת  102,000 ...,9.

מוסדות דת, פעולות 

למנהלת לזהות 

 יהודית, תמיכות

המשרד 

 לשירותי דת

 תפעול 6,000 ...,9 שכר ותפעול 220105

טיפול קהילתי  230722 משרד הרווחה

באנשים עם 

 מוגבלויות

תמיכות בשירותים  6,000 ...,6

 לבעלי מוגבלויות

משרד 

 הבריאות

 רכש שירותי גמילה 2,000 ...,2 בריאות הנפש 240714

תמיכות בתחבורה  795501 תחבורה

 ציבורית

נגישות תחבורה  - ...,6

 ציבורית

פיתוח הוצאות 

 אחרות

ירושלים ומורשת  830304

 פיתוח

 תכנית היובל ...,9 -

משרד ראש 

 הממשלה

פעולות, טיפול  97,400 ..149,1 מטה המשרד 045101

בהתמכרויות, קליטת 

 עולי צרפת

משרד ראש 

 הממשלה

 פעולות מערך הגיור 3,500 ..4,9 מערך הגיור 045103

משרד ראש 

 הממשלה

פרויקטים  045110

 ממשלה והחלטות

תחזוקת מנהרות  10,000 ...,6

 הכותל

משרד ראש 

 הממשלה

, החטיבה להתיישבות 70,000 ...,.1 משרד ההתיישבות 045213

נהלת גרעיני משימה מ

 תמיכות -עירוניים 

מנהלת שירות  366001 תעסוקה

 האזרחי לאומי

השתתפות ברשות  15,000 ...,19

 לשירות לאומי אזרחי
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 -אישור תכנית "ממדים ללימודים"  - 82.21..18.של הממשלה מיום  .29 החלטה מספר 
 השתתפות במימון שכר הלימוד של חיילים משוחררים

  
ם, כהוקרה לחיילים משוחררים משירות סדיר בתפקידי לחימה ולחיילים משוחררים  י טמ ח ל י  

 :ותרומתה לכלכלת המדינהה האקדמית מאוכלוסיות מיוחדות, ומתוך הכרה בחשיבות ההשכל

לאשר את תכנית "ממדים ללימודים", לעגנה בחקיקה ולתקצב אותה בתקציב הקרן לקליטת  18

 חיילים משוחררים8

)להלן: החוק(, ולקבוע בו את תנאי  19.3-לתקן את חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 28

 הזכאות לסיוע על פי העקרונות הבאים:

יינתן סיוע למימון שכר לימוד במוסדות  משוחררים,במסגרת הקרן לקליטת חיילים  8א

בנוסף על הזכויות הקבועות בחוק  להשכלה גבוהה, לחיילים משוחררים שיימצאו זכאים,

 בנוסחו הקיים8

, ביצע שירות מלא ותקין 2.14ביולי  1חייל משוחרר זכאי: חייל שהתגייס החל מיום  8ב

 הוא אחד מאלה:כהגדרתו בפקודות הצבא ובעת שחרורו משירות סדיר 

 לוחם הזכאי לתעודת שחרור בכבוד "זהב"; (1)

 חייל הזכאי לתעודת שחרור בכבוד והוא אחד מאלה: (2)

 חייל בודד; (א)

 משתייך למגזר מיעוטים; (ב)

 עולה חדש; (ג)

 אושרה בקשתו לתשלומי משפחה להוריו8 (ד)

לא יעלה על גובה שני שלישים משכר הלימוד  הסיוע לחייל משוחרר זכאי לפי החלטה זו 48

האוניברסיטאי השנתי, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לכל אחת משנות הלימוד 

שנים  3שנים לכל היותר, ובמקצועות ההנדסה והרפואה למשך  4במוסדות להשכלה גבוהה, למשך 

 לכל היותר8 

החל את הלימודים במוסד להשכלה גבוהה,  חייל משוחרר יהיה זכאי למימון לפי החלטה זו אם 38

בה השתחרר שלרבות לימודים במכינה קדם אקדמית, במהלך שלוש השנים שלאחר תום השנה 

משירות סדיר, ואם שירת שירות סדיר נוסף, שירות לפי התחייבות לשירות קבע או שירות 

ך תקופה זו מילואים בתנאי קבע, במשך למעלה משנה, בהמשך רציף לשירות הסדיר, תואר
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בהתאם למשך השירות כאמור, אך לא יותר מחמש שנים בסך הכל מתום השנה בה השתחרר 

 משירות סדיר8

אשר לא ייכלל במסגרת התכנית  יום מהחלטה זו תזכיר .6תוך בלהטיל על שר הביטחון להפיץ  98

 זכאייחולו על חייל משוחרר  3-2, לפיו ההוראות כאמור בסעיפים 2.22-2.21הכלכלית לשנים 

 תשע"ב ואילך8 ההלומד בשנת הלימודים 

לצורך מימון החלטה זו מתקציב הביטחון  2.29-2.22בשנים  ₪מיליון  ..1להפחית כל סכום מעל  68

 19.98-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה.3לצורך מימון פעולה מאזנת, כהגדרתה בסעיף 

  

תכנית חומש למגזר הדרוזי  קידום - 82.21..18.של הממשלה מיום  291 החלטה מספר 
 והצ'רקסי

  
חברתי של המגזר -, נוכח החשיבות הלאומית שרואה הממשלה בקידום הפיתוח הכלכלים י ט י ל ח מ 

 .1מיום  999, מס' 2.14בדצמבר  19 מיום 1.92 מס'  ות הממשלהבהמשך להחלטהדרוזי והצ'רקסי, 

 19מיום  943ומס'  .2.2ביוני  12 מיום 2.ס' מ ,2.19בדצמבר  29 מיום .319 , מס'2.16בינואר 

 :.2.2בנובמבר 

חברתי ביישובים -כלכלי          , בשיתוף עם הרשות לפיתוח חמד עמארהשר  אתמנחה  הממשלה

להביא משרד ראש הממשלה ובהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר, ב הדרוזיים והצ'רקסיים

ת שלא תפחת משלוש ושנתי-רב תוכנילתת וורטמפ הת ממשלוהחלטהצעות ל מים,י .9 תוךב לממשלה

ים והצ'רקסים בגליל ובכרמל הדרוז יישוביםה של חברתי-לפיתוח כלכלי 2.21שנים ותחל בשנת 

 בהם8 השימושיםכנית ווהמקורות לתאת פירוט  יכללווהיישובים הדרוזים ברמת הגולן, אשר 

יקצה משרד האוצר סכום  מתוכם"ח, שמיליארד  4שנתית בסכום של -כנית הרבוהת תקצוב אשרל

הממשלה אשר  משרדימתקציבי  מויאוגש"ח מיליארד  189נוסף של ש"ח וסכום  מיליארד 189של 

חלק מהסכום המשלים,  יאוגםשלא  ככלהסכום המשלים(8  –שנתית )להלן -כנית הרבוקחו חלק בתיי

 שנתית בהתאם8-כנית הרבויפחת התקציב הכולל שיוקצה לביצועה של הת

שהצעת ההחלטה לממשלה תתבסס על פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה  ככל

קבלתה , שעניינו עדיפות לאומית, 9..2-(, התשס"ט.2.1-ו 9..2כנית הכלכלית לשנים וליישום הת

 8שיקולים ונימוקים לתמיכה בה בהתאם מותנית בהבאת

  

 תוכנית חומש למגזר הערבי - 82.21..18.של הממשלה מיום  292 החלטה מספר 
  
  
חברתי של -לנוכח החשיבות הלאומית שרואה הממשלה בקידום הפיתוח הכלכלי, ם י  ט י ל ח מ 

, שעניינה פעילות 2.19בדצמבר  41מיום  922מס'  ות הממשלה בהמשך להחלטהחברה הערבית ו

, 2.16ביוני  2מיום  ..13מס'  , 2.16-.2.2הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים -שעניינה תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי
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, שעניינה תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב 2.11בפברואר  12מיום  2491,  מס' .2.2–2.16

, שעניינה פעילות .2.2באוקטובר  29מיום  .36מס'  , 2.21-2.11האוכלוסייה הבדואית בנגב 

מס' תיקון החלטת ממשלה,  – 2.16-.2.2הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

, שעניינה תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי חברתי של .2.2באוקטובר  29מיום  369

, 2.21ץ במר 1מיום  92.מס' ותיקון החלטת ממשלה  – 2.16-.2.2  היישובים הבדואים בצפון לשנים

שעניינה מדיניות ממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית והעצמת החברה 

 :לההערבית בישראל ותיקון החלטות ממש

 

 כלכלי בחברה הערבית-תכנית לפיתוח חברתי .א

 

כלכלי של החברה -חברתי     לפיתוח  2.26עד לשנת  שנתית-לאשר תקצוב תכנית רב 18

הערבית בישראל, לרבות האוכלוסייה הערבית המתגוררת ברשויות מקומיות ערביות, 

ברשויות מקומיות בדואיות בצפון ובדרום, ביישובים ערבים ובדואים אשר ממוקמים 

 בתוך רשויות מקומיות יהודיות8 

כהגדרתם בלשכה התוכנית יכולה לתת מענה לאוכלוסייה הערבית ביישובים המעורבים,  28

 המרכזית לסטטיסטיקה8

מיליארד ש"ח,  שלפחות מחציתה תוקצה  2689שנתית תהיה בגובה של -התכנית הרב 48

למשרדי הממשלה ממשרד האוצר ומחציתה מתוך המקורות התקציביים של המשרדים8 

ליארד ש"ח נוספים יתווספו לתוכנית הרב שנתית במועד מאוחר יותר בכפוף ימ 89.

יובהר כי סכום זה אינו כולל את התכנית הרב שנתית ליישובים  יביים8למקורות תקצ

, והכול כמפורט בהחלטת הממשלה מס' ₪מיליארד  4הדרוזים והצ'רקסים שעומדת על 

 18.82.218מיום  291

הממשלה מנחה את הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית במשרד לשוויון חברתי,  38

יום החלטת ממשלה  19פניה בתוך ללהביא בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר, 

8 כמו כן, נטיים לכל פרק בהחלטהוועם משרדי הממשלה הרלתיאום בבשיתוף ומפורטת, 

, ההחלטה סוגיות דרכי הקצאת הכספים, בקרה וביקורת על ביצוע התוכניתלעניין 

תכלול את יעדי התוכנית, פירוט נית זו תכ 8תתואם עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר

השימושים בסכום שאושר ומנגנוני היישום הנדרשים לעמידה ביעדי ההחלטה8 במסגרת 

ים לאוכלוסייה הבדואית בצפון ובדרום8 מענים ביחס יההחלטה יגובשו מענים ייחוד

חברתי ביישובים -לאוכלוסייה הבדואית בדרום  יגובשו  על ידי האגף לפיתוח כלכלי

 תקציבים8 ההבדואים בדרום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בתיאום עם אגף 

 1חלוקת התקציבים כאמור לעיל בין החלקים השונים בחברה הערבית, כמפורט בסעיף  98

 עשה, ככל הניתן, לפי חישוב של חלקם באוכלוסייה8ילעיל, ת

 

 הדרוזית והצ'רקסית תכנית לפיתוח ולשדרוג תשתיות הכבישים ביישובי החברה הערבית, .ב

נתיבי איילון לפיתוח ולשדרוג תשתיות חברת של  אסטרטגיתהתכנית התקצוב  את לאשר

, בהתאם לצרכים 2.22שנת  במשךמיליארד ש"ח  1הכבישים ביישובי המיעוטים בסך של 
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יתוקצב בהמשך, בכפוף  82.24 תקציב נוסף של מיליארד ש"ח לשנת ולקצב התקדמות התכנית

 ם8ייבילמקורות תקצ

 

 התוכנית למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית .ג

אלימות בחברה בלטיפול בפשיעה ו 2.26עד לשנת  לאשר תקצוב תכנית רב שנתית 18

 הערבית8

 מיליארד 1מתוכם  בפריסה על פני שנות התוכנית,  ₪מיליארד  283התכנית תהיה בגובה  28

תוספתיים שיוקצו על ידי משרד יהיו ממקורות  ₪מיליארד  182להוצאות אזרחיות8   ₪

 האוצר8

יביא תכנית מפורטת לאישור  , בתיאום עם אגף התקציבים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה 48

יום, הכוללת פירוט פעולות המשרדים, יעדים לתכנית ומנגנוני יישום,  .4הממשלה בתוך 

פנים, הטחון ימשרד לבהמעקב ובקרה8 התכנית תתואם עם כלל המשרדים השותפים: 

משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

חברתי לחברה הערבית, הרשות -ה, הרשות לפיתוח כלכליימשרד הכלכלה והתעשי

ואגף החשב הכללי במשרד  טחון לאומייהמטה לב, לשיקום האסיר, רשות המיסים

 האוצר8

 

 יישום התוכנית .ד

 ש התכניות המפורטות8תקצוב התכנית ייעשה לאחר גיבו 18

במסגרת ההחלטות המובאות בפני הממשלה, ניתן יהיה לתקן החלטה זו ולהסיט סכומים  28

תקציבים הככל שהמשרד יוזם ההחלטה, בהסכמת אגף  ככל שטרם חויבו  ממשרד למשרד

ככל שתישקל הסטה של  במשרד האוצר, ראה כי הדבר נכון יותר בנסיבות העניין8

 יבוצע בהסכמה עם אגף החשב הכללי8 תקציבים שחויבו, הדבר

להנחות את מזכיר הממשלה לבצע סנכרון מיטבי בין התוכניות ולנסות להביא להכרעה  48

במחלוקות הקיימות בין משרדי הממשלה ולהביא לכך שההחלטות יובאו בלוחות הזמנים 

 המפורטים לעיל בפני הממשלה8

 

 כניות אב ארוכות טווח לצמצום פערים:ות .ה

 לסגירת פערים תוכניות אב

ת טווח לסגירת תוכנית אב ארוכהקים צוות שיגבש הממשלה מנחה את שרת החינוך ל 18

 ..1תוך בממשלה ולהגיש את ההמלצות לפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית 

 .ימים

תוכנית אב לסגירת להקים צוות שיגבש  והתעשייה  הממשלה מנחה את שרת הכלכלה 28

ולהגיש את ההמלצות לממשלה הערבית לחברה היהודית  הפערים בתעסוקה בין החברה

 ימים8 ..1תוך ב

תוכנית אב לסגירת הפערים  הקים צוות שיגבשהממשלה מנחה את שר הבריאות ל 48

 ..1תוך בולהגיש את ההמלצות לממשלה בבריאות בין החברה הערבית לחברה היהודית 

 ימים8
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תוכנית אב לסגירת הפערים  ש להקים צוות שיגבהממשלה פונה אל נציב שירות המדינה  38

תוך בולהגיש את ההמלצות לממשלה בייצוג ההולם בין החברה הערבית לחברה היהודית 

 ימים8 ..1

תוכנית אב לסגירת הפערים בין קים צוות שיגבש הממשלה מנחה את שרת הפנים לה 98

 ימים8 ..1תוך בולהגיש את ההמלצות לממשלה הרשויות הערביות לרשויות היהודיות 

תוכנית אב הקים צוות שיגבש הממשלה מנחה את שר הרווחה והשירותים החברתיים ל 68

 ימים ממועד החלטה זו8 ..1תוך בלצמצום ומיגור העוני בחברה הערבית 

הצוותים יכללו נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, אגף התקציבים, אגף החשב  18

 הכללי והרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית8 

 יהיו בכפוף ליעדים הפיסקאליים שנקבעים על ידי הממשלה8  תוכניות אלו 8.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


