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 2016במאי  18
 2016-5297. תק

 אנרגיה

 תחרות במשק הגפ"ם למגזר הביתי

 מחליטים
 
חוק המקרקעין  ואת 1991-)החלפת ספק גז בבית משותף(, תשנ"א המקרקעין חוק את לתקן . 1

 : הבאים לעקרונות בהתאם( המקרקעין חוקי – )להלן 1969-תשכ"ט

משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית, יהיו רשאים בעלי הדירות להחליף ספק גז  בבית .א
בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות או בהחלטת האסיפה הכללית שהתקבלה  בהסכמה

ך קבלת לצור , ובלבד שכינוס האסיפהבהסכמת רוב מבין בעלי הדירות שהשתתפו באסיפה
 ןהחלטה כאמור נעשה לפי הוראות התקנון בעניין כינוס אסיפה כללית, ובהעדר הוראה בעניי

שני בתים משותפים או יותר  לפי הוראות התקנון המצוי בעניין זה. מקום בו –בתקנון 
י אחת מהדרכים תתקבל לפספק גז  החלפתמחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, החלטה על 

 בכל אחד מהבתים המשותפים. ה,בסעיף זהמפורטות 

 1991-האמור בסעיף קטן )א( יוסדר בחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, תשנ"א  .ב
 תימחק. 1969-תשכ"טוההסדרה לעניין זה הקבועה כיום בחוק המקרקעין 

 התאם לעקרונות הבאים:ב 1989-חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, תשמ"טאת לתקן  . 2

חלופות ה ןאת אות מרכזיתצרכנים שונים המחוברים לאותה מערכת גז ציע ללהיחויב ספק גז  .א
 .להסכם התקשרות לאספקת גז

קביעת הוראות לעניין החלפת ספק גז והחזר פיקדון לצרכן במכלים מיטלטלים אשר יבטיחו  .ב
  מעבר קל יותר בין ספקי גז שונים ויצמצמו משמעותית את עלויות המעבר בין ספקים.

 לנקוט בפעולות הבאות:השר יל על להט . 3

בסעיף זה "ספק  .הזיקוקעל ספקים קטנים במילוי גז בבתי  להקלה הסדרים לבחון גיבוש .א
ספק גז אשר סך רכישות הגפ"מ שלו בשנה האחרונה מכל אחד מבתי הזיקוק אינו  –קטן" 

ד קשור מכמות הגפ"מ המיוצרת על ידי בית הזיקוק, לפי העניין, ואינו תאגי 5%עולה על 
כהגדרתו בתקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה()מכירת גז ע"י בתי זיקוק לספקי 

 .2009-גז(, התש"ע

הזוכה  יידרש"ם, גפמתקן לאחסון מלאי של  של והפעלה להקמהתחרותי  הליך במסגרת .ב
 מינהלמנהל  להנחיות"ם, בהתאם הגפבמשק  תחרות קידום לטובת תפעולילאפשר אחסון 

 .הדלק

 , האנרגיה והמיםעדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיותולופנות ל . 4
בצו פיקוח  שנקבעשנמכר לספק נכנס  מכל נייחבבקשה לבחון את הצורך לשנות את המחיר של 

לפי , וזאת בהתאם לסמכותה 2009-חיר מכל גפ"מ נייח(, התשס"טעל מחירי מצרכים ושירותים )מ
 .1996 –חירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו חוק פיקוח על מ

לפנות לוועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  . 5
הצורך בפיקוח או בקביעת כללים לשיעור השינוי של מחיר הגפ"ם לצרכנים בבקשה לבחון את 

יקוח על מחירי מצרכים בהתאם לסמכותה לפי חוק פבמערכת גז מרכזי לאחר תחילת ההתקשרות 
 .1996 –ושירותים, התשנ"ו 
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 דברי הסבר
 

 כללי
מביאה לתחרות מוגבלת על המחיר והשירות לצרכן. אשר  משק הגפ"ם בישראל סובל מריכוזיות גבוהה

בשנים האחרונות יושמו מספר ניסיונות לפתיחת משק הגפ"ם לתחרות, אך תחרות אמיתית טרם 
 התפתחה. 

 
 יות רבות להיעדר התחרות:ישנן אינדיקצכך, 

 .פיזור מחירים גבוה בעוד שעלות המוצר היא הומוגנית למדי – אפליית מחירים גבוהה .1

בין החברות הגדולות לבין עצמן  שיעור החלפת הלקוחות  – היעדר מעבר לקוחות בין החברות .2
פומבי  מבוסס על מידע שאינו יכול להיות  נמוך בהשוואה למעבר הלקוחות עם החברות הקטנות

 :ריכוזיות גבוהה ויציבהברמה כזו( 

 

 – פערים עצומים בין ספקים שונים ובין רשויות מקומיות שונות .3

 הפער בין המחיר הגבוה לנמוך סוג

 384% צובר

 314% מכליםמרכזיית 

 301% ג"ק 12

 238% ג"ק 48

 משרד האנרגיה(  -)על בסיס ניתוח  של אתר השוואת מחירי גז לסקטור הביתי
זה  בצוות. "מגפ בשיווק התחרות להגברת הסדרים לגיבושמשרדי -הבין הצוות דוחהוגש  2013 בשנת

 ומשרד, משרד המשפטים, משרד האוצר העסקיים ההגבלים רשותהאנרגיה,  משרדהיו חברים 
 דוח זה יושמו בחלקן. המלצות. הכלכלה

 
 בית למשקי"מ גפ אספקת בנושא העסקיים ההגבלים רשות של דוחהוגש  2015בחודש אוגוסט 

 .מרכזית גז מערכת באמצעות
 

בצוות זה חברים משרד נוספים לקידום תחרותיות של הגפ"מ.  צוות לבחינת כלים הוקם 2015 בשנת
במסגרת דיוני הצוות הוצג מחדש  האנרגיה, רשות ההגבלים העסקיים, משרד המשפטים ומשרד האוצר.

סטטוס  ,חרונות בתחום החקיקה לקידום תחרותסטטוס התחרות בשוק הגפ"מ, ההתפתחויות הא
האמצעים והחקיקה שעדיין לא הושלמה.  כמו כן  נידונו מספר אפשרויות וכלים לקידום התחרות, אשר 

 כתב הצוות סיכום ביניים. 2016בפברואר  22ביום  חלקם נידון בעבר וחלקם כלים ואמצעים חדשים.
 

ים באופן מלא הן בדוח ההגבלים העסקיים והן בדוח , אשר מפורטלהלן תמצית הכשלים במשק הגפ"ם
 :2013 משנת הוועדה

 הקושי במעבר ספק: . 1
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 בעלות של ; הציוד הוא בלצורך מעבר ספק בעלי הדירותמחייב גיוס רוב של  – צרכנים במרכזיות
 .מכירה ספקיות ולכן נדרשתה

ייב התעסקות ואי תהליך ארוך המחמדובר באינם תלויים בשכנים אך עדיין  – כליםצרכנים במ . 1
 ועוד.נוחות, תיאום מועדים 

קושי ; וכאב ראש פסים רביםבירוקרטיה הכרוכה בהחזר פיקדון, תיאום טכנאי, ט –הצרכנים  לכל . 2
 בהשוואת מחירים והיעדר מידע

 היעדר מידע: . 2

)מחיר קבוע, מחיר עקב ריבוי מחירים רוב הצרכנים אינם יודעים כמה הם משלמים על גז  . 3
 .(עודירותים, עלות פיקדון, דמי התחברות ולמ"ק, מחירי ש

, על אף שלאחרונה הושק אתר השוואת מחירים מחירי המתחרים אינם שקופים וברורים . 4
  מפורט

 לא ניתן לקבל הצעות מחיר של חברות גדולות אחרות. . 5
 :שליטה של החברות הגדולות . 6
 .סיכולים ממוקדים לחברות קטנות ומחוללות תחרות . 1
 .רותחלוקת גזרות בין החב . 2
  :אדישות צרכנים . 7

 מחירים יחסית נמוכים עבור רוב האוכלוסייה. 
 

, 2016בפברואר  22לאור הכשלים האמורים, ועל בסיס הדוחות המפורטים לעיל וסיכום הביניים מיום 
 מוצעים התיקונים להלן. 

 
 1 סעיף

בכתב של  נדרשת הסכמה) בבית משותףגז אחר  ספקלדרוש למעבר הרוב הקושי בגיוס כיום, קיים 
שבבית  . על כן, מוצע לקבוע(הרוכשים גז באמצעות מערכת הגז המרכזית יותר ממחצית מבעלי הדירות

משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית, יהיו רשאים בעלי הדירות להחליף ספק גז בהסכמה בכתב של 
עלי יותר ממחצית מבעלי הדירות או בהחלטת האסיפה הכללית שהתקבלה בהסכמת רוב מבין ב

לצורך קבלת החלטה כאמור נעשה לפי הוראות  , ובלבד שכינוס האסיפההדירות שהשתתפו באסיפה
לפי הוראות התקנון המצוי בעניין  –בתקנון  ןהתקנון בעניין כינוס אסיפה כללית, ובהעדר הוראה בעניי

החלפת ספק זה. מקום בו שני בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, החלטה על 
 . התיקון האמורגז תתקבל לפי אחת מהדרכים המפורטות בסעיף זה, בכל אחד מהבתים המשותפים

וההסדרה לעניין זה הקבועה כיום  1991-יוסדר בחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, תשנ"א
 לצורך כך יערכו ההתאמות הנדרשות בשני החוקים. תימחק. 1969-בחוק המקרקעין תשכ"ט

 
 2 סעיף

 סעיף א
 זואפליית נכון להיום, קיימת שונות בין מחיר הגפ"ם של צרכנים שונים אשר מחוברים לאותו צובר. 

מקבלים לעתים חלק קטן מהדיירים   לספק חדש. היא כלי בידי חברות הגז הוותיקות למנוע מעבר
צליחים לסכל את מ אףולעתים  חדש ספקמעבר לאינם יוזמים  לכןהנחות משמעותיות מספקי הגז ו

לא נותנות הנחות לצרכנים גז בד"כ   בשל כך, ספקיות. ליזום מנסים דיירים אחרים שינוי הספק ש
חלשים או נזקקים. צרכנים אלו בדרך כלל פחות מודעים )עולים חדשים, קשישים, זרים( ובעלי פחות 

 כלכלית רוב חלשים יותרשוכרי דירה, שהם ל כך גם הדבר כלפייכולת תקשורת או מיקוח למול הספק. 
אין אינטרס לתת להם . לספקיות הגז החלפת ספק גז וגם אינם יכולים להשפיע עלמבעלי הדירות 
 הנחות כלשהן.

מנוי חרים כמו סלולאר, כבלים ולווין, אעם התקשרויות ארוכות טווח  המצב שונה משמעותית מענפים
לקוח מקבל את החלטתו בעצמו, ולכן מדיניות ההבדל העיקרי טמון בכך שבענפים אלו ה '.לעיתון  וכו

. לדוגמה /לעזובההנחות באה לשקף את שיווי משקל בין המחיר לרצון של הלקוח להישאר אצל הספק
ספק כבלים, אשר לקוח מבקש להתנתק ממנו, עשוי להפעיל הנחה במסגרת מדיניות שימור לקוחות. 

זול יותר. המצב שונה לחלוטין בגז הביתי.  הלקוח שביקש להתנתק עשוי להישאר אם הוא מקבל מחיר
כי  לקוח שיתקשר לבקש הנחה יקבל במרבית המקרים תשובה שלילית נחרצת, והתשובה תהיה נחרצת 

ללקוח אין כושר מיקוח זולת החשש  )המזערי( של ספקית הגז שאותו לקוח יצליח לארגן את  כלל 
 בלתי אפשרית.הדיירים למעבר ספק, מה שלעתים מתברר כמשימה כמעט 
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בעלי דירות  51%-, בו הרוב הדרוש יעבור מ1המוצע בסעיף  מצב זה נכון ביתר שאת במצב החדש
 לרוב דרוש באסיפה.

 יכולת האפליה הינה בעייתית בשני מישורים:
  במצב החדש כמות האנשים שישתתפו באסיפה )בנושא כמו  –אפליה על ידי הספקים הקיימים

בייחוד  -יחסית )חלק מבעלי הדירות חסרי עניין בסוגיה ת קטנהשינוי ספק גז( עשויה להיו
, ולכן ההשפעה של כל דייר היא משמעותית. בנוסף באסיפה יש יכולת להשמיע דעות המשכירים(

ולשכנע דיירים אחרים. סביר להניח כי חברות הגז הגדולות ירחיבו את מדיניות האפליה, וירכשו 
ם מאד של דיירים בעלי השפעה, אשר יקבלו הנחות לעצמם תומכים באמצעות מספר מצומצ

מפליגות מחד ומאידך ילחמו ויטרפדו מעבר ספק באסיפה, בין היתר על ידי הפחדות בנושאי 
 בטיחות וכו'.

 אשר יציעו למספר מצומצם של לקוחות מחירים נמוכים ביותר,  – אפליה על ידי ספקים חדשים
את ההחלטה על שינוי ספק גז , בהינתן שיעור והם אלו שידאגו לכנס את האסיפה ולהעביר 

 השתתפות נמוך באסיפה. 
על מנת למנוע שההחלטה תתקבל על ידי קומץ אינטרסנטים בלבד, לא משנה מאיזה צד )ספק יוצא או 
ספק נכנס( שנשלחו על ידי חברות הגז לאחר ש"קנו" אותם באופן ספציפי. חשוב שכל המצביעים ייצגו 

לם. אחרת יש פגם ממשי בהעברת הזכות לאסיפה שכן היא לא מייצגת נאמנה את את האינטרסים של כו
 רוב  הדיירים.

 
 בסעיף 

 48מיליון מיכלי  1-ק"ג וכ 12מיליון מיכלי  2-מיליון מכלי גז, מתוכם כ 3-במשק הישראלי קיימים כ
פעמים רבות, שגבו ספקיות הגז עבור מיכלים אלו מוערך במאות מיליוני ש"ח.  תק"ג. סך הפיקדונו

פיקדונות אלו לא מוחזרים לצרכנים משום שצרכנים שעזבו את דירתם אינם פונים לספק הגז כדי לקבל 
את הפיקדון בחזרה. במצב דברים זה, הפיקדון על מכל הגז נשאר על שם צרכן שעזב את הדירה וזאת 

שם הצרכן עליו ין ההלימה אשר נוצר פעמים רבות ב חוסרגם אם גרים בדירה כבר צרכנים חדשים. 
בין ספקי גז ומקשה על מהווה חסם למעבר  ומשתמש במכל בכתובתשגר  צרכןבין הל הפיקדוןרשום 
 . ים להתפתח בשוקגז קטנ ספקי

הוראות לעניין החלפת ספק גז והחזר פיקדון לצרכן אשר יבטיחו מעבר קל יותר בין ספקי  מוצע לקבוע
 מעבר בין ספקים. גז שונים ויצמצמו משמעותית את עלויות ה

 
 3 סעיף

 סעיף א
. בתקופות קודמות אם לכמות הגז שסיפק כל ספק בפועלידי בתי הזיקוק נעשית בהת-הקצבת הגז על

 ההלקוחות שלהם גדל כאשר כמותעל כן ספקים מתקשים להשיג הקצבת גז מספקת מבתי הזיקוק 
נם מייבאים גפ"ם ותלויים בשנה הנוכחית. קושי זה מחריף ככל שמדובר בספקים קטנים, אשר אי

לחלוטין בבתי הזיקוק ועל כן פוגע ביכולת של ספקים קטנים להתרחב. על כן, מוצע לפעול לצורך 
הגדלת ההקצבות לספקים קטנים, אשר תורמים לתחרות ומוכיחים מחירים נמוכים לסקטור הביתי, 

  מקום בו הם רכשו לקוחות חדשים בשנה האחרונה. 
הסדרים אשר יקלו על העברת הקצבה מספק לספק  במקרים בהם ספק גז מעביר כמו כן מוצע לקבוע 

אליו לקוחות חדשים מספקים אחרים, בייחוד  בסקטור הביתי.  הקושי בהעברת הקצבה עקב מעבר 
 לקוח מהווה כיום חסם למעבר לקוחות והתרחבות הפעילות  של לספקים קטנים/חדשים.

לקבוע  גז הקשורים לחברות שמחזיקות בבתי הזיקוק, מוצע כמו כן, ועל רקע העובדה שישנם ספקי
בשים לב  ההקצבות תינתנה הסדרים לנוהלי חלוקת עודפי ייצור ואספקת גז במסגרת חלוקת ההקצבות

למניעת אפליה לטובת חברות קשורות בקשרי בעלות לבתי הזיקוק. כמו כן מוצע לקבוע הסדרים לצורך 
 בבתי הזיקוק.הקלה על ספקים קטנים במילוי גז 

 
 סעיף ב

 אחסון צפוי בענייןהלשריין נתח מן המכרז  מוצעלספקים קטנים קיימת בעיה של כושר אחסון. על כן, 
 .קטנות גז ספקיות עבור הלאומי החירום מלאי

 
 5 סעיף

כיום, המחיר שגובה ספק יוצא מספק נכנס על צובר הגז מהווה חסם למעבר בין ספקי הגז, שכן לרוב 
נו משקף את מכירו הנוכחי של הצובר. בפועל, הספק הנכנס נדרש לבצע חפירות, התקנת המחיר אי

צובר חדש ושחזור עבודות הפיתוח, במקום לרכוש את הצובר הקיים מהספק היוצא. סך עלויות אלו 
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עולה לרוב על האפשרות של רכישת הצובר מהספק הקיים. אם הצובר יתומחר בהתאם, יחסכו מהספק 
ת עודפות וכך יקלו על מתן הצעת מחיר אטרקטיבית יותר ללקוח ויצמצמו את חסמי הנכנס עלויו

לפנות לוועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד מוצע  המעבר בין ספקי צוברי גז. על כן,
התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בבקשה לבחון את מחיר הצובר בעת מכירתו בהתאם לסמכותה 

 .1996 –מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו  לפי חוק פיקוח על
 

 6 סעיף
בהתאם לטבלאות  מעלים את מחירי הגפ"ם, גפ"ם שהתקשרו עם צרכנים בעסקאות גז ספקיכיום, 

צדדי על העלאת המחיר. לעיתים -מעדכנים לא אחת את הצרכן באופן חדו הצמדה שקבע הספק
נוהג לעקוב אחרי השינויים והחיובים קרובות, נעשה העדכון "באותיות קטנות", כשהצרכן אינו 

לפנות לוועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד התשתיות הלאומיות, מוצע  השוטפים.
הצורך בפיקוח או בקביעת כללים לשיעור השינוי של מחיר הגפ"ם  האנרגיה והמים בבקשה לבחון את

ה לפי חוק פיקוח על מחירי לצרכנים במערכת גז מרכזי לאחר תחילת ההתקשרות בהתאם לסמכות
שיעור שינוי המחיר יכול להיקבע לפי הצמדה משוקללת למחיר  .1996 –מצרכים ושירותים, התשנ"ו 

 יבוא הגפ"ם ומדד המחירים לצרכן מעת תחילת ההתקשרות עם הצרכן.
 

 סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 

 יההיבט המשפט
]פירוט רק במקרים בהם קיים צורך בתיקון/ייזום חקיקה חדשה. במידה ואין נתונים יש למחוק את 

 הכותרת[
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 העברת המשק לגז טבעי

 מחליטים
 

 תחבורה:  –פרק א' 

 סולר בלו על

כך שהסדר  2005לתקן את צו הבלו על דלק )פטור והישבון( התשס"ה להטיל על שר האוצר  .1
 , כדלקמן: 2020ן על הסולר לתחבורה יבוטל בהדרגה החל משנת ההישבו

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 סולר בלו

 )ש"ח/ליטר(

1.46 1.46 1.46 1.46 1.60 1.76 1.95 2.20 2.45 2.70 2.93 2.93 

 

 גז טבעי דחוס וגז טבעי נוזלי לתחבורה

מתווה  כך שייקבע 2004 -תקן את צו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד ללהטיל על שר האוצר  .2
 LNG –)להלן  וגז טבעי נוזליאו גט"ד(  CNG – להלן) מדורג להעלאת הבלו על גז טבעי דחוס

 כדלקמן:, 2020החל משנת לתחבורה או גט"ן( 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 CNG בלו

 )ש"ח/ק"ג(

0.02 0.02 0.02 0.02 0.22 0.45 0.73 1.10 1.48 1.89 2.34 2.34 

 
שיעור העלאת הבלו מבוסס על הנחה שנתח השוק של משאיות ואוטובוסים ממונעים על ידי גז 

 , הממשלה תשקול העלאה של גובה בלו. 10%. ככל שנתח השוק יעלה על 10% על יעלהטבעי לא 
 

 1ועד ליום  2017בינואר  1כך שהחל מיום ( פחת) הכנסה מס תקנות את לתקןלהטיל על שר האוצר  .3
 במשקל( ומשאיות)אוטובוסים  כבדים רכב לכלי 33% בשיעוריחושב פחת מואץ  2022בינואר 

 .טבעי בגז המונעים טון 3.5-מ גבוה

ך כ 2012-ב"התשע, טובין על קניה ומס והפטורים המכס תעריף צו את לתקןלהטיל על שר האוצר  .4
כלי רכב כבדים  של יבואה מכסיופחת  2022בינואר  1ועד ליום  2017בינואר  1שהחל מיום 

  .4%-ל 7% -מ טון המונעים בגז טבעי דחוס 3.5-)אוטובוסים ומשאיות( במשקל גבוה מ

 1ועד ליום  2017בינואר  1כך שהחל מיום שר התחבורה לתקן את תקנות התעבורה  טיל עללה .5
 .תבוטל - רישוי השנתית לרכב מונע גז טבעי דחוסהאגרת  2022בינואר 

 1ועד ליום  2017בינואר  1כך שהחל מיום ( פחת) הכנסה מס תקנות את לתקןלהטיל על שר האוצר  .6
 .להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס 20%מואץ בשיעור  פחתיחושב  2025בינואר 

 3.5שאינו עולה ב חדש במשקל ירוק לרכ שר התחבורה לתקן את הכללים לחישוב ציוןהטיל על ל .7
דחוס(, כך שנתוני הפליטה שיובאו בחשבון לעניין זה יהיו  טבעי גז/)בנזין דלקית-טון בהנעה דו

 הרכב. מבין שני סוגי הדלק שבהם יכול להיות מונע הנמוכים הפליטה נתוני
עודים מתן מענקי חלוץ להקמת תאי עבודה יביחד עם שר האוצר התחבורה לבחון להטיל על שר  .8

 במוסכים, לטיפול במערכות הגז הטבעי בכלי רכב מונעי גז טבעי דחוס.

תכנית ביחד עם שר האוצר  להוציא לפועלשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים טיל על לה .9
סכום המענק לכל  שנים. 7משולבת מענקים ורשת ביטחון לתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס במשך 

מיליון ש"ח.  2.5"ח. סכום רשת הביטחון והמענק יחדיו לא יעלה על מיליון ש 1תחנה לא יעלה על 
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כמו כן, השרים ישקלו מתן מענק מוגדל לשתי תחנות תדלוק של ציי רכב גדולים. סך המענקים 
 מיליון ש"ח. 50להחלטה זו לא יעלה על סכום כולל של  9-ו 8בסעיפים 

 
 מתנול

 על בלו ולהטיל 2004 - ד"התשס(, בלו טלתה) דלק על הבלו צו את לתקןלהטיל על שר האוצר  .10
M85 ועל לליטר ₪ 1.74גובה ב מתנול( 85%המכילה מתנול -)תערובת בנזין M15  תערובת(
 .לליטר ₪ 2.82 גובהב(  מתנול 15%המכילה מתנול -בנזין

 החל בשנתיים הראשונותשכך  1961-התעבורה, תשכ"א תקנות את לתקן התחבורה להטיל על שר .11
מבעלי רכב שתיגבה רישוי האגרת ש"ח ב 1,400בגובה  תינתן הנחה FFV רכבי יבוא מתחילת

תינתן , בשנתיים שלאחר מכן (M85) גבוה בריכוז במתנול המונעים( FFV" )תדלוק גמישי"
 .₪ 700אגרה בגובה ב הנחה

 15,000₪ בסך מענקים להענקת תכנית לקבוע והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות שרטיל על לה .12
 .מתנול-בנזין תערובת לקליטת תדלוק תחנות תלהתאמ

 1ועד ליום  2017בינואר  1כך שהחל מיום ( פחת) הכנסה מס תקנות את לתקןלהטיל על שר האוצר  .13
 .מתנול ערבול מתקן להקמת 20% בשיעור מואץ פחת יחושב  2021בינואר 

 חשמליים אוטובוסים

 33% בשיעור מואץ פחת העניקול( פחת) הכנסה מס תקנות את לתקןלהטיל על שר האוצר  .14
 .לארץ האוטובוסים יבוא מתחילת שנים 4 למשך חשמלי לאוטובוס

כך  2012-ב"התשע, טובין על קניה ומס והפטורים המכס תעריף צו את לתקןלהטיל על שר האוצר  .15
 אוטובוס חשמלי. של יבואה מכסיבוטל  2021בינואר  1ועד ליום  2017בינואר  1שהחל מיום 

 
 תעשיה: –פרק ב' 

 בהתאם( הגז חוק –)להלן  1989-טו לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט8את סעיף  לתקן .16
 :אלה לעקרונות

 בתקופת בודק כגוף לשמש והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משר אישור שקיבל גורם .א
לצורך מתן אישור תקינות, יהיה  טבעי גז מתקן בבדיקת והחלטו)ג( 8 לסעיף בהתאם המעבר
 :אלה כל בהתקייםלאחר תום תקופת המעבר,  הבדיקה את שליםי להרשא

 לדרישות ובהתאם גורם אותו ידי על הבדיקה הליך את להמשיך מעוניין האישור מבקש (1)
 ; הרביעית בתוספת המנויות

 לפניית והשיב המתקן של ראשונית בדיקה לפחות השלים הבדיקה את שהתחיל הגורם (2)
 (;ו)ד8 סעיףב האמור לכל בהתאם האישור מבקש

 מתום תקופת המעבר. שנה מחציאישור תקינות, שאינו אישור זמני, לא יאוחר  יינתן (3)

תוקן ת תדלוק תעניין מיתקן המשמש להפעלת תחנל טו)ד(8הקבועה בסעיף  תקופת המעבר .ב
תחנת תדלוק  שנקבעה בסעיף האמור לעניין מתקני צריכה שאינם לתקופת המעברותוצמד 
 .דחוס טבעי גז פריקת ומתקני

הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי  רשאיבמהלכה ה שתקופשה יתוקן כךטו)ב( 8סעיף  .ג
אישור  אם הוא הגוף שנתן אתגם  ת תקינות למיתקןבדיק לבצעלהורות למכון התקנים 

  – חולת התקינות

עד לחצי שנה מתום תקופת המעבר  -לגבי מיתקן גז טבעי לפריקת גז טבעי דחוס  (1)
 ( לחוק הגז.2טו)ד() 8 המעוגנת בסעיף

עד לחצי שנה מתום תקופת  -צריכה שאינו מתקן לפריקת גז טבעי דחוס לגבי מיתקן  (2)
 ( לחוק הגז.3טו)ד() 8המעבר המעוגנת בסעיף 
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לעניין מיתקן קיים שקיבל אישור להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי בלבד, והאישור היה  .ד
()א( כך שלא יהיה 2טו)א()8קבועה בסעיף בתוקף ערב יום התחילה, תוארך הוראת המעבר ה

 . 2020 ביוני 30חייב באישור תקינות על ידי גוף בודק עד ליום 
 

 דברי הסבר
 

 תחבורה: –פרק א' 
 כללי

 של מדינת ישראלהחליטה ממשלת ישראל על תכנית פעולה ממשלתית להפחתת התלות  2013בינואר 
הפוטנציאל הכלכלי והסביבתי במעבר לתחליפי בנפט לתחבורה, לאור האינטרס הלאומי האסטרטגי ו

החלטת )נפט לתחבורה, וכן לאור ההבנה שקידום התחליפים ברמה המקומית יסייע לקידומם בעולם 
משרדית בראשות -במסגרת תכנית פעולה זו, החליטה הממשלה להקים ועדה בין(. 5327ממשלה מספר 
התשתיות הלאומיות, הממשלה, משרד ובהשתתפות נציגי משרד ראש  רשות המסיםהמשנה למנהל 

הוועדה  .האנרגיה והמים, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה ואגף התקציבים במשרד האוצר
מתווה מדיניות מיסוי למגוון מקורות האנרגיה לתחבורה, לכלי רכב ולמתקני הוקמה לצורך גיבוש 

ולעידוד טכנולוגיות ינוקא, תוך  תשתית או תדלוק מבוססי תחליפי נפט, בהתאם להשפעות החיצוניות
-קידום הטמעת תחליפי נפט ככל שהמעבר לתחליפים כדאי כלכלית ותוך שמירה על מסגרת פיסקאלית

 ההחלטה מתבססת, בין היתר, על המלצות הוועדה. (.הוועדה –)להלן תקציבית 
 

, וזאת כדי להפנים במס הבלו את ההשפעות החיצוניות הנובעות מהשימוש בדלקים ההחלטה נועדה
מתן  ההחלטה מקדמתלהבטיח הקצאת מקורות יעילה במשק ולעודד את השימוש בתחליפי נפט. 

הטבות במס הבלו כדי לסייע להסרת חסמי ינוקא לחדירת תחליפי נפט לשוק, דוגמת היעדר תשתיות 
תחליפים שיכולים להתחרות בנפט מבחינה כלכלית בלא סבסוד  כמו כן, ההחלטה מקדמתתדלוק. 

טווח הארוך, כדי למקסם את התועלות האסטרטגיות, הכלכליות והסביבתיות שהנחו את החלטת ב
כדי לייצר ודאות ובתוך כך להקל  ם,שמה דגש על קביעת מתווה בלו למספר שני ההחלטההממשלה. 

 ח. על יזמים הנדרשים לבצע השקעות לפיתו
 

 1 סעיף
החיצוניות של השימוש בסולר אינן מופנמות העלויות  – הסדר הסולר )הישבון(ביטול הדרגתי של 

כתוצאה מכך הקצאת המקורות במשק אינה יעילה והרווחה החברתית לאחר ההישבון.  במלואן במחירו
נפגעת. הפגיעה ברווחה החברתית חמורה במיוחד כאשר משווים את המיסוי על סולר למיסוי על סוגי 

ד מעניקים הטבה לסולר, קשה לתחליפי נפט דלק אחרים ובמיוחד למיסוי על תחליפי נפט; כל עו
עדיפים להתחרות בו, אלא אם כן מעניקים הטבה גם להם. נוסף על כך, אובדן הכנסות המדינה בשל 

מיליארד ש"ח בשנה, מחייב את המדינה להעלות מסים אחרים או  3-הסדר הסולר, המוערך בכ
ם להן. לבסוף, הסדר הסולר דורש לחילופין מקשה עליה להעביר הטבות לסוגי דלק שבאמת ראויי

הפעלה של מנגנון בירוקרטי שכרוך בעלויות הן לצרכנים והן לרשות המסים. חשוב לציין שכאשר יש 
להישבון כדי פחות כגון גז טבעי דחוס לכלי רכב כבדים, הזכאים להסדר זקוקים , חלופות זולות לסולר

ת הסדר הסולר בהדרגתיות, לאחר הקפאת מוצע לבטל אלשמור על מחירי תשומות נמוכים. לפיכך, 
. ביטול הדרגתי זה, לצד ההטבות אשר יינתנו לכלי 1לטבלה בסעיף אשנים, בהתאם  4-המצב הקיים ל

רכב כבד מונעי גז טבעי דחוס, לא צפויים לפגוע בזכאים להסדר הסולר, אשר רוכשים רכב חדש מונע 
ל העלויות החיצוניות במחיר הסולר, יקל על הסולר יביא להפנמה טובה יותר ש ביטול הסדר גט"ד.

יעשה חדירה של תחליפי נפט, יגדיל את הכנסות המדינה וייעל את מערכת הגבייה. ביטול ההסדר י
בהדרגה באופן שיאפשר לזכאים להישבון תקופת הסתגלות ומעבר לאמצעי הנעה חלופיים, 

 (.ן הנעה בגז או בחשמלכגו)המתאפיינים בהשפעות חיצוניות נמוכות ובשיעור מס נמוך 
 

 :2סעיף 
ייקבע ביחס לבלו על הסולר לאחר הישבון שמקבלים מובילים ומסיעים. מבלו  הבלו על גז טבעי דחוס

(, הקפאת הבלו הקיים לשווה ערך ליטר סולר)אגורות  64זה יופחתו שווי תועלת סביבתית קבועה בסך 
בהתאם לטבלה  שנים 7על פני  אשר תיפרסלאחר מכן העלאה מדורגת של הבלו ושנים  4כיום למשך 

ש"ח/ק"ג בשנתיים  0.02בהתאם לכך ובאופן מפורש, הבלו על גז טבעי דחוס ינוע בין . 1בסעיף ב
ק"ג גז  0.98. לצרכי מס, יקבע כי 2026ש"ח/ק"ג בתום תקופת הטבת הינוקא בשנת  2.34-הראשונות ל

הותרת הבלו על גז טבעי דחוס ברמה . ק לק"מטבעי שווי ערך לליטר סולר, וזאת על בסיס צריכת דל
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הראשונות למתווה והחלת ההעלאה ההדרגתית רק לאחריהן, תאפשר הטבה  השנים 4-בנמוכה יחסית 
עמוקה במיוחד לצרכנים הראשונים שיעברו לגז טבעי דחוס, שעשויים להיתקל בחסמים המשמעותיים 

מתווה הבלו, ובמידה ששיעור החדירה של ביותר. מומלץ כי בסוף כל שנה תיעשה הערכה מחדש של 
המעבר . גז טבעי דחוס יהיה נמוך, מוצע לשקול להתאים את המתווה ולדחות את העלאת הבלו עליו

לתחליפי דלקים עשוי להגדיל את הביטחון האנרגטי של ישראל ולהקטין את התלות שלה בייבוא נפט. 
יים, ביטחון אספקה, גיוון מקורות האנרגיה שיקולים גאופוליטאלו באים לידי ביטוי גם ביתרונות 

ורגישות הכלכלה לתנודתיות במחירי הנפט. בהיבט הגאופוליטי, התלות של ישראל בנפט עלולה לחזק 
ישראל,  בעקיפין את המדינות החברות בקרטל אופ"ק. חלק מהמדינות החברות בקרטל עוינות כלפי

ן מקורות האנרגיה, הגיוון יפחית את התלות במקור וחיזוקן מנוגד לשיקוליה האסטרטגיים. בהיבט גיוו
 .יהיה זהה לבלו על גז טבעי דחוסלתחבורה  הבלו על גז טבעי נוזלי אנרגיה יחיד.

 
 :6-3סעיפים 

לאוטובוסים ומשאיות כבדות מונעי גז טבעי  – רכב כבד העוברים לגט"דכלי הטבות מס נוספות ל
ים יותר ממקביליהם מונעי הסולר, הנעים בלב דחוס תרומה סביבתית גדולה, כיוון שהם נקי

האוכלוסייה וגורמים נזק בריאותי. למעבר של אוטובוסים ומשאיות להנעה בגז טבעי צפויות גם 
השלכות כלכליות ואסטרטגיות חיוביות. יתרה מכך, אופי הנסועה של אוטובוסים ומשאיות חלוקה 

פיקה גבוהה, והופך אותם למתאימים מאפשר הקמת תשתית מצומצמת של מספר תחנות תדלוק בס
רכב כלי רכב כבד מונע גז טבעי דחוס לכלי ביותר להנעה בגז טבעי דחוס. הפרש עלות הרכישה בין 

טון  3.5. מעבר להטבה בבלו על גט"ד מומלץ להעניק לכלי רכב כבד )מעל 15%-ככבד מונע סולר הוא 
 5-"ד גם את ההטבות הבאות )בהוראת שעה לאוטובוסים, משאיות וכלי רכב מסחריים( המונעים בגט –

 שנים(:

 .33%פחת מואץ בשיעור  . 1

 .7%במקום  4%-הפחתת המכס ל . 2

 ביטול תשלום עבור אגרת רישוי. . 3

 ;(שנים 8-הוראת שעה ל)תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס עבור  20%פחת מואץ בשיעור של  . 4
 

 :7סעיף 
דלקי בנזין/גז טבעי דחוס, יחושב -רטי דושהציון הירוק של רכב פ החלטה קובעתה – דלקית-הנעה דו

ככל שהיבואן יציג )לפי נתוני הפליטה הנמוכים מבין שני סוגי הדלק שבהם יכול להיות מונע הרכב 
 (.כאלו

 
 :8סעיף 

תנועתם בכבישים של כלי רכב מונעי גז טבעי דחוס תדרוש את הכשרתו של כוח  – מוסכים לגז טבעי
, ואת התאמתה של סביבת העבודה במוסכים לגז טבעי. לשם כך, אדם לטיפול במערכות הגז הטבעי

הנדרש לצורך י, מתן מענקי חלוץ למימון חלקי של הקמת תא העבודה הייעודבצורך לבחון את המוצע 
 ם.חדשי\טיפול במערכות גז ברכב מונע גז טבעי דחוס, במוסכים קיימים

 
 :9סעיף 

אמצעות תכנית , בגז טבעי דחוסחנות תדלוק במומלץ לתמוך בת – CNG-מענקים לתחנות תדלוק ב
מענקים ורשת ביטחון, שתפחית את חוסר הוודאות הכרוך בסיכוני ביקוש, בתקציב כולל של משולבת 
. התמיכה במסגרת התכנית תורכב משני בהחלטה זו( 9-ו 8)עבור סעיפים ₪ מיליון  50של עד 
 2.5בסכום של עד  לת מנגנון רשת ביטחוןלתחנה; הפע מיליון ש"ח 1בסכום של עד מענק : מרכיבים
, שבמסגרתו תחנה אשר לא תגיע להיקף ₪(מיליון  1)הכולל בתוכו את סכום המענק של ₪ מיליון 

שנים ממועד  7מכירות שנתי של גז טבעי דחוס לתחבורה, תהיה זכאית לתמיכה שנתית, וזאת למשך 
מהחזר ההון השנתי הנורמטיבי  %50-הפיצוי השנתי יעמוד על לא יותר מ ךס תחילת הפעלתה.

 .(כמות המכר הנורמטיבית לאותה שנה מוכפלת בסכום החזר ההון לק"ג) המחושב
 

 :10סעיף 
לצרכי  ה.מתנול ייקבע ביחס לבלו על בנזין על בסיס תכולת אנרגי-ועל תערובות בנזין הבלו על מתנול

 תכולת אנרגיה. על כן, הבלו על , על בסיסמתנולשווי ערך לליטר  בנזיןליטר  0.49 מס יקבע כי

M85(מתנול %85מתנול בריכוז של -תערובת בנזין) ש"ח/ליטר והבלו על  1.74, יהיה בגובהM15 
מעבר לכך לא יינתנו . 2015 שנתש"ח לליטר בנזין נכון ל 3.06לעומת ) ש"ח/ליטר 2.28יהיה בגובה 
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ית על בנזין או כלכלי יותר ממנו כיוון שדלק זה לא נמצא כעדיף מבחינה סביבת, M15הטבות מס ל
 בלא סבסוד.

 
 :13-11סעיפים 

משמעותיים לחדירת  לא איתרה חסמים 3תמריצים כלכליים נוספים לשימוש במתנול: ועדת מיסוי ירוק 
גם על מתנול וגם על  היכול לנוע ,רכב "גמיש תדלוק" - FFV (Vehicles Fuel Flex)כלי רכב מסוג 

גיוון מקורות האנרגיה,  מתנול בריכוז גבוה. עם זאת, בעיקר מהטעם שלבנזין, המותאמים להנעה ב
שנים, הטבת  4-להעניק, בהוראת שעה למומלץ אשר עשוי לתרום ליציבות מחירי הדלקים במשק, 

סכום ההטבה (. M 85) שימוש בריכוז מתנול גבוה ,המאפשר FFVינוקא באגרת הרישוי השנתית לרכב 
 FFV-בשנתיים הראשונות מתחילת יבוא רכבי ה ₪( 1,400-כ) 2מחיר יהיה כגובה האגרה לקבוצת 

בהסבת תחנות תדלוק  בנוסף, מומלץ לתמוך בשנתיים הבאות. ,ובסכום של כחצי מגובה האגרה
-כתחנות ויעמוד על סכום של  50-אשר יינתן לבאמצעות מענק ישיר בנזין, -לקליטת תערובות מתנול

פחת מואץ ה ממליצה להעניק כמו כן, ההחלט מגובה ההשקעה. 50%-השווה לכ ,ש"ח לתחנה 15,000
 ;(שנים 4-הוראת שעה ל)מתקן ערבול מתנול ל
 

 :15-14סעיפים 
לשם עידוד תחבורה ציבורית עירונית נקיה ומונעת  - הטבות מס לאוטובוסים חשמליים/היברידיים

לאוטובוס חשמלי  33%שנים, פחת מואץ בשיעור  4-לקבוע בהוראת שעה למומלץ תחליפי נפט, 
 כמו כן, לבטל את המכס על אוטובוסים אלו. ופטור ממכס על יבוא אוטובוס חשמלי.

 
 גז לתעשייה –פרק ב 
 :16סעיף 

 –ו 2015 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית התכנית חוק במסגרת
(. הגז תיקון לחוק – להלן) 1989-ט"שמהת(, ורישוי בטיחות) הגז חוק תוקן, 2015-ו"התשע(, 2016

 בודקים מגופים תקינות אישור בקבלת חייבים לצריכה טבעי גז מתקני כי הוחלט התיקון במסגרת
 המוסמך הגוף המעבר בתקופת כי נקבע עוד. מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי-על שיוסמכו

( השר – להלן) והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות ושר התקנים מכון יהיה תקינות אישורי למתן
 .נוספים בודקים גופים לאשר, הוסמך

בניסוח הוראות המעבר הדורשים  סוגיות הדורשות שיפור מאז חקיקת התיקון התברר כי ישנם מספר
 תיקון כפי שיפורט להלן.

 )א( קטן סעיף

לשמש כגופים התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  שרידי -עלאישור  שקיבלו, אין לגורמים כיום
בודקים בתקופת המעבר, סמכות להמשיך בבדיקות לאחר תקופת המעבר, לגבי מיתקנים שהחלו 

שכן הגוף  ולעיכובים מיותרים משאבים לבזבוז יביאזה  מצבבבדיקתם טרם תום תקופת המעבר. 
 .שהוסמך כבר החל לערוך חלק מהבדיקות

 גז מתקן בבדיקת והחל המעבר בתקופת ודקב כגוף לשמש מהשר אישור שקיבל הגורםכי  לקבוע מוצע
 בהתקיים, המעבר תקופת תום לאחר הבדיקה את להשלים רשאי יהיה, תקינות אישור מתן לצורך טבעי
האישור מעוניין להמשיך את הליך הבדיקה על ידי אותו גורם ובהתאם  מבקש( 1: )הבאים התנאים כל

 ראשונית בדיקה לפחות השלים הבדיקה את ילשהתח הגורם( 2לדרישות המנויות בתוספת הרביעית; )
, תקינות אישור יינתן( 3ד)ו(; )8 בסעיף האמור לכל בהתאם האישור מבקש לפניית והשיב המתקן של

 .המעבר תקופת מתום שנה מחצי יאוחר לא, זמני אישור שאינו

 )ב( קטן סעיף

 מכון יהיה תקינות שוריאי למתן המוסמך הגוף המעבר בתקופת כי נקבע הגז לחוק התיקון במסגרת
 מתקנים לסוגי שונה מעבר תקופת נקבעה זה לעניין. נוספים בודקים גופים לאשר סמכות ולשר התקנים
 המעבר תקופת כי נקבע טבעי בגז רכב כלי תידלוק תחנת להפעלת המשמש למיתקן באשר. שונים
 להסמכת הלאומית שותהר ידי על בודק גוף שהוסמך לאחר וזאת בצו השר שיקבע למועד עד תהייה

 . הרלוונטי לתקן בהתאם( הכלכלה במשרד התקינה על הממונה ידי על ואושר) מעבדות
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 למיתקנים בודקים גופים קבוע באופן ניתן להסמיך לעניין תחנות תידלוק הרי שקיים כבר תקן לאורו
 שוריםאי לתת שניתן העובדה טבעי. אולם, לאור בגז רכב כלי תדלוק תחנת להפעלת המשמשים
 ואישור מעבדות להסמכת הרשות ידי-על הסמכה לעבור תמריץ הבודקים לגופים אין, המעבר בתקופת

 ותהפוך להתקיים תמשיך המעבר הוראת זה דברים במצב. הכלכלה במשרד התקינה על הממונה ידי על
 ".קבע הוראת"ל למעשה הלכה

 לתקופת זהה תהיה תדלוק נותלתח המעבר שתקופת כךטו 8בסעיף ( 1)ד() פסקה את מוצע למחוק
 דחוס. טבעי גז פריקת ומתקני תדלוק תחנות שאינם צריכה למתקני בנוגע שנקבעה המעבר

 )ג( קטן סעיף

שנחקק במסגרת התיקון לחוק הגז, מקום בו קיבל הממונה על הבטיחות ברשות הגז י)א( 8 לפי סעיף
יתקן גז טבעי לצריכה משום חשש הטבעי פנייה מטעם גורם מוסמך לפיה יש בשימוש בגז טבעי במ

 של תקינות בדיקת לבצע התקנים למכון או בודק לגוף הוראה לסכנה לבטיחות הציבור, רשאי הוא ליתן
שנתן את אישור התקינות של  הגוף אינו הוא הבדיקה את שמבצע הבודק שהגוף בתנאי, המיתקן

 המיתקן התקף באותה עת. 

רשאי  מונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעיהמ מעבר לפיה הוראת טו)ב(8בסעיף  זה נקבעה לעניין
להורות למכון התקנים לשמש כמבצע בדיקה גם במיתקנים בהם ניתן אישור התקינות על ידי מכון 

טו)ב( 8ידי הרשות להסמכת מעבדות. לפי סעיף -אשר יוסמכו גופים רלוונטיים על וזאת עדהתקנים, 
 1מעבר זו תחול במשך שנה מיום התחילה של התיקון ) הוראת, שנחקק במסגרת התיקון לחוק הגז

(. הוראה זו נקבעה על מנת לאפשר פרק זמן של חצי שנה מיום פקיעת הוראת המעבר 2015בדצמבר 
ואשר עוסקת במיתקן גז טבעי לצריכה שאינו  2016ביוני  1( המסתיימת ביום 3טו)ד()8המעוגנת בסעיף 

  רכב בגז טבעי או מתקן לפריקת גז טבעי דחוס.מיתקן המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי 

בצו הגז )בטיחות ורישוי( )הארכת  (3טו)ד()8המעבר המעוגנת בסעיף  תקופת הוארכה לאחרונה
זאת, וכדי  לאור .2016בדצמבר 1וזאת עד ליום  2016-( לחוק(, התשע"ו3טו)ד()8התקופה שבסעיף 

טו)ב( כך שהאמור בו 8סעיף זו, מוצע לתקן את לאפשר פרק זמן של חצי שנה לאחר סיום הוראת מעבר 
 ( לחוק הגז.3טו)ד()8יחול עד חצי שנה מתום תקופת המעבר המעוגנת בסעיף

טו)ב( יחול עד חצי שנה 8באשר למיתקן גז טבעי לפריקת גז טבעי דחוס מוצע לקבוע כי האמור בסעיף 
שטרם הותקן תקן למיתקן מסוג  ( לחוק הגז וזאת משום2טו)ד()8מתום תקופת המעבר המעוגנת בסעיף 

 זה.

 (ד) קטן סעיף

טו נקבעה הוראת מעבר לפיה מיתקן גז טבעי לצריכה, למעט מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס, 8בסעיף 
שערב יום התחילה הוזרם אליו גז טבעי או שניתן לגביו אישור להזרמת גז טבעי לפני יום התחילה 

שם שימוש בו עד בדיקתו הראשונה, כאשר נקבע כי בדיקה )מתקן קיים(, אינו חייב באישור תקינות ל
ראשונה לעניין מתקן קיים שקיבל אישור להזרמת גז טבעי מרשות הגז הטבעי בלבד תתבצע תוך שלוש 

 שנים מיום קביעת תקן לעניין מיתקני צריכה של גז טבעי, בהתאם לתוספת הראשונה לחוק הגז.

מתקני צריכה של גז טבעי אך התקן שהותקן אינו נוגע, בשלב הותקן תקן לעניין  2016 ביוני 30ביום 
 זה, למתקנים קיימים וזאת בשל סוגיות טכניות הקשורות לאופי מתקני הצריכה הרלוונטיים. 

)בהתאם לסעיף  ת גז טבעי מרשות הגז הטבעי בלבדלעניין מיתקן קיים שקיבל אישור להזרממוצע כי 
נה של המיתקן על ידי גוף בודק תבוצע עד תום ארבע שנים מיום , ייקבע כי בדיקה ראשו()א(2טו)א()8

 (.2016ביוני  30קביעת תקן לעניין מיתקני צריכה של גז טבעי )
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 מים

 אסדרת משק הביוב לצורך הסרת חסמי דיור 

 
 מחליטים

 
 מרחביותלצורך ניהול משק ביוב יעיל וצמצום חסמי דיור בתחום זה ובהמשך למעבר לתשתיות  . 1

(, וביובתאגידי מים  חוק –)להלן  2001–"אהתשסתאגידי מים וביוב,  חוקהביוב, לתקן את במשק 
בו התיקונים הנדרשים לשם הפעלה והקמה של תשתיות הביוב מחוץ לתחומי  שיבוצעוכך 

אליהן  ביוב, חברותבאמצעות  (,מרחביותביוב  תשתיות -)להלן  לרבות מתקני הטיפול, היישוב
 בהתאם לעקרונות הבאים:  ך, ספקי שירותי הביוב באותו המרחב,יצטרפו, אם בחרו בכ

 10חלוקה מרחבית של עד תקבע  (המועצה –מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב )להלן  .א
 מרחבי ביוב לפי שיקולים הנדסיים, כלכליים ושיקולי משק המים והביוב.

כללים שקבעה  פיל, רשאי ,(הממונה –הממונה על ענייני החברות לשירותי מים וביוב )להלן  .ב
(, לתת לגוף אחד רישיון חברת המועצה –מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב )להלן 

 (. רישיון –ביוב )להלן 

מיליון קוב  22 -הביוב תהיה תאגיד מים וביוב או איגוד ערים לביוב אשר מטפל ב חברת .ג
ברת ביוב נפרדת )להלן או תוקם כחברה שהיא ח (מרחביתחברת ביוב  –שפכים בשנה )להלן 

 ( על ידי ספקי שירותי ביוב, כהגדרתם להלן, הפועלים במרחב הביוב .חברת ביוב משותפת –

תפריד את פעילות הביוב האזורית לרבות טיפול  וביוב מים תאגיד שהיא מרחביתחברת ביוב  .ד
 .תאגידית הפרדה באמצעותבשפכים ומערכות ההולכה האזוריות מיתר פעילויות החברה 

 חברת ביוב משותפת תהיה רשאית לעסוק אך ורק באספקת שירותי ביוב מרחביים. .ה

שירותי טיפול  תהיה האחראית הבלעדית, במרחב הביוב בו היא פועלת, לאספקתביוב  חברת .ו
 ביוב שירותי –)להלן יחד  למתקני הטיפולשל שפכים הולכה כן לאספקת שירותי בשפכים ו
ספקי  -רשויות המקומיות ואיגודי הערים לביוב )להלן ( מתאגידי המים והביוב, המרחביים

; לעניין זה, בכך בחרביוב  שירותי ספק (, באמצעות קווי איסוף אזוריים והכל אםשירותי ביוב
קו איסוף ביוב שמצוי מחוץ לתחומי היישוב או קו איסוף ביוב  –" אזוריים איסוף קווי"

 .שמחובר אליו יותר מיישוב אחד

ביוב לקבל את שירותי הביוב המרחביים מחברת הביוב במרחב הביוב בו  בחר ספק שירותי .ז
הוא מצוי, תהיה חברת הביוב חייבת לספק שירותים אלו. בחר ספק שירותי ביוב לקבל את 

 להצטרףהספק  רשאישירותי הביוב כאמור במרחב ביוב בו פועלת חברת ביוב משותפת, 
 שירותי את ממנהלקבל  אוע המועצה, למחזיקי אמצעי השליטה בחברה לפי כללים שתקב

 .המרחביים הביוב

נתן הממונה במרחב ביוב מסוים רישיון לחברת ביוב, יהיה רשאי כל ספק שירותי ביוב  .ח
במרחב הביוב להעביר את האחריות לטיפול בביוב ואת תפעול תשתיות הביוב שבבעלותו 

לידי  יים בתחומי היישובואת קווי האיסוף האזוריים שמצו היישוב לתחומי מחוץ שמצויות
השקעה  כלחברת הביוב. העביר ספק שירותי ביוב את האחריות והתפעול כאמור, תיעשה 

   .בנכסיה ותירשם הביוב חברת ידי על מרחבייםחדשה לצורך אספקת שירותי ביוב 

הוראות לעניין הקמת חברת ביוב משותפת, לרבות על ידי המועצה, בהמלצת הממונה, יכללו,  .ט
 תר, את הנושאים הבאים: בין הי

, לרבות חברת ביוב משותפתלבצע לשם הקמת  ספקי שירותי ביובשעל  הפעולות (1
מסמכים ומידע שיש להעביר אל הממונה ו, חברהההחלטות שעליהם לקבל לשם הקמת 

  ;כאמור חברהאגב הקמת 

ספקי שירותי הביוב בין  בחברת הביוב המשותפתהאחזקות באמצעי השליטה  חלוקת (2
ספקים והיקף השפכים  םמפתח שווי הנכסים שבבעלות כל אחת מאות לפי, ים בההחבר

  שבתחומו;

, לרבות מנכ"ל החברה, בחברת הביוב המשותפתאורגנים ובעלי תפקידים אחרים  מינוי (3
   ;נושאי משרה בה ועובדיה
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אופן קבלת ההחלטות בחברת הביוב המשותפת, ובפרט החלטות הדרושות אישורים  (4
 .המשפטים שרת עם בהתייעצות יותקנו זה בעניין ראותהומיוחדים; 

המועצה תקבע בכללים את אופן הפעילות של חברת הביוב לרבות בענייני ממשל  (5
תאגידי, אמות מידה הנדסיות ואת הפעולות שעל ספקי שירותי הביוב לבצע לשם 

ם הביוב לידי חברת הביוב המרחבית, וכן כללים נוספי במרחבהעברת פעילות הביוב 
 לשם הבטחת ניהולה התקין של חברת הביוב.

 המניות בעלי כלל של בהסכמה ייעשה בחברת הביוב המשותפת הדירקטוריון איוש (6
 .שלה

רת ביוב מרחבית, לרבות, לעניין חברת ביוב משותפת, בבחזכויות בעלי מניות  הסדרת (7
בדרך של קביעת רוב מיוחס לגבי קבלת החלטות מסוימות באסיפה הכללית 

שלהם אמצעי שליטה בעלי מניות הבטחת שמירת עניינם של לשם  רקטוריון,ובדי
שירותי  ברמת פגיעהמניעת  מצומצמים יחסית ביחס לבעלי מניות אחרים בחברה וכן

 באותו מרחב ביוב. לתושבים הניתנים הביוב

חברת ביוב תגיש לאישור רשות המים תכנית פיתוח שנתית ורב שנתית לרבות תכניות  (8
 . אב לביוב

 
הביוב. התעריפים יקבעו  חברתלהנחות את מועצת רשות המים לקבוע תעריפים לצורך פעילות  . 2

בהתאם לעלויות הנורמטיביות של חברת הביוב לרבות עלויות מימון ותשואה נאותה על הון, תוך 
התייחסות לצרכי פיתוח עתידי, ובכלל כך תקבע את התעריף שישולם על ידי ספק שירותי הביוב 

 הביוב בעד טיפול בשפכי תעשייה.  חברתל

הממונה על התקציבים במשרד האוצר לקבוע כללי הקצאה בתיאום עם מנהל הרשות את  להנחות . 3
, כל סיוע מענק או תמיכה במרחבמיום מתן הרישיון לחברת הביובהחל הממשלתית למים וביוב. 

 ה, בהתאם לעמידתהבאמצעות אוהביוב  חברתלרק יינתן, באותו מרחב ביוב, , בתשתיות ביוב
 112לפי סמכותו כאמור בסעיף  מנהל הרשות הממשלתית למים וביובבתכניות פיתוח שיאשר 
 לחוק תאגידי מים וביוב.

להטיל על שרי הבריאות, החקלאות והגנת הסביבה להביא לאישורה של ועדת הפנים והגנת  . 4
ן וכללים לטיהור(, הסביבה של הכנסת, תיקון לתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחי

 (, שיכלול את העקרונות הבאים:התקנות –)להלן  2010-התש"ע

  –ביוב  חברתיצרן שפכים, כהגדרתו בתקנות, שהצטרף ל .א

 יהיה מחויב בהזרמת השפכים עד לקו האיסוף האזורי בלבד; (1

הביוב המרחבית, לא ייחשב כמפעיל    חברתשהוא בעלים של מט"ש אשר מופעל בידי  (2
 נות.כהגדרתו בתק

ת ביוב, יהיה מחויב בהזרמת השפכים מקו האיסוף חברמפעיל, כהגדרתו בתקנות, שהוא  .ב
 האזורי למט"ש.

להקים צוות, בראשות נציג רשות המים, שבו חברים נציגי משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה,  . 5
 יום את המלצתו לחלוקה מרחבית 60משרד הבריאות, ומנהל התכנון, אשר יגיש למועצה בתוך 

יום מסיום  30)א(. מנהל רשות המים יביא את המלצת הצוות לדיון במועצה בתוך 1כאמור בסעיף 
 עבודת הצוות.

 
 דברי הסבר

 רקע כללי 
 

השנים האחרונות התפתחות טכנולוגית משמעותית לצד החמרה בדרישות  20-משק הביוב עבר ב
ה והמבנה של הגופים המטפלים הסביבתיות והבריאותיות בטיפול בשפכים. אף על פי כן, הרגולצי

. משק הביוב סובל כיום מהעדר אסדרה האמוריםבביוב לא השתנו מהותית באופן התואם את השינויים 
 כלכלי שיביא לטיפול יעיל בשפכים. -ותכנון טכנו

המצב החוקי כיום מחייב כל מועצה מקומית או תאגיד מים וביוב לטפל בשפכים של תושביו. הדרישות 
תקנים תעשייתיים גדולים לרמת טיהור מחמירה מאלצים את ספקי הביוב המקומיים להקים לטיפול במ

התשתיות כיום דורשות השקעות בנוסף, ולהפעיל מתקנים מחוץ לתחומי הרשויות המקומיות. 
בעוד שהגופים האחראים על הביוב קטנים מדי ואינם מסוגלים לגייס את היקף משמעותיות ושטח רב. 
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טיפול יצוע השקעה בהקמת מתקן טיהור שפכים )מט"ש( וקבלת הלוואה להקמתו. ההון הנדרש לב
 .גלם יתרון משמעותי לגודלעשוי למשותף בביוב של כמה רשויות 

מספר רשויות מתאגדות בצורה וולונטרית לצורך הקמת מט"שים. לעיתים,  כיום, באזורים מסויימים,
ם ואינטרסים מנוגדים של הרשויות ללא גורם שיתופי הפעולה נתקלים בקשיים בשל פערים כלכליי

 וללא בחינת הכדאיות האזורית והכלכלית הרחבה. מסדיר 
 

 כדלקמן.  ביובהאת מבנה משק  לשנותמוצע בזאת 
צוות בו חברים נציגי רשות המים, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, ומינהל 

ים. כלכלי-יםהנדסישיקולים פי לזורים הארץ לעד עשרה אהתכנון ימליץ למנהל רשות המים על חלוקת 
 המלצות אלה יובאו לדיון במועצת רשות המים ויאושרו על ידה. 

ביוב(. איסוף הביוב  חברתבכל אזור יוגדר גוף מרחבי לטיפול בביוב מחוץ לתחום היישוב )להלן: 
ואילו  י הביוב הקיימיםמבתי התושבים והולכתם לקצה תחום היישוב ימשיך להיעשות על ידי ספק

  .במרחב שמחוץ לקווי היישוב יבוצע על ידי חברת הביוב ככל שהספקים הקיימים יבחרו בכך
מוצע לאפשר הקמת שני סוגים של חברות ביוב: חברת ביוב מרחבית, שהיא תאגיד מים וביוב קיים 

שותפת, שהיא חברה ויציב באיזור שייקבע, המעוניין ומסוגל לטפל בשפכים במרחב, וחברת ביוב מ
 חדש שתוקם בבעלות ספקי הביוב הנוכחיים במרחב שייקבע. 

הביוב ותינתן עדיפות להעברת התשתיות הקימות  חברתכל פרויקט אזורי חדש יוקם ויופעל על ידי 
יינתנו  לחברת הביובהרשויות בסביבה. ו תשרת את התאגידים חברת הביוב. חברת הביובלהפעלה בידי 
 פים מועדפים וההצטרפות אליה היא לבחירת התאגידים והרשויות באיזור. סמכויות ותערי

 –לחברות הביוב יינתן רישיון והן יהיו כפופות לכללים שייקבעו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 
 וכללים שתקבע מועצת רשות המים.  2001
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 תחבורה ציבורית

 טרופוליניםתכנית השקעה רב שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במ

 מחליטים

 פיתוח מערך הסעת המונים במטרופולין תל אביב
 שהוקמה ההיגוי ועדת ולהחלטות, 2010 בדצמבר 12 מיום, 2569 מספר ממשלה להחלטת בהמשך . 1

 קו והפעלת להקמה בנוסף, לקדם בדרכים והבטיחות התחבורה משרד על להטיל במסגרתה,
 והקו הסגול הקו, אביב תל במטרופולין וספיםנ קלה רכבת קווי שני של והפעלה הקמה, האדום
( ע"נת) המונים להסעת עירוניים תחבורה נתיבי חברת באמצעות, 4'/א23 א"לתמ בהתאם, הירוק

 תקנות – להלן) 1993-ג"התשנ המכרזים חובת תקנות לעניין המהווה( ע"חברת נת – להלן) מ"בע
, אביב-תל במטרופולין המונים תהסע מערכת הקמת לצורך הממשלה של ביצוע זרוע( המכרזים
 : להלן למפורט בהתאם

 עבודות, פרויקט מנהל מינוי, מפורט תכנון מהקווים אחד כל לגבי הכוללות', א שלב עבודות . 1
 למבנה הנדרשות העבודות וכל חיוניות תשתיות הקרקע, העתקת זמינות קידום, מקדימות אזרחיות
, המדינה במימון סטנדרטיים במכרזים ע"תחברת נ של התקשרויות באמצעות יבוצעו, תחתון
 . דין כל להוראות בכפוף

 הקמת, הקו מערכות התקנת לרבות, הנדרשות העבודות יתר כל את הכוללות', ב שלב עבודות . 2
חברת  תתקשר עמו פרטי זכיין ידי על יבוצעו, ותחזוקתו הקו תפעול וכן הקרונות רכש, המסילות

 של במנגנון, מהקווים, או לשניהם יחדיו אחד כל לגבי אחת בהתקשרות דין לכל בכפוף ע"נת
 . ('ב שלב עבודות מכרז –  )להלן  (PPP) הפרטי הסקטור שיתוף

 ושר התחבורה שר ידי על ימונה אשר הסגול והקו הירוק הקו הקמת לליווי משרדי-בין צוות יוקם . 3
 החשבת ציגנ בו חברים ויהיו, בדרכים והבטיחות התחבורה משרד ל"מנכ בראשות, האוצר
כמפורט  יהיו אשר תפקידיו(, הצוות – להלן) האוצר במשרד התקציבים על הממונה ונציג הכללית
 להלן: 

 .ביישומו, שיתעוררו ככל, מחלוקות וברור זו, להחלטה 1סעיף  ביצוע  אחר מעקב .א
 . לפרויקט ע"נת חברת של  העבודה  תכניות  אישור .ב
 .ובתקציב זמנים וחותבל עמידה לרבות הפרויקט ביצוע אחר מעקב .ג
 .הפרויקט והאצתם של הביצוע הליכי  על  להקלה  הנדרשים  האמצעים  קידום .ד
 .התוכנית ביצוע אחר  ובקרה  מעקב לצורך בקרה  חברת  הפעלת .ה
 לשלושה אחת הפרויקט התקדמות על ולשר האוצר בדרכים והבטיחות התחבורה לשר דיווח .ו

 .חודשים
 

  .התחבורה במשרד הרלוונטיים קצועהמ גורמי יוזמנו הצוות לדיוני
 לעניין, הצוות; בנוסף לאישור כפוף יהיה זו החלטה מימוש לצורך הנדרשים המכרזים פרסום . 4

 הכנת בעת הבאים השלבים את גם הצוות יאשר למכרז, יציאה אישור מלבד', ב שלב עבודות מכרז
, לכמות איכות בין ביחס הניקוד חלוקת, פיננסי מודל, המכרז מבנה, הפרויקט אומדן: המכרז
 את ילווה הצוות פיננסית. סגירה, המכרז פרסום לאחר מהותיים שינויים אישור, סיכונים חלוקת

 לפחות.  רבעון המכרז מדי בעניין הצוות של פגישות ויקוימו המכרזים להוצאת החברה היערכות
ביחס  לרבותו פעילותה תחומי לכלל ביחס, ע"חברת נת לבין המדינה בין היחסים מערכת . 5

 הסגול, תוסדר והקו הירוק הקו, האדום הקו של והפעלה להקמה הממשלה כלפי למחויבותה
 שלא ככל. ישראל מדינת לבין ע"חברת נת בין זו החלטה ממועד יום 180 בתוך שייחתם בהסכם
 . בממשלה כלכלי-החברתי בקבינט לדיון הנושא יובא, לעיל הזמנים במסגרת הסכם ייחתם

בו  שלב סמך על)לפרויקטים  האומדנים כי התחבורה משרד הודעת את לעצמה מתרוש הממשלה . 6
שקלים  מיליארד 8.6-ו, הירוק לקו שקלים חדשים מיליארד 20 מצוי התכנון לפרויקט( הינם

 .הסגול לקו חדשים
 על מהותית השפעה להם אשר תכנון שינויי על הורו לא התכנון שמוסדות בכך מותנית זו החלטה . 7

 . הציבור להערות הפקדתה בעת שהיה כפי התכנית לאומדן ביחס הקמהה עלויות
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 פקודת לפי לסמכותו בהתאם, ע"חברת נת את למנות לשקול התעבורה על למפקח להורות . 8
 הקו, הירוק הקו לתוואי מקומית תמרור כרשות(, התעבורה פקודת – להלן[ )חדש נוסח] התעבורה

 .מהם המושפעים והצמתים הסגול
 במטרופולין המונים הסעת מערכת בפיתוח הבא לשלב כבסיס, מטרו קווי של תכנון וםלקיד לפעול . 2

 : להלן כמפורט דן
 ישימות בדיקת חודשים 22 בתוך בבקשה לבצע ע"אל חברת נת לפנות התחבורה למשרד להורות . 1

ייבדק  הבדיקה במסגרת. דן במטרופולין המונים הסעת במערכת הבא השלב של ראשוני ותכנון
 על שיידרשו, ככל נוספים וקווים לדרומו, המטרופולין צפון בין המחבר ראשון מטרו קו תיכנון
 - להלן) האוצר ומשרד התכנון גופי, התחבורה משרד ידי על שנעשתה המשותפת העבודה בסיס
 (.ההיגוי צוות

, ע"חברת נת שתערוך ההיתכנות בדיקת ועקרונות עבודתו מסקנות את להציג ההיגוי לצוות להורות . 2
 תתייחס משרדית-בין הוועדה. התכנון מנהל שבראשות יבשתית לתחבורה משרדית-הבין בוועדה

 .המטרו קווי והקמת המסקנות יישום לצורך ההתכנות בדיקת של המרחביים להיבטים
 לתשתיות ובנייה לתכנון הארצית לוועדה להגיש התחבורה ולמשרד האוצר למשרד להורות . 3

 הרשת לקווי מפורטות תכניות (,א) קטן בסעיף כאמור בדיקהה מתום יום 90 בתוך לאומיות
 . משרדית-הבין הוועדה והמלצות הבדיקה למסקנות בהתאם, העתידיים

 כקו הצהוב הקו תכנון המשך את בבקשה להשהות ע"נת לפנות לחברת התחבורה למשרד להורות . 4
 בהתאם לאומיות ותלתשתי ובניה לתכנון הארצית הוועדה ידי על החלטה לקבלת עד, קלה רכבת
 (.ב) קטן לסעיף

 חיפה במטרופולין המונים הסעת מערך פיתוח
 קלה רכבת קו של והפעלה הקמה לקדם בדרכים והבטיחות התחבורה משרד על להטיל . 3

 ישראל חוצה כביש חברת באמצעות, 56 ל"לתת בהתאם, לחיפה נצרת בין, חיפה במטרופולין
 : להלן למפורט בהתאם(, ישראל חוצה חברת – להלן) מ"בע
, מקדימות אזרחיות מינוי מנהל לפרויקט, עבודות, מפורט תכנון הכוללות', א שלב עבודות .א

 יקודמו, חיוניות וכל העבודות הדרושות למבנה תחתון תשתיות והעתקת הקרקע זמינות קידום
 . דין כל להוראות בכפוף, המדינה ידי על

 הקמת, הקו מערכות התקנת לרבות, דרשותהנ העבודות יתר כל את הכוללות', ב שלב עבודות .ב
 תתקשר עמו פרטי זכיין ידי על יבוצעו, ותחזוקתו הקו תפעול וכן הקרונות רכש, המסילות

 הפרטי הסקטור שיתוף של במנגנון, אחת בהתקשרות דין לכל בכפוף ישראל חוצה חברת
(PPP)  ('ב שלב עבודות מכרז –)להלן . 

בראשות מנכ"ל משרד  האוצר התחבורה ושר שר ידי על ימונה אשר משרדי-בין צוות יוקם .ג
 החשבת נציג, התחבורה משרד ל"מנכ חברים נציג בו יהיו התחבורה והבטיחות בדרכים,

 יהיו אשר תפקידיו ,(הצוות – להלן) האוצר במשרד התקציבים על הממונה ונציג הכללית
 כמפורט להלן: 

 .ביישומו, שיתעוררו ככל, קותמחלו וברור זו, להחלטה 3סעיף  ביצוע  אחר מעקב (1
 . לפרויקט חוצה ישראל חברת של  העבודה  תכניות  אישור (2
 .ובתקציב זמנים בלוחות עמידה לרבות הפרויקט ביצוע אחר מעקב (3
 .הפרויקט והאצתם של הביצוע הליכי  על  להקלה  הנדרשים  האמצעים  קידום (4
 .ניתהתוכ ביצוע אחר  ובקרה  מעקב לצורך בקרה  חברת  הפעלת (5
 אחת הפרויקט התקדמות על ולשר האוצר בדרכים והבטיחות התחבורה לשר דיווח (6

 .חודשים לשלושה
  .התחבורה במשרד הרלוונטיים המקצוע גורמי יוזמנו הצוות לדיוני

 לעניין, הצוות; בנוסף לאישור כפוף יהיה זו החלטה מימוש לצורך הנדרשים המכרזים פרסום .ד
 בעת הבאים השלבים את גם הצוות יאשר למכרז, יציאה שוראי מלבד', ב שלב עבודות מכרז
 איכות בין ביחס הניקוד חלוקת, פיננסי מודל, המכרז מבנה, הפרויקט אומדן: המכרז הכנת

 הצוות פיננסית. סגירה, המכרז פרסום לאחר מהותיים שינויים אישור, סיכונים חלוקת, לכמות
 רבעון המכרז מדי בעניין פגישות ימוויקו המכרזים להוצאת החברה היערכות את ילווה

 לפחות. 
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 לאמור בהתאם לקבוע לשקול, המכרזים לתקנות ד3 בתקנה כהגדרתו לים"המנכ לצוות להורות .ה
 הקלה הרכבת קו להקמת הממשלה של ביצוע כזרוע תשמש ישראל חוצה חברת כי, בתקנה
 . זה בסעיף האמור

 הממשלה כלפי מחויבותה לרבות ,ישראל חברת חוצה לבין המדינה בין היחסים מערכת .ו
יום  90 בתוך שיתוקן ישראל חוצה חברת עם המסגרת בהסכם תוסדר האמור הקו להקמת
 לעיל( ב) -ו( א) קטנים בסעיפים כמפורט חוצה ידי על הקו הקמת קידום. זו החלטה ממועד
  .(ד) קטן בסעיף כאמור לים"המנכ צוות בקביעת יותנה

בו  השלב סמך לפרויקט על האומדן כי התחבורה משרד תהודע את לפניה רושמת הממשלה .ז
 .שקלים חדשים מיליארד 6.4 הינו לפרויקט, מצוי התכנון

 מהותית השפעה להם אשר תכנון שינויי על הורו לא התכנון שמוסדות בכך מותנית זו החלטה .ח
 . הציבור להערות הפקדתה בעת שהיה כפי התכנית לאומדן ביחס ההקמה עלויות על

 לפי לסמכותו בהתאם, ישראל חוצה חברת את למנות לשקול התעבורה על למפקח להורות .ט
 . ממנו המושפעים והצמתים הקו לתוואי מקומית תמרור כרשות, התעבורה פקודת

 סמך על חיפה במטרופולין המטרונית קווי של פיתוחם את לקדם התחבורה משרד על להטיל . 4
 לית"מנכ בין שיתואם במתווה ,2017-2018 ניםבש הנדסיות קיימות אשר ישימות לביצוע תכניות
 כי התחבורה משרד הודעת את לעצמה רושמת הממשלה. התקציבים על לממונה התחבורה משרד

 . חדשים שקלים מיליארד 2.6הינו  לפרויקט הקיים האומדן
 המפרץ תחנה מרכזית בין הרכבל של והפעלה ההקמה את לקדם התחבורה משרד על להטיל . 5

 האומדן כי התחבורה משרד הודעת את לפניה רושמת הממשלה חיפה. וניברסיטתא לבין בחיפה
 מיליון שקלים חדשים.  290 על סמך השלב בו מצוי התכנון הינו לפרויקט הקיים

 ירושלים במטרופולין המונים הסעת מערך פיתוח
 קו והפעלה של ביצוע, האדום לקו בנוסף, לקדם בדרכים והבטיחות התחבורה משרד על להטיל . 6

 :להלן למפורט ובהתאם 29 מ"לתמ בהתאם, הירוק הקו, ירושלים במטרופולין נוסף קלה רכבת
 הקרקע זמינות קידום, מקדימות אזרחיות עבודות, מפורט תכנון הכוללות' א שלב עבודות .א

 בכפוף, המדינה ידי על יקודמו, חיוניות וכל עבודות הנדרשות למבנה תחתון תשתיות והעתקת
 . יןד כל להוראות

 הקמת, הקו מערכות התקנת לרבות, הנדרשות העבודות יתר כל את הכוללות', ב שלב עבודות .ב
 תתקשר עמו פרטי זכיין ידי על יבוצעו, ותחזוקתו הקו תפעול וכן הקרונות רכש, המסילות
 ההליכים ניהול(. PPP) הפרטי הסקטור שיתוף של במנגנון, דין לכל בכפוף המדינה

, הכללי החשב בראשות משרדית-בין מכרזים ועדת באמצעות יהיה כאמור המכרזיים
 . ירושלים עיריית ונציג התקציבים על הממונה נציג, התחבורה משרד ל"מנכ נציג ובהשתתפות

אומדן הפרויקט ביחס לשלב בו מצוי  כי התחבורה משרד הודעת את לפניה רושמת הממשלה .ג
  שקלים חדשים. מיליארד 8.5 התכנון הינו

 מהותית השפעה להם אשר תכנון שינויי על הורו לא התכנון שמוסדות בכך מותנית זו החלטה .ד
 . הציבור להערות הפקדתה בעת שהיה כפי התכנית לאומדן ביחס ההקמה עלויות על

 פקודת לפי לסמכותו בהתאם, אב תכנית צוות את למנות לשקול התעבורה על למפקח להורות .ה
 . ממנו המושפעים והצמתים, הירוק קוה לתוואי מקומית תמרור כרשות, התעבורה

 הקו של התכנון להשלמת לפעול האוצר ומשרד בדרכים והבטיחות התחבורה משרד על להטיל . 1
 .29 מ"לתמ בהתאם הכחול

  הכבדה לרכבת מזרחית מסילה פיתוח
 ללוד חדרה בין כבדה מסילה קו –המזרחית  את הקמת המסילה לקדם התחבורה משרד על להטיל . 2

 ידי על ישראל. קו המסילה המזרחית יופעל בעתיד חוצה חברת באמצעות, 22 ל"לתת בהתאם –
 אומדן כי התחבורה משרד הודעת את לעצמה רושמת הממשלה .מ"בע ישראל רכבת חברת

 בכך מותנה סעיף זה. חדשים שקלים מיליארד 8.1 הינו התכנון מצוי בו לשלב ביחס הפרויקט
 ביחס ההקמה עלויות על מהותית השפעה להם אשר כנוןת שינויי על הורו לא התכנון שמוסדות
 . הציבור להערות הפקדתה בעת שהיה כפי התכנית לאומדן

  לאומית תשתית כפרויקטי הפרויקטים על הכרזה
 .  לאומית תשתית פרויקטי מהווים 3-9, 1 בסעיפים המפורטים הפרויקטים כי מודיעה הממשלה . 3
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   בתחומי והמתוקצבות המאושרות לתוכניות בנוסף נםהי זו החלטה במסגרת שיוקמו הפרויקטים . 4
  בהתאם למדיניות שר התחבורה. התחבורה

 חיזוק פעילות חברות התשתית ושיפור הבקרה על פעילותן
להורות לחשבת הכללית, לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולמנכ"לית משרד התחבורה או  . 5

 אים הבאים:( להסדיר את הנושהממשלה נציגי –מי מטעמם )להלן 
מיליון  3-לקבוע כי כל פשרה בפרויקט תשתית הממומן מתקציב המדינה, בסכום של מעל ל .א

 מערך הפרויקט, תובא לאישור נציגי הממשלה.  5%שקלים חדשים או בשווי של 
לעדכן את ההתחייבויות התקציביות אשר ניתנו או יינתנו בעתיד לחברות אשר מבצעות   .ב

יב המדינה, בהתאם לתוצאות המכרז בפועל, כך שכל חריגה פרויקטי תשתית במימון תקצ
 מעבר לעלות שנקבעה במכרז תוגש לאישור נציגי הממשלה. 

להנחות את נציגי הממשלה ומנהל רשות החברות הממשלתיות לפעול לשיפור העברת מידע  . 6
 רלוונטי בעניין הפרויקטים בין נציגי הממשלה לבין דירקטוריון החברה.  

 
  תשתיות לפיתוח שנתית רב תכנית גיבוש

 רב תשתיות תכנית בתיאום עם משרד האוצר, ולקדם, הממשלה, לגבש ראש למשרד להורות . 7
 : להלן למפורט בהתאם הצמיחה לעידוד שנתית

 ישיר בביצוע, אחריותם בתחום פרויקטים של רשימה ירכזו סמך ויחידות הממשלה משרדי .א
מיליון שקלים  400של מעל  פיסי בינוי היקף כוללים אשר, שלהם ביצוע זרועות של או שלהם

 . הקרובות השנים לחמש צפוי ביצועם מועד תחילת ואשר חדשים,
 לוח, הפרויקט עלות אומדן לרבות הפרויקט מאפייני את פרויקט כל לגבי תכלול הרשימה .ב

 בהתאם והכל, לפרויקט המימון מקורות ופירוט, משמעותיו דרך לאבני בהתאם למימוש זמנים
 . התקציבים על והממונה הכללית החשבת ידי על שיגובש ורמטלפ

 יבחנו, ענבל חברת ובליווי התקציבים על הממונה, הכללית החשבת עם יחד הרלוונטי המשרד .ג
 (. PPP) הפרטי המגזר עם בשילוב ומימון לביצוע מהפרויקטים אחד כל של התאמה

( PPP) הפרטי המגזר עם בבשילו ומימון לביצוע מתאימים שיימצאו הפרויקטים רשימת .ד
 לחברי תופץ אשר הצמיחה לעידוד שנתית רב תשתיות תכנית ירוכזו על ידי ענבל לכדי

 תחילת אשר הפרויקטים את ותכלול, שנה מדי תעודכן הרשימה. לציבור ותפורסם הממשלה
 . הרשימה פרסום לשנת העוקבות השנים חמש למהלך מתוכננת ביצועם

 הפרויקטים קידום לצורך הממשלתיות והחברות הממשלה למשרדי ותייעץ תסייע ענבל חברת .ה
 לשיפור ותפעל PPP פרוייקטי ביצוע בנושא ממשלתי ידע מוקד תהווה ,PPP בשיטת
 הליכי לשיפור הצעות, מחירונים, סטנדרטיים מכרז מסמכי הכנת ידי-על זה ובכלל, ביצועם
 . הפרטי הסקטור בשילוב תשתיות וביצוע מכרוז, תכנון

 המונים להסעת פרויקטים לביצוע חסמים רתהס
שר , בדרכים והבטיחות התחבורה שרי ובהשתתפות הממשלה ראש בראשות שרים ועדת להקים . 8

 והשר להגנת והמים, הלאומיות האנרגיה התשתיות שר הפנים, שר, פנים השר לביטחון, האוצר
. טים המפורטים בהחלטה זוקידום הפרויק אחר ובקרה מעקב, ביצוע, גיבוי, ליווי לצורך הסביבה

 ועדת –להלן ) השרים ועדת ראש יושב מקום כממלא יכהן בדרכים והבטיחות התחבורה שר
 (.השרים

 של הסטטוטורי מאישורה ימים 120 בתוך ועדת השרים לאישור להביא התחבורה שר על להטיל . 9
, לאומית תיתתש פרויקטי מהווים הם כי לגביהם החליטה שהממשלה הפרויקטים לגבי תכנית כל
 הדרך ואבני ההנדסיים הזמנים לוחות את יכלול אשר, הפרויקט לביצוע מפורט זמנים לוח

 והפעולות הממשלתיות והחברות ממשלה משרדי מכלל הנדרשים האישורים, בפרויקט המרכזיות
 הזמנים ולוחות הפרויקט ביצוע לטובת 18 בסעיף המפורטים הגופים ידי על לביצוע הנדרשות
 .לקבלתם

 אחת ויעודכן התחבורה משרד באתר לציבור יפורסם, 13 בסעיף כמפורט פרויקט לכל הזמנים לוח . 10
 השרים. בוועדת דיון יחייב, חודשים משישה למעלה של הפרויקט בביצוע עיכוב. שנה לחצי

 הממשלה משרדי פעולות כלל לצורך הנדרשים הממשלה תקציבי 2019 משנת החל כי לקבוע . 11
, ושיטור תחבורתיים אילוצים, תנועה שינויי, תשתיות העתקת לרבות, רויקטהפ בביצוע התומכות

 ואם, השנתי התקציב חוק במסגרת רק יוקצו, 10 בסעיף כאמור לפרויקט הזמנים בלוח פורטו אשר
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 של ממקורותיהם יוקצו הם, הממשלתיים האישורים השלמת לטובת נוספים תקציבים יידרשו
 . הרלוונטיים המשרדים

 הסעת פרויקטי ביצוע לטובת הנדרשות הפעולות של להטמעתן לדאוג להלן למפורטים להורות . 12
 הגורמים של הפיתוח בתכניות( הנדרשות הפעולות – להלן) זו בהחלטה המפורטים המונים

 לקבוע וכן, פרויקט לכל 13 לסעיף בהתאם יאושר אשר הזמנים ללוח בהתאם, לצדם המפורטים
, המפורטים הגופים עבור הנקבעים בתעריפים אלה מפעילות עותנוב אשר בעלויות להכרה כללים
המפורטים גם  הגופים ידי בעתיד על נדרשות היו אשר בהשקעות הקשורות עלויות שיוכרו באופן

 : להלן כמפורט, ללא קידום הפרויקט
 של הפיתוח בתכנית הנדרשות הפעולות הטמעת – והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות שר .א

 – להלן) 1996-ו"התשנ, החשמל משק לחוק 19 סעיף לפי לסמכותו בהתאם – החשמל חברת
 נובעות אשר עלויות יובאו לפיהם כללים תקבע החשמל רשות(; החשמל משק חוק

 לחוק 32 -ו 31 סעיפים לפי לסמכותה בהתאם החשמל תעריפי בקביעת, הנדרשות מהפעולות
 ;החשמל משק

 של הפיתוח בתכנית הנדרשות הפעולות הטמעת – ולביוב למים הממשלתית הרשות מועצת .ב
 חוק – להלן) 1959-ט"התשי, המים לחוק 67 סעיף לפי לסמכותה בהתאם – מקורות חברת
 כללים, המים לחוק 112 -ו 111 סעיפים לפי לסמכותה בהתאם, תקבע המועצה(; המים
 ;מיםה תעריפי בקביעת בחשבון הנדרשות מהפעולות נובעות אשר עלויות יובאו לפיהם

 גז נתיבי חברת של הפיתוח בתכנית הנדרשות הפעולות הטמעת – הטבעי הגז רשות מנהל .ג
 הטבעי הגז נתיבי לחברת הולכה מערכת של והפעלה להקמה ברישיון כמפורט לישראל
, המועצה עם בהתייעצות, יקבע המנהל; ברישיון הקבועה לסמכותו בהתאם – מ"בע לישראל
 יובאו לפיהם כללים, 2002-ב"תשס, הטבעי הגז משק חוקל 39 סעיף לפי לסמכותו בהתאם
 ;הגז בתעריף בחשבון האמורות מהפעולות נובעות אשר עלויות

 השנתית הפיתוח בתכניות הנדרשות הפעולות הטמעת – המים ברשות התאגידים על הממונה .ד
 יתאגיד לחוק 112 סעיף לפי לסמכותו בהתאם – לביוב ערים ואיגוד וביוב מים תאגידי של
 הממשלתית הרשות מועצת(; וביוב מים תאגידי חוק – להלן) 2001-א"התשס, וביוב מים

 כללים, וביוב מים תאגידי לחוק 102 -ו 101 סעיפים לפי לסמכותה בהתאם ולביוב למים
 . המים תעריפי בקביעת בחשבון הנדרשות מהפעולות נובעות אשר עלויות יובאו לפיהם

 אשר, המחירים לוועדת לפנות, והמים האנרגיה הלאומיות ותהתשתי ולשר האוצר לשר להורות . 13
 על הפיקוח חוק – להלן) 1996 – ו"התשנ ושירותים מצרכים מחירי על הפיקוח חוק לפי פועלת

 ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בצו הקבועים התעריפים שינוי לבחון בבקשה( המחירים
 הפעולות בעלות הכרה בחשבון שיביאו כך 2014 – ד"התשע(, הדלק במשק תשתית תעריפי)

 הגופים ידי בעתיד על נדרשות היו אשר בהשקעות הקשורות עלויות שיוכרו הנדרשות באופן
 . המפורטים גם ללא קידום הפרויקט

, הפנים משרד ל"ומנכ התחבורה משרד לית"מנכ עם בשיתוף התקציבים על לממונה להורות . 14
 אשר, המקומיות ברשויות עובד של שכר בעלות תפותלהשת מנגנון הצורך במידת ולגבש לבחון
 .   לאומית תשתית לפרויקטי המקומית ברשות הפרויקט ומקדם קשר כאיש ישמש

 וייעול, ברזל ומסילות דרכים של הרישוי הליכי ייעול לטובת הבאים החקיקה דברי את לתקן . 15
 :להלן כמפורט המונים להסעת מערכות הקמת
 כמפורט( והבניה התכנון חוק – להלן) 1965-ה"התשכ, הוהבני התכנון חוק את לתקן .א

 : להלן
 לתת שהסמכות בו שייקבע כך והבניה התכנון לחוק( ד)ב6 סעיף  את לתקן (1

 הועדה של הרישוי לרשות נתונה תהיה לאומית לתשתית תכנית פי על הרשאה
 .לחוק( 1()ב)ב6 בסעיף כהגדרתה לאומיות לתשתיות

 שתכלול כך והבניה התכנון לחוק 1 סעיףב" דרך מבנה" הגדרת את לתקן (2
 במסילת לטיפול הנדרש תפעולי מתחם גם, היום בהגדרה הקבוע על בנוסף
 .רכבת של להפעלתה הנדרש ובציוד ברזל

 אחד ידי על דרך הקמת שלעניין כך והבניה התכנון לחוק ב157 סעיף את לתקן (3
למי  הודעה אלא עבודה תחילת אישור יידרש לא, לחוק( ד)261 בסעיף המנויים

 .בלבד שהוקנתה לו הסמכות לתת הרשאה
 את זו החלטהמיום  ימים 60 בתוךשר התחבורה,  בהסכמת, לתקןלהגנת הסביבה  לשר להורות . 16

כך שיאפשרו ביצוען של עבודות לצורך  1992 -"גהתשנ(, רעשתקנות למניעת מפגעים )מניעת 
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מגבלות  למעטם באופן רציף, הקמתה של תשתית לאומית ובכלל זה מערכות להסעת המוני
 . בתקנות שייקבעו אחרים חיוניים מטעמים או, ביטחון, בטיחות מטעמיהנדרשות 

כך שיקבע בו שחוק עזר שהותקן על ידי  1961 –לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א  6את סעיף  לתקן . 17
זה ף סעירשות מקומית לפי סעיף זה לא יחול על עבודות להקמתה של תשתית לאומית. לעניין 

 מהווה הוא כי הממשלה ידי על שהוחלטדרך, מסילת ברזל או מתקן תשתית  -"תשתית לאומית" 
 . לאומית תשתית פרויקט

, הטבעי הגז משק לחוק ז55-א55 בסעיפים הקבועה תשתיות לתיאום הועדה כי בחוק לקבוע . 18
 מסילת םמקי בין בסכסוכים גם לפסוק תוסמך(, הטבעי הגז משק חוק – להלן) 2002-ב"התשס
 זיכיון בעל או 1972-ב"התשל[, חדש נוסח] הברזל מסילות לפקודת א14 בסעיף כהגדרתו ברזל

 כאמור סכסוכים לעניין הועדה הרכב. תשתית בעל לבין, לאומית תשתית פרויקט והפעלת להקמת
 כהגדרתו – תשתית בעל – זה סעיף לעניין. המתאימים בשינויים, בחוק היום לקבוע בדומה ייקבע
 בסעיף כמשמעותו בזק שירותי למתן כללי רישיון בעל וכן, הטבעי הגז משק לחוק א55 בסעיף

 להחלטת הסכסוך להבאת להסכמתו בכפוף 1982-ב"תשמ(, ושידורים בזק) התקשורת לחוק( א)4
 . המחויבים בשינויים, הטבעי הגז משק לחוק( ד)ב55 סעיף ולהוראות הוועדה

 לתיקון הצעה, זו החלטה קבלת ממועד ימים 30 בתוךלה האוצר להביא לממש שרעל  להטיל . 19
, כך שקביעת הוראות 2007-תשס"זהתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, 

 תשתית פרויקטיהחליטה כי הם  שהממשלה םוכללים לגבי רכש גומלין המחויב מפרויקטי
 ועדת ידי על תיעשה, שיםשקלים חד מיליארד 4-מ גבוהה שלהם הכוללת ושההשקעה, לאומית
 משרד"ל מנכ, האוצר במשרד הכללית החשבת ובהשתתפות התקציבים על הממונה בראשות היגוי

 הוועדה. מטעמם מי או, סמכותו בתחום הוא שהפרויקט המשרד"ל ומנכ והתעשייה הכלכלה
 ועידוד המשק לצרכי זו מהחלטה הנגזרים מהמכרזים המחויב הגומלין רכש בהכוונת תעסוק

 .אחריםחברתיים -כלכליים ויעדים הצמיחה
מנכ"ל משרד התחבורה  ובהשתתפותעל התקציבים,  הממונהבראשות  משרדי-ביןצוות  להקים . 20

האנרגיה  ,לאומיותהתשתיות המשרד לוהבטיחות בדרכים, מנכ"ל משרד התקשורת ומנכ"ל 
 בין המידע העברת ןאופ לרבות התשתית, גופי כל בין התכנון לתיאום עקרונותוהמים, אשר יגבש 

 , ההיערכות לביצוע העבודות ומינוי אנשי קשר ייעודיים לפרויקט. נדרשים, האישורים ההגופים

 הסבר דברי
 רקע כללי

קיומו מצביעה על  קטיביים לאיכות תשתיות התחבורה הציבוריתהשוואה בינלאומית של מדדים אינדי
בשיעור תשתית הקיימת, היקף המתבטא בפער מהותי בין ישראל למדינות המפותחות. פער זה של 

העדר  פיצול הנסיעות בין תחבורה ציבורית לרכב פרטי ובמהירות המסחרית של התחבורה הציבורית.
תשתית איכותית של תחבורה ציבורית מביא להגברת הגודש בדרכים, הגדלת זיהום האוויר ותאונות 

-בכ נאמד כיוםשכלכלי  לאובדן ו מביאיםהדרכים, ובזבוז שעות רבות לאזרח בנסיעה על הכביש. הלל
, הכוללת גידול מתמיד במספר הרכבים החדשים בכל תהמשך המגמה הקיימ בשנה.₪  מיליארד 25

 י הדרכים בשעות השיא,אורך הגודש בקטעה להכפיל את צפוי אלף רכבים בשנה(, 250-שנה )למעלה מ
בהתאם, אובדן  י בממוצע, בכל יום.מעבר למצב הנוכחדק' נוספות  60-בזבז מעל ליכל אזרח ש כך

 .2030 בשנת ש"ח מיליארד 40די לכצפוי להגיע  התוצר
בשנים האחרונות השקיעה מדינת ישראל משאבים רבים בפיתוח תשתיות תחבורתיות בעיקר לחיבור 
אזורי הפריפריה למרכז. כמו כן, התחילה לאחר שנים רבות בניית הקו הראשון של רכבת קלה בגוש דן 

משמעותית בפיתוח השקעה כעת נדרשת  להימנע ממשבר תחבורתי העומד לפתחנוכדי האדום(.  )הקו
מערכות הסעת המונים במטרופולינים, הבנויות מרשת קוים המאפשרים ניידות רבה וברמה גבוהה 
בתחבורה הציבורית בכל איזור המטרופולין. כמו כן, יש צורך  בשיפור יכולת הביצוע של הממשלה 

 שך ביצוע הפרויקטים, במטרה למזער את הפגיעה בשגרת החיים העירונית במהלך העבודות. וצמצום מ
 מערכת הסעת המונים מטרופולין דן

 43% המהווים, תושבים מיליון 3.7 -כ של ביתם, במדינה הגדול המטרופולין הוא אביב תל מטרופולין
 ר"לקמ נפש 8,000 כ) ר"לקמ נשיםא 2,200 כ היא הממוצעת האוכלוסייה צפיפות. ישראל מאוכלוסיית

 מהממוצע שיעור גבוה, לשנה 2%-כ היה האחרון בעשור האוכלוסייה גידול ושיעור( אביב תל בעיר
 50%-כ ומרכז ישראל של והפיננסי העסקי הלב הוא אביב תל מטרופולין. המפותחות במדינות
. רבות ומקומיות ותבינלאומי חברות של הראשיים המטות ביניהם, בישראל העבודה ממקומות
. פרטי באמצעות רכבמהן  80%, ממונעות נסיעות מיליון 6-כ מבצעת מדי יום המטרופולין אוכלוסיית
 מסך 20%-מ פחות מהווהו אוטובוסים באמצעות בעיקר ניתנת במטרופולין הציבורית התחבורה
 על הגבוהה שענותיהה, המטרופולין אוכלוסיית של גבוה גידול קצב בין השילוב .היומיות הנסיעות
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 התחבורה בתשתית הנמוכה וההשקעה שנה מידי הנרכשים הפרטיים הרכבים במספר הגידול, פרטי רכב
 המטרופולין. אזורי לכלל ולהתרחב שצפוי להמשיך הגודש בדרכים מחמירים את, הציבורית

 :1סעיף 
לחולון וראשון לציון, דרך הקו הירוק במטרופולין דן, הינו קוו רכבת קלה אשר צפוי לחבר בין הרצליה 

ק"מ בתוואי תת קרקעי. את הקו ישרתו  4.5-ק"מ, מתוכם כ 39-העיר תל אביב. אורך הקו הכולל הינו כ
מיליון נוסעים בשנה ועלותו מוערכת  65-תחנות תת קרקעיות. בקו צפויים לנסוע כ 5תחנות, מהן  61
 מיליארד ש"ח. 20-בכ

רכבת קלה גם כן, אשר צפוי לחבר את האזורים המזרחיים של הקו הסגול במטרופולין דן הינו קוו 
 28-המטרופולין )יהוד, אור יהודה וגבעת שמואל( עם מרכז העיר תל אביב. הקו המתכונן ינוע לאורך כ

-מיליון נוסעים בשנה ועלותו מוערכת בכ 60-תחנות. בקו צפויים לנסוע כ 44ק"מ על הקרקע, ויכלול 
 מיליארד ש"ח.  8.6

ת ההחלטה, מוצע לבצע את הקווים הללו בשילוב המגזר הפרטי במתכונת הבאה. עבודות שלב במסגר
א', הכוללות עבודות אזרחיות מקדימות, קידום זמינות הקרקע, העתקת תשתיות חיוניות וכלל העבודות 
הדרושות להקמת מבנה תחתון, יבוצעו במספר מכרזים שתוציא חברת נת"ע. עבודות שלב ב' הכוללות 

, על ידי זכיין פרטי שייבחר PPPתקנת מערכות הקו, רכש הקרונות, הפעלה ותחזוקה, יבוצעו בשיטת ה
במסגרת מכרז אחוד, שתוציא חברת נת"ע. שיתוף פעולה במסגרת עבודות שלב ב' צפוי לכלול 

ל באישור שהתחייבויות פיננסיות מורכבות מצד המדינה. על כן, מוצע כי בניית המכרז תעשה בפיקוח ו
יורכב מנציג משרד התחבורה, נציג אגף התקציבים ונציג החשב  אשר צוות מקצועי של הממשלה,

את שלבי המכרז. בין השלבים שיובאו לאישור: מבנה המכרז, מודל פיננסי, חלוקת  ויאשרהכללי, 
ר ואישואישור שינויים מהותיים לאחר פרסום מכרז סיכונים,  חלוקת, ביחס בין איכות לכמות ניקודה

בקרה, ואישורה ז של חברת הגשת דוח מוכנות למכר לאחרהסגירה הפיננסית. פרסום המכרז יתבצע 
לצורך יישום ההחלטה, על הממשלה לחתום על חוזה הפרטני על ידי כל אחד מהגופים הנזכרים לעיל. 

 עם חברת נת"ע כדי להסדיר את פעילותה.
 :2 סעיף
להסעת המונים במטרופולין תל אביב, אושרה בשנת  , אשר קבעה את התכנית הקיימת 4/א/23 א"תמ

. מערכת הסעת ההמונים המיועדת על פי 2000והתבססה על מאגרי נתונים של תחילת שנת  2010
. במהלך השנה BRT (Bus Rapid Transit)מבוססת על חמישה קווי רכבת קלה ושני קווי  התכנית,

, משרד האוצר, מוסדות התכנון, חברת האחרונה התבצעה עבודת מטה מקיפה של משרד התחבורה
נת"ע, חברת רכבת ישראל ויועצים חיצוניים. מטרת עבודת המטה הייתה לבחון את מידת עמידת 
התכנית המקורית ביעדים האסטרטגיים של משרד התחבורה. תוצאות העבודה הצביעו כי נדרש לקדם, 

סעת ההמונים, בדומה למרבית בנוסף לקווי הרכבת הקלה, חלופה המשלבת קווי מטרו במערכת ה
מיליון תושבים. יתרונותיה של מערכת מטרו  3-המטרופולינים המפותחים בעולם המונים למעלה מ

. הקו כוללים: תנועה בהעדפה מוחלטת, מהירות וקיבולת גבוהה משמעותית מזו של רכבת קלה
דומה לקו הצהוב, שמופיע הראשון שמיועד לבחינה הינו קו החוצה את המטרופולין לאורכו, על תוואי 

 בתמ"א הקיימת כקו רכבת קלה. 
 :3 סעיף

חיפה. קו זה הינו קו רכבת ייחודי ל במסגרת ההחלטה מוצע לצאת לביצוע של קו רכבת הקלה מנצרת
"(. מדובר בקו מהיר, יחסית, TRAM-TRAINהמשלב בין טכנולוגיית רכבת קלה לרכבת כבדה )"

מוד בשיפועי דרך עב אורבני ומרחב בינעירוני ומסוגלות לאשר יכול לנוע בתנועה המשלבת מרח
-חיפה )לב המפרץ(. אורך הקו הכולל הינו כלקרית אתא וגבוהים יחסית. הקו צפוי לחבר בין גוש נצרת 

 8תחנות,  17ק"מ במקטע בינעירוני. את הקו ישרתו  33-ק"מ במקטע עירוני וכ 7-ק"מ, מהם כ 40
שה במתכונת דומה מיליארד ש"ח. ביצוע הקו ייע 6.4-ו מוערכת בכמתוכם במרחב העירוני. עלות הק

במטרופולין דן. כאשר עבודות שלב ב' הכוללות התקנת מערכות לקוי הרכבת הקלה, הירוק והסגול 
, על ידי זכיין פרטי שייבחר במסגרת מכרז PPPהקו, רכש הקרונות, הפעלה ותחזוקה, יבוצעו בשיטת 

 ראל.אחוד, שתוציא חברת חוצה יש
 :4 סעיף

: הארכות קווי המטרונית הקיימים במטרופולין חיפהשל במסגרת ההחלטה מוצע לצאת לביצוע 
מזרח. כמו כן מוצע  אתא לקריית והארכה לנשר הארכה, הכרמל לטירת הארכה, לעכו הארכת הקו

 שאנן.  נווה וקו הכרמל רכסקו חדשים: שני קווי מטרונית לצאת לביצוע של 
 : 5 סעיף
כחלק ממערך התחבורה של מטרופולין  רכבל קו להמשיך ולהתקדם בביצוע מוצע ההחלטה רתבמסג

 5 עד של נסיעה ובמהירות קבועים במרחקים יחיד כבל על הנעות קרוניות מסוג הוא חיפה.  הרכבל
 הקצה לתחנת חיפה מפרץ המוצא מתחנת מ"ק 4.4-התוואי כ . אורך(ש"קמ 18) לשנייה מטר
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 290-אומדן הפרויקט כ .בטכניון תחנות נשר ושתי, פוסט יק'צ תחנות 4 -ב  מעבר תוך באוניברסיטה
 מיליון ש"ח.

 : 6 סעיף
במסגרת ההחלטה מוצע לצאת לביצוע הקו הירוק בירושלים. קו זה, הינו קו רכבת קלה אשר צפוי 

ק"מ.  19-הינו כלחבר בין דרום ירושלים )גילה( לצפון העיר )נווה יעקב והר הצופים(. אורך הקו הכולל 
 מיליארד ש"ח.  8.6-תחנות. עלות הקו מוערכת בכ 36את הקו ישרתו 

עבודות שלב א' יעשו במתכונת דומה לקווי הרכבת הקלה במטרופולין דן, עבודות שלב ב' יבוצעו על 
, שייבחר במסגרת מכרז אחוד, שתוציא הממשלה באמצעות ועדת מכרזים PPPידי זכיין פרטי בשיטת 

 במשרד האוצר. תהכללי תית בראשות החשבמשרד-בין
 : 7 סעיף

במסגרת ההחלטה מוצע להמשיך את תכנון הקו הכחול בירושלים. קו זה, הינו קו רכבת קלה אשר צפוי 
ק"מ. את הקו  23לחבר בין דרום ירושלים )גילה( לצפון מערב העיר )רמות(. אורך הקו המתוכנן הינו 

 תחנות. 42ישרתו 
 :8 סעיף

חלטה מוצע לצאת לביצוע של קו מסילה כבדה כפולה, בתוואי מקביל למסילת החוף, במסגרת הה
ק"מ. על המסילה  63מחדרה ללוד, המוכר גם בשם: "המסילה המזרחית". אורך הקו הכולל הינו 

תחנות חדשות. הקו יעניק שדרה מסילתית כבדה מקבילה למסילת החוף, יסייע בהתגברות  8מתוכננות 
ת בקטע איילון ויציע אלטרנטיבה נוספת לשינוע מטענים כבדים. כמו כן הקו יעניק על מצוקת הקיבול

 שירות רכבתי ליישובים בפרוזדורי המסילה שאינם נהנים כיום משירות רכבתי סמוך. 
 :11-12סעיף 

הפרויקטים המובאים בהחלטה יבוצעו ברובם על ידי חברות ממשלתיות. לאור לקחי העבר ובפרט 
ראל, נדרש לחזק את אופן הבקרה והפיקוח על החברות הממשלתיות. במסגרת פרשת נתיבי יש

מיליון  3-כל פשרה בפרויקט תשתית הממומן מתקציב המדינה, בסכום של מעל לההחלטה מוצע כי 
לעדכן כמו כן מוצע מערך הפרויקט, תובא לאישור נציגי הממשלה.  5%שקלים חדשים או בשווי של 
פרויקטי תשתית  יינתנו בעתיד לחברות אשר מבצעות ת אשר ניתנו אואת ההתחייבויות התקציביו

במימון תקציב המדינה, בהתאם לתוצאות המכרז בפועל, כך שכל חריגה מעבר לעלות שנקבעה במכרז 
 תוגש לאישור נציגי הממשלה. 

 :13סעיף 
להגדיל את במסגרת ההחלטה מוצע לצאת לביצוע מספר פרויקטים אשר מוכנים כעת לביצוע. על מנת 

מוצע לפרסם לציבור יכולת הביצוע של הפרויקטים ולהגביר את שיתוף הפעולה עם הסקטור הפרטי 
. המטרה הינה לאפשר בעתיד הקרוב הצפויים להתבצע ("Pipe Line")פרויקטים הרשימת את 

שמבצעת לבצע תכנון ארוך וטווח ולהגדיל את השקעתם בפרויקטי תשתית  מבית ומחוץלמשקיעים 
מיליון ש"ח  400-מוצע כי פרויקטי תשתית בעלי אומדן תקציבי הגבוה מבמסגרת ההחלטה . דינההמ

שיתגלו כמתאימים לביצוע בשיתוף מגזר פרטי, מבניהם . הללו PPPיעברו בחינה לביצוע במתכונת 
יגובשו לרשימה משותפת שתפורסם לציבור. חברת ענבל תרכז את עבודת המטה של ביצוע פרויקטי 

PPP תרכז הידע המקצועי שנצבר בתחום ותסייע למשרדים השונים בביצוע ל הממשלהש ,
 הפרויקטים.

  כללי רקע - המונים להסעת פרויקטים לביצוע חסמים הסרת
בעלי השלכה עתירי השקעה, פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית הינם פרויקטים מורכבים במיוחד, 

מרחב אורבני פעיל וכרוכים בממשק עם רשויות מקומיות, וחשיבות לאומית. פרויקטים אלו מבוצעים ב
חברות ממשלתיות, חברות תשתית, עסקים פעילים ואוכלוסייה מקומית. התקדמות בביצוע הפרויקטים 

בשיתוף פעולה מצד אותם גורמים. החלטה זו מציעה מספר צעדים, שמטרתם לעיתים רבות תלויה 
קידומם של פרויקטים הרלוונטיים, במטרה להאיץ את  שיתוף הפעולה בין כלל הגורמיםאת להגביר 

 להסעת המונים ולצמצם את הפגיעה בשגרת החיים העירונית בעת תקופת העבודות.
 :15-16סעיפים 

, שיאושרו על ידי ועדת שרים זמנים לציבור לוחות מוצע כי עבור כל פרויקט להסעת המונים, יפורסמו
 מכלל הגורמים הנדרשים ולוחות הזמנים לקבלתם יםהאישור כלל של פירוט כולליםייעודית ו
, מקורות) הפרויקט עבודות התקדמות לצורך הממשלתיות והחברות הממשלה משרדי, החיצוניים

את  יגביר, פרסום לוח זמנים מוקדם, הגלוי לציבור(. העתיקות רשות, החשמל חברת, מים תאגידי
 ויביא חסמים מבעוד מועד בזיהוי יסייע, טלטובת הפרויק כלל הגורמיםוהירתמות שיתוף הפעולה 

 בהקדם. לפתרונם
 :17-24סעיפים 
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ניסיון העבר מראה כי בביצוע פרויקטי תחבורה מתעוררות לעיתים מחלוקות בין החברה המבצעת 
לחברות התשתית, בעיקר סביב עבודות הנדסיות מקדימות ופינוי תשתיות חיוניות. מוצע כי עבודות 

במסגרת תכניות העבודה של החברות על מנת שיזכו לעדיפות  יכללוויקטים התשתית הנדרשות לפר
גבוהה מבלי לפגוע בתכניות הפיתוח השנתיות. כמו כן, על מנת לבצע את הפרויקטים באופן יעיל, 

 מוצעים הצעדים הבאים:
המקומית נוסף לאישור  מהרשות מהנדס של גם אישורו נדרש בשטח הרשאה לעבודה לצורך, כיום . 1

כדי לצמצם את מסגרת הזמנים לביצוע  .עדה המקומית או הוועדה לתשתיות לאומיותהוו
 ויו"ר הוועדה המחוזית או מחוזי מהנדס של באישורו להסתפק יהיה ניתן כי מוצעהפרויקט, 

 לאומיות ויו"ר הוועדה, ללא צורך באישורה של הרשות המקומית. לתשתיות מהוועדה מהנדס

רים מספר מבנים, החיוניים להקמת תשתית, כמבנה דרך. הקמת מבנה בחוק התכנון והבנייה מוגד . 2
דרך מאושרת באמצעות הרשאה ולא היתר. בהחלטה מוצע לתקן את הגדרת מבנה דרך כך 
שתכלול בנוסף לקיים היום, גם מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת הברזל ובציוד הנדרש 

 תית רכבתית.להפעלת הרכבת )"דיפו"(, לאור הכרחיותו להקמת תש

לקבל אישור נוסף מהרשות  נדרש הגוף המבצעבנוסף למתן היתר עבודה, בטרם תחילת העבודה  . 3
המקומית לצורך תחילת העבודות. מוצע כי לאחר קבלת היתר העבודה ניתן יהיה להסתפק 

 בהודעה לרשות המקומית ללא צורך באישור פרטני נוסף.

מיות שונות, המאפשרות ביצוע עבודות מעבר בחלק מהרשויות המקומיות קיימות תקנות מקו . 4
לשעות העבודה המקובלות. פרויקטי תשתית עשויים לשלב עבודה תחת מספר רשויות מקומיות 
בעלות תקנות עזר שונות. כדי למנוע חוסר אחידות ולאפשר ביצוע רציף של הפרויקט, מוצע כי 

בפרויקטי שרות לבצע עבודות , המגדירות את האפאחידותהמשרד לאיכות הסביבה יתקין תקנות 
 מעבר לשעות המקובלות באופן הגובר על תקנות העזר של הרשות המקומית. תשתית 

עבודות תשתית עשויות לעורר סכסוכים בין החברה המבצעת לבעל התשתית, ועלולות להביא  . 5
ה לעיכוב משמעותי בביצוע הפרויקט. מוצע להקים וועדה ליישוב סכסוכים בנושאי תשתית, בדומ

לזו הקיימת במשק הגז, שתפקידה יהיה להכריע בסכסוכים בין חברות התשתית לחברה המבצעת 
 פרויקטים להסעת המונים, וזאת במטרה להביא לפתרון מהיר שלא יעכב את ביצוע הפרויקט.

 :25סעיף 
 רכש בביצוע מחויבות, בישראל במכרזים זוכות אשר בינלאומיות חברות, הקיים החוקי המצב לפי
 . ההשקעה מסך 35%-20% של בהיקף הארץ תוצרת טובין של מליןגו

 מהווה הגומלין רכש, הקרוב בעשור הציבורית התחבורה בתחום הצפוי הנרחב ההשקעה היקף לאור
 הצמיחה לעידוד ובפרט המשק לצרכי והכוונתם במשק ההשקעות להגדלת משמעותית הזדמנות
 . נוספים חברתיים-כלכליים יעדים והגשמת

 הכללית החשבת ובהשתתפות התקציבים על הממונה בראשות היגוי ועדת להקים מוצע, לכך אםבהת
 אשר, מטעמם מי או, התחבורה משרד ל"ומנכ והתעשייה הכלכלה משרד ל"מנכ, האוצר במשרד
 .המשק לצרכי, ציבורית בתחבורה מההשקעה הנובע הגומלין רכש בהכוונת תעסוק
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 השירות מוניות תחום ופיתוח תופיותשי לנסיעות המוניות ענף פתיחת

 מחליטים
 
 רישיון לעניין בה שייקבעו כך (התעבורה פקודת – להלן[ )חדש נוסח] התעבורה פקודת את לתקן . 1

 העקרונות(, שירות קו רשיון – להלן) התעבורה לפקודת( א)ח14 בסעיף כמשמעותו, שירות לקו
 : הבאים

, יתייחס אשר תחרותי הליך באמצעות שירות קו למפעילי יינתנו שירות לקוי הרישיונות כלל .א
 קווי מספר הכולל לאשכול או אחד שירות לקו, התעבורה על המפקח להחלטת בהתאם
 .  התעבורה על המפקח שיפרסם והאשכולות השירות קווי רשימת מתוך, שירות

 : להלן כמפורט יהיו הרישיון לקבלת התנאים .ב
 בהסכם שנקבעו במחויבויות ועומד רותיהתח בהליך כזוכה נקבע השירות קו מפעיל  (1

 . המדינה לבין בינו
, חומרתה שמפאת בעבירה הורשעו לא בו משרה נושא או בו השליטה בעל, המפעיל (2

 . שירות קו רישיון למפעיל לתת ראוי זה אין נסיבותיה או מהותה
 דעומ וכן, יעד ותחנת מוצא תחנת, הרישיון מבוקש לגביו השירות לקו, למפעיל אושרו (3

 . היעד או המוצא לתחנת סמוך המוניות לחנית מתאים מקום המפעיל לרשות
 מוניות למספר התייחסות הכוללת, שלו ההפעלה תכנית את אישר התעבורה על המפקח (4

 שיעסקו התפקידים בעלי פירוט, השירות למתן מתוכנן זמנים לוח, השירות בקו
 . הקו בהפעלת

 קו פרטי לרבות, לנכון שימצא והוראות תנאים ברישיון לקבוע רשאי התעבורה על המפקח .ג
 בהתאם לפעול יוכלו אשר המוניות פרטי, ההסעה מסלול, הרישיון ניתן לגביו השירות
 . השירות קו להפעלת שניתן לרישיון

 בסעיף כאמור התחרותיים ההליכים קידום לאפשר מנת ועל(, א) קטן בסעיף האמור אף על .ד
 רישיונותיהם את לחדש יוכלו זו החלטה במועד קווים רישיונות להם אשר תאגידים(, א)

 השירות קוי את להפעיל שיוכלו כך תחרותי בהליך השתתפות ללא בפקודה לקבוע בהתאם
 .  התחבורה משרד ידי על שייקבע לקצב בהתאם, 2018 יוני מחודש יאוחר לא עד

 לפעול, התקציבים על הממונה עם בתיאום, התחבורה במשרד ציבורית לתחבורה לרשות להורות . 2
 בהתאם השירות קווי רישיונות לכלל, 2018 יוני עד יושלמו אשר, תחרותיים הליכים לקיום

 : להלן המפורטים לעקרונות
 השירות ורמת, ביותר הנמוך הנסיעה מחיר בין שקלול לפי ייבחר התחרותי בהליך הזוכה .א

 . לצרכן הגבוהה
 המינימלי המוניות מספר לרבות שירות קו ממפעיל הנדרשים לתנאים יתייחס התחרותי ההליך .ב

 קו של תקינה להפעלה הנדרשים ואמצעים תנאים, רישיון קבלת לצורך למפעיל הנדרש
 ייקבע למפעיל המינימאלי המוניות מספר; שירות קו ממפעיל הנדרשת הערבות וכן, השירות
 בהליך ייקבעו בנוסף; השירות למתן מקנה גדול מוניות מספר אשר ליתרון לב בשים

 שיותקנו טכנולוגיים ואמצעים ציוד, השירות קווי להפעלת המרבית התקופה התחרותי
 למסור מפעיל שעל ונתונים מידע וכן, התחבורה משרד ידי על ובקרה ניטור לטובת במונית
 . השירות קו הפעלת בעניין התעבורה על למפקח

 1961-א"התשכ, התעבורה תתקנו את לתקן התחבורה לשר ולהורות התעבורה פקודת את לתקן . 3
 רשאים יהיו, מיוחדת לנסיעה רישיון שבעלי כך, האוצר שר בהסכמת( התעבורה תקנות – להלן)

 : להלן כמפורט, שיתופית בנסיעה נוסעים להסיע
 בה, מהנוסעים אחד כל שבחר ליעד, נוסעים מספר של במונית כנסיעה תוגדר שיתופית נסיעה .א

, מיוחדת לנסיעה רישיון עליה שניתן במונית כי וייקבע, נסיעתו על בנפרד משלם נוסע כל
 . שיתופית לנסיעה רישיון גם יינתן, התעבורה לתקנות 485 בתקנה כהגדרתה

 : להלן המפורט באופן תבוצע שיתופית נסיעה  .ב
 ; נסיעתו את מראש שהזמין לנוסע רק תתאפשר שיתופית נסיעה (1
 : הבאים הפרטים את הנסיעה למזמין להודיע המונית נהג יחויב ההזמנה בעת (2

  המשוער; הנסיעה ומחיר המבוקשת הנסיעה עבור המחיר (א
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 מתקיימת היתה אילו המבוקשת מחיר מוערך לנסיעה –"מחיר הנסיעה המשוער" 
מונה, בהתאם למחשבון אשר יפורסם באתר  הפעלת באמצעות מיוחדת כנסיעה

 ; האינטרנט של משרד התחבורה
 ;הנסיעה מזמין של ליעד דע לנסיעה משוערת זמן הערכת (ב
 .הנוסע להורדת עד המקסימאלי העצירות מספר (ג

 לא ובנסיעה, ההזמנה בעת הנסיעה מזמין ידי על שיוסכם המחיר יהיה הנסיעה מחיר (3
 ; מונה יופעל

 לחוק 13 סעיף לפי המחירים על לפיקוח לוועדה לפנות האוצר ולשר התחבורה לשר להורות . 4
 מצרכים מחירי על הפיקוח לצו התוספת בתיקון הצורך את חןשתב בבקשה, המחירים על הפיקוח

 האם בחינה ולרבות", שיתופית נסיעה" יןילענ 2013-ג"התשע(, במונית נסיעה מחירי) ושירותים
 . זה שירות על לפקח יש וכיצד

 הסבר דברי
 כללי רקע

ות המיוחדות גדולה ענף המוניות מורכב משתי קבוצות: מוניות מיוחדות ומוניות שירות. קבוצת המוני
קבוצת מוניות השירות פועלת  .יותר, פועלת ברכבים קטנים ומטרתה ביצוע נסיעות על פי בקשת הנוסע

הפעלה שניתן על ידי המפקח  מוגדר על פי רישיוןה קבוע במסלול ברכבים בעלי תפוסה גבוהה יותר 
 1,400-מוניות מיוחדות וכ  19,600-כמוניות, מהן  21,000-כיום פועלות ברחבי הארץ כ .על התעבורה

 5%-כבעוד  ,ציבוריתהמהנסיעות בתחבורה  8%-מוניות שירות. עפ"י הערכות המוניות אחראיות לכ
מתבצע במוניות שירות. הפעלת מונית כרוכה ברישיון נהיגה על מונית ורכישת זכות ציבורית להפעלת 

. הפעלת מונית וימים ותשלום אגרהתנאים מסברוק"( שניתן לקבל, בכפוף לעמידה "מספר י)מונית 
שירות, דורשת בנוסף למספר הירוק, רישיון קו שירות, הניתן על ידי המפקח על התעבורה ומאפשר 
איסוף מספר נוסעים מנקודות מוצא שונות אל יעדים שונים, על בסיס מסלול קבוע הנקבע ברישיון 

 השירות.
 שירות מוניות
פעילות קווי השירות. , שמטרתה הייתה להסדיר את רמה בענףאושרה בחקיקה ראשית רפו 2005בשנת 
תוקף החוק . לצרכן והענף נמצא בדעיכהרמת השירות ב לא הביאו השינויים לשיפור משמעותי בפועל,

. ברפורמה הנוכחית מוצע 2016הוארך עד ליוני  2010יות השירות במקור נקבע לשנת להפעלת מונ
כלל קווי השירות לתחרות, בהליכים  על ידי הוצאתת בישראל, לייעל ולשדרג את ענף מוניות השירו

 מכרזיים שיוביל משרד התחבורה. 
 מכרזי השירות יתבססו על העקרונות הבאים:

מיום קבלת החלטת  שנתייםהוצאת כלל קווי מוניות השירות לתחרות תוך תקופה של עד  . 1
 הממשלה. המכרזים יבנו על בסיס העקרונות הבאים:

 הנסיעה הנמוך ביותר, ניתן יהיה לגבות מחיר נמוך יותר בפועל מכרז על מחיר .א

 ולרבות, במכרז יפורטו אשר הפעלה בדרישות לעמידה מחויבים יהיו הקווים רישיונות בעלי .ב
 הקווים יציאת זמני על התחבורה משרד של ופיקוח ניטור יאפשרו אשר בקרה אמצעי

 .ומסלולם
ו מספר קווי שירות, עליהן יתחרו תאגידי משרד התחבורה יבנה אשכולות הפעלה שיכיל .ג

 המוניות. 

 קוים רישיונות להם אשר תאגידים אליה בהתאם אשר התעבורה בפקודת מעבר הוראת תקבע .ד
 השתתפות ללא בפקודה לקבוע בהתאם רישיונותיהם את לחדש יוכלו זו החלטה במועד
 .התחבורה משרד ידי על שייקבע לדירוג בהתאם, 2018  משנת יאוחר לא עד תחרותי בהליך
 

 מיוחדות מוניות
"המוניות המיוחדות", שלא ענף במקביל לרפורמה בענף מוניות השירות מוצע לייעל ולשדרג את 

תשלום נפרד קו שירות קבוע מראש. הרגולציה הקיימת איננה מאפשרת מנהג המונית לגבות בפועלות 
ת המוניות אינן מסיעות יותר מנוסע עבור קטעי נסיעה שונים. מצב זה מביא לכך שמרבי מכל נוסע

. במסגרת הרפורמה הנוכחית מוצע לחוסר יעילות ענפיבודד. ניצולת ההון הנמוכה מובילה בהכרח 
לאפשר לכלל המוניות המיוחדות להציע שירות "נסיעה שיתופי", בו ניתן יהיה להסיע מספר נוסעים, 

קש על ידו. הגדלת ניצולת ההון של המוניות במסלול דינמי, במחיר שונה לכל נוסע, בהתאם לציר המבו
ותביא לירידת מחיר הנסיעה לצרכן עבור הקיימות הנובעת ממהלך זה תאפשר הסעת נוסעים רבה יותר 

 נסיעה שיתופית.
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 הנסיעה השיתופית תתבסס על העקרונות הבאים:
 על משלם נוסע כל בה, מונית באותה במקביל נוסעים מספר של כנסיעה תוגדר שיתופית נסיעה . 1

 . בנפרד נסיעתו קטע

, במקביל להצגת מחיר נסיעה "שיתופית נסיעה" לצרכן להציע יורשו המיוחדות המוניות כלל . 2
 מיוחדת עבור אותו יעד.

בעת הזמנת הנסיעה יחויב המציע להציג לנוסע זמן מקסימלי לסטייה מהדרך לצורך איסוף נוסעים  . 3
 צור המונית בטרם תגיע ליעד.נוספים, וכן את מספר התחנות המקסימלי בהם תע

 מראש. מוסכם במחיר, בלבד מראש הזמנה באמצעות תתאפשר שיתופית נסיעה . 4
 לחילופין או"(, ספיישל)" פרטית בנסיעה מעוניין הוא האם עלייתו טרם להחליט יידרש נוסע . 5

 לשיתופית מפרטית הנסיעה הסבת תתאפשר לא למונית הנוסע עליית מרגע. שיתופית בנסיעה
 .ולהפך

 באם השיתופיות הנסיעות מחירי על לפקח התחבורה ומשרד האוצר משרד יוכלו, הצורך במידת . 6
 .שוק כשלי ייווצרו
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 בריאות

 מיקוד עבודת המנהלים במערכת הבריאות הציבורית בלבד

 
 מחליטים

 
החולים -לצורך חיזוק הרפואה הציבורית, הצורך להבטיח שמלוא תשומת הלב של המנהלים בבתי

יים תוקדש לעבודתם הציבורית, ועל מנת ליצור אחידות עם כלל המנהלים בתחומים האחרים הציבור
 בשירות הציבורי, כדלקמן:

אך ורק בבית החולים הציבורי או  יועסקובבית חולים ציבורי  יחידה או מכון, מחלקה מנהל . 1
 .החולים בית שלבתאגיד הבריאות 

מיום  2034שהוקם מתוקף החלטת ממשלה מס' משרדי בראשות נציב שירות המדינה -הצוות הבין . 2
", כללים לעבודות נוספות של רופאים ומנהלי בתי חולים בשירות המדינהשעניינה " 15.07.2010

סיים את תפקידו לאחר שלא הגיע להמלצות מוסכמות ע"י נציגי הממשלה וההסתדרות הרפואית 
 לישראל )הר"י( לאחר שש שנים.

משרדי בראשותו -הסכמי העבודה במשרד האוצר להקים צוות ביןלהנחות את הממונה על השכר ו . 3
ומתן עם הסתדרות הרופאים לישראל )הר"י(. חברי הצוות יהיו: מנכ"ל משרד -לצורך קיום משא

 הבריאות, נציב שירות המדינה והממונה על התקציבים באוצר או נציגיהם. 

ים בהצעה זו בהתאם לתוצאות להסמיך את שר הבריאות ושר האוצר לתקן את הסעיפים הרלבנטי . 4
לעיל ובמידת הצורך לקדם חקיקה, לרבות לעניין תחולת החקיקה על  3המשא ומתן כאמור בסעיף 

 מנהלים מכהנים, בעניינים האמורים בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה. 

לחן שו עליניח שר האוצר , XXXלא ישא פרי עד ליום  3המשא ומתן כאמור בסעיף ככל ש . 5
לעיל, אשר תצורף לתוכנית הכלכלית לשנים  1שעיקרה כמתואר בסעיף  הצעת חוקהממשלה 

 .2018-ו 2017
 

  –לעניין החלטה זו 
 שר הבריאות ושר האוצר;  –"השרים"  

בית חולים ממשלתי, בית חולים שבבעלות קופת חולים, בית חולים –"בית חולים ציבורי" 
תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו שבבעלות רשות מקומית וכן כל בית חולים שהוא 

בית חולים באשדוד )הקמה , וכן בית חולים שהוקם מתוקף חוק לפקודת מס הכנסה 9בסעיף 
 .2002-והפעלה(, תשס"ב
 מקורות מימון אלה, כולם או חלקם: –"מימון ציבורי" 

 )א( לחוק ביטוח בריאות;13מקורות המימון המפורטים בסעיף  (1)
רכש של משרד ממשרדי הממשלה, צבא הגנה לישראל או המוסד הכנסה שמקורה ב (2)

 לביטוח לאומי;
 מקורות מימון ציבוריים נוספים שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו; (3)

 מנכ"ל משרד הבריאות.  –"המנהל" 
 .1985-חוק יסודות התקציב, תשמ"הל 21כהגדרתו בסעיף  –"תאגיד בריאות" 

, סעיף 24כהגדרתה בסעיף  –אם להגדרת "יחידה מקצועית" בהת –"מחלקה, מכון או יחידה" 
 .אך למעט מרפאה או חדר ניתוח – 1940-קטן )א( לפקודת בריאות העם

 
 דברי הסבר

 
 רקע כללי:

 
חולים, ומנהלי יחידות מקצועיות, ישנה -כיום לכלל הרופאים במערכת הציבורית, לרבות למנהלי בתי

לעבוד במערכת הבריאות הפרטית במקביל לעבודתם במערכת האפשרות לקבל היתר לעבודה פרטית, ו
הבריאות הציבורית. עבודה מקבילה זו עלולה להוביל לעבודה בהיקף שעות מופחת של המנהל 
במערכת הציבורית, תוך מתן תשומת לב לעבודתו הפרטית על חשבון חובותיו כמנהל במסגרת השירות 

 הציבורי. 
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ת המדינה והשירות הציבורי אשר ניתנים להם אישורים לעבודה זאת בניגוד לעובדים אחרים בשירו
פרטית רק במקרים מסוימים, ובמקרים בהם הוכח כי ניגוד עניינים בין עבודתם בשירות ציבורי לאישור 

 העבודה הפרטי 
 

במספר דו"חות של רופאי בתי החולים הציבוריים מבקר המדינה העיר על נושא העבודה הפרטית 
 לאורך השנים:

 
"העומס הרב המוטל על רופאים, שנוסף על עבודתם בבתי החולים )הכוללת את שעות העבודה 
הנהוגות, כוננויות ותורנויות( עוסקים גם בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית במקומות אחרים, 
עלולה לפגוע בתפקודם ולגרום להם לטעות באבחון מחלות או במתן טיפול תרופתי ולסכן את בריאות 

 (2008)דו"ח מבקר המדינה  ליהם."מטופ
 

"הפחתה בשיעורי המשרה במגזר הציבורי : הועלה כי   - 2011כך גם בדו"ח מבקר המדינה לשנת 
מנהלי מחלקות, מנהלי יחידות ורופאים בכירים בבתי חולים ממשלתיים וממשלתיים עירוניים הפחיתו 

תי חולים פרטיים או ברפואה את שיעורי משרתם לצורך עבודה בפרקטיקה פרטית בקהילה, בב
במערכת הציבורית בקהילה. לעניין זה עלולות להיות השפעות מרחיקות לכת על רמת הרפואה בבתי 

 ג'(63)דו"ח מבקר המדינה  החולים הציבוריים."
 

"שעות עבודה בלתי סבירות של מנתחים: על מנתח להיות  -  2011ובדו"ח מבקר המדינה לשנת 
בביקורת עלה כי מנתחים מבצעים בבתי חולים פרטיים ניתוחים מורכבים  במיטבו במהלך הניתוח.

שרמת הסיכון בהם גבוהה עד שעות הלילה המאוחרות. ניתוחים אלה נעשים לעתים אף לאחר ביצוע 
ניתוחים אחרי שעות העבודה באמצעות תאגיד הבריאות הפועל בבית החולים. יתר על כן, ייתכן כי 

 חים אלה לבצע ניתוחים, שחלקם מורכבים בבית החולים הממשלתי.ביום שלמחרת יידרשו מנת
מאחר ששעות העבודה האמורות של הרופאים כרוכות בסיכון הן לרופאים והן למטופלים שלהם, 
מתחייבת בקרה שתוודא פעילותם עולה בקנה אחד עם חובת הרופאים לשמור על בטיחות החולה, עם 

התקשי"ר(  -, ועם הוראות תקנון שירות המדינה )להלן1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 
 ג'(63)דו"ח מבקר המדינה   לעניין הגבלת שעות ההיתר לעבודה פרטית לרופאים."

 
פגיעה בהוראה הקלינית, ניגודי  ןבנוסף מציין המבקר כי לתופעה זו מגוון השלכות שלילות בניה

 .עניינים, ירידה בתפוקות בבית החולים הציבורי ועוד
 

, נמצא כי 2016כמו כן, מבדיקות מדגמיות שנערכו ע"י נציבות שירות המדינה, ברבעון הראשון של 
רבים נעדרים מבתי החולים בשעות הפעילות ומחסירים שעות ממכסת השעות  תמנהלי יחידות מקצועיו

 80%-בבית חולים ממשלתי גדול התברר כי כ 2016החודשית שלהם. מבדיקה מדגמית שבוצעה בשנת 
שעות חודשיות  20ממנהלי המחלקות לא הגיעו להיקף משרה מלאה, וכשליש מהם החסירו למעלה מ

בממוצע. ההערכה הרווחת היא שתופעה זו נובעת ממיקוד תשומת ליבו של המנהל בעבודתו הפרטית 
 במקום בחובתו לשירות הציבורי ותפקידו הניהולי בבית החולים הציבורי. 

 
ולאור האמור לעיל בדברי הרקע ובדו"חות מבקר המדינה בנושא, מוצע למקד את  ,לכן - 1לעניין סעיף 

חולים ומנהלי מחלקות, יחידות ומכונים בבתי החולים הציבוריים כך שיתמקדו -עבודתם של מנהלי בתי
 בעבודתם הניהולית בבית החולים.

 
 הרקע המשפטי:

 
חלקות עם רשות לפרקטיקה פרטית יקבלו "רופאים מנהלי מנקבע, כי  16.7.1961בהסכם קיבוצי מיום 

כלומר, אם ניתנה רשות לרופא מנהל  ממשכורתם והתוספת המיוחדת לרופאי בתי חולים". 95%
התקבלה החלטת  2010ביולי  בלבד. 5%-אז יופחת שכרו ב –המחלקה לקיים פרקטיקה פרטית 

חולים בשירות המדינה".  בנושא "כללים לעבודות נוספות של רופאים ומנהלי בתי 2034ממשלה מס' 
של רופאים בשירות  יקבע כללים לעניין עבודות נוספותההחלטה קבעה כי יוקם צוות בין משרדי ש

לאחר הדיינות ותכתובות עם  .2011ם בראשות נציב שירות המדינה בנובמבר צוות זה הוק המדינה.
הצוות להבנות עם ארגוני , בהם לא הגיע ההסתדרות הרפואית לישראל וארגון רופאי עובדי המדינה

 על סכסוך עבודה. 2013פורסמה טיוטת כללים, בעקבותיה הוכרז באפריל  2013הרופאים, בפברואר 
 2015לבית הדין האזורי לעבודה. במרץ ההסתדרות הרפואית לישראל  תהלאור סכסוך העבודה פנ
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ופאים על המדינה התקבל פסק דין אשר קבע כי על מנת לשנות בתקשי"ר את תנאי העבודה של הר
, המדינה ערערה על הפסיקה לבית הדין הארצי לעבודה. 2015באפריל  לעשות זאת בהליך של מו"מ.

והמדינה הודיעה לבית הדין כי במידה ותקדם את המלצות הוועדה היא  נמשך הערעור בהמשךאך 
צב הדברים כי המדינה מעדכנת מעת לעת את בית הדין במ הרופאים.תעשה זאת תוך מו"מ עם ארגוני 

 טרם הוגשה לדיון הממשלה יישום המלצות הוועדה.
 

, הוחלט על הקמת צוות לנושא גיבוש 15.07.2010מיום  2034בהחלטת ממשלה מס.  – 2לעניין סעיף 
כללים לעבודות נוספות של רופאים ומנהלי בתי חולים בשירות המדינה. תפקידה של וועדה זו היה 

דה נוספת של רופאים, לאור תפקידה של המדינה כמעסיק בבתי לייעץ לממשלה על כללים לעבו
החולים הממשלתיים. לאחר עבודתו הממושכת של הצוות, רואה הממשלה לנכון להפסיק את עבודתו 
שכן יש לקדם כלליים רחבים יותר, מתוקף תפקידה השלטוני של המדינה, אשר יחולו על כלל בתי 

 ובדי המדינה.החולים הציבוריים ולא רק על רופאים ע
 

מובן כי השינוי המוצע בעל השלכות משמעותיות על יחסי העבודה של רופאים בבתי   - 3לעניין סעיף 
משרדי אשר ינהל משא ומתן והידברות עם -החולים הציבוריים. לאור זאת, מוצע כי יוקם צוות בין

 הסתדרות הרופאים. 
 

דרשו תיקון של החלטה זו או של הצעת ומתן אשר י-ככל שיעלו סוגיות שמשא – 4לעניין סעיף 
 החקיקה, יהיו רשאים שרי הבריאות והאוצר לבצע את התיקונים הנדרשים.

 
ומתן בין המדינה להסתדרות הרפואית בישראל לא יצלח, במטרה -ככל שהמשא – 5לעניין סעיף 

כפי לפתור את ההשלכות השליליות הנובעת מהעבודה הפרטית של המנהלים במערכת הציבורית, 
שעלתה בדו"חות מבקר המדינה ובוועדות ציבוריות, מוצע לקדם חקיקה אשר תסדיר את הנושא כך 

 שמנהל בית חולים, מחלקה, מכון או יחידה, יעבדו רק בבית החולים הציבורי.
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 קליטת עובדי התאגידים והגברת המשילות במרכזים הרפואיים הממשלתיים

 
  מחליטים

 
, שנחתם בין שר האוצר ובין יו"ר 2015ליולי  20ך ההסכמות מיום למסמ 7לצורך יישום סעיף 

( שעיקרו קליטת עובדי מסמך ההסכמות –ההסתדרות לעניין אופני העסקה במגזר הציבורי )להלן 
הבוקר בתאגידי הבריאות )לרבות עובדי משמרות(, אשר עוסקים בפעילות הכלולה בסל הבריאות, 

לים החלים בשירות המדינה, לצורך מתן כלים ניהוליים לשיפור בבתי החולים הממשלתיים בהתאם לכל
 איכות וניהול המרכזים הרפואיים הממשלתיים, ולמניעת הישנות התופעה:

 
לא יקלטו בתאגיד בריאות עובדים חדשים שעיסוקם ביצוע  2016לקבוע כי החל מחודש ספטמבר  . 1

 פעילות רפואית הכלולה בסל הבריאות במשמרת הבוקר. 

לא יועסקו אחיות, עובדי מעבדה וטכנאי רנטגן כעובדי התאגיד, אלא  2017כי החל מינואר לקבוע  . 2
 רק כעובדי בית החולים הממשלתי. 

ליולי  20תסתיים קליטת כלל העובדים שהועסקו בתאגיד עד ליום  2019לקבוע כי עד לחודש יולי  . 3
 שמרת הבוקר., ושעיסוקם היה ביצוע פעילות רפואית הכלולה בסל הבריאות במ2015

לא תבוצע בתאגידי הבריאות פעילות רפואית שכלולה בסל  2019לקבוע כי החל מחודש יולי  . 4
 הבריאות ומבוצעת במשמרת הבוקר. 

יום עבודת מטה  60להנחות את משרדי הבריאות, האוצר ונציבות שירות המדינה, להשלים בתוך  . 5
ר המועסקים בתאגיד בבית החולים שתקבע את מספר התקנים ולוחות הזמנים לקליטת עובדי הבוק

 לעיל. 1-3 פיםכאמור בסעי

 1-3 להנחות את שר האוצר להקצות למשרד הבריאות את התקנים הנדרשים לצורך יישום סעיפים . 6
 לעיל. 

ימים, את  90להנחות את שר הבריאות, בהתייעצות עם שר האוצר ונציב שירות המדינה לתקן, תוך  . 7
 יסודות תקנות –)להלן  2002-עולת תאגיד בריאות( התשס"בתקנות יסודות התקציב )כללים לפ

 ( כך שיכללו את העקרונות הבאים:התקציב

 לעיל. 1-4ליישם את האמור בסעיפים  .א

לקבוע כי לראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים ולחשב הכללי או נציגו תינתן הרשאת  .ב
ות השכר, החיוב צפייה במערכות המידע הפועלות בתאגיד הבריאות ובכלל זה גם למערכ

 )"בילינג"(, רכש והנהלת חשבונות;

לקבוע כי תאגיד הבריאות לא יעסוק בשירותי רפואה ראשונית, רפואה שניונית, שרותי אשפוז  .ג
רפואיים במידה ובית החולים אינו עוסק בפעילות זו כחלק  מהשירותים -ושירותים פרא

 הציבוריים; 

לים לתאגיד הבריאות, לרבות לעניין העסקת במטרה למנוע תמריץ להסטת פעילות מבית החו .ד
עובדים בתאגיד ולא בבית החולים, לקבוע את כללי ההתחשבנות בין בית החולים לתאגיד 

 הבריאות, כדלהלן:

, חלוקת ההכנסות נטו מקופות 2014עד לגובה ההכנסה שהייתה לבית החולים בשנת  (1
המחזורים ברוטו בשנת החולים בין תאגיד הבריאות לבית החולים תהיה שווה ליחס 

2014 . 

ואילך, התקבול השולי נטו  2014עבור כל גידול בהכנסות ברוטו בתאגידים החל משנת  (2
של התאגיד על גידול במחזור ברוטו לא יהיה גבוה משיעור התקבול השולי נטו של 

 המרכז הרפואי באותה שנה על גידול בפעילות ברוטו. 
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ידי קופת חולים מתאגיד -בסל הבריאות, על לא תתאפשר רכישה של שירותים הכלולים .ה
הבריאות, אלא מבית החולים בלבד. בית החולים יוכל לרכוש שירותים רפואיים מתאגיד 

 הבריאות בהתאם לתנאים שיקבעו בהסכם הפעילות. 

אישור בעלי תפקידים בתאגיד ידרוש את אישור מנכ"ל משרד הבריאות או ראש חטיבת בתי  .ו
 החולים הממשלתיים.

בוע כי הסכם הפעילות בין בית החולים לתאגיד הבריאות יכלול את כלל הפעילות לק .ז
הרפואית של תאגיד הבריאות, כולל פעילות רפואית המבוצעת במיתקנים שמחוץ לשטח בית 

 החולים.

אשר, בכל שנת תקציב, את תקציבי ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים תלקבוע כי  .ח
 יד.הפיתוח והנסיעות לחו"ל של התאג

לצורך מתן כלים ניהוליים לשיפור איכות וניהול המרכזים הרפואיים הממשלתיים, ונוכח הצורך  . 8
 לחזק את משילות המערכת: 

ראש חטיבת את  החולים הממשלתיים להגיע לאיזון תקציבי, להנחותבמטרה לסייע לבתי  .א
תי כי ב ואגף התקציבים במשרד האוצר חשב משרד הבריאותבתי החולים הממשלתיים, 

חולים שלא עמדו בשנה הקודמת בחוק התקציב השנתי או שצפויים לחרוג מתקציבם במהלך 
החל  לא יהיו זכאים שנת תקציב מסוימת לפי תחזית חטיבת בתי החולים הממשלתיים,

לקבלת תקציבים תוספתיים, כגון תקציבי פיתוח, הצטיידות ותמיכות  ,2017מחודש ינואר 
 למרכזים רפואיים ממשלתיים. 

לקבוע כי חלוקת תקציבי הפיתוח וההצטיידות לבתי החולים הממשלתיים תהיה בסמכות  .ב
ידי ראש -ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים, ובהתאם לקריטריונים מקצועיים שיקבעו על

 חטיבת בתי החולים הממשלתיים ובהסכמה עם אגף תקציבים באוצר. 

 אים:להנחות את נציב שירות המדינה לבצע את הצעדים הב .ג

לדווח לממשלה מידי חצי שנה בדבר צעדים משמעתיים שננקטו כנגד מנהלי בתי חולים  (1
 וסמנכ"לי כספים בבתי חולים שחרגו מתקציבם.

 לא לאפשר קליטת כוח אדם חדש בבית חולים שצפוי לחרוג מתקציבו המאושר. (2

בתי חולים להקים צוות של משרדי האוצר והבריאות שתפקידו יהיה לקבוע יעדים פיננסיים ל .ד
ציבוריים כלליים, אשר יתייחסו בין היתר לעמידת בית החולים בתקציבו וליעילותו הניהולית. 

 לבתי החולים המצטיינים יינתן תמריץ כספי שייקבע על ידי הצוות.

, לא יועסק עובד חדש בבית חולים ממשלתי או תאגיד 2017לקבוע כי החל מחודש מרץ  .ה
את מנהל הכספים של בתי החולים. צפה מנהל כספים, כי בריאות ללא קבלת אישור מראש מ

בית החולים עתיד לחרוג מתקציבו השנתי המאושר לא יאשר העסקתו של עובד חדש ללא 
 קבלת אישור מאת ועדת החריגים של נציבות שירות המדינה.

תינתן לראש חטיבת בתי החולים משרד הבריאות  2017לקבוע כי עד ליום ראשון למרץ  .ו
כללי או נציגו הרשאת צפייה לכלל מערכות המידע הפועלות בבתי החולים ולחשב ה

 הממשלתיים ובכלל זה גם למערכות השכר, החיוב )"בילינג"(, רכש והנהלת חשבונות.
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 –לעניין החלטה זו 
כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי    -"בית חולים ציבורי כללי" 

 .2002-(, התשס"ב2002המדיניות הכלכלית לשנת הכספים התקציב ו
 סך הפעולות שביצע בית החולים כפול מחיר מחירון משרד הבריאות. –"הכנסה ברוטו" 

 הכנסה ברוטו בניכוי הנחות שנתן בית החולים לרוכש השירות.  –"הכנסה נטו" 
 ך הכנסות המרכז הרפואי.סך ההכנסה ברוטו של בית החולים לחלק בס –"יחס מחזור בית החולים" 

 סך ההכנסה ברוטו של תאגיד הבריאות לחלק בסך הכנסות המרכז הרפואי. –"יחס מחזור התאגיד" 
 סך ההכנסה ברוטו של תאגיד הבריאות לחלק בסך הכנסות המרכז הרפואי. –"יחס מחזור התאגיד" 

 בית החולים הממשלתי ביחד עם תאגיד הבריאות. -"מרכז רפואי"
 –כלל הפעילות הקבועה בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ה  -ות" "סל הבריא

1995 
כלל השירותים המנויים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתית,  –"שירותים רפואיים" 

 1995-התשנ"ה
 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי:
 

הרפואיים הממשלתיים מדינת ישראל מפעילה אחד עשר מרכזים רפואיים ממשלתיים. המרכזים 
מפעילים כשמונת אלפים מיטות אשפוז ברישיון המהווים כמחצית ממיטות האשפוז הכלליות במדינת 

 ישראל. 
המרכז הרפואי הממשלתי מכיל בתוכו שתי ישויות משפטיות נפרדות, בית החולים ותאגיד הבריאות. 

וקצבת במלואה בתקציב המדינה. בית החולים עצמו הינו יחידת סמך של משרד הבריאות ופעילותו מת
 גם עובדי בית החולים הינם עובדי מדינה. 

בשטחו של כל בית חולים פועלת ישות משפטית נפרדת  המכונה "תאגיד הבריאות" או "קרן 
המחקרים". התאגיד הינו ישות משפטית עצמאית המבצעת פעילות רפואית בתשתיות בית החולים 

דדים שלישיים נוספים, בגין פעילות זו. תכלית הקמת התאגידים ומקבלת הכנסה, מקופות החולים וצ
-הייתה הפעלת בית החולים גם לאחר שעות הפעילות הנורמטיביות )דהינו, ביצוע פעולות רפואיות על

בסיס תשתיות בית החולים בשעות אחר הצהרים(,  וכן כלי להגברת הגמישות הניהולית למנהלי בית 
 החולים.

 
החולים הפך למסלול להעסקת עובדים שלא באמצעות הכללים החלים במדינה.  בפועל, תאגיד בית

במטרה לפתור בעיה זו ולאחר משא ומתן, בין משרד האוצר לבין הסתדרות העובדים החדשה, נחתם 
 הסכם בין שר האוצר ליו"ר ההסתדרות בנוגע לשינוי שיטות העסקה במגזר הציבורי.  2015בחודש יולי 

הוחלט על סיום שיטת העסקה של עובדי בוקר ומשמרות בתאגידי הבריאות, וקליטת בין יתר ההסכמות 
.  יחד עם זאת, קליטת עובדים אלו 2019עובדים אלו כעובדי בתי החולים הממשלתיים עד לחודש יולי 

צריכה להיעשות בהדרגתיות, וזאת על מנת למנוע זעזועים מיותרים במערכת, בד בבד עם יצירת 
 יים  ושינוי מערך התמריצים בפני המרכזים הרפואיים לצורך מניעת הישנות התופעה.שינויים תשתית

 
לצד עקיפת נהלי ההעסקה וניהול כוח האדם בבתי החולים בהתאם לכללים הנהוגים במדינה, בשנים 

והן  2014האחרונות חלה התרופפות תקציבית  וניהולית במרכזים הרפואיים הממשלתיים. הן בשנת 
מספר בתי חולים כלליים  חרגו מתקציבם, בהיקפים מצטברים של למעלה ממאה מיליון  ,2015בשנת 

ש"ח. המשך תופעה זו עלולה לגרום לאדישות מצד הגופים המתוקצבים ביחס לעמידה בתקציב 
ידי קביעת עובדות -וכתוצאה מכך הקצאה לא יעילה של משאבים במערכת הבריאות הנקבעת על

יעה ביכולת המשילות של משרד הבריאות בבתי החולים אותם הוא בשטח מצד בתי החולים ופג
 מפעיל.

 
לצד חריגות התקציב בשנים האחרונות, אנו עדים להסטת פעילות רווחית מבית החולים לתאגיד 

 בית על התאגיד הנחות גלגולוהותרת פעילות הפסדית במסגרת פעילות בית החולים הממשלתי, 
הישנות התופעה של הסטת פעילות לבית החולים, וכפועל יוצא . על מנת למנוע את ועוד החולים

העסקת עובדים בתאגיד, מוצע לחייב את בתי החולים במינוי מנהל כספים שיהיה אמון על מערך 
 הכספים של כלל המרכז הרפואי, הן על בית החולים והן על התאגיד. 
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מבקר המדינה  בדוח 208 בעמודה בעניין מנהלי הכספים בבתי החולים הממשלתיים, קבע מבקר המדינ
-בעניין הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים הרפואיים הממשלתיים 2015א התשע"ו 66

 , כדלקמן:הכלליים
 
בחלק מהמרכזים הרפואיים בעל הסמכות העליונה בכל הנוגע לניהול הכספים של המרכז הרפואי אינו "

"ר( במלואן והכללים התקשי-להלן )שירות המדינה  עובד מדינה והוא אינו כפוף להוראות תקנון
האחרים החלים על עובדי המדינה, אף על פי שהוא מנהל ואחראי לפעילויות הכספיות השונות 

 ".המתקיימות במרכז הרפואי ושלהן השפעה מהותית על תקציב המדינה
ל הליכי המשא ומתן פעמים נמצא כי מנהלי הכספים מטעם המדינה אינם שותפים לכובנוסף נכתב כי, "

 .".המשפיעים על הפעילות הכספית של בתי החולים
מתח הדרגות הנמוך של מנהלי הכספים משקף למעשה את מעמדם וסמכותם " :210 בעמוד גם וכך

 ".ומקשה עליהם לבצע את תפקידם מול גורמים בבית החולים המדורגים במעמד גבוה מהם
 
 

סתדרות העובדים החדשה, יש צורך בהכנת מתווה לקליטת לאור ההסכם עם ה  - 1-6עיפים לעניין ס
העובדים בבתי החולים הממשלתיים, כך שמעתה והלאה לא תבוצע פעילות אשר כלולה בסל הבריאות 
במסגרת הבוקר בתאגיד. מוצע לתקן את תקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת תאגיד בריאות( 

ישום ההסכם. כפעימה ראשונה המדינה תקלוט )להלן תקנות התאגידים( לצורך י 2002-התשס"ב
אחיות, עובדי מעבדות ועובדי רנטגן בכלל המרכזים הרפואיים הממשלתיים. לאחר מכן הקליטה 

 תעשה בהתאם למתווה ועבודת המיפוי אשר יבוצעו על ידי משרדי הבריאות והאוצר. 
 

ת קביעתם של כללים שיקטינו מוצע לתקן את תקנות התאגידים, באמצעו –( ח)7 –( א)7לעניין סעיף 
 את התמריץ להסטת פעילות מהתאגיד לבית החולים ולמנוע את הישנות התופעה. 

לשם כך מוצע לנקוט במספר צעדים משמעותיים, וביניהם: יצירת שקיפות מלאה למשרד הבריאות 
 והחשב הכללי באמצעות מתן הרשאת צפייה וניהול במערכות המידע הפועלות בתאגיד הבריאות
 ובכלל זה גם למערכות השכר, החיוב )"בילינג"(, רכש והנהלת חשבונות הפועלות בתאגיד הבריאות. 

כמו כן, מוצע לשנות את שיטת ההתחשבנות בין בית החולים והתאגיד כך שהתאגיד יהיה ספק 
ורכש שירותים רפואיים של הקופות יבוצע רק אל מול בית החולים.  החולים בית של שירותים
ות בתיקון זה נעוצים ביכולת לשקף את תקציב המרכז הרפואי בתקציב המדינה )בניגוד למצב היתרונ

 חוליםבית  של היכולת תמותןשני  ומצדכיום לפיו התאגיד אחראי לכלל הרכש המבוצע ממנו( 
. כמו כן מוצע למנוע הסטות תקציב מבית החולים לתאגיד לתאגידפעילויות רווחיות  להסיט ממשלתי
קביעת נוסחת התחשבנות בין בית החולים לתאגיד באופן שהגידול בתשלום לתאגיד בכל  באמצעות

שנה לא יעלה על התשלום המתקבל מקופות החולים לאחר הנחות )בניגוד למצב כיום לפיו גידול 
בפעילות בתאגיד על חשבון בית החולים גורם לסבסוד בית החולים את התאגיד(. סעיף זה נובע מדרך 

 הרפואיים המרכזים בהכנסות הגידולקת ההכנסות נטו בין בית החולים והתאגיד. חישוב חלו
פ על כל תוספת פעילות אעקב מנגנון הק .הבריאות בתאגידי בעיקר היו האחרונות בשנים הממשלתיים

מעלות הפרוצדורות, אולם במסגרת ההתחשבנות בין  33%-המרכז הרפואי מקבל הכנסה בשיעור של כ
(. כתוצאה 82%-ת החולים התאגיד מקבל את מלוא ההכנסה בניכוי הנחה ממוצעת )כהתאגיד לבין בי

שנת הבסיס לצורך חישוב זה לכל תאגיד  מכך, בית החולים מסבסד את הגידול בהכנסות של התאגיד.
, עם התאמה במחזורי הפעילות בהתאם לעובדים הנדרשים להיקלט מתוקף ההסכם 2014תהיה שנת 

סתדרות, בין היתר בגלל הצורך בהכנסות נוספות בבית החולים לטובת כיסוי בין משרד האוצר והה
 עלות העסקת העובדים הנקלטים מהתאגיד. 

 
בהתאם לאמור לעיל, ועל מנת למנוע את הישנות התופעה של חריגות תקציביות בבתי  – 8לעניין סעיף 

שנו צורך לחזק את המשרדים החולים הממשלתיים, ולטובת חיזוק  משילות משרדי הבריאות והאוצר, י
בכלים בהם ניתן לאכוף ולתמרץ את בתי החולים לעבוד ביעילות  כלכלית בעניין זה קבע מבקר 

בעניין הפיקוח והבקרה על הפעילות  2015א התשע"ו 66מבקר המדינה  בדוח 209 בעמודהמדינה 
 , כדלקמן: הכלליים-הכספית במרכזים הרפואיים הממשלתיים

רפואיים הנתונים הכספיים של התאגיד אינם חשופים למנהל הכספים של בית החולים בכל המרכזים ה"
כמו גם לחשבות משרד הבריאות בזמן אמת. לכן, אין ביכולתם של גורמים אלו לבחון את תקציבי 

 ".המרכזים הרפואיים ולפקח עליהם כראוי, ובפרט על תקציבי תאגידי הבריאות
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מערכות המידע על ידי  לכלל גישה ורך בצעדים משלימים כגון מתןלכן, בהתאם להערות המבקר, יש צ
משרד הבריאות והחשב הכללי  ידי-עלהחשב הכללי, אי העברה של תקציבים תוספתיים לבתי חולים 

 לכלל בתי החולים הממשלתיים. לצורך מתן תמריצים חיובייםוכן הגדרת יעדים פיננסיים 
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 תעסוקה 

 מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראלרפורמה ב

 מחליטים
 

את ההון האנושי, להגדיל את הפריון ולחזק את התעשייה הישראלית, באמצעות חיזוק  פתחבמטרה ל
משרד ב המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע מערך המכללות הטכנולוגיות המוכרות על ידי

 :יכלקבוע (, "הטכנולוגיות המכללות"-" ו"טמה")להלן:  והתעשייה הכלכלה
 

 -שנתית למערכת ההשכלה הטכנולוגית-תכנית עבודה רב

 על ממונה"ל משרד הכלכלה והתעשייה שבו יהיו חברים מנכצוות היגוי בראשות  להקים . 1
האוצר )להלן: מה"ט ונציג אגף התקציבים במשרד  ת, מנהלוהתעשייה הכלכלה במשרד התעסוקה

שנתית לשנים -תכנית עבודה רב 2016 בדצמבר 31ההיגוי יגבש עד ליום  צוות"(. היגוי צוות"
, אשר יובאו לדיון במועצת ההנדסאים והטכנאים 2017, ותכנית עבודה שנתית לשנת 2017-2021

)להלן בהתאמה:  2012-גהמוסמכים, כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"
"( עד ליום השרים)להלן: " החינוך שרהכלכלה והתעשייה ו שר"( ולאישור המועצה" -ו" וקהח"

 יישום לקצב המתייחסת שנתית עבודה תכנית ההיגוי צוות יגיש שנה בכל. 2017 בפברואר 28
תוגש תכנית רב  2021. בתום שנת שנתית הרב העבודה ולתכנית הקודמת השנתית העבודה תכנית

 :הבאים הרכיבים את, היתר בין, וכללי ניותהתכשנתית נוספת. 

 לצרכי המכללות בוגרי כישורי להתאמת התייחסות לרבות, הלימוד תכניות לעדכון מתווה .א
 .בחוק כהגדרתה לימודים לתכניות הפדגוגיתועדה וב דיוןל. תכניות הלימוד יובאו התעשייה

שיפור איכות ההכשרה  תוך ,הטכנולוגיותהסטודנטים במכללות  דפלוםלשיפור שעור  תכנית .ב
 ואיכות ההון האנושי לצד הגברת השתלבות הסטודנטים בשוק העבודה.

הטכנולוגיות, באמצעות כלים ניהוליים ומשמעתיים,  המכללות ניהול איכות להבטחת תכנית .ג
 לאור העקרונות הבאים:

 טכנולוגיות;מכללות איתנות פיננסית של הביסוס  (1

 ;של סטודנטיםמספר מינימאלי  (2

 הפיזיות; תשתיותברמת ה שיפור (3

הבטחת ניהול מוסדי ותאגידי ברמה גבוהה, תקינה, יעילה ושקופה, לרבות עמידה  (4
בסטנדרטים ניהוליים הנוגעים להרכב ופרופיל הוועד המנהל, פרופיל מנהל המכללה 

 ובעלי התפקידים הפדגוגיים והמנהליים הבכירים;
 .הגדלת שיעורי הדיפלום של הסטודנטים (5

וף פעולה עם התעשייה, ייזום פיילוטים לשיתוף התעשייה בתכניות הלימודים צעדים לשית .ד
במודל דואלי של התמחות במהלך הלימודים ומתן דגש לצרכי המשק, בהתאם למודלים 

 קיימים בעולם.

 
 ייצוב מערכת ההשכלה הטכנולוגית

במכללות מכללות(, מספר הסטודנטים הנמוך  73הטכנולוגיות הרב ) המכללות מספר רקע על . 1
נמוך  ושעור 46%1-כ על עומדיםש נמוכים דפלוםסטודנטים במכללה(, נתוני  450-)ממוצע של כ
-על כ עומדשהטכנולוגיות  במכללותהנלמדים  במקצועותבתעשייה  המשתלביםשל סטודנטים 

ובמטרה לצמצם את מספר המכללות , 2והתעשייה הכלכלה משרד סקרי פי עלבלבד  53%
  -אך ורק מכללות איתנות מבחינה פיננסית, פדגוגית וניהולית הפועלות כך שיוכרו

                                                 
 .__%-בשנת תשע"ה, כאשר כוללים את הסמינרים לנשים חרדיות אשר בהם שעורי הדפלום גבוהים ביותר ועומדים על כ 1
חובותיהם  מתוך הבוגרים מסך כל הסטודנטים, לרבות אלה שלא השלימו את כל 43%-מתוך הבוגרים הזכאים לדיפלומה. רק כ 2

 הלימודיות, עובדים בתעשייה במקצוע הנלמד.



 

38 

 17/07/2016 23:59:02 

 הנדסאים להכשרת במוסדות להכרה כלליםהמלצות בדבר  יגבשההיגוי  צוותלקבוע כי  .א
 ,בין היתר ביא בחשבון הצוות,הכללים יבעת גיבוש . מוכרות טכנולוגיות במכללות וטכנאים

, פריסה דפלוםבמכללה, שיעור  המינימלי הסטודנטים מספרהבאים:  הקריטריוניםאת 
 סף ותנאי, איתנות פיננסית המנהל הועד הרכבגאוגרפית, עקרונות ניהול תאגידי, שקיפות, 

יכללו התייחסות לסנקציות שיוטלו על כללי ההכרה כמו כן,  .טכנולוגית מכללה למנהל
יון צוות ההיגוי יובאו לד המלצות כללי ההכרה.אשר לא יעמדו במכללות טכנולוגיות 

 .1.2.2017, ולאישור השרים עד ליום 2016בדצמבר  31במועצה עד ליום 

הממונה על התעסוקה  ובו חברים משרד הכלכלה והתעשייהל כ"בראשות מנ צוות בין משרדי .ב
חשב משרד ו במשרד האוצר נציג אגף התקציבים במשרד הכלכלה והתעשייה, מנהלת מה"ט,

 2017בפברואר  28פרסם עד ליום י, "(רדימש הבין הצוות)להלן: " הכלכלה והתעשייה
מוכרות, כך המכללות הטכנולוגיות הקריטריונים לתקצוב של עד ארבע מכללות מתוך 

גוש דן, ירושלים  –שתתוקצב מכללה אחת בכל אחד מהאזורים הגיאוגרפיים הבאים 
את וו "(. מכללות הדגל יההדגל מכללותוהשומרון, באר שבע והדרום וחיפה והצפון )להלן: "

 תשתית מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל.

הצוות הבין משרדי יקבע נוסחה לתקצוב מכללות הדגל, אשר תביא בחשבון את המרכיבים  .ג
 הבאים:

 מינימלי שלא יפחת מהמתווה שלהלן: מספר סטודנטים (1

 
 תשפ"ג תשפ"ב תשפ"א תש"פ תשע"ט תשע"ח

מספר 
 2000 2000 2000 1800 1650 1500 הסטודנטים

לצורך בחינת מספר הסטודנטים במכללה בשנה מסוימת בהתאם לסעיף זה, יילקחו 
שנה ב' ל וכן סטודנטים לשנה א' אשר את לימודי בחשבון סך הסטודנטים אשר החלו 

 אשר מכללותהסטודנטים של  מספרסיימו את הסמסטר הראשון ללימודיהם. כמו כן, 
 אשרבמקדם  יקוזז, להלן 'הסעיף לאמור ב בהתאם איחודים לביצוע התחייבות יציגו

 המכללותמשרדי. -הבין הצוות שיקבע כפי, האיחודיםישקף רמת סיכון סבירה ליישום 
 מוגדרות או מכללות מרשת חלק הינן אם אף, עצמאי באופן זה בתנאי לעמוד יידרשו

  .כשלוחות

 מינימלי במתווה שלהלן: מדופלמים עורש (2

 
 "גתשפ תשפ"ב תשפ"א תש"פ תשע"ט תשע"ח

 70% 70% 65% 60% 55% 50% שיעור הדיפלום

 מספר של חלוקה תבוצע, זה לסעיף בהתאם מסוימת בשנה המדופלמים שיעור בחינת רךולצ
 למספר ללימודיהם' ב שנה בתום שלהם הגמר בחינות כל את סיימו אשר הסטודנטים
 .כשנתיים לפני לימודיהם את החלו אשר הסטודנטים

 ושיתוף פעולה עימם. ות אקדמייםצמידות / סמיכות למוסד (3

 .שיתוף פעולה עם התעשייה בהכשרת הסטודנטים (4
 באמצעות התאגדות משותפת ואיחוד תשתיות. התחייבות לאיחוד מכללות (5
במערכת ההשכלה  העבודה שוקשילוב אוכלוסיות מעוטות השתתפות בוניסיון בניות תכ (6

 .הטכנולוגית

ם, ואפשרויות הגדלת היקף התשתיות איכות התשתיות הקיימות, גודל הקמפוס הקיי (7
 .הפיזיות בקמפוס

 איתנות פיננסית ותכנית עסקית להגברת האיתנות הפיננסית. (8

 התאמת תכניות הלימודים הנלמדות במכללות לצרכי המשק. (9

 מוכרות להיות שיבקשו תממכללו יםהנדרשתנאים נוספים יגבש את  משרדי-הבין הצוות .ד
"דוקטור" תואר  בעל פחותיהיה לכל ההמכללה  הלמנדרישה כי  , ובניהםדגל כמכללות
, טכנולוגית מכללה או אקדמי מוסד בניהול שנים 10 לפחות של ניסיון שלו, טכנולוגי בתחום

 טכנולוגי בתחום בתעשייה ניהולי וניסיון באקדמיה בכיר סגל כאיש שנים 5 של ניסיון או
 בתעשייה בניהול לפחות סיוןני שנות 10 של ניסיון בעל או, שנים 5 לפחות של רלבנטי
 . רלבנטי טכנולוגי בתחום
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הממשלה רושמת את הודעת שר האוצר כי תתבצע הקצאת משאבים לצורך הגדלת התקצוב  . 2
 למכללות הדגל.

מודל התפוקות  כלול אתיהדגל, כך שמכללות הצוות הבין משרדי יקבע מודל תקצוב ייחודי ל . 3
שנתית לבינוי ושיפור תשתיות המכללה -ם רבעליו מענק הקמה, תכנית מענקיהקיים ובנוסף 

הטכנולוגית כגון מעבדות וסדנאות עבודה ומענקים נוספים, אשר יותנו ביעדים לגידול במספר 
 הסטודנטים, יעדי דפלום, יעדי השמה ושכר בוגרים. 

משרדי ובכלל -עבודת הצוות הביןהתקדמות  על בסיס חודשי אודות מנהלת מה"ט תדווח למועצה . 4
החל . הבחירה והפעלת המכללותתהליך , בחירת מכללות הדגלבר גיבוש הקריטריונים לזאת בד

פעמים  ששהמועצה תתכנס לכל הפחות החודשים הקרובים,  12ממועד קבלת החלטה זו ובמהלך 
 משרדי.-אחר יישום עבודת הצוות הביןלצורך קבלת הדיווחים ומעקב 

הוראות הסיכום התקציבי  לות הדגל, יחולובאשר למכללות הטכנולוגיות שאינן בין ארבע מכל . 5
רשת במספר הסטודנטים, נוסחת הדפלום,  לרבות הוראות לגבי גידול 2013, לאוקטובר 27מיום 

 .והמועדים הקבועים בו הביטחון

מכללות דגל  משרדי אפשרות להוספת שתי-, יבחן הצוות הביןא"תשפבמהלך שנת הלימודים  . 6
. זה וסעיף 7, 5-3לסעיפים  בהתאם זאתות טכנולוגיות, , כך שיתוקצבו עד שש מכללנוספות

 .ולמגבלת התקציב האוצרהוספת מכללות הדגל תעשה בכפוף להסכמת אגף התקציבים במשרד 

מכללות הדגל יתוקצבו בהתאם לאמור לאורך תקופה של חמש שנים. בתום חמש שנים, יבחן  . 7
, המשך 5בע הצוות כאמור בסעיף הצוות הבין משרדי, בהתאם לעמידת מכללות הדגל ביעדים שק

 התקצוב לתקופה של חמש שנים נוספות.

 תכניות הלימודים במערכת ההשכלה הטכנולוגית

ידי צוות  עלשוטף  באופןויעודכנו  יגובשוהטכנולוגיות  במכללות הנלמדותהלימוד  תכניות . 1
 ויובאו, (ימודל תוכניות צוות -)להלן אקדמיה ונציג התעשייה נציג"ט, מהמשותף בראשות מנהל 

. המועצה המלצת פי על ,שנים לשלוש אחת השריםוועדה הפדגוגית לתוכניות לימודים ולאישור ל
 תכניות על האמונים בעולם מובילים ארגוניםלעניין יישום סעיף זה הצוות יבחן שיתוף וסיוע של 

 מקבילות. טכנולוגית השכלהלימוד במערכות 

, כך שבין היתר, תינתן עדיפות לתכניות לימודים תכניות הלימודים יותאמו לצרכי המשק . 2
 למקצועות בענפים מוטי ייצוא. 

. מה"ט תעדכן את נהליה כך / מסלול מגמהתכניות הלימוד יכללו את גרעין תכניות הלימודים בכל  . 3
שיינתן היתר מיוחד למכללות הדגל בלבד לקבוע תכני לימוד ייחודיים בהיקף שעות מוגבל שאינו 

 שעות לימוד, אשר ייועדו לשיתוף פעולה עם התעשייה. 500עולה על 

מכללות הדגל יורשו להציע תכניות לימודים חדשות, עדכונים לתכניות לימודים קיימות ופיילוטים  . 4
לשיתוף פעולה עם התעשייה בהכשרה למה"ט ולוועדה הפדגוגית לתכניות לימודים כמוגדר 

 בחוק.

 ת יבוצעו החל משנת הלימודים תשע"ח באופן הבא:בחינות הגמר במכללות הדגל וביתר המכללו . 5

 והשנייה הראשונה השנה בתום האחת, במכללות הלימודים במהלך גמר בחינות שתי יבוצעו .א
 .השנייה השנה בתום

 בתכנים אשר בגרעין תכנית הלימודים. יתמקדו הבחינות .ב

 '.ב מועד יהיה גמר בחינת לכל .ג

 .ללימודים' ב שנה במהלך יבוצע הגמר פרוייקט .ד

 מעקב אחר בוגרי מערכת ההשכלה הטכנולוגית ומיתוג המכללות

מידי שנתיים שמטרתם לבחון את המצב התעסוקתי של בוגרי  מעסיקיםו בוגריםמה"ט תבצע סקרי  . 1
 פלומהכלל המכללות הטכנולוגיות )לרבות סקרי שכר ותעסוקה של בוגרים אשר סיימו עם ד

כשלים בהתאמת הבוגרים לתעשייה,  תנטר(, ובוגרים שלא השלימו את חובותיהם הלימודיות
, את שביעות רצון הבוגרים והמעסיקים מרמת הלימודים ותבחןמיקוד לתכניות הלימודים,  תבצע
"ט תדווח מה. ועודרמת תשתיות ההכשרה )ספריה, מעבדות, סדנאות עבודה(  ,ההוראהרמת 

 העבודה בתכניות ייםשינוותמליץ למועצה על למועצה מידי שנתיים על תוצאות הסקרים, 
 .הסקרים לתוצאות בהתאם והלימודים
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לצורך הגברת התחרותיות בין המכללות הטכנולוגיות, מה"ט תפרסם נוהל שחייב את המכללות  . 2
 הטכנולוגיות לפרסם את תוצאות סקרי הבוגרים והמעסיקים כאמור באתרי האינטרנט שלהן.

 הסבר דברי

 כללי רקע

טכנולוגיות ברחבי ישראל, כאשר במרביתן מספר הסטודנטים הינו מכללות  65-כיום ישנם למעלה מ
זעום ואינו מאפשר את קיומה התקין מבחינה פיננסית והתפעולית של המכללות בטווח הארוך. כך 

 סטודנטים בכל אחת.  100-לדוגמה, בעיר אילת קיימות שתי מכללות המונות פחות מ
כן, -נם עונים לצרכים המשתנים של המעסיקים. כמותכני הלימוד הנלמדים במכללות הטכנולוגיות אי

העדר דרישות ברורות ממנהלי המכללות ומיקומם הנמוך של המכללות הטכנולוגיות בסדרי העדיפות 
 פוגע בחשיבותן. 

כלל הבעיות הנמנות לעיל פוגעות בפיתוח ההון האנושי ובפריון במשק. לאור זאת, מוצע לשנות את 
מכללות דגל משמעותיות, עם יתרונות משמעותיים לגודל, שיתוף הדוק  4ו מבנה המכללות כך שייווצר

 בין תכני הלימוד לתכני המכללות ויצירת מנהלים מתאימים אשר יכולים להוביל ולפתח את המכללות.

 אין.
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 פנים ורשויות

 מקומיותאשכול רשויות 

 מחליטים
 

בין רשויות מקומיות אשר  פעולה שיתוף, ולקדם וחברתי כלכלי לפיתוחאזורית  ראייהלקדם במטרה 
 שירותים הספקת באמצעות הןלתושבי הניתנים השירותים רמת את וישפרייעל את התנהלותן הכלכלית 

 -בתייוסב חברתי, כלכלי אזורי ופיתוח משותפים מוניציפאליים
 

הפנים, בהסכמת שר האוצר,  ששר כךהחוק( -)להלן1955-"והתשטחוק איגודי ערים,  את לתקן . 1
קים בצו איגוד ערים שתפקידיו וסמכויותיו הם בתחומים כוללניים שהואצלו יהא רשאי לה

 חברתי, כלכלי אזורי ולפיתוח משותפים שירותים לאספקת והקשורים מהרשויות המקומיות
, זו בהצעהלהוראות המפורטות  ובכפוף החוק הוראות יחולו שלגביו (אשכול–וסביבתי )להלן 

 :כדלקמן
 :תכלול תרשויו אשכול להקמת הבקשה . 2

 הרשויות המבקשות;  פירוט .א

 ;אשכוללהתאגד בצורת הרשויות המבקשות  מועצותכל  החלטת .ב

 ;המבקשות הרשויות מטעם הבקשה תהליך את הגורם שמרכז .ג

 לתת האשכול ראשי שבמסגרתם האשכול של הכלליים הפעילות תחומיתכנית פעולה ובה  .ד
 ;שבתחומו לרשויות שירותים

השלטון המקומי  מינהל מנהל דעת בחוות שעייןאשכול אלא לאחר  תלהקמ צו תןייהפנים לא  שר . 3
 למאפייני לב בשים וזאת האשכול פעילות ותחומיבמשרד הפנים, בדבר סיכויי הצלחת האשכול 

-על שיקבע כפי אקונומים-וסוציו, דמוגרפיים, גיאוגרפייםהרשויות המבקשות, לרבות מאפיינים 
 ידם.  על יקבעו אשר נוספים וניםקריטרי וכן האוצר ושר הפנים שרידי 

צירוף רשות מקומית לאשכול ייעשה לבקשתה ויהא מותנה בהסכמת כל הרשויות המקומיות  . 4
 המאוגדות בו.

מקומית לאשכול  רשותשל צירוף  בענייןלחוק א 16את סמכותו לפי סעיף  לא יפעיל הפנים שר . 5
ד. אולם, במקרים חריגים, יח והרשות האמורההאשכול  ידי-לעשות כן עלאלא לאחר שנתבקש 

רשאי שר הפנים להפעיל את  –בהם פעילות האשכול או הרשות נפגעת עקב אי צירוף אותה רשות 
 שלא התקבלה הבקשה כאמור. למרותסמכותו, בהתייעצות עם שר האוצר, 

 הן, אשכול מקומית רשות עזיבת בענייןלחוק א 16יפעיל את סמכותו לפי סעיף  לא שר הפנים . 6
 בין הכספיים העניינים הוסדרו כי שהובטח לאחר אלא, הפנים שר ביוזמת והן רשות ותהא ביוזמת
 .לאשכול הרשות

לכל רשות מקומית החברה באשכול יהיה נציג אחד במועצת האשכול; לפחות מחצית מהנציגים  . 7
 . אלו ברשויותבמועצה יהיו עובדי הרשויות המקומיות החברות באשכול והיתר יהיו נבחרי ציבור 

 קבלת יעוץ משפטי.תקשר עם עורך דין לשם י אשכול . 8

 תקציבים, שבתחומו המקומיות הרשויות על מכסות הטלת באמצעות ימומן האשכול תקציב . 9
, ותפקידיו סמכויותיו ביצוע לצורך שבתחומו המקומיות הרשויותידי -על לאשכול שיועברו
 בפעולות להשתתפות המדינה ומוסדות הממשלה משרדיידי -על לאשכול שיוקצו תקציבים
 .דין לכל בכפוף האשכול שיקבל אחרת הכנסה וכל ובהוצאותיו האשכול

אישור לוזאת בכפוף  המאוגדות בו לקבל תקציב המיועד לרשויות מקומיות רשאייהיה  האשכול . 10
 שיועברו לסמכויותו בהתאם תפקידי לביצועהתקציב ישירות לאשכול האמורות להעברת הרשויות 

 .לו

מקומית החברה באשכול, לא העבירה לאשכול את המכסה שנקבעה לה למימון  במידה ורשות . 11
תקציב האשכול, יפחית חשב משרד הפנים מההקצבות המועברות לאותה רשות מקומית מתקציב 

 משרד הפנים, סכום השווה למכסה שנקבעה לה, ויעביר את הסכום לידי האשכול.
 לרשויות שירותים לתת יהיה מוסמך בנוסף לסמכויות שיקבעו בצו הקמת האשכול, אשכול . 12

הפעלת  השירות במתן שאין, ובלבד ותפקידיהן סמכויותיהןלצורך מילוי  בו המאוגדות המקומיות
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שלפחות מחצית מהרשויות החברות באשכול ו סמכות המסורה לרשות המקומית לפי דין
אשכול ייתן את מועצת האשכול אישרה ברוב חבריה כי השמעוניינות בקבלת השירות מהאשכול, ו

 השירותים.

במידה והרשויות המבקשות הן בעלות מניות בתאגיד שיוסד על ידן ואשר כל מניותיו מוחזקות  . 13
בידי הרשויות המבקשות, רשאי שר הפנים לקבוע בצו הקמת האשכול, הוראות לעניין מעבר 

 ובדלע שהפך העובדאף האמור בכל דין, לא יהיה  עלעובדים מהתאגיד לאשכול, ובלבד ש
לאשכול; הזכויות שהיו  המעבר בשל פרישהבגין סיום העסקה והטבות  תולהטב זכאי האשכול,

לעובד התאגיד, שנהיה לעובד האשכול, יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו 
 . 1985-באשכול; והכל מבלי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

14 .  

, התוספת הרביעית לצו 1987-"חהתשמקנות העיריות )מכרזים(, על שר הפנים לתקן את ת להטיל . 15
לצו המועצות המקומיות )מועצות  השנייה והתוספת 1950-תשי"אההמועצות המקומיות )א(, 

, כך שהתקשרות רשות מקומית עם אשכול שהיא חברה בו, תהיה פטורה 1958-תשי"חהאזוריות(, 
של עובד הרשות המקומית  מקצועיתחוות דעת  ועדת המכרזים מונחת בפניש ובלבדמחובת מכרז, 

 .בשוק הנהוג את משקפת ההתקשרותעלות  לפיה

 דברי הסבר
 רקע כללי

 -מונות פחות מ 37%תושבים, מתוכן  20,000 -מהרשויות המקומיות בישראל מונות פחות מ 61%-כ
 -יתוח כלכליתושבים, והדבר משפיע על יכולותיהן לספק שירותים לתושביהן ולפעול לפ 10,000

 חברתי של הרשות. 
 

 1סעיף 
, תוך ניצול אשכול מסוג ערים איגוד הקמת באמצעותמוצע לקדם שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות 

גודלן המצטבר של כלל הרשויות החברות באשכול. האשכול יוכל לספק לתושבי הרשויות המקומיות 
השירותים, ולייצר, מתוך ראייה אזורית  שירותים משותפים, תוך התייעלות כלכלית ושיפור רמת

 כוללת, הזדמנויות חדשות לצמיחת האזור כולו ולצמצום פערים כלכליים בין הרשויות המקומיות.
בהתאם לכך, מוצע כי הקמת אשכול תיעשה תוך בחינת סיכויי הצלחת האשכול, תחומי פעילות 

 האשכול, ואופי הרשויות המבקשות להיות חברות באשכול.
ר כי בניגוד לאיגוד ערים רגיל, החברות באשכול מותנית בהסכמת הרשויות המקומיות, ובכך יש יובה

 שמירה על עצמאותן של הרשויות המקומיות.
תקציב האשכול ימומן באמצעות מכסות שיטיל האשכול על הרשויות החברות בו. בשל חשיבות 

קבעה לה, חשב משרד הפנים יקזז האשכול, מוצע כי במידה ורשות מקומית לא תעביר את המכסה שנ
 את סכום המכסה מהעברות משרד הפנים לאותה רשות מקומית, ויעביר את הסכום ישירות לאשכול.

 
פרסם משרד הפנים קול קורא לרשויות המקומיות להגיש הצעות להקמת אשכולות  2012יצוין כי בשנת 

כל תאגיד שים אלה הם למעשה אזוריים, וכיום פועלים חמישה אשכולות שכאלה. אשכולות אזורי
מניותיו מוחזקות על ידי הרשויות המקומיות. היקף פעולותיהם מוגבל שכן הם אינם רשאים להפעיל 
סמכויות סטטוטוריות של הרשויות המקומיות המחזיקות במניותיהן. לעומת זאת בהקמת אשכול שהוא 

 איגוד ערים, ניתן להסמיך את האשכול להפעיל סמכויות שכאלה. 
לאור קיומם של אשכולות אזוריים, מוצע להסמיך את שר הפנים לקבוע, בצו הקמת האשכול, הוראות 

, בכפוף לעמידה בהוראות מעבר לענין העברת עובדים מהאשכול האזורי לאיגוד הערים מסוג אשכול
 .1985 -חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 
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 2סעיף 
האשכול האזורי ובין הרשויות המחזיקות  כיום אין פטור מפורש מחובת מכרז להתקשרות בין

במניותיו, והדבר מקשה על פעילות האשכול האזורי. לפיכך מוצע לקבוע פטור מחובת מכרז 
 להתקשרות בין איגוד ערים מסוג אשכול ובין רשות מקומית החברה בו.
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 ידי הממשלה-חלוקה דיפרנציאלית של כספי ארנונה המשולמים עלהקמת קרן לשם 

 מחליטים
 

, שהיום משולמים לרשויות מקומיות בגין להקים בחוק קרן, אליה יועברו בכל שנת כספים תשלומים
 גופי של חיובם במקום ויבואו ,לרשויות המקומיות במלואם הממשלה אשר יוקצו ממשרדי ארנונה,

( לבצע את השרים -)להלן על שר האוצר ושר הפנים  להטיללשם כך . ארנונה הממשלה בתשלומי
 :בהתאם לעקרונות הבאיםתיקוני החקיקה הנדרשים, 

 מקומיות:הלרשויות  ת חלף תשלומי ארנונההקמת קרן להקצא . 1

 כספים לרכזיהיה  שתפקידה ,2017בינואר  1מיום  החלשתפעל  ,קרן הפנים במשרד להקים .א
  .(הקרן -)להלן  כללית ארנונה תשלומי חיוב חלף ממשלתיים גופים אליה עבירויש

, כך שגופי 1938לכך, לתקן את פקודת מיסי העיריה ומיסי הממשלה )פיטורין(,  בהתאם .ב
 הממשלה לא יחויבו בתשלומי ארנונה.

 הקצאת תקציבי הקרן לרשויות: . 2

לרשויות המקומיות, בכל שנת כספים בהתאם לכללים  םבמלוא ויוקצ קרןב הכספים שירוכזו
 , כדלקמן:השריםולקריטריונים שייקבעו בתקנות על ידי 

יום מיום  60מנכ"ל משרד הפנים והממונה על התקציבים במשרד האוצר יעבירו לשרים בתוך  . 3
 .קביעת תקנות כאמור לעילהמלצות ל הפקודהתיקון 

ובמדד  כלכלי-החברתימדד ב ,בין היתרבו השרים, תקנות, יתחשאת ה בהתקינם .א
שכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגודל האוכלוסיה ברשות פריפריאליות המתפרסמים ע"י הלה

בהתחשב בהיקף שטחי הארנונה  ,בין היתר ,מצבה הפיננסי של הרשות המקומיתבו המקומית
מנת ליתן מענה . בתקנות יקבעו הוראות מעבר על רשות מקומיתאותה העסקית שבתחום 

של הרשויות שהיו זכאיות לארנונה בהכנסות מארנונה המתקבלת ממשרדי ממשלה לשינוי 
 פקודה לפני תיקונה. ל בהתאם

הקצאת הכספים מהקרן שתוקם במסגרת החלטה זו, תתבצע כך שלא תעבור רשות מקומית  .ב
 ממודל מענק איזון שלילי למודל מענק איזון חיובי בהתאם לנוסחת גדיש.

 הקרן ורותמק . 4

ממשלתי, למעט משרד הביטחון, יעביר לקרן בכל שנת כספים, החל משנת הכספים  גוףכל  .א
 ,2016שנת אשר שולמו בגין של הגוף הממשלתי  תשלומי הארנונה, סכום בגובה 2017

 . 2017לשנת  בתוספת שיעור העדכון

ה הקודמת את הסכום שהעביר בשנ למעט משרד הביטחון בכל שנה יעביר כל גוף ממשלתי .ב
 .כאמור בתוספת שיעור העדכון

היקף הסכום  ,, למעט משרד הביטחוןגוף ממשלתיככל שחל שינוי בהיקף שטחים של  .ג
  ידי הנהלת הקרן.שיועבר על ידיו לקרן ייקבע על 

שיופחת  (בסיס סכום -ש"ח )להלן מיליארד  0.55יועבר לקרן סכום בסך , 2017החל משנת  .ד
 בסיס תקציב הביטחון. מ

תוספת בסך  , להנחות את משרד האוצר להעביר לקרן2018שנת כספים, החל משנת  בכל .ה
תוספת שיעורי העדכון בשנים ובהבסיס של משרד הביטחון  מוכפל בסכום ,שיעור העדכון

 קודמות.

הבסיס, תוספת בגובה אחוז  יוסיף לסכום, משרד הביטחון 2018בכל שנת כספים, החל משנת  .ו
 כפי שייקבע בתקנות(, שיעור עדכון השטח –)להלן  הביטחון השינוי השנתי בשטחי משרד

מבסיס תקציב מוכפל בסכום הבסיס, וסכום זה יופחת  על ידי שר האוצר ושר הביטחון,
 הביטחון.



 

45 

 17/07/2016 23:59:02 

, הממשלה משרדיים מתקציבאת ה להעברה לקרןלפעול להסמיך את הממונה על התקציבים  .ז
  .2017החל משנת הכספים  ,האמור לעיל בהתאם

 לאישור כפוף, השטח עדכון ושיעור העדכון שיעורי, הבסיס בסכום לרבות, בקרן שינוי כל .ח
 .האוצר שר

 הנהלת הקרן . 5

אשר תהיה אחראית על ניהול, מעקב ובקרה על  הנהלת הקרן( -הנהלה )להלן  תמונה לקרן .א
 :התנהלות הקרן, לרבות חלוקת כספי הקרן, שזה הרכבה

 שרד הפנים אשר יהיה יושב ראש הנהלת הקרן;הפנים, ובהם מנכ"ל מנציגי משרד  שני .ב

 .נציג אגף התקציבים במשרד האוצר .ג

 .נציג החשב הכללי במשרד האוצר .ד

 .למענק איזון זכאית שאינה מקומית רשות  נציג .ה

 .נציג רשות מקומית נוספת .א

 על הקרן בקרה . 6

דה סדרי עבודת הוועהשרים יקבעו בתקנות כללים לעניין מנגנוני פיקוח ובקרה על הקרן, 
של הקרן וכללי הדיווח שיחולו לגביה,  אופן הניהול החשבונאילרבות אופן קבלת החלטות, 

 לרבות הגשת דוח כספי שנתי בדבר פעולותיה.
 

 סכומים שנויים במחלוקת . 7

השרים ייקבעו מנגנון לברור דרישות חדשות לתשלום חובות ארנונה של רשויות מקומיות  .א
 .2017לגבי התקופה שעד לשנת 

 רשות עבורארנונה כללית  חיוב, גופים ממשלתיים יחויבו בתשלום בגין לעילהאמור אף  על .ב
 תקציב .2017לשנת הכספים  שקודמותת כספים ומקומית שנקבע בפסק דין חלוט, בעד שנ

על הסכום  ולא יעל זהובלבד שסך הסכומים שיתווספו על פי סעיף  יעודכן בהתאםהקרן 
 .תהאוצר בתקנו ושר הפנים שרשיקבעו 

-בכפוף לבחינה שתעשה על "המחזיקים מטעם המדינה"שאלת  בתיקון החוק תוסדר שאלת .ג
הממונה על התקציבים במשרד האוצר ונציג היועץ המשפטי  ,מנכ"ל משרד הפנים ידי

 . .לממשלה

 
  –בהחלטה זו 

כל אחד מאלה או מי מטעמם: משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך שלו  -"גוף ממשלתי" 
י הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל ושירות לרבות שירות

 .בתי הסוהר, משרד הביטחון כהגדרתו להלן
 .לישראל ומי מטעמם ההגנה וצבא שלו סמך יחידת לרבות –" משרד הביטחון"

לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת  7"שיעור העדכון" כהגדרתו בסעיף 
 . 1992-תקציב(, התשנ"גיעדי ה

 דברי הסבר

בעבר הייתה הממשלה פטורה באופן מלא מתשלום ארנונה. כיום הממשלה משלמת אחוז מסוים 
מהחיוב המלא, דהיינו המדינה מקבלת הנחה(. אלא אם כן מדובר  55%-ל 30%מתשלומי הארנונה )בין 

הממשלה לא זכאית להנחת  מהחיוב )כלומר 100%ברשות המוגדרת עיר עולים ואז הממשלה משלמת 
ארנונה ברשויות אלו(. מנגנון ערי העולים אשר נועד להגדיל את התשלומים הממשלתיים לרשויות 

כפי שצויין בדברי  –מהתושבים( ואין להן מקורות הכנסה  75% -אשר עיקר תושביהן היו עולים )כ
ת מקומיות, כולל ירושלים. רשויו 61-בסך הכול, נכללות כיום ברשימת ערי העולים כ ההסבר לחוק.

ההכרזה על מרבית הישובים הנכללים ברשימת ערי העולים נעשתה לפני עשרות שנים, כאשר ההכרזה 
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סך הארנונה שהממשלה משלמת, מידי . 1991האחרונה על רשות מקומית כעיר עולים נעשתה בשנת 
בגין ההטבה של ערי מלש"ח מתוכם  300-מלש"ח )כ 850 -שנה, בגין נכסיה עומד על סכום של כ

 עולים(. 
המנגנון הקיים כיום, לפיו תשלומי הארנונה משולמים לרשויות על בסיס מיקום הנכס, מסייע להגדלת 

למעשה  הפערים בין הרשויות, כאשר מרבית הארנונה הממשלתית מועברת לרשויות החזקות. 
ות לכך, אולם כלי זה מיושן באמצעות הגדרה כעיר עולים פעלה המדינה בעבר לתמיכה ברשויות הזקוק

)כך נכללות כיום  הרשויות הזקוקות לתמיכה ממשלתית ורשימת ערי העולים אינה משקפת את רשימת
ברשימת ערי העולים רשויות כמו חבל אילות, רמת השרון, רמת נגב, ראש פינה ותמר(. בנוסף, תשלום 

ך, במידה ולא קיימים בהן נכסי על בסיס מיקום הנכס לא מאפשר סיוע ישיר לרשויות הנזקקות לכ
 מדינה.

במסגרת תיקון חקיקה, המדינה תפסיק להיות נישום המשלם ארנונה )כלומר לאור האמור, מוצע כי 
היו פטורים מתשלום ארנונה כפי שקיים במדינות רבות בעולם(. במקביל יקבע בחוק כי ינכסי המדינה 

 80-בגין ארנונה )בסך הכול כ 2014שנת כל משרד ממשלתי יעביר מידי שנה את הסכום ששילם ב
ש"ח( לקרן חוץ תקציבית. הקרן תעביר חלק מהסכום ע"ב מיקום הנכס וחלק אחר מהסכום יליון מ

"ר הקרן יהיה באופן פרוגרסיבי לרשויות חלשות. הקרן תמוקם בסעיף תקציבי של משרד הפנים ויו
בתקציב. במקרה  םוחרגו מקיצוצים רוחבייכמו כן, יקבע בחקיקה כי כספי הקרן ימנכ"ל משרד הפנים. 

של גידול בשטחי החיוב של משרדי הממשלה )תוספת שטחים למבנים קיימים או תוספת נכסים 
ממשלתיים(, המשרד הממשלתי יעביר לקרן סכום המשקף את הגידול בסך החיוב בהתאם לכללים 

 שייקבעו.
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 הפחתת הרגולציה לרישוי עסקים 

 
 מחליטים

 
על מנת להפחית את הנטל הרגולטורי בקבלת רישוי עסקים, ובמטרה לעודד ולהקל על פתיחת עסקים, 

שעניינה יישום הרפורמה בחוק רישוי  2016בינואר  17מיום  1007ובהמשך להחלטות ממשלה מס' 
שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי,  2014באוקטובר  22מיום  2118עסקים, והחלטת ממשלה מס' 

"החלטה  –שעניינה עידוד עסקים חדשים )להלן  2015בדצמבר  27מיום  890והחלטת ממשלה מס' 
 "(, לפעול כדלהלן:890

( כך שעסקים יהיו והבניה התכנון חוק –)להלן  1965-לתקן את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה . 1
פטורים מהחובה לקבל היתר לשימוש חורג מקום בו השימוש המבוקש תואם תכנית, ובלבד 

 שהתקיימו התנאים הבאים:

 שנים לכל היותר. 25ההיתר הקיים ניתן לפני  .א

 עבודות הבנייה בעסק אינן טעונות קבלת היתר בנייה. .ב

לעניין זה, היה  גיעה או לשינוי, משמעותי, באופי הסביבה.השימוש המבוקש אינו מביא לפ .ג
השימוש המבוקש קיים בסביבה במקרקעין אחרים, לא ייחשב השימוש המבוקש כפוגע או 

 כשינוי משמעותי באופי הסביבה. 
שוועדה מקומית תדון  , כך2016-תשע"ו(, רישוי בנייהיה )יתקנות התכנון והבנל 13לתקן את סעיף  . 2

רישיון עסק או ל בקשההמסמכים שצורפו לעל  בהסתמךלהיתר בניה או שימוש חורג במתן אישור 
בהסתמך על בקשה להיתר בנייה שהתקבלה בעבר לגבי הנכס או ההיתר שניתן לו בלבד. ככל 
שהבקשה לרישיון העסק או הבקשה להיתר בנייה או ההיתר שהתקבל בעבר לא כוללים פרטים או 

ן באפשרות הוועדה המקומית לאשר את היתר הבניה או את מסמכים מהותיים שבלעדיהם אי
השימוש החורג, תדרוש הוועדה המקומית את המסמכים הנדרשים כתנאי לטיפול או דיון בבקשה 

 להיתר בניה או למתן היתר לשימוש חורג. 

שיינתן היתר לשימוש חורג  כך)ג( לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, 10לתקן את סעיף  . 3
לא התניה בתשלום היטל השבחה. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות רשות מקומית לגבות לעסק ל

לתוספת השלישית של  18את היטל ההשבחה בעד ההיתר לשימוש חורג בהתאם להוראות סעיף 
 חוק התכנון והבנייה.

 
 (, כדלקמן: עסקים רישוי חוק – )להלן 1968-"חתשכלתקן את חוק רישוי עסקים,  . 4

)ה( לחוק רישוי עסקים בהתאמה, 7 -ו 6גורם מוסמך ארצי, כהגדרתם בסעיפים  נותן אישור או .א
לא ָיתנו מתן חוות דעת מקדמית או אישור אחר הנדרש לעסק לצורך קבלת רישיון עסק 

 באישור על קבלת תשלום.

 עירייה לא תתנה מתן רישיון עסק בתשלום היטל השבחה. .ב

 מכון –)להלן  ו לחוק התכנון והבניהט158לסעיף  בהתאםכי מכון בקרה שהוקם  לקבוע .ג
אישור עמידה בתנאים  למתן ידי שר הפנים,-, עללהסמכתולהגיש בקשה  רשאייהיה  בקרה(
 :הבאים לתנאים בכפוף ,עסק פתיחת לצורך

 ,כי בין תפקידיו יוגדרלחוק התכנון והבנייה  יד158לתפקידים המוגדרים בסעיף  בנוסף (1
שנקבעו ם יאנבתעסק המבקשים רישיון  עסקים הבקרה, לוודא עמידתם שלשל מכון 

 .במפרט האחיד

 האישורים למתןידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות -הוסמך על הבקרה מכון (2
 עסקים רישוי צובהתאם לו עסקים רישוי חוק חומכ עסק רישיון לקבלת הנדרשים
ות ההסמכה תהיה בהתאם לתנאים שתקבע הרש .2013-"גהתשע(, רישוי טעוני)עסקים 

  להסמכת מעבדות.

שר הפנים, בהתייעצות עם נותני האישור, יקבע כללים לעניין הסמכה של מכוני בקרה  (3
 לסוגיהם לרבות כללים לעניין כשירות ומספר הבקרים שעל מכון הבקרה להעסיק. 

 בצותהיה לחמש שנים אלא אם קבע  , על ידי שר הפנים,גוף בודק שלהסמכה  תקופת (4
לתקופות  ההסמכה. שר הפנים רשאי להאריך את תקופת יותר קצרה תקופה הפנים שר

 נוספות של חמש שנים כל אחת, לאחר שביצע ביקורת ופיקוח על פעילות המכון.
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 ההסמכה תוקףידי שר האוצר יפקע -על מכון בקרהבוטל או לא הוארך רישיון של  (5
 .שהוענקה לו על ידי שר הפנים המכון של

את מתן ההסמכה, להגביל את המכון לפעול שר הפנים רשאי להתנות בתנאים  (6
 בשטחים מסוימים או לאפשר למכון לעסוק במתן סוגי אישורים מסוימים. 

ידי שר הפנים אינה ניתנת להעברה אלא בהתאם להוראות -על ןהסמכה שתינת (7
 ידי שר הפנים.-ותנאים שיקבעו על

אים שר הפנים יהיה רשאי לבטל את ההסמכה של המכון בהתקיים אחד מהתנ (8
 הבאים:

 ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי; (א

 חדל להתקיים במכון הבקרה תנאי מהתנאים שנקבעו בתעודת ההסמכה;  (ב

 התגלו ליקויים משמעותיים בפעולת מכון הבקרה; (ג

הסתבר כי בעל המכון או מי שפועל בשירותו מצויים או היו מצויים, במישרין או  (ד
 ם ביצוע הבדיקות.בעקיפין, בניגוד עניינים בקשר ע

כא 158נוסף על רשימת הבקרים המורשים, שמכון בקרה מחויב להעסיק, כאמור בסעיף  (9
לחוק התכנון והבניה. מכון הבקרה יעסיק בקר מורשה לעניין גורמים מאשרים אלה, 

 והוא יהיה עובד מכון הבקרה:

 שר החקלאות או מי מעובדי משרדו; (א

 שר הכלכלה או מי מעובדי משרדו; (ב

 פנים או מי מעובדי משרדו. ןיטחושר לב (ג

שר הפנים, בהתייעצות עם נותן האישור הרלוונטי לעניין, רשאי לקבוע כי תידרש  (10
 העסקת בקר מורשה גם בתחומים נוספים. 

שר הפנים, בהתייעצות עם נותני האישור, יקבע הוראות לעניין דרכי העבודה של המכון  (11
לת רישיון אופן העבודה מול המשרדים ובכלל זה, גם אך לא רק, דרך הגשת בקשה לקב

 המאשרים וטפסי הבדיקה שעל המכון למלא לגבי כל בדיקה.

שר הפנים, באישור שר האוצר יקבע אגרות שמבקש אישור ישלם למכון הבקרה.  (12
בתקנות כאמור יקבע כי מכון בקרה שלא יעמוד במועדים לסיום בדיקה שקבע שר 

, ישיב למבקש הרישיון את האגרה או חלק הפנים, בהתייעצות עם הגורמים המאשרים
 ממנה.

מכון בקרה ידווח לשר הפנים באופן מידי על כל שינוי שחל במידע שמסר בעת  (13
שהוגשה הבקשה לקבלת הסמכה, או אם שונה או חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים 

 למתן הסמכה.

וכן כל מכון בקרה ידווח לשר הפנים על פעילותו, לרבות עמידתו בתנאי ההסמכה,  (14
מידע אחר שיבקש שר הפנים לפי דרישתו של השר אך לא פחות מפעם בשנה. שר 

 הפנים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת הדיווח ומועדים קבועים להגשתו.

שר הפנים יבצע ביקורת ופיקוח על התקיימות התנאים למתן אישור והתנאים למתן  (15
 הרשאה לבקר מורשה.

להסמיך, מבין עובדי  נותן אישוריצוע הוראות פרק זה, רשאי ביקורת ופיקוח על ב לשם (16
 לא יוסמך מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: ,משרדו, מפקחים

לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה, לדעת שר  הוא (א
 ;הסמכתו את למנוע כדי, הפנים

יות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכו הוא  (ב
 ;הפנים בהתייעצות עם נותני האישורשהורה שר 

 .הפניםעומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר  הוא (ג
 – שם ביצוע תפקידו רשאי מפקחל (17

 זהות תעודת לפניו ולהציג ומענו שמו את לו למסורהנוגע בדבר  אדם מכל לדרוש (א
 ;תואו המזהה אחרת רשמית תעודה או

 מכון של לפעולותיו בנוגע ומסמכים מידע לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש (ב
; הבקרה במכון המועסק מורשה בקר של לפעולותיו בנוגע זה ובכלל, בקרה

 ;1995-"ההתשנ, המחשבים בחוק כהגדרתו פלט לרבות –, "מסמך" זו בפסקה
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 כדי, בקרה מכון דיי על ביצוע בקרת בו שמתבצעת אתר ולכל בקרה למכון להיכנס (ג
 לרבות, בשירותו שפועל ומי עובדיו, מנהליו, הבקרה מכון עבודת את לבדוק
 למקום ייכנס שלא ובלבד, הבקרה במכון המועסקים המורשים הבקרים עבודת

 .משפט בית של צו לפי אלא למגורים המשמש
 ניש ובהתקיים תפקידו מילוי בעת אלא, לו הנתונה בסמכות שימוש יעשה לא מפקח (18

 :אלה
 ;תפקידו ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא (א
 של סמכויותיו ועל תפקידו על המעידה האוצר שר בידי החתומה תעודה בידו יש (ב

 .דרישה לפי יציג שאותה, זה סעיף לפי מפקח
תהיה הסמכות להסמיך , לנותן האישור מורשההבקר הביקורת ופיקוח על עבודת  לשם (19

 .ר מורשהלעניין אותו בק מפקחים

נותן אישור יהיה אחראי על עריכת ביקורת מדגמית בעסקים שקיבלו אישור על בסיס  (20
 בדיקה שנערכה על ידי מכוני הבקרה, לעניין תחום הבקרה הרלוונטי לעיסוקו.

 

, יהיה רשאי לתת אישור עמידה במפרט אחיד לצורך קבלת רישיון מכון בקרה הוסמך .ד
 עסק. 

ואשר קיימים עבורם הנדרשים לשם רישוי עסקים  ישוריםא 2018בינואר  1-החל מיום ה .ה
 בלבד.  מכוני בקרהידי -עלמפרטים אחידים יינתנו 

 

 ,עסק רישיון קיבל לאשעסק שכך , 1938לתקן את פקודת מיסי עיריה ומיסי ממשלה )פיטורין(,  . 5
פי יחויב בארנונה ל עקב מחדל של רשות מרשויות המדינה, פעילותו מתחילת יםחודש 12 תוך

 ברשויות כללית)ארנונה  המדינה במשק הסדרים בתקנותסיווג מגורים בתעריף המינימאלי 
 .2007-(, התשנ"זהמקומיות

 
 -זו החלטה לעניין

 ;1968-)ה( לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה7כהגדרתו בסעיף  –"גורם מוסמך ארצי" 
 ;1968-לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה 1ג7כהגדרתו בסעיף  –"מפרט אחיד" 
 ;1968-לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה 6כהגדרתם בסעיף  -"נותני אישור" 

 
 דברי הסבר

 רקע כללי 
חוק רישוי עסקים נועד על מנת להבטיח איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים, מניעת סכנות 

 לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים בעסק או בסביבתו ומניעת סכנות של מחלות וזיהומים.
אלף עסקים טעוני רישוי )על פי נתוני אגף רישוי עסקים במשרד הפנים לשנת  130-פועלים כבישראל 

 אלף עסקים ללא רישיון עסק. 40-כ – 31%רשויות מקומיות(, מתוכם  235על  2014
הסיבות העיקריות לחוסר ברישיון העסק, בעקבות אי עמידה בחוק רישוי עסקים הינם בעקבות אי 

והיתר אי עמידה בדרישות  26% –, אי עמידה בדרישות תכנון ובניה 29% –אש  עמידה בדרישות כיבוי
 שאר המשרדים )בריאות, משטרה, הגנת הסביבה, כלכלה, חקלאות ועוד(.

הקושי בהוצאת רישיון עסק נובע מההליך הסבוך אשר בו המבקש לפתוח עסק נדרש לקבל אישור 
רשות המקומית. בנוסף, קיימות התניות שונות ממשרדי הממשלה השונים טרם קבלת רישיון העסק מה

מתחום התכנון והבניה אשר אינן קשורות במישרין להוצאת רישיון העסק. העיכובים והקשיים בהליך 
קבלת רשיון עסק, מכבידים מאוד על היזמים המבקשים לפתח עסקים בישראל. כך נאלצים היזמים 

ה מראש בעלויות אלו. כמו כן, עסקים אשר להשקיע תשואות זמן וממון, כאשר קיים קושי בצפיי
מעוכבים מקבלת רישיון לעסק בעקבות התניות שאינן נוגעות ישירות למטרת חוק רישוי עסקים,  
נפגעים בשל התשומות והמשאבים הנדרשים לקבלת רישיון העסק וכן בשל אי יכולתם להתמודד 

ך מוסדר של קבלת האישורים במכרזים של גופי מדינה. בהתאם לכך מוצע לפעול לקביעת הלי
בתחומים הנוגעים למשרדי הממשלה, וכן ביטול התניות שאינן קשורות לרישיון העסק כמפורט 

 בהחלטה.
 

 1 סעיף
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לעיתים קרובות בעל עסק מגלה כי סוג העסק אותו הוא מבקש לפתוח אינו תואם את היתר הבניה )כך 
וניינים להשתמש במבנה לשירותים(, נדרש למשל אם צוין בהיתר כי המבנה ישמש למלאכה וכעת מע

בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג, הליך ארוך וסבוך וזאת אף שסוג העסק שהוא מבקש לפתוח 
הינו תואם את התכנית המאושרת. מוצע לקבוע כי עסק המבקש לעשות שימוש במבנה אשר הינו 

היתר לשימוש חורג, וזאת בכפוף בהתאם לתכנית אך אינו בהתאם להיתר הבניה לא יידרש להוציא 
שנה לכל היותר, לא נדרש היתר  25היתר התואם תכנית שניתנה לפני  –לתנאים המצוינים בהחלטה 

בניה בגין עבודות הבניה בעסק, וכן שמירה על אופי הסביבה. כמו כן, הפטור מהיתר בניה או הוצאת 
 ג העסק אותו רוצים לפתוח.שימוש חורג ידרוש אישור מהנדס כי המבנה יכול לשמש את סו

נקבע כי עסק יהיה פטור מהחובה לקבל היתר שימוש חורג  890להחלטת ממשלה  1ד1יצוין כי, בסעיף 
ויהיה נדרש לקבל היתר בניה בלבד. בהחלטה זו נקבע כי עסק יהיה נדרש להליך הסבוך והארוך של 

צע, לפתור לגמרי מהליך הוצאת היתר על אף שהוא מבקש לעשות שימוש התואם תכנית. כעת מו
 הבקשה של שימוש חורג בהתאם לתנאים כאמור.

 
 2 סעיף
בעל עסק נדרש להמציא אישורים הן למחלקת רישוי עסקים והן למחלקת הנדסה בעירייה, כאשר  כיום

נקבע כי תיבחן אפשרות האחדת  890להחלטה  2ד בסעיףקיימת חפיפה לא מעטה בין האישורים. 
 בבקשהכי  ,לת רישיון עסק ובהתאם לחוק התכנון והבניה. כעת מוצע לקבועלקב הנדרשיםהמסמכים 

המקומית תידרש להסתמך על המסמכים המוגשים בבקשה לרישיון עסק  הרשותלשימוש חורג, 
 והמסמכים הקיימים ברשות המקומית אשר הוגשו בעת הבקשה להיתר בניה. 

 
 3 סעיף

סק אינם יכולים לקבל רישיון עסק, בשל עיכוב בקבלת במקרים רבים בעלי עסקים המעוניינים לפתוח ע
היתר לשימוש חורג מתכנית, כל עוד לא שולם היטל השבחה על הנכס בו הם מבקשים לפתוח את 
העסק. התניה זו מתקיימת על אף שלעיתים קרובות בעל העסק אינו בעל הנכס, ולפיכך החובה לתשלום 

השבחה חל בגין כל התקופה עליה חלה התכנית היטל השבחה אינה חלה עליו. בנוסף, היטל ה
המשביחה, אשר לעיתים היא מעבר לאורך תוחלת החיים של העסק, מה שעלול לגרום לפתיחת העסק 
ללא כדאית. לפיכך, מוצע לקבוע כי רשות מקומית לא תוכל להתנות היתר לשימוש חורג לעסק 

ן העסק, וכך לא יעוכב מתן רישיון התניה שאינה נוגעת במישרין לרישוי -בתשלום היטל השבחה 
 העסק בגין אי תשלום היטל השבחה.

 
 4 סעיף

ב: מוצע לבטל התניה למתן רישיון עסק בתשלומים שאינם נוגעים ישירות לרישיון העסק, -סעיפים א
כולל תשלומי היטל השבחה בגין הנכס, או תשלומים הנגבים מתוקף תקנות שירותי הכבאות )תשלומים 

 .1975-(, תשל"הבעד שירותים
ה: כיום בעל עסק נדרש לפנות למשרדי הממשלה השונים לקבלת אישורים הנדרשים בהתאם -סעיף ג

לחוק רישוי עסקים. על מנת לייעל את התהליך של קבלת האישורים, מוצע לקבוע כי קבלת האישורים 
ובדי המשרד, בעוד הטכניים בגין עמידה בכללי מפרט אחיד, תיעשה על ידי גורמים מוסמכים שאינם ע

משרדי הממשלה יהיו אמונים על קביעת התנאים הנדרשים לרישיון עסק והדרישות המהותיות לקבלת 
 הסמכה למתן האישור כי העסק עומד בדרישות המשרד. 

בהתאם לכך מוצע לקבוע כי, שר הפנים יקבע את התנאים והדרישות למכון בקרה לצורך מתן 
עסקים; האישור עצמו למכון יינתן על ידי הרשות הלאומית להסמכת האישורים הנדרשים בגין רישוי 

מעבדות אשר תפקידה יהיה לבחון כי מכון הבקרה עומד בתנאים הנדרשים. אופן הבקרה והפיקוח על 
המכונים יהיה באחריות נותני האישורים, דהיינו מנכ"ל המשרדים הרלוונטים שנותנים היום את 

 האישורים למבקשי הרישיון. 
 

 5 סעיף
על מנת לתמרץ רשויות מקומיות לאכוף כי עסקים יפעלו בכפוף לקבלת רישיון עסק, מוצע כי עסק 

חודשים מיום פתיחתו לא סיים את הליך קבלת הרישיון, יחויב בתשלום ארנונה נמוך  12אשר לאחר 
 התואם לתעריף המינימלי של מגורים בהתאם לתקנות הארנונה.
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 בינוי ושיכון

 וח ברשויות המקומיות באמצעות קביעת דמי פיתוח רוחבייםייעול פעילות הפית

 מחליטים
 
 בהתאם לעקרונות אלה:  הסדר חלופי להסדר הקיים לקביעת היטלי פיתוחלעגן בחוק  . 1

בכל רשות מקומית בעת ביצוע של בנייה חדשה,  מבעל נכס ייגבו 2017במרץ  1החל מיום  .א
  :כל אלה ירוניתלהתחדשות ע בניה בהתאם לתוכניותתוספת בנייה או 

 דמי סלילה. (1

 .דמי ניקוז ותיעול (2

 .דמי שטחים ציבורים פתוחים (3

 , במקרה שהרשות המקומית ויתרה על הכנסות מהיטלי השבחה.דמי מוסדות ציבור (4

 

(, בהתחשב השרים –גובה דמי הפיתוח ייקבע בתקנות על ידי שר האוצר ושר הפנים )להלן  . 2
 עלויות ניתוח על בהתבסס, וגרפיים וצפיפות הבנייהבמאפיינים שונים ובכלל זה מאפיינים טופ

 ועל, ישראל מקרקעי משרד הבינוי והשיכון ורשות ידי על מתבצעות אשר התשתיות פיתוח
 לתוכניות בהתאם בניה עבור הפיתוח דמי גובה .הקיים ההסדר מכוח הנגבים וההיטלים האגרות

 דמי ושיעור חדשה בנייה עבור חהפיתו דמי מגובה מופחת כשיעור יקבע עירונית להתחדשות
 לתוכניות בהתאם בניה עבור הפיתוח דמי מגובה מופחת כשיעור יקבע בניה תוספות עבור הפיתוח

  עירונית. להתחדשות

  

וכן לעניין אופן תשלום דמי הפיתוח ודרכי גבייתם, תקנות  2017בינואר  1השרים יתקינו עד ליום  . 3
  .החוקלעניין ניהול התקציבים הנגבים מכוח 

 
, במקרים חריגים הדורשים פיתוח מוסמך לאשר, לפי בקשת רשות מקומיתיהיה שר הפנים  . 4

 ובהתאם להחלטת מועצת הרשותהפיתוח שנקבעו בחוק ,  בעלויות גבוהות או נמוכות, מדמי
היה . שר הפנים י% .על הקבוע בתקנות גבוה או בשיעור נמוך, דמי פיתוח בשיעור המקומית

 קנות כללים לעניין הגשת בקשה כאמור והדיון בה.וסמך לקבוע בתמ

 

 
 דברי הסבר

 רקע כללי 

, פועלת הממשלה במסגרת זובמשק.  הדיור יחידות היצע להגדלתהממשלה  פועלתשנים האחרונות ב
 . ואכלוס בנייה היתרי למתן תנאישהן , למגורים הפיתוח עבודות וזירוז לייעול
 בהתאם. חדשה לבנייה תשתיות פיתוח עבודות הכספי למימון המקוראגרות והיטלי פיתוח היא  גביית

עזר  בחקיקת , על ידי הרשויות המקומיות,למסגרת החוקית הקיימת, אגרות והיטלי פיתוח נקבעים
 הליךכי  עולה, מבדיקת המצב ברשויות המקומיות. והם טעונים בדיקה על ידי שר הפנים עירונית

ו הוא הליך מורכב, שרק מספר מצומצם ובעדכונ המקומיתזר חקיקת העאישורם של כל היטל ואגרה ב
מהאמור ברור, כי הליך זה מהוה חסם לקידום הליכי  .מאוד של רשויות מקומיות בחרו לבצע בפועל

 פיתוח קרקע על ידי רשויות מקומיות ועל כן מקשה על מדיניות הממשלה להגדלת היצע הדיור.
רשת לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה נד פיתוח והיטלי אגרות גבייתכי  יודגש

 הבינוי ממשרד מונע וההיטלים האגרות קביעת אי. מעורבת בבעלות ובקרקעותפרטיות  קרקעותב
 .מדינה קרקעות פיתוח הרשויות של לאחריותן להעביר ישראל מקרקעי ומרשותוהשיכון 
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 פעילות ייעול שעניינה, 2009גוסט באו 12מיום  204מס'  להחלטת ממשלה המשךוב האמור לאור

 2018' מס בהחלטת ממשלה המפורטים שינוייה על(, 204 החלטה -)להלן  המקומיות ברשויות הפיתוח
(, 2018  החלטה -)להלן  המקומיות ברשויות יתוח, שעניינה ייעול פעילות הפ2010 ביולי 15 מיום

עול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות יי שעניינה, 2012במרץ  18מיום  4427' מסבהחלטת ממשלה 
 –דו"ח "ועדת  טרכטנברג"( )להלן  –חברתי  -)במסגרת יישום המלצות דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי

, שעניינה הסרת חסמי פיתוח ושינוי 2013ביוני  12מיום  371מס' , בהחלטת ממשלה (4427 החלטה
ייעול פעילות שעניינה  5.8.2015מיום  349ובהחלטת ממשלה מס' , סדרי עדיפויות בתחום הפיתוח

אישור החלטת ועדת  -הפיתוח ברשויות המקומיות והמרת דירות בשימוש חורג לשימוש מגורים 
 של קביעתם בעניין חקיקה תיקונילקדם  מוצע (,349החלטה  –)להלן  השרים לענייני חברה וכלכלה

 מיסי פיתוח. 
 

ו דמי פיתוח מבעלי נכסים בכל רשות מקומית בעת ביצוע לקבוע הסדר על פיו ייגב, מוצע במסגרת זאת
של בנייה חדשה, תוספת בנייה או בנייה בהתאם לתכניות התחדשות עירונית. בכלל זה, ייכללו דמי 
סלילה, דמי ניקוז ותיעול, דמי שטחים ציבוריים פתוחים ודמי מוסדות ציבור במקרים שבהם רשות 

 חה.מקומית ויתרה על הכנסות מהיטלי השב
 

עוד מוצע, כי שר האוצר ושר הפנים הם שייקבעו את גובה דמי הפיתוח, בהתחשב במאפיינים שונים 
וביניהם נתונים טופוגרפיים של הרשות המקומית, וצפיפות הבנייה ביישוב, בהתאם לקבוע בתכניות 

תית אותם מתאר רלוונטיות. קביעת גובה דמי הפיתוח תתבסס על ניתוח העלות של עבודות פיתוח התש
מבצע משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל באתרים אותם הם מפתחים, וכן על האגרות 
 וההיטלים הקיימים ברשויות המקומיות, כפי שאושרו על ידי משרד הפנים מכוח ההסדר החוקי הקיים.

 
עו כשיעור כמו כן, מוצע כי גובה דמי הפיתוח עבור בנייה בהתאם לתכניות התחדשות עירונית ייקב

מופחת מגובה דמי הפיתוח עבור בנייה חדשה, לאור עלויות הקמת התשתית הנמוכות יותר במרקם 
הבנוי, ובדומה,  גובה דמי הפיתוח עבור תוספות בנייה ייקבע כשיעור מופחת מגובה דמי הפיתוח עבור 

 התחדשות עירונית.
 

תקנות נוספות לעניין אופן תשלום  2017בינואר  1לצורך כך, מוצע לקבוע כי השרים יתקינו עד ליום 
דמי הפיתוח, דרכי גביית דמי הפיתוח וניהול התקציבים לדמי הפיתוח הנגבים מכוח החוק על ידי 

 הרשות המקומית, כפי שאלו מתבצעות היום באמצעות קרנות ייעודיות לכל מטרה ייעודית.
 

פיתוח בעלויות הגבוהות או במקרים חריגים הדורשים  שר הפנים לאשרלבסוף, מוצע לאפשר ל
 ובהתאם להחלטת מועצת הרשותהפיתוח שנקבעו בחוק, לפי בקשת הרשות המקומית  הנמוכות מדמי

שר הפנים לצורך כך, מוצע להסמיך את הקבוע בתקנות. שונה מזה , דמי פיתוח בשיעור המקומית
 .בהלהגדלת דמי הפיתוח ואופן הדיון לקבוע בתקנות כללים לעניין הגשת בקשה 
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 ממ"י  והגנת הסביבה

 הדיור היצע להגדלת ותכנוניים יםכלים רגולטוריים, מימונ

 מחליטים
 

להתמודד עם עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות והצורך  בתחום הדיור מדיניות הממשלה לאור
 :כל אלה את בצעלדיור, באמצעות הגדלת היצע הדיור, ל הביקושעליית הנובעת, בין היתר, מ

 
 תכניות: לבחינת הקמת תשתיות וצרכי ציבור במנגנון שכלול 

 
את החוק תקן עריכת התכנית ועד למימושה בפועל, למועד בנסיבות משינוי בשל האפשרות ל . 1

 בהתאם לעקרונות אלה:

ההגבלה הקבועה בחוק שלפיה תיקון הוראות בתכנית יהיה מוגבל רק לגבי התניית ביצועה  .א
בסלילת דרכים או בהקמת תשתית תבוטל, כך שהוראות החוק יחולו על כלל התנאים 

 שנקבעו בתכנית לעניין ביצועה.
( לחוק או דחתה או 1)ג145לא החליטה הוועדה המחוזית בבקשה שהוגשה לה לפי סעיף  .ב

ימים מיום שהוגשה לה, תועבר הבקשה, לפי בקשת  21שינתה את המבוקש בבקשה ,בתוך 
)ד( לחוק התכנון והבניה 6 מגיש הבקשה, לוועדת משנה של המועצה הארצית שלפי סעיף

  (.המשנה ועדת -)להלן 1965-תשכ"ה

 30ועדת המשנה של המועצה הארצית שהועברה לה בקשה כאמור, תדון ותחליט בה תוך  .ג
 ימים.

 
 קומה מבונה:

היתרונות התכנוניים, הכלכליים והסביבתיים של עירוב שימושים, ובמגמה לייעל את  לאור . 2
 תכנוניים מנגנונים בושיקבעו  כךהתכנון והבניה   חוקהשימוש במשאב הקרקע המוגבל לתקן את 

דת , גם בתכנית המיועציבור לרשות המקומית שישמש למבני  שטח להקצות המאפשרים וכלכליים
וזאת בהתאם  .בו נפרדת בקומה, המשותף הבית בתוך יוקמו הציבור מבני וכאשר, ליעודים שונים

 לכל אלו:

 למעשה כוללת המקומית לרשות הציבור מבנה של ההקצאה  כי יקבע החוק תיקון במסגרת .א
 הנדרשות הבניה זכויות את הן, הציבור למבנה המשמשת הקומה בנויה עליה הקרקע את הן

 .התכנית יזם שיבנה הבניה מעטפת את והן, הקמתה לשם
 מדובר אם ובין בעלים מרובת בקרקע מדובר אם בין העקרונות האמורים בסעיף א' יחולו .ב

 .אחד בעלים של בקרקע
הנדרשים לשם הסדרת  והשמאייםכנוניים התיקון תהיה התייחסות למנגנונים הת במסגרת .ג

 הנושא.
 

 :והבניה התכנוןבחוק רגולציה  ייעול
 
 את, בשינויים המחויבים ובהתאמות הנדרשות  2018 -ו 2017 לשנים הכלכלית לעגן בחוק התכנית . 3

 התאמתשעניינם , 2014-"דהתשע( 103' מס)תיקון  והבניה התכנון חוק לתזכיר 32עד  23 סעיפים
באופן שיאזן בין אינטרסים  חוק למקובל בעולם המערביל 197שקבועים בסעיף  יכי הפיצוייםהל

  השונים ובכלל זה שמירה על אינטרס התכנון הראוי וקידום הפיתוח.
 את, בשינויים המחוייבים ובהתאמות הנדרשות  2018 -ו 2017 לשנים הכלכלית לעגן בחוק התכנית . 4

שעניינם ייעול  2014-"דהתשע( 103' מס)תיקון  והבניה כנוןהת חוק לתזכיר 35עד  33 סעיפים
  .גבייתואופן היטל ההשבחה ואופן קביעת 

 דרכים ומערכותמוסדות ציבור  הקמתאיתנות הרשות המקומית ולאפשר  את לחזק בשל הצורך . 5
לחוק כך שבתכנית כוללנית ניתן יהיה  5א)ג(62תקן את סעיף ל, ומהיר יעיל באופןלה  ותהנדרש

 המיועדים למגרשים)ז( לחוק, ובלבד שהן  נוגעות 145לול גם הוראות מפורטות לפי סעיף לכ
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 מגרשי לפיתוח הכרחי תנאי מהווה פיתוחם אשר אחרים למגרשים או, לדרכים, ציבור לצרכי
 . מגורים

)א( לחוק 9 -)ד( ו2לתקן את סעיפים  הארצית המועצה של ויעיל רציף תפקוד בשל הצורך להבטיח . 6
 חברה של המועצה הארצית וועדה מחוזית תבוטל וייקבע כי תקופת כהונה של כהונה תקופתש כך 

ותקופת כהונתו של חבר ועדה מחוזית, יעמדו על חמש שנים ממועד מינויו של אותו  ארצית מועצה
 . חבר

בשל הצורך בייעול לוחות הזמנים והליכי האישור לקידום תכנון מפורט המתבסס על הליכי תכניות  . 7
לחוק כי תכנית מתאר ארצית מפורטת או תכנית  53תאר ארציות מתאריות , לקבוע בסעיף מ

תשתית לאומית  אשר אינה מהווה שינוי לתוכנית מתאר ארצית תקפה, תובא לאישור המועצה 
הארצית או הוועדה לתשתיות לאומיות בלבד, לפי העניין, והודעה על כך תשלח לממשלה. חבר 

ימים מיום קבלת ההחלטה לאישור במועצה  7אמור יהיה רשאי , בתוך ממשלה שקיבל הודעה כ
הארצית או הוועדה לתשתיות לאומיות, לבקש להביא את אישור תכנית המתאר המפורטת לדיון 

 בממשלה.  

  -לתקן את החוק בהתאם לעקרונות אלה . 8
פט הגדרת תשתיות לאומיות תתוקן כך שהיא תחול גם לגבי חיפוש נפט, פיתוח והפקת נ .א

 .1952-בשדה נפט, כמשמעם בחוק הנפט, התשי"ב
תכין עד ליום _____  תשריט המשקף את מיקומו של נכס תשתית לאומית תשתית  חברת .ב

, והמוחזק על ידה. תשריט כאמור יכלול את גבולות הנכס, חוקה של לתחילתו עוברשהוקם 
  יעודי הקרקע העיקריים המותרים בו והשטח הכולל הבנוי בתחום הנכס.

תוקם ועדת משנה בראשות יו"ר הוועדה המחוזית שעל חבריה יימנו  נציג השר להגנת  .ג
 אשר נציג רשות מקומית שיבחר על ידי יו"ר הוועדה, הסביבה, נציג רשות מקרקעי ישראל,

הזכויות שיוקנו לו  , ונציג שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמיםהמחוזית בוועדה חברים
(. המשנה ועדת –)להלן  התכנון והבנייה ביחס לחבר ועדה מחוזיתוהחובות הקבועות בחוק 

ועדת המשנה תהיה מוסמכת לאשר תשריט שהוכן לפי סעיף קטן )ב( כתכנית לפי חוק התכנון 
מהשטח הבנוי הכולל  20%והבניה, שניתן להוציא מכוחה היתר בניה בהיקף שלא יעלה על 

מתאר מחוזית או ארצית. מבלי לגרוע שבתשריט וזאת אף אם התשריט אינו תואם תכנית 
מהוראות פרק ט' לחוק התכנון והבניה, לא יראו בתשריט כאמור כתכנית פוגעת לעניין 

 פיצויים לגבי קרקע שייעודה חקלאי. 

  -בסעיף זה 
ממניותיה  50% -חברה אשר הממשלה מחזיקה, בין ישירות בין בעקיפין, ב -" תשתית חברת"

 בחוק כהגדרתו טבעי גז למעט אךנפט  ומוצרים, חשמל או נפט לפחות, העוסקת בתחום מי
 ;2002-"בהתשס, הטבעי הגז משק

נכס המשמש חברת תשתית לצורך תשתית לאומית כהגדרתה בחוק  -"נכס תשתית לאומית" 
 התכנון והבניה.

 
 :ארנונה על מבנה מגורים שאינו בשימוש

 

ם של הכנסת, לתקן את תקנות הסדרים להטיל על שר האוצר ושר הפנים, באישור ועדת הכספי . 9
(, כך שמועצה התקנות -)להלן  2007-במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות מקומיות(, התשס"ז

תהיה רשאית, באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך, לקבוע סוג נכס של 
( לתקנות גם לאחר שנת 4)10מבנה מגורים שאינו בשימוש שלגביו תוטל ארנונה כאמור בתקנה 

 . 2016הכספים 
 

 : ייצוג הולם במועצת מקרקעי ישראל
 
של עובדי מדינה מקרב ( המועצה -)להלןלצורך הבטחת ייצוג הולם במועצת מקרקעי ישראל . 10

החוק(, בהתאם  -)להלן1960-, לתקן את חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ךהאוכלוסייה הערבית
 לעקרונות אלה:
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צה לא כולל עובד מדינה מקרב האוכלוסייה הערבית, יצורף להרכב ככל שהרכב המוע .א
המועצה חבר נוסף, נציג השרה לשוויון חברתי, מקרב עובדי משרדה הנמנה על אוכלוסייה 

 הערבית.

ככל שתמנה הממשלה חבר למועצת מקרקעי ישראל שהוא עובד מדינה מקרב האוכלוסייה  .ב
א)א( לחוק, תפקע כהונתו של חבר 4בסעיףהערבית כנציג אחד מהשרים האחרים המנויים 

 .1המועצה שמונה לפי סעיף 

 שנים. 5כאמור יחוקק כהוראת שעה למשך  תיקון החקיקה .ג
 

 הסבר דברי
 

 :כללי רקע

חלה ירידה משמעותית בהיקף התחלות הבנייה, ותכנון יחידות הדיור בישראל. מצב  2001-2008 בשנים
-2008מחירי הדיור המאפיינת את שוק הדיור בישראל בשנים  דברים זה מהווה מרכיב מרכזי בעליית

 , זאת בנוסף לירידת הריבית וסיבות נוספות.2016

האחרונות פועלת ממשלת ישראל להתמודדות עם משבר הדיור באמצעות צעדים בצד הביקוש  בשנים
ות כדוגמת הדירות הראשונ רוכשיכדוגמת העלאת מס רכישה על משקיעים, צעדים לסיוע לאוכלוסיית 

 מחנות לפינוי הסכם, בתשתיות משמעותיות השקעות בהם ההיצע בצדתכנית מחיר למשתכן וצעדים 
 '.וכד"ל הותמ הקמת"ל, צה

נערך מיפוי של התחומים בהם נדרשים שינויים אשר לא  2017-2018לקראת התכנית הכלכלית לשנים 
להביא להגדלת היצע הדיור. לאור  בוצעו עד כה, או תחומים בהם נדרשות פעולות נוספות על מנת

מיפוי זה מובאים כעת צעדים אשר יאפשרו להגדיל את היצע הדיור באמצעות כלים מימוניים וייעול 
 ההליכים התכנוניים והרגולטוריים הכרוכים בהגדלת היצע הדיור.

 :1סעיף 

 ואשר, התכנון מוסדות ידי על לתכנית המוכנסות הוראות הינו תכניות במימוש העיקריים הקשיים אחד
 בלתי להימצא עלולות, בפועל התכנית מימוש לבין ההוראה הכנסת מועד בין שעובר הזמן משך לאור

 .התייתרה שזאת או לפתור ההוראה מנסה אותה לבעיה אחד פתרון שנמצא העובדה לאור רלבנטיות

"ש ספציפי, בעוד בחלוף הזמן הוחלט על למטישנן תכניות הקובעות הוראה בדבר חיבור  לדוגמא
 יעילה יותר."ש אחר אשר יכול לקלוט את השפכים מהתכנית בצורה מטהקמה של 

. ידם על הנקבעים הפתרונות עלות של שיקולים לשקול התכנון מוסדות על חובה כל אין, לאמור בנוסף
 פתרונות נבחרים וכך, תועלת עלות שיקול בחשבון מביאות אינן אשר הוראות נקבעות לעיתים כן על

 .יעילים שאינם או כלכלית מבחינה ישימים אינם אשר

סדות התכנון כוללים בהוראות התכנית, קביעות רגולטוריות מובהקות, , במקרים רבים מולבסוף
הנמצאות בסמכותו של רגולטור, כדוגמת ספים של רעש או קרינה, תקן בנייה ירוקה וכד'. מעבר 

 אלו, זה מסוג קביעות לקבוע האחריות או המקצועי הידע בעל הגוף אינו התכנון שמוסד לעובדה
 המקצועית להתפתחות בהתאם הזמן בחלוף ולהתעדכן להשתנות עשויות הדברים שמטבע קביעות
 .עליו האמון הרגולטור והוראות, בתחום

 את לקבוע הרגולטור של סמכותו על למעשה וגוברות מעקרות, בתכנית כאלה הוראות קביעת
 .בתחומו הרגולציה

ה הארצית, כפי להורות על הקמת וועדת המשנה להקמת תכניות על ידי המועצ מוצע, האמור כל לאור
 לאור )ד( לחוק התכנון והבניה, ולהסמיך את הוועדה לשנות משלביות או הוראות 6שנקבע בסעיף 

 שירות לרמת יגרום לא שהשינוי וכן התכנית ביישום מסייע אכן שהשינוי וודאהוועדה ת. יזם של פנייה
 .לתושבים נאותה בלתי
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 :7-3סעיפים 

)להלן  1965-ל מוסדרים בעיקרם בחוק התכנון והבניה, התשכ"התהליכי התכנון והבנייה במדינת ישרא
תיקונים לחוק הן בחקיקה  100 -"החוק" או "חוק התכנון והבנייה"(. לאורך השנים התקבלו כ

 ממשלתית והן בחקיקה פרטית, אשר חלקם הלא מבוטל נועדו לפתור בעיות נקודתיות.

, בוצעה רפורמה מהותית בשני 2013 -התשע"ג (,102במסגרת הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון מס' 
 תחומים מרכזיים בחוק התכנון והבניה שעיקרם בפרקי התכנון ובפרק הרישוי.

כשלב שני מבקש משרד האוצר במסגרת הצעת החוק המוצעת לטפל בפרקים נוספים בחוק ובמרכזם 
 בפרקים העוסקים בהיבטים הכלכליים של החוק. 

תכנון והבניה הינם אבני היסוד למערך התכנון וליכולתו של מערך ההיבטים הכלכליים של חוק ה
התכנון לתכנן ולמעלה מכך, ליכולתם של המדינה והרשויות המקומיות לממש ולפתח את הנדרש על 

 מנת להוציא את התכניות לפועל ולהפוך את התכנון למציאות.

מכלול שינוים והתפתחויות  החקיקה הנוכחית בפרקים הכלכליים של חוק התכנון והבניה, על רקע
שחלו ביישומם ובהפעלתם לאורך השנים, אינה נותנת עוד את המענה הנדרש למכלול הסוגיות 
והאתגרים היישומיים, המשפטיים והאחרים שהמציאות מעמידה בפני מערך התכנון, ומן ההכרח לבצע 

 את ההתאמות, העדכונים  והשינויים הנדרשים בפרקים אלו.

שת, לבצע את השינויים הנדרשים והמתחייבים בתחומים הכלכליים המרכזיים של הצעת החוק מבק
תוך שמירה ויצירת איזון נכון   -הנוגעים להפקעות, פיצויים בגין ירידת ערך והיטל השבחה   -החוק 

ומידתי בין זכויות הפרט לאינטרס הציבור. שינויים אלו, יאפשרו יצירת הסדרים עדכניים ויעילים 
יתן מענה נכון וכולל לאתגרים וליעדים שבפניהם עומדות מערכות התכנון והפיתוח, תוך שיוכלו ל

 הגברה ושמירה על ערכי הצדק והשוויון בהפעלתם, ויצירת וודאות ויציבות במכלול תחומים אלו.

( מסדיר את חובת הפיצוי בגין פגיעה תכנונית, הגשתה של תביעה 203עד  199החוק הקיים )סעיפים 
ים כאמור, הדיון וההכרעה בה. החוק הקיים, כפי שפורש בפסיקה הענפה בתחום,  מעניק פיצוי לפיצוי

 -לבעל מקרקעין או לבעל זכות בהם בגין שני סוגים של פגיעות הנגרמות עקב אישורה של תכנית 
 פגיעה ישירה ופגיעה עקיפה.  

ה על המקרקעין הנפגעים, כגון הפגיעה הישירה היא פגיעה הנגרמת עקב שינוי הנורמה התכנונית החל
הפחתת השטח הכולל המותר לבנייה על אותם מקרקעין, שינוי ייעודם ושינוי הוראות בנייה שונות 
החלות עליהם. פגיעה ישירה היא לעולם פגיעה הנגרמת למקרקעין הכלולים בתחום התכנית והמשנה 

 את המשטר התכנוני החל עליהם.

יפין משינוי המשטר התכנוני, כגון עקב הקמת מפגע בסמוך פגיעה עקיפה היא זו הנגרמת בעק
למקרקעין. המשטר התכנוני החל על מקרקעין הנפגעים פגיעה עקיפה אינו משתנה. ניתן להשתמש 
ולבנות עליהם מבחינת המשטר התכנוני בדיוק כפי שניתן היה אלמלא אושרה התכנית הפוגעת, אלא 

קמת מפגע, שהקמתו התאפשרה כתוצאה מהתכנית שתכונותיהם של המקרקעין השתנו לרעה. ה
החדשה, עלול לפגוע באיכויות המקרקעין. אלה יהפכו ממקום שקט לרועש, ממקום שהאוויר בו נקי 
למקום בו איכות האוויר, הריח, וכדומה נחותה לעומת מצבו הקודם וכל כיוצא בזה. מקרקעין הנפגעים 

ויימצאו מחוצה לה )יצוין בהקשר זה, כי החוק הקיים  פגיעה עקיפה, יכול וייכללו בתכנית, אך יכול
 מעניק פיצויים גם למקרקעין גובלים(. 

ההסדר הקיים המזכה בפיצוי בגין שינוי במשטר התכנוני, אין לו אח ורע בעולם המערבי. פיצוי בגין 
ירות מעוגן נטילת קרקע מקובל בעולם ומבוסס על ההכרה בזכות הקניין. עם זאת, פיצוי בגין פגיעות יש

בהיקף מצומצם יותר במספר מדינות ואילו פיצוי בגין פגיעות עקיפות שלא במסגרת דיני המטרדים, 
 אינו מוכר כלל.

, היקפן של התביעות לפיצויים בגין פגיעות תכנוניות היה זניח והשפעתן על 90-עד לראשית שנות ה
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, לצד וכתוצאה 90-תחילת שנות ההתכנון, היקפו ואיכותו לא הורגשה כלל מסיבות שונות. החל מ
מהשיח המשפטי בדבר זכויות קניין, מוגשות תביעות בגין פגיעה תכנונית, כמעט בגין כל תכנית, ולו 

או במידה לא  –קטנה ובעלת השפעות זניחות. עובדה זו הפכה את העשייה התכנונית למוטת פיצוי 
ם ולעיכוב תכנון ופיתוח, לפגיעה דבר הגורם לעיוותים תכנוניי  -מעטה ל"מוטת חשש פיצוי" 

באפשרות לשריין ולהגן על שטחים פתוחים ושטחים לצרכים ציבוריים ולייקור משמעותי של התכנון 
 והפיתוח. 

ההסדר המוצע בהצעה זו מבקש להשתית את הזכות לפיצוי בגין פגיעות תכנוניות על עקרון 
רון זה, הזכות לפיצוי והיקפה תיגזר פי עיק-ההסתמכות המוכר במשפט המנהלי בארץ ובעולם. על

מציפיות לגיטימיות וסבירות שפגיעה בהן עשויה להצדיק מתן פיצוי. ההסדר המוצע אינו מבטל, אפוא, 
 את הזכות לפיצוי בגין פגיעות תכנוניות, אך תוחם זכות זו לתוך המסגרת שצוינה.

מפעילות שלטונית משביחה.  היטל השבחה הנו מיסוי המוטל על עליית ערכם של מקרקעין כתוצאה
הסדרתו של היטל ההשבחה מצוי בתוספת השלישית לחוק הקיים. החוק הקיים יוצר הבחנה ברורה בין 

, לבין מועד תשלומו של המס. פער זמנים זה נובע -העובדה היוצרת את החבות במס  -"אירוע המס", 
 פרט.מ"עקרון המימוש", החולש על דיני המס בכלל ועל היטל ההשבחה ב

פי אותו עיקרון, גידול בעושרו של אדם, אף באופן המחייב במס, אינו מצדיק את גביית המס -על
מיידית. גבייה זו אמורה להידחות למועד שבו תוספת עושר זו תהיה זמינה. קל להדגים זאת בהקשר של 

בלשון היטל השבחה. שינוי במצב התכנוני  הנובע מאישורה של תכנית חדשה מהווה השבחה, או 
מעליית ערכם של המקרקעין בגין  50%אחרת, אירוע מס היוצר חבות בהיטל השבחה בשיעור של 

 השינוי התכנוני. 

ניטול דוגמא שבה אושרה תכנית החלה על מקרקעין שאדם מתגורר בהם או מקיים בהם את עסקו, 
נוצר אפוא אירוע . 100%-המשנה את ייעודם או מאפשרת בהם בנייה נוספת באופן המעלה את ערכם ב

מס. דא עקא, שבעל המקרקעין רוצה להמשיך ולעשות באותם המקרקעין את השימוש שעשה עד כה 
ובאותו היקף. חיובו בתשלום מס מיידית יחייב אותו "להביא כסף מהבית", אם באמצעות הלוואה 

מטפל בבעיה זו.  בנקאית או באמצעות מכירת הנכס. תוצאה זו אינה רצויה ואינה הוגנת. עקרון המימוש
 –פיו, אירוע המס יוצר את החיוב במס, אך תשלומו נדחה למועד אחר, ובהקשר של היטל השבחה -על

למועד המימוש. זה מוגדר בתוספת השלישית כקבלת היתר, התחלת שימוש, או בהעברתם לאחר. 
 ומו. באופן זה נוצר פער זמנים בין אירוע המס המגבש את החיוב והיקפו, לבין מועד תשל

הראשון, עריכת שומת מקרקעין למועד אישורה של  –פער זמנים זה יוצר קשיים במספר מישורים 
התכנית המשביחה, כאשר לעתים בין מועד אירוע המס לבין מועד המימוש עשויות לחלוף שנים רבות. 

 9י סעיף פ-בעיה נלווית לכך הנה שיטת הצמדת המחירים בין מועד אירוע המס לבין מועד התשלום. על
לתוספת השלישית בחוק הקיים, החיוב נקבע לפי שווי הקרקע במועד ההשבחה, והוא מוצמד למדד 
המחירים לצרכן. הצמדה זו עשויה ליצור עיוותים לשני הצדדים. מחד, מקום בו שינה האזור שבו 

ל מלוא מצויה התכנית את פניו לרעה, הרי שההצמדה למדד המחירים עשויה להגיע לערכים העולים ע
ערכם של המקרקעין לעת המימוש. עקרון המימוש נפגע אפוא. מאידך, כאשר ההשבחה אירעה 
בתקופה שבה עליית שוויים של המקרקעין בעקבותיה היה מועט מאוד, אולם לעת המימוש ערכה של 
אותה השבחה עלה עשרת מונים, בין השאר בגלל פעילות תכנונית שהתבצעה באזור שאינה נחשבת 

ע מס לגבי אותם מקרקעין, גורם עקרון המימוש לגביית מס בשיעורים נמוכים בהרבה כאירו
מההתעשרות האמיתית ולפיכך לגבייה בלתי שוויונית ובלתי צודקת. זאת ועוד, במקרים אלה מאפשר 

 עיקרון המימוש תכנון מס שאינו תואם את התכלית  העומד בבסיסו של היטל ההשבחה. 

הטיפול ההוגן והיעיל בהיטל השבחה הוא שיטת חישובו של היטל ההשבחה. עניין נוסף המכביד על 
כעיקרון, שומת ההשבחה משווה בין שני מצבים, זה שלפני התכנית המשביחה וזה שלאחריו. בגלל 

לתוספת  4פער הזמנים שבין אירוע המס למועד תשלומו, נעשית ככלל השומה )על פי הסמכות בסעיף 
לעת המימוש. מעבר לקושי הקיים ן לעניין עריכת שומת מקרקעין בנטרול  השלישית בחוק הקיים( רק

השפעותיה של תכנית בשלבי הכנה מוקדמים, בהקשר של היטל השבחה קיימת בעיה נוספת עקב 
הצורך להשוות ערכי "לפני" ו"אחרי" שהתקיימו שנים רבות לפני מועד המימוש. זמינותו של מידע 

 וצרים את אחת הבעיות הקשות בהקשרו של היטל ההשבחה. מסוג זה, אפיונו ואמינותו י
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לקושי מובנה זה מתווסף קושי נוסף, כאשר לעת המימוש קיימות לא תכנית משביחה אחת, אלא כמה. 
מגבירה את הקושי  –"שיטת המדרגות"  -טכניקת השומה שאומצה בפסיקה בעניין הלכת פמיני 

חה אחת. הצורך לעקוב אחר ערכי הקרקע במועד המובנה הקיים גם מקום בו קיימת תכנית משבי
אישורן של כל אחת מהתכניות המשביחות, לחלץ את תוספת השווי שנצבר בנטרול גורמי שוק אחרים 
וכך עד לתכנית המשביחה האחרונה, הופכת את המס ללא וודאי, לחשוף להטיות ולכר פורה 

 להתדיינויות שמאיות ומשפטיות מורכבות. 

שנות את העקרונות הבסיסיים של חישוב היטל ההשבחה כדי להביא ליתר צדק, מוצע, לפיכך, ל
 בהירות ופישוט ההליכים. 

 :8סעיף 

בשנים האחרונות עולה צורך מהותי בישראל לקידום תכניות מתאר עבור קידוחי נפט וגז, בשל 
-יה, התשכ"ההתגליות הרבות בתחום זה. מוצע לתקן את הגדרת תשתיות לאומית שבחוק התכנון והבנ

תכלול חיפוש נפט, פיתוח והפקת נפט בשדה נפט, כמשמעם (, כך שוהבניה התכנוןחוק  –)להלן  1968
, וזאת על מנת שהדיון בתוכניות אלו יתקיים בועדה לתשתיות לאומיות, 1952-בחוק הנפט, התשי"ב

 .שהיא הועדה היעילה והמתאימה לדון בנושא זה
 

 50% -חברה אשר הממשלה מחזיקה, בין ישירות בין בעקיפין, ב חלק מנכסי חברות התשתית )היינו
 בחוק כהגדרתו טבעי גז למעט אךנפט  ומוצריממניותיה לפחות, העוסקת בתחום מים, חשמל או נפט 

(, ועל כן הם 1965) הוקמו טרום תחולתו של חוק התכנון והבנייה( 2002-"בהתשס, הטבעי הגז משק
חוק התכנון והבניה. בהיעדר תכנית מאושרת בפועל, לא ניתן להוציא  אינם מוסדרים בתכנית תקפה לפי

 היתרים לביצוע פעולות תחזוקה )לרבות שדרוג( בנכסים. 
ולאפשר ביצוע פעולות תחזוקה ושדרוג מוצע  נכסים אלודרה התכנונית של על מנת להקל על ההס

א רשאית לאשר תשריט של לתקן את חוק התכנון והבניה, כך שועדת משנה של הועדה המחוזית תה
המתקנים שהוקמו עובר לחוק התכנון והבניה, כתוכנית תקפה לפי חוק התכנון והבניה שניתן להוציא 

אחד הגורמים המעכבים כיום הסדרה תכנונית של התשתיות הקיימות מכוחה היתר בניה.  בנוסף, כיון ש
, מוצע לקבוע שבמידה ומדובר לחוק התכנון והבנייה 197הוא החשש מחשיפה לתביעות מכוח סעיף 
 כתוכנית פוגעת.  בקרקע שיעודה חקלאי, לא יראו את התוכנית

 :9סעיף 

כי  2013-2014במסגרת המאמצים להרחבת היצע הדיור הזמין למגורים, נקבע בהוראת שעה לשנים  
ות רפאים בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר, רשויות מקומיות יהיו רשאיות לקבוע כפל ארנונה על דיר
 מהתעריף הקיים בתחומן למגורים. כעת מוצע לקבוע כי הוראת שעה זו תקבע כהוראת קבע.

 

 :10סעיף 

העתירה( התבקשה  –האגודה לזכויות האזרח נגד המדינה )להלן  8318/10במסגרת בג"ץ  2010בשנת 
ים שהם עובדי המועצה( חבר –המדינה לנמק בין היתר מדוע לא ימונו למועצת מקרקעי ישראל )להלן 

 מדינה בני האוכלוסייה הערבית בשיעור שיבטיח ייצוג הולם לאוכלוסייה זו.

בדיונים שהתקיימו במסגרת העתירה הביעו שופטי בג"ץ את עמדתם הלכאורית כי היעדרו של עובד 
מדינה מקרב האוכלוסייה הערבית אינו מקובל וזאת בשים לב לחובת הייצוג ההולם וכי יש לפעול 

 הייצוג ההולם במועצה.להסדר 

בהתאם לאמור ולאור תשובת המדינה שהוגשה בה הוצהר על קידום תיקון חקיקה שיסדיר מינוי עובד 
מדינה כאמור למועצה, מוצע לתקן את חוק מקרקעי ישראל כך שככל שעל חברי המועצה הקיימים לא 

יג השרה לשוויון חברתי נמנה עובד מדינה בן האוכלוסייה הערבית, ימונה נציג נוסף למועצה כנצ
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 שהינו עובד מדינה מקרב האוכלוסייה הערבית.

כהונתו של חבר זה תפקע ככל שימונה עובד מדינה מקרב האוכלוסייה הערבית כנציג מטעם השרים 
 א)א( בחוק מקרקעי ישראל.4המוניים בסעיף 

מאמצי נציבות לאור מדיניות הממשלה לקידום העסקת עובדי מדינה מהאוכלוסייה הערבית ונוכח 
שירות המדינה ליישום מדיניות הממשלה מוצע כי תיקון החוק ייקבע כהוראת שעה, שאחריו יש להניח 
יימצאו עובדי מדינה בכירים ומתאימים לצורך מינויים בחברים במועצה כנציגי השרים לפי ההרכב 

 המקורי של המועצה ערב התיקון.
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 כלכלה

  ומוצרי חשמלהצריכה יוקר מחייה בתחום מוצרי  הורדת

 מחליטים
 

-שעניינה יישום המלצות הצוות הבין 2012באוקטובר  21מיום  5176בהמשך להחלטת ממשלה מספר 
משרדי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה ולהחלטת ממשלה מספר 

שעניינה הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא, וכחלק  2014ר בדצמב 11מיום  2318
 ממדיניות הממשלה לפעול למען הורדת יוקר המחיה בתחום מוצרי הצריכה, מוצע כדלהלן:

 
 מוצרי מזון, היגיינה ותמרוקים

 חוק המזון( כדלקמן: –)להלן  2014-לתקן את חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד . 1
החובה המוטלת את ההגדרה של חנות בחוק המזון, לעניין פרק שקיפות מחירים, כך ש לתקן  .א

על קמעונאי גדול, לפרסם לציבור את המחיר הכולל העדכני של כל מצרך בחנויותיו, כיום 
 -כל אחד ממוצרים אלהנמכרים, נוסף על מזון, גם  שבחנויותיותחול גם על קמעונאי גדול 

. עוד תתוקן ההגדרה כאמור לעניין פרק שקיפות מחירים, כך תמרוקיםמוצרי ניקיון, היגיינה ו
 שלא תכלול תנאי לפיו מחצית ממחזור המכירות בו הוא ממכירת מזון. 

, כך שייקבע כי היא גם אינה , לעניין פרק שקיפות מחיריםלתקן את הגדרת מצרך בחוק המזון .ב
( 2016במרץ  29' התשע"ו )מיום י"ט באדר ב 24כוללת תכשירים כהגדרתם בתיקון מס' 

 .לפקודת הרוקחים

 חקיקהחלופת *

 כדלקמן: ,(פקודת הרוקחים –)להלן  1981-]נוסח חדש[, התשמ"אלקבוע בפקודת הרוקחים  . 2

 הוראות ותנאים שבהתקיימם יינתן אישור לייבוא תמרוקים, ובכלל זה: .א

 free לתמרוק קיימת תעודה המעידה על שיווק חופשי שלו במדינה מוכרת )תעודת (1

sale;רשימת המדינות המוכרות לעניין זה תפורט בתוספת לפקודה .) 

להחזיק תיק תמרוק שבו יישמרו המסמכים בנוגע לקבוע כי על יבואן או משווק  (2
 ;בתקנות. מהות המסמכים, אופן שמירתם והתקופה שבה הם יישמרו ייקבעו לתמרוק

ם ואופן הסדרת החובה למנות נציג אחראי מטעמלהטיל חובה על יבואן או משווק  (3
הפקודה, התקנות התמרוק בדרישות האמורה, לשם הבטחת עמידתו המלאה של 

  ;והוראות המנהל כהגדרתו בפקודה

להטיל חובה על נציג אחראי כמשמעותו לעיל למסור הודעה בטרם שיווקו של תמרוק  (4
ל בישראל או לעדכן אותה במקרים שייקבעו בתקנות, ובפרט במקרה של תמרוק המכי

 , אופן מסירתה והמידע שהיא תכלול. nanoרכיבי 

הוראות המסדירות את האפשרות לייבוא מקביל של תמרוקים, לרבות החובה לאשר או  .ב
(, הבקשה –לדחות, באופן מיידי ממועד הגשתה, בקשה שהוגשה לייבוא מקביל )בסעיף זה 

מהנציג האחראי.  אלא אם ביקש המנהל לערוך בדיקות נוספות בתמרוק או דרש מידע נוסף
, ייקבע בין השאר, כי לשם ייבוא לשם אישור הבקשה מסמכים הנדרשיםמידע והלעניין ה

מקביל של תמרוק, ובהיעדר תיעוד מלא של שרשרת האספקה של אצוות התמרוק מהיצרן עד 
היבואן המקביל, יהיה רשאי היבואן המקביל להציג בדיקת מעבדה בישראל להוכחת זהות 

 ים בתמרוק, כפי שיגדיר המנהל בהתאם לסוג התמרוק.    וכמות המרכיב

הוראות בדבר חובת יצרן או משווק לפעול רק לפי תנאי הרישיון שניתן להם על ידי המנהל,  .ג
והוראות בדבר הסמכת המנהל ליתן רישיון לייצור, אחסנה, הובלה או שיווק של תמרוקים 

ן הרישיון כאמור, שינויים בהם או שיעמוד בתוקפו לחמש שנים, לרבות קביעת תנאים למת
 תנאים לביטול הרישיון, השעייתו או חידושו.  הוספה עליהם בשל היוודע נסיבות חדשות, וכן

הוראות בדבר בטיחות התמרוק לשימוש, ובכלל זה הוראות בדבר איסור שיווק או מכירת  .ד
באופן מיידי תמרוק שהוחזר על ידי הצרכן אלא בתנאים שייקבעו בתקנות והחובה לדווח 
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למנהל על תופעות לוואי כתוצאה משימוש בתמרוק. אופן הדיווח והפרטים שהוא יכלול 
  ייקבעו בתקנות.

הוראות בדבר האיסור לשווק תמרוק או לסמנו כבעל תכונות או שימושים שלא קיימים  .ה
 לגביהם ראיות מדעיות כנדרש בתיק התמרוק או המייחסים לתמרוק סגולות רפואיות.

המגבילות שיווק של תמרוקים המכילים רכיבים מסוימים והחובה לפרסם רשימת  הוראות .ו
(. אופן אתר האינטרנט –ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות )להלן רכיבים אלה 

  הפרסום והוראות בדבר עדכון הרשימה ייקבעו בתקנות.

 ת.הוראות בדבר אופן השימוש בחומר מסוכן בתמרוק, כפי שיפורט בתקנו .ז

ב לפקודת הרוקחים, כך ששר הבריאות יהיה רשאי להתקין תקנות בנושאים 55לתקן את סעיף  . 3
 אלה:

הנציג  –מם )להלן הנציג האחראי מטעאו על  קביעת החובות המוטלות על יצרן או משווק .א
 ן:, ובכלל(, לפי הענייןהאחראי

ו שווק לגורם שאליהחובה להעביר מידע ומסמכים למנהל בנוגע לתמרוק ובנוגע ו (1
 התמרוק; 

 הוראות בדבר החובה לסמן תמרוקים ואופן הסימון המחייב.  (2

הוראות בדבר החובה לוודא כי נערכה לתמרוק הערכת בטיחות טרם שיווקו, לרבות  (3
  ,כהיקביעת המבחנים שעל הערכת הבטיחות לכלול וקביעת הגורם המוסמך להער

החובה לנהל ו המידע שיונגש החובה להנגיש לציבור את המידע אודות התמרוק ופירוט (4
 מערכת פניות הציבור ואופן ניהולה; 

 הוראות בדבר סמכותו של המנהל, ובכלל זה:  .ב

לערוך בקרה על תמרוק המיוצר או משווק בישראל ועל יצרן התמרוק, משווק התמרוק  (1
או מי מטעמם ולהורות על הפסקת שיווקו של תמרוק בישראל או על הגבלת שיווקו 

 ים שייקבעו; במקרים ובתנא

לדרוש מידע מיצרן, משווק או מי מטעמם בנוגע לתמרוק וליתן הוראות בהתאם למידע  (2
 שהתקבל; 

לבצע פעולות לשם הפסקת שיווקו של תמרוק, הגבלת שיווקו או החזרתו מן השוק  (3
וליתן הוראות לנציג אחראי בדבר הסרה, איסוף או החזרה מן השוק של תמרוק בהתאם 

תמרוק או בהתאם לחומרת ההפרה של אחת מהוראות הפקודה או לרמת הסיכון של ה
 התקנות או ליתן הוראות בדבר תיקון ההפרות כאמור, ובאופן שיורה.

ולהביא, לאישור ועדת  ם,להנחות את שר הבריאות לעשות שימוש בסמכותו לפי פקודת הרוקחי . 4
וקף של תיקון החקיקה ממועד כניסתו לת ימים 30העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בתוך 

בתיאום עם שר האוצר, תקנות אשר עיקרן פישוט הרגולציה ו, להחלטה זו 3-ו 2האמור בסעיף 
 האמורים לעיל.בתחום רישוי, ייבוא וייצור תמרוקים, בהתאם לעקרונות 

 תיקון של לתוקף כניסתו ממועדימים  30 בתוךאת שר הבריאות לפרסם תזכיר חוק,  להנחות . 5
מתן סמכויות פיקוח וסמכויות אכיפה, וכן  שעניינו, זו להחלטה 3-ו 2 בסעיף האמור החקיקה

מחמירה בקשר עם חובותיו של יבואן, משווק וחוליות נוספות  מינהליתענישה פלילית או 
 להחלטה זו. 4-2בשרשרת השיווק בהתאם לעקרונות שייקבעו לפי האמור בסעיפים 

 תקנותחלופת *

ולהביא, לאישור ועדת  ם,ת שימוש בסמכותו לפי פקודת הרוקחילהנחות את שר הבריאות לעשו . 6
בתיאום עם שר האוצר, תקנות אשר עיקרן ו ימים 60העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בתוך 

 האמורים המפורטים:פישוט הרגולציה בתחום רישוי, ייבוא וייצור תמרוקים, בהתאם לעקרונות 

 

כנגד הגשת הצהרה ומיידי יינתן באופן מקוון  אישור לייבוא ולשיווק תמרוק בישראל .א
מהיבואן למשרד הבריאות על עמידה בהוראות הדינים הרלוונטיים ובדרישות חוקיות הייבוא 
החלות על התמרוקים. ההצהרה תישלח במערכת מקוונת של משרד הבריאות, ובהתאם לסוג 

 התמרוק ופרטים נוספים בנוגע לתמרוק, לפי דרישת משרד  הבריאות.
 אישור על ייבוא מקביל של תמרוק ושיווקו, יינתן . .ב
סוגי תמרוקים בעלי רמת סיכון גבוהה אשר לא יתאפשר  משרד הבריאות יהיה רשאי לקבוע .ג

 בהם ייבוא מקביל.
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משרד הבריאות יפעיל מערך פיקוח בשווקים על תמרוקים המבוסס, בין השאר, על מודל  .ד
 ניהול סיכונים, כמקובל במדינות המפותחות.

חובותיו של יבואן, משווק וחוליות נוספות בשרשרת השיווק לפי הצורך, ובשים לב לקבוע את  . 7
יוגדרו, בכפוף לבחינת היועץ המשפטי לממשלה, סמכויות כך שלמקובל במדינות המפותחות, 

פיקוח וסמכויות אכיפה וכן ענישה פלילית או מנהלית מחמירה, לגבי הגורמים המעורבים 
 .בואן והמשווקבתהליך, לרבות הי

 (המשך מחליטים)

)חלוקת  2.7להטיל על המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה לתקן את הוראת מנכ"ל מס'  . 8
ימים, כך שלהרכב הוועדה לחלוקת מכסות  30מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת( בתוך 

 הגבלים עסקיים.יתווסף נציג אגף התקציבים ממשרד האוצר וכן יועץ לוועדה מטעם הרשות ל

 –לעניין החלטה זו  . 9

 כהגדרתו בחוק המזון; –"מצרך" 
 כהגדרתם בפרק ג' לחוק המזון; –"קמעונאי גדול", "המחיר הכולל" 

 כהגדרתו בפקודת הרוקחים; –"תמרוק" 

 מוצרי צריכה חשמליים

כך שיקבע בו , (האנרגיה מקורות חוק –)להלן  1989-לתקן את חוק מקורות אנרגיה התש"ן . 10
 :לקמןכד

 

ליבוא טובין שהינו מוצר צריכה חשמלי, ושיווקו, יחויב היבואן להגיש הצהרה כתנאי  .א
במערכת מקוונת המעידה על עמידת הטובין בדרישות חוקיות היבוא בתחום צריכת האנרגיה 

לשם שחרור הטובין כיום המרבית. הצהרה זו תהווה חלף לאישור אגף שימור אנרגיה הנדרש 
ורף בדיקת מעבדה המעידה על עמידה ברף צריכת האנרגיה המרבית מהמכס. להצהרה תצ

על ידי גוף אנרגטית,  נצילות בדיקת לענייןהנדרש, שבוצעה ע"י מעבדה אשר הוסמכה 
או ארגון אחר שהוכר על ידי  ILACבינלאומי החבר בארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות 

 אישור את קיבלה, בישראל עלתפו והמעבדה הממונה לפי חוק מקורות האנרגיה, ובמידה
 התקנים.  לחוק בהתאם התקינה על הממונה

. לחייב את היבואן לשמור מסמכים המעידים על עמידת הטובין בדרישות חוקיות היבוא .ב
 אינם חוסמים יבוא מקביל.המסמכים שיקבעו יהיו כאלה ש

ר על עקרון כך שידרשו לשמוקביעת חובותיו של משווק וחוליות נוספות בשרשרת האספקה,  .ג
 . העקיבות באמצעות שמירת מסמכים שיוגדרו

על מנת לאכוף את דרישות הדינים החלים על מוצרים חשמליים, האגף יפעיל מערך פיקוח  .ד
בשווקים על מוצרי צריכה חשמליים המבוסס, בין השאר, על מודל ניהול סיכונים, כמקובל 

שרד המשפטים, סמכויות פיקוח וכן יוגדרו, בכפוף לבחינת מ ,במדינות המפותחות. לאור זאת
ענישה  מנהלית מחמירה, לגבי הגורמים המעורבים בתהליך, לרבות היבואן והמשווק בהתאם 

  למידת אחריותם המשפטית. 
 .הסחורה נמצאת בו הנמל שטח או היבואן מחסני -"שווקים"-זה סעיף לעניין

יבה ולשר שהתקנות בתחום יתוקן כך שלשר להגנת הסבלחוק מקורות האנרגיה  1)ד(3 סעיף .ה
 השר העביר לאימים להעביר את עמדתו מיום העברת הפנייה.  30פרק זמן של  ינתןאחריותו 

 .היוועצות חובת כקיום זאת יראו, עמדתו את
 

-להטיל על שר הכלכלה והתעשייה לבצע את התיקונים הנדרשים בצו יבוא חופשי, התשע"ד . 11
 של הכלכלה ועדת לאישור התקנות הגשתימים ממועד  30, תוך בהתאם לאמור בהחלטה זו, 2014

 .להלן 8 בסעיף כאמור, הכנסת
 

לאישור ועדת הכלכלה של בהקדם להטיל על שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים להביא  . 12
, כך 1989-הכנסת, תיקונים בתקנות המפורטות מטה שהותקנו לפי חוק מקורות אנרגיה, תש"ן

את דרישות חוקיות היבוא שחלות על מוצרי צריכה חשמליים שהתיקונים האמורים יתאימו 
 המיובאים לישראל, לדרישות האיחוד האירופי, בהתאם לפירוט שלהלן:
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לרבות שיטת בחלקן,  או במלואןאימוץ עקרונות הדירקטיבות האירופאיות הרלבנטיות,  .א
 יבטיח נותהתק אמוץ אופן החישוב, למעט רף צריכת האנרגיה המרבית, אשר יקבע בתקנות.

 .'ב סעיף לפי שתבוצע הבדיקה מנתוני עולים שאינם נוספים נתונים מהיבואן ידרשו לא כי
לעניין שיטת הבדיקה, וביטול ההפניות לתקנים הישראלים  ,IEC-אימוץ תקני ארגון ה .ב

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יבקש שהתקן יכיל  יובהר כי ככל שמשרד הייחודיים.
ם למדינת ישראל, יידרש לכך אישור של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה תנאים ייחודיי

 והמים ושר האוצר. 
 

 פירוט התקנות:
 2009-תקנות מקורות אנרגיה )צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי(, תש"ע

תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים 
 2011-ומשרדיים(, תשע"א

 2011-תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה(, תשע"א
תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור( )הוראת 

 2007-שעה(, תשס"ז
-דתקנות מקורות אנרגיה )התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור(, תשס"

2004 
תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים(, 

 2011-תשע"א
 2004-תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, תשס"ה

 2009-תקנות מקורות אנרגיה )מדד יעילות מזערית לנטל לנורה פלואורנית(, תשס"ט
 1993-תקנות מקורות אנרגיה )סימון אנרגטי בתנורי חימום חשמליים(, תשנ"ג

 

 

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יהיה הממונה על יישום החלטה זו וידווח  . 13
על התקדמות הצעדים הנגזרים מהחלטה זו, בכל  שהנושא נמצא בתחום אחריותה,לוועדת שרים 
 שישה חודשים.

 
בראשות הממונה על התקציבים או נציגו, ובהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה  להקים צוות . 14

והתעשייה, הממונה על ההגבלים העסקיים ומנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 
או מי מטעמם, לשם בחינת כלים נוספים להגברת התחרותיות בשוק מוצרי הצריכה החשמליים. 

התחרות בשוק, לרבות האינטגרציה האנכית הקיימת בשוק, הצוות ידון בחסמים המגבילים את 
בדרכים להסיר את החסמים ובכל נושא אחר הנדרש להגברת התחרות בשוק. הצוות יגיש את 

. שר האוצר יהיה רשאי להאריך מועד 2017מסקנותיו לשר האוצר עד סוף הרבעון הראשון לשנת 
 זה.

 
 דברי הסבר

 רקע כללי 
, 2014תחרות והסרת חסמים בתחום היבוא )ועדת לנג( שפעלה במהלך במסגרת הוועדה להגברת ה

בוצע ניתוח השוואתי של שוק היבוא בישראל לעומת שווקי יבוא משמעותיים בעולם. על אף שיעור 
היבוא הגבוה יחסית בסך מוצרי הצריכה, מהניתוח עולה כי השוק בישראל סובל מרגולציה גבוהה 

הגורמים העסקיים ויוצרים חסם משמעותי ליבוא. זאת בשל חוסר ומנטל בירוקרטי, המכבידים על 
התאמה בין שיטת היבוא בישראל לשיטת היבוא במדינות מפותחות שבהן שווקים משמעותיים. חוסר 

יבוא הדוק וכן עיכוב בנמלים לצורך בדיקת -התאמה זה כולל תקינה ייחודית לישראל, פיקוח טרום
ים. כל אלה מכבידים את נטל הרגולציה והביורוקרטיה על המוצרים והתאמתם לאישורים הנדרש

היבואנים ועל שאר הגורמים העסקיים במשק, ויוצרים חסמים לכניסת יבואנים קטנים ובינוניים לשוק 
 היבוא. 

 
הצעת החלטה זו היא חלק ממדיניות הממשלה לפעול למען הורדת יוקר המחיה והיא פועלת במספר 

וצרי הצריכה והתמרוקים באמצעות שקיפות מחירים לפי חוק המזון; מישורים: הפחתת מחירים במ
אסדרת רישיון לייבוא ושיווק תמרוקים לפי פקודת הרוקחים שמטרתה הפחתת נטל רגולטורי על 
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וכן הפחתת מחירים במוצרי  ובתחום מוצרי החשמל יבואנים והקלת הייבוא המקביל בתחום התמרוקים
 ומכסות ייבוא. המזון בשווקים שבהם קיים ייבוא

 
 להלן פירוט על סעיפי ההחלטה:

 
 מוצרי מזון, היגיינה ותמרוקים

 
הצוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה )"ועדת קדמי"( מצא  :1סעיף 

כי שוק מוצרי המזון נשלט בידי מספר מצומצם של ספקים בעלי נתח שוק גדול. עוד מצא הצוות כי 
ברמת המחירים של כל סניף וסניף ברשתות השיווק והסיבוך הנובע משיטת התמחור השונות 

והמבצעים מקשים על הצרכן להבין את המחירים ולהשוות את רמת המחירים בין קמעונאים שונים. 
ממצאים אלה הובילו, בין היתר, לחקיקת חוק המזון ובו פרק שקיפות המחירים, אשר תכליתו לאפשר 

ין מחירי מוצרים שונים בסניפי הרשתות השונות, ובכך לאפשר לו להוזיל את הוצאתו לצרכן להשוות ב
על מוצרי צריכה. בבחינה שנעשתה עם כניסתו לתוקף של חוק המזון חלה התחזקות בנתח המכירות 

 של היצרנים הקטנים והמותג הפרטי.
פיין בריכוזיות גבוהה: ידי משרד האוצר, שוק התמרוקים אף הוא מתא-בבדיקות ריכוזיות שנעשו על

)נתח שוק של שלושת  CR3בבחינת מדגם של עשרה מוצרי היגיינה ותמרוקים רבי מכר, נמצא שמדד 
במונחי נתח  96%-ל 66%השחקנים הגדולים( בקרב היצרנים והיבואנים של אותם המוצרים נע בין 

ארמה. בבחינה של שוק כספי. זאת, כאשר מדגם המוצרים נדגם מרשתות שיווק מזון ומרשתות הפ
קטגוריות מתחום הפארמה וההיגיינה נמצא כי לרשת הפארמה המובילה בישראל נתח שוק משמעותי 

מיליון ש"ח  280-ל 40במדגם בקטגוריות נבחרות שהמכר השנתי שלהן הוא בין  44%-16%הנע בין 
על מוצרי מזון בשנה. בנוסף, בסקירות עולמיות נמצא כי בישראל כרבע מההוצאות של הישראלים הן 

 ומוצרי טיפוח אישיים, כאשר הוצאה זו גבוהה בהשוואה למדינות אחרות. 
לאור האמור, מוצע לתקן את פרק השקיפות בחוק המזון, כך שהוא יחול גם על חנויות שמוכרות בעיקר 
תמרוקים ומוצרי היגיינה. כך, תחול על חנויות אלה החובה לפרסם את המחירים של מצרכיהן בפורמט 
הקבוע בתקנות מכוח חוק המזון. בהקשר זה, מוצע לתקן את הגדרת מצרך בחוק המזון, כך שגם 

לפקודת הרוקחים, כגון תרופות )עם מרשם  2016במרץ  29מיום  24תכשירים כהגדרתם בתיקון מס' 
וללא מרשם רופא(, לא יהיו כלולים בהגדרה זו, בדומה למוצרי חשמל, מוצרי טקסטיל, ציוד משרדי, 

לי בית ספרים ועיתונים המוחרגים מהגדרת מצרך. בהתאם לכך, יוכל הצרכן להשוות את מחיריהם של כ
 מוצרי הצריכה לרבות מוצרי היגיינה ותמרוקים ובכך להביא להוזלת סל הקניות שלו.

 
האסדרה הקיימת כיום לגבי תמרוקים היא לפי צו פיקוח מצרכים ושירותים )תמרוקים(  :2-7 פיםסעי

שקובע כי "לא ייצר אדם תמרוק, לא ייבא תמרוק ולא ישווקו, אלא אם קיבל רישיון  1973-תשל"ג
תמרוקים כללי ורישיון לאותו תמרוק )רישיון לתמרוק פלוני( מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיונות". 
המשמעות היא שכיום ניתן "רישיון תמרוקים כללי" ממשרד הבריאות ויש גם צורך בקבלת "רישיון 

רוקים פלוני" כדי לקבל רישיון לחמש שנים. תהליך זה נמשך מספר חודשים והוא כרוך ברשימת תמ
פעולות שנעשות באופן ידני, כגון: שליחת התמרוק ורשימת מרכיביו למשרד הבריאות, מסירת תעודה 

 המעידה שהמפעל עומד בסטנדרטים נאותים וכו'. 
חסמים לייבוא, מוצע לקדם התקנת תקנות כהמשך למסקנות הוועדה להגברת התחרות ולהסרת ה

בתחום הרגולציה על ייבוא, ייצור ושיווק תמרוקים. עיקרי השינויים מפורטים בגוף ההחלטה והם 
צפויים להביא לקיצור משמעותי במשך הזמן הנדרש לקבלת אישור למכירת תמרוקים בשווקים 

בין השאר, על מודל ניהול סיכונים,  בישראל, תוך הפעלת מערך פיקוח בשווקים על תמרוקים המבוסס,
ידי צמצום העיכובים הקיימים -כמקובל במדינות המפותחות. בנוסף להפחתת הנטל הבירוקרטי על

 בתהליכי הייבוא, תיקון זה נועד לאפשר ייבוא מקביל בקלות רבה יותר מאשר המצב הקיים כיום.
 

הכלכלה והתעשייה להפחתת יוקר  כאמור, בשנים האחרונות פועלים משרד האוצר ומשרד: 8סעיף 
המחיה של אזרחי ישראל. כחלק ממהלכים אלה נפתחו בשנים האחרונות מספר מכסות וולונטריות  

ידי משרד -בהחלטות ממשלה לייבוא בפטור ממכס של מוצרי מזון שונים. פתיחת המכסות הובלה על
לפיכך, לשם סנכרון  ידי משרד הכלכלה והתעשייה.-האוצר, בעוד חלוקת המכסות מתבצעת על

התהליכים ויצירת מצג נתונים מלא ופעילות סדורה להפחתת יוקר המחיה, מוצע לצרף נציג מאגף 
התקציבים במשרד האוצר כחבר בוועדת המכסות הפועלת מכוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 

ון חלוקת )חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת(. נציין כי למנגנ 2.7והתעשייה מס' 
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המכסות השפעה מהותית על רמת התחרותיות בשוק, ולכן עולה הצורך בראייה רוחבית המשלבת 
 מספר משרדי ממשלה. 

במשק, מוצע לאפשר לוועדה את ההתייעצות  בנוסף, לאור ההשפעה האמורה על היבטי התחרותיות 
עם הרשות להגבלים עסקיים בנוגע לבחינת היבטים אלה, בהיותה הגורם המקצועי האמון על עידוד 

 התחרות והגנה על הציבור מפני פגיעה בתחרות.  
 

 מוצרי צריכה חשמליים
וח את המוצרים ברגולציה הקיימת, בעת ייבוא מוצרי חשמל לראשונה לישראל מתבקש היבואן לשל

למכון התקנים לביצוע בדיקות לעמידה בתקנים המחייבים )תקני בטיחות, הספק וכיו"ב(, ובנוסף 
לבדיקות אלה מבצע מכון התקנים בדיקת יעילות אנרגטית על פי נוהל של המשרד לתשתיות לאומיות, 

פק אישור עמידה האנרגיה והמים. על בסיס תוצאות הבדיקה נשלחות התוצאות למשרד האנרגיה ומונ
 בדרישות האנרגיה וכן תיווי תואם. 

הליך זה של בדיקת המוצר וקבלת אישור טרום יבוא אורך זמן רב, תורם לעלויות המושתות על 
יבואנים, ומהווה פעמים רבות חסם עבור יבואנים קטנים ובינוניים, אשר מתקשים לעמוד בעלויות 

מימון, ביטוח, כוח אדם הנדרש לטיפול בבירוקרטיה(.  העודפות הנובעות מכך )כגון עלויות איחסון,
כמו כן, יבוא מקביל אשר מבוסס על הזדמנויות עסקיות מאבד מהרלבנטיות שלו עקב משך הזמן 
הנדרש לייבוא המוצר. עלויות אלה תורמות ליוקר המחייה בשני מישורים: ראשית, הן תורמות 

המחירים לצרכן, ושנית, ייקור הליך היבוא ליבואנים  לריכוזיות ומונעות תחרות אשר עשויה להוזיל את
 הקיימים מתגלגלת פעמים רבות על הצרכן ובאה לידי ביטוי במחיר הסופי לצרכן. 

 
אחד החסמים המרכזיים לקיצור משך הזמן לקבלת האישור, הוא שיטות הבדיקה וחישוב רמת הנצילות 

והחישוב המקובלים בשווקים הבינלאומיים. האנרגטית של מוצרי חשמל, אשר שונים משיטות הבדיקה 
מעבר לכך, משרד האנרגיה מציב רמת נצילות גבוהה יותר מהמקובל במדינות המפותחות. החלטה זו 
אינה באה להתאים את רמת הנצילות אנרגטית של ישראל לנהוג במדינות המפותחות, אך מבצעת 

 בתקינה הבינלאומית.שינויים במטרה להתאים את שיטות הבדיקה והחישוב למקובל 
 

, שעניינה "הגברת התחרות וייעול תהליכי 2014לאוקטובר  11-מיום ה 2318החלטת ממשלה מספר 
האסדרה בתחום היבוא", אימצה את המלצות הוועדה וקבעה כי הממשלה תאמץ את שיטת הרגולציה 

ם על התכנית על היבוא המקובלת באירופה. עוד נציין כי השינויים המוצעים בהצעה זו מבוססי
להפחתת הנטל הרגולטורי בייבוא מוצרי צריכה חשמליים אשר את עקרונותיה הציג מנכ"ל המשרד 

לוועדת שרים לענייני רגולציה בראשות  2016למרץ  7-לתשתיות לאומיות, האנרגיה והמים, בתאריך ה
ל ראש הממשלה, והם מצטרפים לצעדים נוספים של הממשלה בשנים האחרונות להפחתת הנט

 הרגולטורי בתחומים שונים, כדוגמת הקלות ביבוא מזון הרגיל )"רפורמת הקורנפלקס"(.
 

על מנת להביא להקלות בחסמי יבוא מוצרי צריכה חשמליים, מוצע לשנות את דרישות הליך  :10סעיף 
הייבוא של מוצרים אלה תוך הגברת הפיקוח והאכיפה בדרכי השיווק ואימוץ מודל רגולטורי הנהוג 

 רופה, בהתאמה לצרכי השוק הישראלי, כמפורט להלן: באי

מעבר מאישור מקדים על עמידה בדרישות חוקיות הייבוא להצהרת יבואן במערכת מקוונת,  .א
המעידה על עמידת הטובין בדרישות חוקיות היבוא בתחום צריכת האנרגיה המרבית. הצהרה זו 

טובין מהמכס. להצהרה תצורף תהווה חלף לאישור אגף שימור אנרגיה הנדרש לשם שחרור ה
בדיקת מעבדה המעידה על עמידה ברף צריכת האנרגיה המרבית הנדרש בישראל, שבוצעה ע"י 

או  ILACמעבדה אשר הוסמכה על ידי גוף בינלאומי החבר בארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות 
עימה תיווי אנרגטי היבואן יקבל אישור מידי לייבוא וארגון בינלאומי אחר שהוכר על ידי הממונה. 

 אשר הוא ישים על המוצרים המיובאים, כנדרש לפי החוק.  

היבואן ישמור את המסמכים המעידים על עמידת הטובין בדרישות חוקיות היבוא. זאת בשים לב  .ב
 שהמסמכים שייקבעו ככאלה שיש לשמור אינם חוסמים יבוא מקביל )כדוגמת אישורים מהיצרן(.

וק חובותיו של יבואן, משווק וחוליות נוספות בשרשרת האספקה, כך ככל שיש צורך, יוגדרו בח .ג
שתורחב האחריות המשפטית המוטלת עליהם באמצעות הגדרת חובות עמידה של הטובין 

 המיובאים והמשווקים בדרישות חוקיות היבוא.

על מנת לאכוף את דרישות הדינים החלים על מוצרים חשמליים, האגף לשימור אנרגיה יפעיל  .ד
ך פיקוח בשווקים על מוצרי צריכה חשמליים המבוסס, בין השאר, על מודל ניהול סיכונים, מער

כמקובל במדינות המפותחות. לאור זאת ובמטרה להגביר את האכיפה של יישום הוראות החוק, 
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כספיים על הפרה של הוראות  תיקבע בחוק סמכות מנהלית להטיל סנקציה כספית מסוג עיצומים
 .החוק
 .הסחורה נמצאת בו הנמל שטח או היבואן מחסני -"שווקים"-זה יףסע לעניין

על מנת להבטיח את הגשת התקנות לוועדת הכלכלה של הכנסת בפרק זמן סביר, מוצא לתקן את  .ה
כך שלשר להגנת הסביבה ולשר שהתקנות בתחום אחריותו לחוק מקורות האנרגיה  1)ד(3 סעיף

, עמדתו את השר העביר לאו מיום העברת הפנייה. ימים להעביר את עמדת 30פרק זמן של  נתןיי
 .היוועצות חובת כקיום זאת יראו

 
צו יבוא חופשי, אשר קובע תנאים לשחרור טובין מיובא מהמכס, מחייב מוצרי צריכה  :11סעיף 

חשמליים באישור האגף לשימור אנרגיה על מנת לשחרר את הטובין מהמכס. לאור המודל המוצע, יש 
ך שלא יידרש אישור מקדים זה. יצוין כי מוצרים אשר חייבים בבדיקת בטיחות לפי לתקן את הצו כ

 תקנים רשמיים, עדיין יחויבו בבדיקה וקבלת אישור טרום הייבוא בהיבט זה. 
 

חקיקת המשנה אשר לאורה פועל האגף לשימור אנרגיה כוללת היום אסדרה ייחודיות  :12סעיף 
ת ייחודית, שימוש בשיטת חישוב ייחודית וכדומה. על מנת לישראל, לרבות אימוץ תקינה ישראלי

להתאים את דרישות חוקיות היבוא שחלות על מוצרי צריכה חשמליים המיובאים לישראל, לדרישות 
 האיחוד האירופאי, נדרש לבצע תיקונים בחקיקת המשנה כמפורט להלן:

חישוב, למעט רף צריכת אימוץ עקרונות הדירקטיבות האירופאיות הרלבנטיות, לרבות שיטת ה .א
 האנרגיה המרבית, אשר יקבע בתקנות.

 לעניין שיטת הבדיקה, וביטול ההפניות לתקנים הישראלים הייחודיים. IEC-תקני ארגון האימוץ  .ב

 חקיקת המשנה הרלבנטית מצוינת בגוף ההחלטה.
 

לטה זו מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יהיה הממונה על יישום הח :13סעיף 
על התקדמות הצעדים הנגזרים מהחלטה  שהנושא נמצא בתחום אחריותהוידווח לוועדת שרים וידווח 

 זו, בכל שישה חודשים.
 

בחינת שוק מוצרי הצריכה החשמליים מעידה כי השוק מאופיין בריכוזיות. כך, נתח השוק  :14סעיף 
זאת כאשר החברה הדומיננטית , בדומה לשוק המזון. 40%-החברות הגדולות בשוק הינו כ 4של 

לציה הקיימת ליבוא מוצרי חשמל, אשר ו. ריכוזיות זו, נגרמת בין היתר, בשל הרג16%-שולטת בכ
להחלטה זו. מעבר לכך, שוק זה מתאפיין באינטגרציה אנכית. כך  5-9נה בהתאם לסעיפים ותש

ות מובילות למוצרי לדוגמא, חברה המייבאת מספר מותגים, היא גם הבעלים של רשתות קמעונאי
חשמל. מצב זה מעלה חשש לדחיקת מתחרים החוצה, ובפרט שחקנים קטנים ובינוניים. לאור זאת, 

פות מנכ"ל משרד הכלכלה מוצע להקים צוות בראשות הממונה על התקציבים או נציגו, ובהשתת
ברת הממונה על ההגבלים העסקיים, או מי מטעמם, לשם בחינת כלים נוספים להגו והתעשייה

התחרותיות בשוק מוצרי הצריכה החשמליים. הצוות ידון בחסמים המגבילים את התחרות בשוק, 
לרבות האינטגרציה האנכית הקיימת בשוק, בדרכים להסיר את החסמים ובכל נושא אחר הנדרש 

. 2017להגברת התחרות בשוק. הצוות יגיש את מסקנותיו לשר האוצר עד סוף הרבעון הראשון לשנת 
 צר יהיה רשאי להאריך מועד זה.שר האו

 נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

 חוקיות לדרישות ווהתאמת בשווקי התמרוקים ומוצרי הצריכה החשמליים הרגולטורי המודל שינוי
ם של מוצרי היבוא בהליך העודפות העלויות את להפחית צפויים, האירופאי באיחוד הנהוגים היבוא
ת בשוק זה ולהפחית את רמת המחירים לצרכן הסופי. השינוי צפוי להביא , ובכך לתרום לתחרואלה

בנוסף, הרחבת שקיפות המחירים תאפשר לחסכון שנתי ממוצע למשק בית בהיקף של מאות שקלים. 
לצרכנים לבצע השוואה רחבה יותר של המוצרים הנמכרים ובין החנויות, כך שיוכלו לבחור לקנות את 

 תר. המוצרים במחיר הזול ביו

 תקציב 
 המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו יסוכמו בין אגף התקציבים במשרד האוצר והמשרד הרלבנטי.
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 שינוי מבני בענף התקינה

 מחליטים

שעניינה "הגברת התחרותיות והפחתת יוקר  2012בינואר  29מיום  4191בהמשך להחלטת ממשלה מס' 
הגברת התחרותית והפחתת יוקר , שעניינה "2013במאי  13מיום  160החלטת ממשלה מס'  המחייה",

הגברת שעניינה " 2014בדצמבר  11מיום  2318", החלטת ממשלה מס' המחייה בתחום התקינה
 2016באפריל  3מיום  1366", החלטת ממשלה מס' התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא

הגביר את התחרות במשק הישראלי ל במטרהציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים", ושעניינה "ייעול הרגול
ולהפחית את הריכוזיות על ידי הסרת חסמי סחר והתאמת התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית 

 לקדם את הצעדים הבאים: 

 ואימוץ תקינה בינלאומית התקינה ועדות הרכב איזון

 ( כדלקמן:החוק או חוק התקנים - , )להלן1953-תשי"גלתקן את חוק התקנים  . 1

-בין בתקינה הקבועמ מסוימים טרם הכרזה על תקן כרשמי, היה ומכיל התקן שינוייםשלקבוע  . 2
 –)להלן  בלבד האוצר ושר והתעשייה הכלכלה שרראש הממשלה,  הסכמתתידרש  לאומית,
 (.השרים

 חוק.הרכב הוועד הפועל, אופן בחירתו, תקופת כהונתו וסמכויותיו ייקבעו ב . 3

 בוועד הפועל יהיו חברים כדלקמן: . 4

 (, אשר ימונה על ידי שר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר;המכון –ראש מכון התקנים )להלן  .א

הממונה על  –נציגי ממשלה: הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן  חמישה .ב
 המנהל נציגא, (, נציג המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה הבקי בתחום היבוהתקינה
או הכלכלה; נציג אגף התקציבים  הרגולציה בתחום הבקי הממשלה ראש משרד של הכללי

 .האוצר משרד נה המנהל הכללי שלשימ האוצר ממשרד נוסף עובדבמשרד האוצר ו

שלושה נציגי צרכנים: נציג רשות ההסתדרות לצרכנות, נציג המועצה הישראלית לצרכנות  .ג
 ולסחר הוגן; ונציג הרשות להגנת הצרכן

המועצה להשכלה תמנה ש, בישראל גבוהה להשכלה במוסד בכיר אקדמי סגל אנשי ארבעה .ד
 ;גבוהה

שני נציגי נשיאות הארגונים העסקיים, אשר אחד מהם הוא נציג התאחדות התעשיינים  .ה
  ;הארץ בוניהתאחדות  נציגבישראל והשני הוא 

 ; איגוד לשכות המסחר נציגי שני .ו

, שהם אנשי משק וכלכלה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לתחומי נציגי ציבור שלושה .ז
 . פעילות המכון

נציגי הציבור ימונו על ידי שר האוצר ושר הכלכלה מתוך רשימת מועמדים שעליהם  (1
 תמליץ ועדה לאיתור מועמדים שימנו השרים כדלקמן: 

 האוצר ושר הכלכלה ימונה בידי שרש יהיה שופט בדימוס ראש הוועדה-יושב
 והתעשייה;
 ;והתעשייה כלכלהשר החבר שימנה 
 . שר האוצרחבר שימנה 

ו על ידי יקבע לאיתור המועמדים קריטריוניםתנאי הכשירות לחברי ועדת האיתור וכן ה
 .המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה והממונה על התקציבים במשרד האוצר

 ות הוועד הפועל.נציג רשות ההגבלים העסקיים יוזמן כמשקיף קבוע לישיב . 5

 לא, הפועל בוועד לחברים המסחר לשכות ואיגוד העסקיים הארגונים נשיאות, הציבור נציגי מינוי . 6
 .לקיומו, לסמכויותיו ולתוקף החלטותיו תנאי יהווה

. על אף האמור, שר הכלכלה והתעשייה שנים ארבע יהיה הפועל הוועד חבריהכהונה של  משך . 7
 ארבע שנים.  ת ראש המכון לתקופת כהונה נוספת בתושר האוצר יהיו רשאים למנות א

 סמכויותיו של הוועד הפועל יהיו כדלקמן: . 8
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לבצע את כל הפעולות הנתונות בסמכותו של המכון, למעט הפעולות אשר לפי החוק נתייחדו  .ח
 כל אורגן אחר של המכון;של  ולסמכות

 ;לקבוע את המדיניות הכללית של המכון .ט
 המכון ואת תקן עובדיו;לאשר את התקציב השנתי של  .י

 לנהל את רכוש המכון ולפקח עליו; .יא
 לעקוב אחרי הגשמת המדיניות, התכניות והתקציבים של המכון; .יב
 לאשר תחומי פעילות חדשים של המכון; .יג
 במוסד להשכלה גבוהה הבכירמנציגי אנשי הסגל האקדמי לסגן ראש המכון, אחד למנות  .יד

 של ארבע שנים.לתקופת כהונה בוועד הפועל, 

לקבוע את תנאי השכר והעבודה של המנהל הכללי, סגני המנהל הכללי, מנהלי אגפים,  .טו
 על הממונה ובאישור, המבקר הפנימי ונושאי תפקידים בכירים כפי שיחליט הוועד הפועל

 ;האוצר במשרד והסכמי עבודה השכר
 ;ןבמכו לאשר על פי המלצת המנהל הכללי של המכון, את מינויים של הפקידים הבכירים .טז
 לאשר את הדו"חות הכספיים של המכון; .יז
 לאשר מתן הלוואות והפקדת כספים החורגים מהמהלך הרגיל של עסקי המכון; .יח
, בהתאם למנות ועדה קבועה או ארעית, למנות את היושב בראשה ולקבוע את סמכויותיה .יט

  להחלטה זו; 

 .זו החלטה מתוקף נוספות סמכויות .כ
 אחד נציג, המכון שב ראש"י ועדת איתור שתורכב מיומכון התקנים ימונה ע המנהל הכללי של . 9

המועמדים יאותרו לפי קריטריונים  בוועד הפועל. משרד האוצרוהתעשייה ונציג  משרד הכלכלהמ
הממונה על התקציבים המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה ושיקבע ראש המכון בהסכמת 

)ג( לחוק -)ב( ו37הכשירות בסעיף  על מינוי המנהל הכללי לעמוד בדרישות. במשרד האוצר
(, והוא ייעשה לאחר התייעצות עם חוק החברות –)להלן  1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות; למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע 
 עד הפועל.במכון, לרבות גיבוש תכניות עבודה במכון, והוא יהיה נתון לפיקוח הוו

 התקציב השנתי של מכון התקנים יובא לאישור שר האוצר. . 10

תכניות העבודה השנתיות של המכון יאושרו על ידי שר הכלכלה והתעשייה, כך שהן יתאמו את  . 11
 מדיניות הממשלה.

 ב בחוק התקנים וסמכויותיה כדלקמן:8לשנות את הרכב ועדת האימוץ כמשמעה בסעיף  . 12

 הרכב ועדת האימוץ יהיה: .א

 ונה על התקינה, והוא יהיה היושב ראש;הממ (1

 ;האוצר במשרד התקציבים אגף נציג (2

להחלטה זו, בהתאם להחלטת  (3)ב3נציג אחד מבין נציגי הצרכנים כאמור בסעיף  (3
 המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה.

מהמכון וכן תהיה רשאית להזמין לישיבותיה משקיף אחד  הוועדהכי  לקבוע (א
נציג  ואמשקיף אחד שהו נשיאות הארגונים העסקייםיג נצ ואשהמשקיף אחד 

 .איגוד לשכות המסחר

שר הכלכלה והתעשייה יהיה רשאי להנחות את ועדת האימוץ למנות ועדת  (ב
מומחים אשר תוכל לבצע הסרה של תנאים ייחודיים למדינת ישראל מתקנים 

ים, ישראלים המובאים לאישור שר הכלכלה והתעשייה או מתקנים רשמיים קיימ
לאומית או תקינה אשר נוהגת בקרב המדינות המפותחות -כך שיתאימו לתקינה בין
ולהגיש  ,העברית לשפהלאומית -בין תקינה לתרגם או ,עם שווקים משמעותיים

את התקן לשר הכלכלה והתעשייה. השר יהיה רשאי להכריז על התקן, כולו או 
 חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי. 

 נציגיחברים בייצוג שווה  יהיו, לעיל( 3) קטן סעיף ילפמומחים  ועדת בהרכב (ג
 ועדת ידי על קבעויי הוועדה עבודת סדרי. ויבואנים יצרניםממשלה, צרכנים, 

 .והתעשייה הכלכלה שר באישור האימוץ

,  1991-לקבוע כי הרכב ועדת התיאום כהגדרתה בכללי התקנים )עיבוד תקנים ישראלים(, התשנ"א . 13
 כך שלהרכבה יתווסף כחבר נציג איגוד לשכות המסחר. ייקבע בחוק התקנים, 
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התנאים הבאים יחולו לגבי כלל הוועדות המרכזיות, הוועדות הטכניות, ועדות המומחים וכל ועדה  . 14
 ארעית אחרת שתקום במכון:

 יו"ר וסגן יו"ר ועדה מרכזית ייקבעו על ידי הוועד הפועל. .א

 דה המרכזית, באישור הוועד הפועל.יו"ר וסגן יו"ר ועדה טכנית ייקבעו על ידי הווע .ב

 יו"ר וסגן יו"ר ועדת מומחים ייקבעו על ידי ועדה טכנית, באישור הוועדה המרכזית. .ג

 יהיה אחד מאלה: הוועדה"ר יו וסגןיו"ר הוועדה  .ד

בהווה או בעבר, אשר אינו נמצא  בישראל גבוהה להשכלה במוסד בכיר אקדמי סגלאיש  (1
פועלים בתחום התקינה של הוועדה הרלבנטית, בקשרים עסקיים עם גורמים במשק ה

 לפחות בשנתיים שקדמו למינויו.

(, בהיעדר איש סגל אקדמי בכיר כאמור בסעיף א', 3)-( ו2יג)1על אף האמור בסעיפים  (2
הוועד הפועל יהיה רשאי למנות יו"ר ועדה או סגן יו"ר ועדה שמתקיימים בו תנאי 

הממשלתיות, ובתנאי שאינו נמצא א לחוק החברות 16הכשירות הקבועים בסעיף 
בקשרים עסקיים עם גורמים במשק הפועלים בתחום התקינה של הוועדה הרלבנטית, 

יכלול  ת הועד הפועל לפי סעיף זה,חוקי להחלט מנייןלפחות בשנתיים שקדמו למינויו. 
מחברי הוועד  עשר-דאחשל והחלטה כאמור תתקבל ברוב נציגי ממשלה,  2לפחות 

ככל שלא התקיים מניין חוקי או שלא אושר המינוי ברוב הנדרש בשתי  .הפועל לפחות
מנכ"ל משרד  ו על ידיאישורכפוף לבהצבעות רצופות, ימונה יו"ר ועדה ברוב רגיל, 

 הכלכלה והתעשייה.

לבטל את מינויו של יו"ר או סגן יו"ר לוועדה מרכזית, ועדה טכנית הוועד הפועל יהיה רשאי  .ה
מניין חוקי  ארעית אחרת, בהתאם לתנאים שייקבעו בתקנון המכון.ועדת מומחים או ועדה 

 עשר-דאחהחלטה כאמור תתקבל ברוב של נציגי ממשלה, ו 2להחלטה זו יכלול לפחות 
 מחברי הוועד הפועל לפחות.

וכן יו"ר או סגן יו"ר ועדה  כאמור ()א(4()גי)1לפי סעיף  ושימונוסגן יו"ר ועדה  ועדה"ר יו .ו
 יהיו זכאים ,(ה()7()גי)1שהינם נציגי הגופים כאמור בסעיף  (ב()4()גי)1שימונו לפי סעיף 

 ק.שייקבעו בחו כלליםבהתאם ל גמולל

 נציגי הגופים הבאים:ועדה יכהנו  בכל, הראש יושב וסגן הראש יושב מלבד .ז

 ;נציגי הממשלה שני (1

 שני נציג צרכנות; (2

 ;העסקיים הארגונים נשיאותנציג  (3

 ;המסחר לשכות איגודנציג  (4

ובלבד שאינם נמצאים בקשרים עסקיים עם גורמים  המכון ראש נהשימנציגי ציבור  ניש (5
במשק הפועלים בתחום התקינה של הוועדה הרלבנטית, לפחות בשנתיים שקדמו 

 למינויים;

 .מכון לא ישמשו כחברי ועדהה עובדי .ח

 וסגן"ר ויניתן יהיה למנות , משך הכהונה של חברי הוועדות יהיה ארבע שנים. על אף האמור .ט
 בת ארבע שנים.  לתקופת כהונה נוספת ועדה"ר יו

נציג מחברי הוועדה, מתוכם  הבעשועדות יכלול לפחות קבלת החלטות בומניין חוקי ל .י
בהן לא ש. ככל שיתקיימו שתי ישיבות רצופות וכן יו"ר הוועדה או סגנו ממשלה אחד לפחות

והמניין החוקי יעמוד על  השלישיתבישיבה  ונכח נציג ממשלה, תוכל הוועדה להצביע בהעדר
 חמישה חברי ועדה ובהם יו"ר הוועדה או סגנו.

קבוע תהיה רשאית ל , באישור ועדה מרכזית,טכנית ועדה( לעיל, 7על אף האמור בסעיף קטן ) .יא
ופים המנויים הגלכל  לפחות אחד נציג שיהיה ובתנאי, שמינתה המומחים ועדת הרכבאת 

 ( לעיל.7בסעיף קטן )

( יכלול 11החוקי לקבלת החלטות בוועדת מומחים שהרכבה ייקבע לפי סעיף קטן ) המניין .יב
לפחות מחצית מחברי הוועדה, מתוכם נציג ממשלה אחד לפחות וכן יו"ר הוועדה או סגנו. 

נציגי ממשלה, תוכל הוועדה להצביע  וככל שיתקיימו שתי ישיבות רצופות בהן לא נכח
וועדה ובהם  מחברי מחצית לפחות יכלולוקי יעמוד בהעדרם בישיבה השלישית והמניין הח

 .סגנויו"ר הוועדה או 

ישיבות הוועדות יהיו פומביות, וכל אדם יהיה רשאי להיות נוכח בישיבה של ועדה, ובתנאי  .יג
שנרשם מראש באתר האינטרנט של המכון. פרוטוקולים מפורטים של ישיבות הוועדות יהיו 
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ימי עסקים לאחר קיום  7ר האינטרנט של המכון עד פתוחים לעיון הציבור ויפורסמו באת
 הישיבה, בכפוף לכל דין.

שמות הנציגים בכל ועדה, מקום עבודתם הנוכחי וכלל מקומות העבודה הקודמים הרלבנטיים  .יד
 ימי עסקים מיום מינויים, בכפוף לכל דין. 14לנושא הוועדה, יפורסמו באתר המכון בתוך 

פרסום נושא דיון הוועדה, מועד ומיקום התכנסותה באתר תקנון המכון יכיל הוראות בדבר  .טו
ימי עסקים טרם מועד דיון  7האינטרנט של המכון. כמו כן ייקבע כי האמור יפורסם לפחות 

 הוועדה.

 יהיו כדלקמן: , אשרהמכון של הכללית מועצהסמכויות ה התקנים את בחוק לקבוע . 15

 ;רשאית להציע לוועד הפועל נושאים לדיון תהיה המועצה .א

פני שר הכלכלה והתעשייה, שר האוצר והוועד עמדתה בלהציג את רשאית  תהיה המועצה .ב
 סוגיות שונות הרלבנטיות לעבודת המכון. הפועל ב

. רשמי כתקןללא שינויים,  בינלאומית ינהתק לאמץ רשאי יהיהכי שר הכלכלה והתעשייה,  לקבוע . 16
 הקניין זכויותימוץ יהיה כפוף להסדרת שמדובר בתקן בינלאומי שנקבע על ידי גוף פרטי, הא ככל
 נשיאות, הצרכנים ארגוני של הנציגים. טרם האימוץ תבוצע התייעצות עם האמור הגוף מול

 הגופים מאחד עמדה נמסרה לא. הפועל בוועד המסחר לשכות ואיגוד, העסקיים הארגונים
קופה, כאילו קוימה עמו יום מהיום שפנה אליו השר בעניין, יראו, בתום אותה ת 21האמורים בתוך 

 חובת ההתייעצות.

-לתקן את חוק התקנים כך שבתקן שנקבע ע"י המכון, אשר אינו מבטא אימוץ מלא של תקינה בין . 17
לאומית וכולל תנאים ייחודיים למדינת ישראל, טרם חתימת שר הכלכלה ושרים נוספים רלוונטיים 

, יהיו רשאים כל משרד ממשלתי משנה בחקיקת כמחייב אימוצו טרם אולשם הפיכתו לרשמי, 
שהתקן נוגע לתחום סמכותו או משרד האוצר לבקש את חוות הדעת של רשות ההגבלים העסקיים 

בדבר השלכות התקן על רמת התחרותיות בענף שאליו נוגע התקן. ככל שתמצא לנכון, הרשות 
 ימים בפני השר.  30תהיה רשאית להגיש חוות דעת כאמור בתוך 

 
 וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא הגברת התחרות

 
לתקן את חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא על מנת לקדם את התחרות בבדיקות ההתאמה לתקן  . 1

 של מוצרים מיובאים, בהתאם לעקרונות אלה:

מעבדות פרטיות יהיו רשאיות לבצע בדיקות התאמה לתקן של מוצרים מיובאים לאחר  .א
-לאומי החבר בארגון הבין-הסמכת מעבדות או גוף ביןהסמכתן על ידי הרשות הלאומית ל

 (, וכן אישור מהממונה על התקינה. ILAC –)להלן  ILACלאומי להסמכת מעבדות 

מעבדות מוסמכות ומאושרות כאמור בסעיף קטן א' יוכלו לספק אישורי התאמה לתקן, הן  .ב
 המכס. בעת בדיקת דגם והן בעת בדיקות משלוחים הנדרשות לשם שחרור סחורות מ

הממונה על התקינה והרשות הלאומית להסמכת מעבדות יבצעו, בהתאם לסמכויותיהם,  .ג
 בקרה שוטפת על מעבדות מוסמכות ומאושרות, בהתאם למודל ניהול סיכונים. 

, בעילות התקינה על הממונה ידי על פרטיות מעבדות על כספי עיצום להטלת מנגנון קבעיי .ד
 .שייקבעו בחוק

שלפיהם יבצעו המעבדות בדיקות  מקצועיים ותנאים דרישות יקבע התקינה על הממונה .ה
התאמת  ם המכוןהבודקות מטע עבדותומ המכון מעבדות על בקרה יבצע וכן לטובין מיובא

יחולו גם על מעבדות אשר הוסמכו על ידי גוף  אלהותנאים  דרישות טובין לתקן החל עליו.
 .ILAC-בלאומי החבר -ןבי

שחרור למכס, שעניינם האישורים  העברת ,ולמשך שנתיים ,יקההחקתיקוני אישור  מיום .ו
 –)בסעיף זה  מעבדות פרטיות מוסמכות ומאושרותטובין שנבדק על ידי מהמכס של 

 עלזמן שלא יעלה  בפרקהתקנים,  מכון שלהמחשוב  מערכות באמצעות תתבצע (,האישורים
 האישורים העברת עתתבצ, מכן לאחר .פרטיתהמעבדה הממועד קבלת ההוראה מ שעתיים
  והתפעוליים. המשפטיים בכפוף לבדיקת ההיבטים וזאת, המכס מול ישירות

הנהלים הנדרשים לנושא בדיקות ההתאמה לתקן, לרבות נוהל  את יקבע התקינה על הממונה .ז
 משרד האוצר. ו, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, 401



 

71 

 17/07/2016 23:59:02 

"ר(, ת אישור)מתן  מיובאים טובין בדיקות בנושא 401"י מת לנוה –" 401 נוהלזו: " בהחלטה .ח
 .לעת מעת שמעודכן כפי

 על התקינה יהיה הגורם הבלעדי שיבצע את הפעולות המפורטות להלן:  הממונה .ט

אופן הבדיקות הנדרשות מהיבואנים, תדירות הבדיקות ותנאים נוספים בהתאם  קביעת (1
סלולים להחמרת או הקלת משטר הבדיקות לרבות מ ,זאתלהתנהלות היבואן לעניין זה. 

 על יבואנים; 

 ;יבואנים הצהרות בדיקת (2

לשחרור טובין למעבדות;  יבואנים ערבויותשימוש ב קביעת הוראות וכללים לעניין (3
לשם כך הממונה על התקינה יביא לאישור שר הכלכלה והתעשייה הוראות וכללים 

 והדרכים לחילוטה; בדבר גביית ערבות מיבואנים, תנאי הערבות, סכומה

 ;יבואנים בתלונות טיפול (4

 טיפול בתלונות של מעבדות פרטיות. (5

(, ייקבעו על ידי 'ש נספח –הוראות בדבר אופן בדיקת התאמת טובין לדרישות התקן )להלן  .י
הממונה על התקינה, בהתייעצות המכון, כלל המעבדות המוסמכות והמאושרות ונציגי ארגוני 

 נים. היצרנים, היבואנים והצרכ

, אלא אם קבע הממונה על הבאות הפעולות את לבצעלהמשיך  רשאי יהיה התקנים מכון .יא
 התקינה אחרת:

 2.6להוראה מס'  15הכולל "כמות קטנה", כמוגדרת בנספח  משלוח שחרור אישור מתן (1
הענקת פטור בהתאם לסעיף של המנהל הכללי במשרד הכלכלה והתעשייה, שעניינה 

 . י( לצו יבוא חופש2)ג()2

 הטובין על מידע לרבות, תאמה לתקןה בדיקות אודות מידע יכלול אשר מידע מאגר ניהול (2
 :הבאים לתנאים בכפוף, היבואן על או

על הטובין או על היבואן  המידע העברתקבע נהלים לעניין י התקינה על הממונה (א
כלל המעבדות הרשאיות לבצע  בין הנדרש לצורך ביצוע בדיקות התאמה לתקן

התאמה לתקן, לרבות ההיבטים המשפטיים הנובעים מכך, ובשים לב בדיקות 
 להבטחת התחרות ההוגנת בין המעבדות הפרטיות ומעבדות המכון.

 יהיה המכון שבידי היבואן על המידע כלבין השאר כי  יקבעוא'  סעיף לפי הנהלים (ב
 על מידע ,כן. כמו התקינה על הממונה ידי על אושרו אשר פרטיות למעבדות נגיש
יהיה נגיש למעבדות פרטיות אשר אושרו על יד הממונה  ,קיים מידע שעליהם טובין

 לבקשת יבואן המבקש לייבא את אותו המוצר. על התקינה, וזאת 

 . המידע מאגר ניהול על פקחהממונה י (ג

 ידי על לתקן ההתאמה בדיקות לביצוע תנאי יהווה לא במאגר המידע השימוש (ד
 .פרטיות מעבדות

 בין ההוגנת התחרות הבטחת לשם הסדרים בתקנות לקבוע רשאי יהיה תעשייהוה הכלכלה שר .יב
 .התקנים למכון פרטיות מעבדות

 
 כדלקמן: ולקבועב לפקודת היבוא והיצוא, 2 -א ו2יפים סע את לתקן . 2

 הגשת בין לבחור יוכל היבואןהחובה להגשת תצהיר תתאפשר גם הגשת הצהרה.  במקום .א
 .זו בהחלטה כמבוקש, הצהרה הגשת לבין בחוק היום לקבוע בהתאם, תצהיר

 הגשת הצהרה כאמור תתבצע במערכת מקוונת לפי כללים שיקבעו בחוק. .ב

תהיה עבירה פלילית.  לה שצורפו במסמכים לרבות בהצהרה שגוי או כוזב מידע מסירת .ג
אשר  לתאגיד₪  15,000-ו לעוסק ₪ 5,000של  בסךבהתאם,  ניתן יהיה להטיל עיצום כספי 

 כוזב או שגוי בהצהרה לרבות במסמכים שצורפו לה. מסרו מידע

 לבדוק הצהרות יבואנים.היחיד הממונה על התקינה יהיה הגורם המוסמך  לקבוע כי .ד

 

הרכב המסמכים  את המסמכים שעליהם תבוסס ההצהרה. בנהלים יסדירהממונה על התקינה  . 3
 :םויקבע בהתאם לעקרונות הבאי –הנדרשים יותאם לרמת הסיכון של המוצר 

 ההצהרה בגינם תתבסס על:  –אשר רמת סיכונם מוגדרת בינונית  מוצרים .א

בחו"ל  מעבדה או, בארץ מאושרת מעבדה של אישור לרבות דגם בדיקת אישור (1
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או גוף בינלאומי אחר שהוכר על ידי  ILAC-שקיבלה הסמכה מגוף בינלאומי החבר ב
 הממונה על התקינה, אשר הוכר על ידי הממונה על התקינה.

 לא ימנעו אפשרות של יבוא מקביל.  קבעוישיהנתונים או  המסמכים שאר (2

 ההצהרה בגינם תתבסס על: –אשר רמת הסיכון שלהם נמוכה  מוצרים .ב

בדיקת דגם לרבות אישור של מעבדה מוסמכת בארץ, או מעבדה בחו"ל שקיבלה  אישור (1
על ידי או כל גוף בינלאומי אחר שהוכר  ILAC-בינלאומי החבר בהסמכה מגוף 

 שהוכרה על ידי הממונה על התקינה.  מעבדה כל או, הממונה על התקינה

 הנתונים שיקבעו לא ימנעו אפשרות של יבוא מקביל. או  המסמכים שאר  (2
 

שעניינה "ייעול הרגולציה בדבר אכרזת  2016אפריל ב 3מיום  1366בהמשך להחלטת ממשלה מס'  . 4
 ם ולקבוע בו כדלקמן:לחוק התקני 8סעיף את תקנים רשמיים", לתקן 

לשם עדכונו של תקן ישראלי רשמי )שינויו, תיקונו או החלפתו( שמתבסס על תקינה  .א
לגבי מצרך  –בינלאומית או על הוראות הנוהגות במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים 

מסוים מן הסוג שמהותו או תהליך ייצורו מסורים בחוק לסמכותה של רשות מסוימת, לא 
השר שהתקן בתחום סמכותו(, אלא  –כמת שר הממונה על ביצוע אותו חוק )להלן תידרש הס

עם מנכ"ל המשרד או מנכ"ל  די בהיוועצות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה
 הרשות המוסמכת, לפי העניין. 

עודכן תקן בנסיבות האמורות בסעיף קטן)א( ובניגוד לדעתו של המנכ"ל האמור, יהיה רשאי  .ב
שהתקן בתחום סמכותו לנקוט באחד משני אלה: א( לבטל את רשמיות התקן. בקביעת  השר

ביטול הרשמיות של התקן הרשמי תידחה תחילתו של העדכון של התקן הרשמי לתקופה 
שתיקבע שתאפשר להחליף את התקן הרשמי בנורמה אחרת של המשרד הרלוונטי; ב( 

שמי בתחום סמכות של מספר שרים להעביר את המחלוקת להכרעת הממשלה. אם התקן הר
ואין ביניהם הסכמה על ביטול הרשמיות, תכריע בכך הממשלה לבקשת כל אחד מן השרים 
המוסמכים כאמור. למען הסר ספק, כל עוד אין הכרעה במחלוקת בין השרים כאמור, לא יחול 

 שינוי במצב הקיים.
 

 כללי
 

שנתית להתאמת כלל התקנים -תלתלהטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה לקדם תכנית  . 5
לאומית, כך שהם לא יכללו תנאים יחודיים למדינת ישראל. השארת תנאים -ןהרשמיים לתקינה בי

סבר המנכ"ל כי עבור תקן רשמי מסוים, יחודיים כאמור בתקן רשמי תהיה באישור השרים בלבד. 
ר שר הכלכלה והתעשייה לא קיים תקן בינלאומי מקביל לעניינו, לא יפעל לשנותו, וזאת באישו

משרד הכלכלה והתעשייה יציג את התכנית האמורה לוועדת של  המנהל הכלליושר האוצר. 
בלת החלטה זו, וכן קמ ימים 90 תוךב אחריותהשהנושא נמצא בתחום שרים ה ועדתולהשרים 

  . סיומהלחודשים ועד  שישהה בכל ביצוע התקדמותלוועדה על יגיש דיווח 
כלה והתעשייה לבצע את התיקונים הנדרשים בצו יבוא חופשי על מנת לפתוח להטיל על שר הכל . 6

ימים  60לתחרות את שוק בדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים, בהתאם להחלטה זו, בתוך 
 ממועד קבלת החלטה זו. 

לראש המכון המלצות לשינוי תקנון המכון והכללים את שר הכלכלה והתעשייה להגיש  להנחות . 7
 ימים מיום קבלת החלטת ממשלה זו.  90תוך בבהתאם לסעיפי החלטה זו  וא פועל,שלפיהם ה

ימים  60תוך ב זו החלטה סעיפי למימוש לפעול הכלכלה משרד המנהל הכללי של את להנחות . 8
 ממועד קבלת החלטה זו.

ידווח תוך שישה חודשים מיום קבלת החלטה זו  והתעשייה משרד הכלכלה המנהל הכללי של . 9
 אודות התקדמות יישום החלטה זו. אחריותהשהנושא נמצא בתחום רים שה ועדתול
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 דברי הסבר
 

 רקע כללי 

תקינה התחום  על( הינו הגוף הלאומי אשר אמון על פי חוק המכון -מכון התקנים הישראלי )להלן 
לשני תחומי פעילות מרכזיים:  עבודתווהבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים בישראל. ניתן לחלק את 

 .ןבדיקות התאמה לתק ביצוע( 2)-( קביעת תקנים באמצעות ועדות התקינה ו1)

 על המשק:  נרחבת, אשר הינם בעלי משמעות כלכלית נצביע להלן על הכשלים הנוגעים למכון התקנים

 שמבצע הגוף לבין התקנים את הכותב הגוף בין מסוימת הפרדה נפוצה שבעולם בעוד - התקינה ועדות
 כך בשל ,ראשיתמכון. ההגופים מביא לניגוד אינטרסים מובנה בהתנהלות  חודאי, הבדיקות את

 מהווה אשרבבדיקות ההתאמה לתקן,  המכון של יתרונו להבטחת ככלי לשמשיכולה  התקנים שקביעת
במסגרת דיוני הועדה להסרת בארץ ובעולם. מעבר לכך,  ו, על פני מתחריולהכנסותי המקור עיקר את

ידי הממשלה בהחלטה מס' -ות ביבוא )ועדת לנג(, אשר המלצותיה התקבלו עלחסמים והגברת התחר
 להגבלת כפרקטיקה גםמשמשים הישראלים התקנים , עלה כי 2014לדצמבר  11-מתאריך ה 2318

הן . מיובאים מוצרים מצד והן המקומית מהתעשייהובינוניים  קטנים מתחרים מצד הן, התחרות
עלו דוגמאות של  הקיימות בידי משרדי הממשלה,אות נוספות במסגרת דיוני הוועדה והן בדוגמ

 אשר מונח הינו", סויה, "חלב לדוגמא כךבשל הרכב ועדות התקינה.  מידה רבהב – התקינה כחסם סחר
 בשם המוצר את לסמן שיש נקבע, ותחתיו שנקבע הרשמי התקן לפיכיום לסימון על המוצר  אסור

 זה בתחום העוסקת הוועדה הרכב בחינת. העולם ברחבי הוגהנ לסימון בניגוד זאת". סויה"משקה 
במסגרת  מוצרי החלב. בשוק בישראל המובילה החברה של המזון טכנולוג הינו הוועדה"ר יו כי מגלה

 המתואר מצבדיוני הוועדה עלו דוגמאות בשווקים שונים המעידים על השימוש בתקינה כחסם סחר. ה
"ר הוועדה הקובעת את התקינה באותו שוק, סיווים הינו יו"ר או מס בשוקנציג מטעם חברה מובילה  בו

, גלידה, קפה, שימורי דגים ותה, וכן בתחומים וירקות פירות כגון במזון נוספים בתחומים נפוץ
לשם  .ומתכת עץ נגרות וכן עזר ציוד, מערכות לכיבוי אש, נורות ומנעוליםמעולמות תוכן אחרים כגון 

ועדות התקינה בתחום ויגה את דומיננטיות החברות המובילות במשק בהמחשה מצורפת טבלה המצ
 המזון:

 תפקיד ועדהוה שם

טכנית חלב  ועדה
 ומוצריו

של חברת מזון מהגדולות בישראל השולטת  מזון ראשי הוא טכנולוג יו"רה
 משוק החלב   50%-במעל מ

ועדה טכנית סלטים 
 וטחינה

מזון מהגדולות בישראל הוא מנהל איכות ובטיחות של חברת  יו"רה
 השולטת במעל לשליש משוק הסלטים

הוא טכנולוג המזון של חברת מזון מהגדולות בישראל השולטת  יו"רה ועדה טכנית גלידה 
 במותג הגלידה הנפוץ ביותר בישראל

ועדה טכנית קמח 
 ומוצריו

 הוא סמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת הלחם הגדולה בישראל  יו"רהסגן 

הוא הטכנולוג ראשי לתחום הקפה של חברת מזון מהגדולות  סגן יו"ר ת קפה ועדה טכני
 משוק הקפה 50%-בישראל השולטת במעל ל

ועדה טכנית פירות 
 וירקות 

משוק  70%-מנהל האיכות והבטיחות של חברה אשר מחזיקה בכ יו"רהסגן 
הירקות הקפואים בישראל )החברה נשלטת ע"י חברת המזון הגדולה 

 בישראל(

ועדה טכנית תה וצמחים 
 לחליטה 

היא טכנולוגית המזון של חברת התה הגדולה בישראל השולטת  יו"רהסגן 
 משוק זה 80%-בכ
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ועדה טכנית שימורי 
 דגים

משוק  40%-הוא טכנולוג הראשי של חברה שולטת במעל ל יו"רהסגן 
 שימורי הטונה.

כי אין לייצר, לייבא או לעשות שימוש  קובע 1953-חוק התקנים תשי"ג -בדיקות התאמה לתקן  ביצוע
במצרך שחל עליו תקן רשמי, אלא אם המצרך עומד בדרישות התקן. צו יבוא חופשי קובע כי מכון 
התקנים הוא הגורם הנותן אישור על עמידה בתקן רשמי לצורך הכנסת מוצר לישראל. הוראות החוק 

 בו הקיים המצב. עליהם החל הרשמי לתקן הטובין התאמתבדיקות  עליוצרות, הלכה למעשה, מונופול 
בסביבה נטולת תחרות מביא לפגיעה חמורה במגזר העסקי, בין היתר בשל ייקור  מתקייםמכון התקנים 

עלויות הבדיקות וכן רמת שירות נמוכה יחסית הכוללת התארכות משמעותית של הליך הבדיקות. מצב 
ת, בין היתר מצד יבואנים קטנים ובינוניים זה מהווה חסם יבוא משמעותי המונע את הגברת התחרו

בצורה  ותשנדחקים החוצה מן השוק בשל עלויות בירוקרטיות. עלויות אלה מושתות על הצרכן ותורמ
ישירה ועקיפה ליוקר המחיה במשק. בעקבות הצעת חוק של חה"כ רועי פולקמן, שמטרתה פתיחת 

משרדי בראשות משרד -בחן צוות בין מקטע בדיקות ההתאמה לתקן של מוצרים מיובאים לתחרות,
כתוצאה ממהלך זה. בין היתר מצא הצוות כי העלות המשקית  ותהכלכלה והתעשייה את התועל

, עליהם החל לתקן הטובין התאמתכתוצאה מקיומו של מונופול למכון התקנים על בדיקות  הישירה
והגדלת מגוון המוצרים  זאת ללא כימות העלויות העקיפות .בשנה ₪ מיליארד חצי במעל מוערכת

 הצפוי משינוי מצב העניינים הקיים.

 :ההחלטה סעיפי על הסבר להלן

לקבוע התאמת התקינה הרשמית לתקינה הבינלאומית. לצורך כך, מוצע ב עוסק זה סעיף: 1 סעיף
 לאומית,-בין בתקינה הקבועים מסוימים תנאים לשנות רשאי יהיה המכוןתקנים רשמיים,  לענייןש
. כמו כן, מוצעות מספר פעולות בלבד האוצר ושר והתעשייה הכלכלה שרראש הממשלה,  הסכמתב
בהרכב איזון הרכב הוועדות השונות העוסקות בתחום התקינה, וקביעת ההרכב בחוק. לשינויים ל

 –מספר עקרונות מרכזיים. ראשית, מתן ייצוג הולם לסקטורים הרלבנטיים להליך התקינה  הוועדות
נים, יבואנים והממשלה, לצד שילוב של אנשי אקדמיה ונציגי ציבור. בתוך כך, בראש צרכנים, תעשיי

בוועד הפועל היו"ר ימונה על ידי השרים, ובוועדות  -ועדה יכהן יו"ר אובייקטיבי ככל שניתן 
המקצועיות היו"ר וסגנו יהיו אנשי סגל אקדמי בכיר בהווה או בעבר, אשר אינם בקשרים עסקיים עם 

משק הפועלים בתחום התקינה של הוועדה הרלבנטית, לפחות בשנתיים שקדמו למינוי. זאת גורמים ב
כאשר בהיעדר איש סגל אקדמי בכיר בהווה או בעבר, ניתן יהיה למנות יו"ר או סגן יו"ר ועדה שאינו 
 איש סגל אקדמי בכיר, בכפוף לכך שהמינוי יהיה על ידי הוועד הפועל גם אם מדובר בוועדה טכנית או

בקשרים עסקיים עם גורמים במשק הפועלים בתחום התקינה של מצוי  מומחים, האדם הממונה אינו
 וכן צורך במניין חוקי כמצוין בהחלטה.  לפחות בשנתיים שקדמו למינוי הוועדה הרלבנטית

לצד קביעת ההרכב, מוצע לאמץ מניין חוקי מינימלי להחלטות הוועדות השונות. בתוך כך, על מנת 
יו"ר או סגן יו"ר ועדה שאינו איש אקדמאי בכיר, או לחלופין החלטה על ביטול מינוי של יו"ר לקבוע 

או סגן יו"ר ועדה במכון, יידרש מניין חוקי שיכלול לפחות שני נציגי ממשלה ותמיכה של שמונה חברי 
ניין חוקי ועד פועל לפחות. על מנת לשמור על איזון בהחלטות הוועדות האחרות במכון, יהיה צורך במ

שיכלול לפחות שישה חברי ועדה, מתוכם נציג ממשלה אחד לפחות. בשני המקרים, קיים מנגנון 
לקבלת החלטה במידה ולא ניתן להשיג מניין חוקי, כמפורט בהחלטה, על מנת שלא לפגוע בעבודת 

הפועל  המכון. מעבר לקביעת הרכב הוועד הפועל והמניין החוקי לקבלת החלטות, גם סמכויות הוועד
יקבעו בחוק ולא בתקנון מכון התקנים. לצד קביעת סמכויות הוועד הפועל, מוצע לקבוע גם את 
סמכויות המועצה הכללית, כגוף יציג הכולל  סקטורים רבים במשק, אשר יוכל להציע נושאים לדיון 

ועדות ולהביע עמדתו בפני השרים. עקרון מרכזי נוסף, הינו הגברת השקיפות בדיוני והחלטות הו
השונות. בתוך כך, מוצע כי בניגוד למצב הקיים כלל דיוני הוועדות המקצועיות יהיו פתוחים לציבור 
)בהרשמה מוקדמת(, יפורסמו פרטי נציגי הוועדות וכן יפורסמו פרוטוקולים של הישיבות. הרכב 

החוקי  מפורט של הוועדות והאורגנים השונים הרלבנטיים בתחום התקינה, סמכויותיהם והמניין
 לקבלת החלטה מפורטים בגוף ההחלטה.

עדת לוו ינתןבמטרה להביא להתאמת התקינה הישראלית לתקינה בינלאומית, מוצע כי ת :2סעיף 
-ב' לחוק התקנים ותפקידה לבחון את השינויים בתקנים הבין8הוקמה מכוח סעיף אשר  ,אימוץה

ועדת מומחים אשר תוכל לבצע הסרה , הסמכות למנות לאומיים שאומצו כתקנים ישראליים רשמיים
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לאישור השר ללא  אישור שר הכלכלה והתעשייה, ולהגישול חודיות מתקן ישראלי המובאשל סטיות יי
הסטיות. בנוסף, ככל שמדובר בתקן בינלאומי ללא שינויים, מוצע להקנות לשר הכלכלה והתעשייה את 

בכפוף להסדרת זכויות הקניין רלבנטיים, הסמכות לאמצו כתקן רשמי, לאחר להתייעצות עם הגורמים ה
ככל שקיים צורך לתרגמו  וללא הצורך בבחינתו בוועדות מכון התקנים.מול הארגון שבבעלותו התקן, 

  לעברית, יוכל השר להנחות את ועדת האימוץ למנות ועדת מומחים לשם כך.

משלתי לבקש את חוות תחרותיות מוצע לאפשר לכל משרד מ-על מנת למנוע פרקטיקות אנטי :3סעיף 
הדעת של רשות ההגבלים העסקיים בדבר השלכות תקן על רמת התחרותיות בענף שאליו נוגע התקן, 
טרם הפיכת תקן לרשמי או אימוצו כתקן מחייב בחקיקת משנה. סעיף זה, יחול על תקנים אשר אינם 

בכוונתה להגיש חוות  מבטאים אימוץ מלא של תקינה בינלאומית. הרשות תהיה רשאית להודיע כי אין
 דעת מטעמים שיירשמו.

לתחרות בדיקות הטובין לתקן החל עליו  שוק תיחתסעיף זה עוסק בפעולות הנדרשות לפ :4ף סעי
ידי משרדי הכלכלה, האוצר -ומבוססים בעיקרם, על עבודת מטה ממשלתית אשר התבצעה על
צועית על ידי הרשות הלאומית והמשפטים. השינוי המרכזי המוצע הוא כי מעבדות אשר הוסמכו מק

, ואושרו על ידי ILACלהסמכת מעבדות או גוף בינלאומי החבר בארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות 
הממונה על התקינה, יוכלו לבצע את הבדיקות הנדרשות לשם ייבוא טובין, אשר נעשות היום על ידי 

 מכון התקנים בלבד. 

פעולות רגולטוריות, כזרועו של הממונה על התקינה במשרד בנוסף, מכון התקנים מבצע כיום גם מספר 
הכלכלה והתעשייה. בשל פתיחת השוק לתחרות, ועל מנת לא להקנות למכון יתרון על פני מתחרותיו, 
נדרש להעביר חלק מסמכויות אלה אל הממונה על התקינה או לחלופין ליצור מתווה מאוזן עבור כלל 

 וט שלהלן.המעבדות )לרבות המכון( לפי הפיר

קביעת הנהלים  הפעולות הבאות אשר בוצעו על ידי מכון התקנים יבוצעו על ידי מינהל התקינה בלבד:
; קביעת מסלולים להחמרת משטר הבדיקות (401הנדרשים לנושא בדיקות ההתאמה לתקן )לרבות נוהל 

ל היבואנים; על היבואנים, לרבות מסלול "מפרי אמון"; קביעת מסלולים להקלת משטר הבדיקות ע
 בדיקת הצהרות יבואנים; טיפול בערבויות יבואנים וכן  טיפול בתלונות יבואנים.

לתקן אשר על בסיסו מתבצעת הבדיקה שמטרתה לקבוע אם הטובין מתאים לדרישות נספחי ש' ) נספח 
ל בפורום בראשות הממונה על התקינה, אשר יכלול את המכון ואת כל (, יקבעוחלק או כל סעיפי התקן

זאת המעבדות המוסמכות והמאושרות, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים. 
 מחלוקות יובאו להחלטת וועדת הערר.כאשר 

מכון התקנים יוכל להמשיך לבצע את פעולות הבאות: מתן אישור שחרור הכולל "כמות קטנה"; ניהול 
לרבות מידע על הטובין או על היבואן בכפוף מאגר מידע אשר יכלול מידע אודות בדיקות היבוא, 

תחרותיות או הקניית יתרון למכון -לתנאים האמורים בגוף ההחלטה, אשר נועדו למנוע פרקטיקות אנטי
על פני מעבדות מתחרות.  ככל שמכון התקנים יפר את האמור, הממונה על התקינה יהיה רשאי להטיל 

ו כן, שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה יוכלו לאשר עיצום כספי על המכון בהתאם לסמכויותיו. כמ
בצו העברת סמכויות ופעילויות שנותרו בידי מכון התקנים, לכל גוף שימצאו לנכון, לרבות מעבדות 

 פרטיות.

כמו כן מוצע בסעיפים אלו להסדיר את יכולת הפיקוח והבקרה של הרשות להסמכת מעבדות והממונה 
יה על המעבדות אשר יכנסו לשוק. בנוסף, מוצע להקים ועדת ערר על התקינה במשרד הכלכלה והתעשי

 שתדון בתלונות יבואנים או מעבדות פרטיות. 

לחוק התקנים, ובו תיקון עקיף לפקודת היבוא  10התקבל בכנסת תיקון  2013באוקטובר  :6-5 סעיפים
הגשת תצהיר של  והיצוא, שקובע כי ברירת המחדל להסדרת יבוא טובין שעליהם חל תקן רשמי תהיה

יבואן. הטובין שלגביהם חלה חובת התאמה לתקן רשמי ממוינים לארבע קבוצות, כאשר החובה 
 )בדיקת דגם ומשלוח(.  3)בדיקת משלוח( ובקבוצה  2להגשת תצהיר חלה על הטובין בקבוצה 

הקבוצות אלף תצהירים למכון התקנים. כיום לפי החלוקה בין  100 -בשנתיים האחרונות הוגשו יותר מ
. מהתקנים הרשמיים מחייבים הגשת תצהירים בהתאם לכללים האמורים 45% -יותר מ –של הבדיקה 

 הגשת תצהיר המחייבת חתימת עורך דין מאריכה את משך התהליך ומייקרת אותו. 

כי במקום חובת היבואן  בהתאם למדיניות הממשלה להפחית את הנטל הבירוקרטי, מוצע לקבוע
בר התאמת הטובין לתקן רשמי החל עליו תחול על היבואן חובת הצהרה לענייו זה. להמצאת תצהיר בד
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שנתמך במסמכים שמהם יכול היבואן  הצהרתו של היבואן כאמור תהא מבוססת  על "תיק מוצר לדגם"
לבסס את הצהרתו. נוסח ההצהרה ותיק המוצר לדגם והמסמכים התומכים לו ייקבעו בהנחיות הממונה 

א)ה( לפקודת היבוא והיצוא ויהיו בהתאם לקבוצת הסיכון אליה משויך 2לפי סעיף  בהתאם לסמכותו
הטובין. הכל בהתחשב ברמת הסיכון של המוצר, שתיקבע בהתאם לכללים המקצועיים המקובלים 

ע אודות הטובין שיאפשר ליבואן לבסס את הצהרתו. דבעולם. המידע אשר יכיל תיק המוצר יהיה מי
 מקביל. דרש בתיק המוצר יש לבדוק כי המידע הנדרש אינו מונע יבואבעת הגדרת המידע הנ

שעניינה "ייעול  2016לאפריל  3-מיום ה 1366החלטת ממשלה מס' ב 1סעיף ל: בהמשך 7 סעיף
בהליך עדכונו של תקן מוצע לתקן את חוק התקנים כך ש הרגולציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים",

ינויו(, כאשר תקן רשמי זה מתבסס על תקינה בינלאומית או על ישראלי רשמי )תיקונו, החלפתו או ש
שר הכלכלה והתעשייה לא יידרש , הוראות הנוהגות במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים

אלא די בהיוועצות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה  אחר שהתקן בתחום סמכותו, להסכמת שר
לפי העניין. יודגש כי לא מוצע שינוי בהליך קביעתו  עם מנכ"ל המשרד או מנכ"ל הרשות, והתעשייה

או ביטולו של תקן כרשמי, שבמקרה זה תהיה החלטת שר הכלכלה והתעשייה תהיה טעונה הסכמת 
 השר שהתקן בתחום סמכותו, בהתאם למצב הקיים כיום.

דכון בשל השינוי המוצע, וויתור על הדרישה לקבל את ההסכמה של  השר שהתקן בתחום סמכותו בע
)שינוי, תיקון והחלפה( של תקן רשמי, והסתפקות בהתייעצות הממונה על התקינה עם מנכ"ל המשרד 
או הרשות, לפי העניין, ונוכח  הצורך  להבטיח את אחריותו של השר שהתקן בתחום סמכותו 
והאפשרות כי שינויים בתקן הרשמי לגבי מוצר שבתחום סמכותו עשויים להשפיע על הסדרים 

מוצע לאפשר לשר המוסמך לבטל את רשמיותו של התקן  –ם על ידו והוראות הניתנות על ידו הקבועי
הרשמי החל על המצרך. זאת, במקרה בו עודכן התקן בניגוד לעמדת המנכ"ל  כפי שזו נמסרה לממונה 

 על התקינה. 

בשאלת  במקרה שבו תקן רשמי הוא  בתחום סמכותם של מספר שרים, יתכן שלא תהיה ביניהם הסכמה
ביטול רשמיותו של התקן הרשמי. לפיכך, מוצע כי תיקון החקיקה האמור יכלול גם הליך להכרעת 
סכסוכים בין השרים שהתקן בתחום סמכותם, באמצעות הכרעה של הממשלה לבקשת כל אחד מן 

 השרים שהתקן בתחום סמכותם.   

 

להטיל על בינלאומית, מוצע  על מנת לפעול להתאמת התקנים הרשמיים הקיימים לתקינה :8סעיף 
שנתית להתאמת כלל התקנים הרשמיים לתקינה -מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה לקדם תכנית תלת

לאומית, כך שהם לא יכללו תנאים יחודיים למדינת ישראל. השארת תנאים יחודיים כאמור בתקן -ביו
י מסוים, לא קיים תקן במידה וסבר המנכ"ל כי עבור תקן רשמרשמי תהיה באישור השרים בלבד. 

בינלאומי מקביל לעניינו )לדוגמא בשל כך שמדובר בהמצאה ישראלית(, לא יפעל להתאימו באישור 
משרד הכלכלה והתעשייה של  המנהל הכללישר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר. המנהל הכללי כי 

נייני חברה וכלכלה ועדת השרים לעלויציג את התכנית האמורה לוועדת השרים לענייני רגולציה או 
חודשים ועד  שישהה בכל ביצוע קבלת החלטה זו, וכן יגיש דיווח על התקדמותמ ימים 90 תוךב
  . סיומהל

 

סעיפים אלו מנחים את משרד הכלכלה והתעשייה ומכון התקנים לבצע את השינויים  :12-9 פיםסעי
י מנכ"ל משרד הכלכלה הנדרשים בחקיקת המשנה, כך שתתאים לאמור בהחלטה זו, וכן קובעים כ

 יה האחראי למימוש סעיפי החלטה זו.והתעשייה יה

 
 נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

 
 היתר ביןתחרות, ה הגברת אתנע ומהחסם יבוא משמעותי  יםמהוו התקנים במכון הקיימים הכשלים

 אלה עלויות. תבירוקרטיו עלויות בשל השוק מן החוצה שנדחקים ובינוניים קטנים יבואנים מצד
פתיחת שוק בדיקות הטובין  יוקר המחיה במשק.ל ועקיפה ישירה בצורה ותורמים הצרכן על מושתות

זאת ללא כימות התועלת הצפויה ₪. חצי מיליארד כלתקן החל עליו, צפויות להביא לחסכון משקי של 
ת מול מדינות ליצוא הישראלי, שמושפע אף הוא ממשטר בדיקות היבוא הנהוג בארץ, בשל ההדדיו

 היעד.
פתיחת השוק לתחרות יחד עם איזון הרכב ועדות התקינה, צפוי להביא להגברת הסחר למשק, להפחתת 

 בשנה₪ הריכוזיות והגברת התחרות במשק. אלה צפויים להביא לחיסכון משקי של מאות מיליוני 
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 תקציב

 האוצר והמשרד הרלבנטי. המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו יסוכמו בין אגף התקציבים במשרד
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו יסוכמו בין אגף התקציבים במשרד האוצר והמשרד הרלבנטי

 
 סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 
 ההיבט המשפטי

ם קיים צורך בתיקון/ייזום חקיקה חדשה. במידה ואין נתונים יש למחוק את ]פירוט רק במקרים בה
 הכותרת[
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 חסכון וסיוע לעצמאים

 מחליטים

 העצמאים לאוכלוסיית סיועשעניינה " 2015 באוגוסט 5מיום  363בהמשך להחלטת ממשלה מס' 
ם מכוח החלטת משרדי אשר הוק-הבין המקצועי הצוות ולמסקנות", אבטלה למצב נקלעים אשר במשק

 :הבאים החקיקה תיקוני את לבצע, 2016 אפריל חודשלשר האוצר ב הוגשוהממשלה האמורה ו

 בחוק את החובה של עצמאים להפריש לחיסכון פנסיוני בהתאם לעקרונות אלה:  לעגן . 7

 חלק על 4.45%על שיעור של  תעמודחובה מתוך ההכנסה החייבת של העצמאי  הפרשת .א
 השכר חלק על 12.55%שיעור של  עלבמשק ו הממוצע השכר ציתמחהשכר שאינו עולה על 

 הממוצע במשק.  לשכר ועד במשקהשכר הממוצע  מחציתעל  שעולה

 מההפקדה 1/3. על אף האמור, תגמולים כרכיב הכספים יסווגו, החיסכון כספי הפקדת במועד .ב
בסעיף  שקבועה אבטלה במצב המשיכה לתקרת בכפוף, אבטלה למצבי ייעודי לרכיב יסווג

 קטן )ה(.

)ד(, יהיה זכאי למשוך את  קטןבו תנאי הזכאות שקבועים בסעיף  מתקיימיםש עצמאי .ג
 )ה( כסיוע במצב אבטלה.  קטן בסעיףהסכומים שמפורטים 

"עצמאי במצב אבטלה" יוגדר מי שקיבל אישור ממס הכנסה למשיכת כספים מקופת הגמל,  .ד
 :אלה כללאחר שפקיד שומה בדק כי עמד ב

" )העסק מסווג כ"לא 06" -ישור ממס ערך מוסף כי תיק העוסק שלו מסווג  כסיפק א (1
 פעיל"(.

 " )העסק מסווג כ"לא פעיל"(, 96" -תיק העוסק שלו במס הכנסה מסווג כ (2

תיים מתוך שלוש שנות המס, נהפריש בשיעורים הנדרשים לפי החוק, במשך ש הוא (3
", כאמור בסעיף קטן )ב( 96שלפני שנת המס בה נקבע כי תיק העוסק שלו מסווג "

 )תקופת אכשרה(.

שקבועים בסעיף קטן )ד(, והעביר את האישורים הנדרשים לקופת  הזכאות בתנאי שעומד פרט .ה
עד לפעמיים במשך כל ימי חייו, בכפוף לבדיקת קופת הגמל כי הגמל, יהיה זכאי למשוך 

 לא יעלה על הנמוך מבין אלה:  יכהמשלהסכום 

 ייעודי למצבי אבטלה.  הסכום אשר הופקד לרכיב (1

כספים מתוך הרכיב למצבי משך עובד ₪.  12,230מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול  (2
 . ₪ 12,230, מספר השנים שחלפו ממועד המשיכה כפול אבטלה

 מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המבוטחת באותן השנים. (3

די למצבי אבטלה קטן משלוש (, אם הסכום שנצבר ברכיב הייעוה) קטןעל אף האמור בסעיף  .ו
פעמים שכר מינימום, הפרט יהיה רשאי להשלים מתוך רכיב התגמולים, עד לסכום של שלוש 

 פעמים שכר מינימום. 

)ו( כסיוע למצב  ( או ה)  קטנים פיםאשר משך פעמיים את הסכומים שקבועים בסעי עצמאי .ז
שנצבר ברכיב הייעודי  את הסכום משוךאבטלה, ומבקש לבצע משיכה נוספת, יהיה רשאי ל

 למצבי אבטלה בלבד לפי סעיף קטן )ה(, בכפוף לכל אלה:

קיבל אישור ממס הכנסה למשיכת כספים מקופת הגמל, לאחר שפקיד שומה בדק כי  (1
 :אלה בכלעמד 

" )העסק מסווג 06" -סיפק אישור ממס ערך מוסף כי תיק העוסק שלו מסווג  כ (א
שר בגינם משך בעבר כספים מהרכיב כ"לא פעיל"( ואישור שכל תיקי העוסק א

 " )"העסק נסגר"(.02"-הייעודי למצבי אבטלה מסווגים כ
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" )העסק מסווג כ"לא פעיל"( וכן שכל 96" -תיק העוסק שלו במס הכנסה מסווג כ (ב
תיקי העוסק אשר בגינם משך בעבר כספים מהרכיב הייעודי למצבי אבטלה 

 " )"העסק נסגר"(.10"-מסווגים כ

תיים מתוך שלוש שנות המס, ניעורים הנדרשים לפי החוק, במשך שהפריש בש הוא (ג
", כאמור בסעיף קטן )ב( 96שלפני שנת המס בה נקבע כי תיק העוסק שלו מסווג "

 )תקופת אכשרה(.

כקצבה חודשית,  ישולם, הגמל בקופת אבטלה במצבי הייעודי מהרכיב נמשך אשר הסכום .ח
 דשים.משך שלושה חוב תשולםשתיפרס באופן שווה, ו

זו לא יחול על יתרות צבורות קיימות באפיקי החיסכון של אוכלוסיית  בהחלטההאמור  כל .ט
 לת החוק.יהעצמאים, טרם תח

 ומעלה 21 בני לאומי ביטוח הגדרת לפי עצמאיםעל  תחול פנסיוני לחיסכון ההפרשה חובת .י
 ומטה.  55ואשר במועד תחילת החוק היו בני 

הכנסה העולה  שלוכספי על עצמאי  עיצום תטילטים במשרד המשפ וגביה לאכיפה הרשות .יא
. זאת על זה בסעיף שקבועים לשיעורים בהתאםעל שכר מינימום ולא הפריש לחיסכון פנסיוני 

 בסיס נתונים שיועברו לה אחת לשנה מרשות המסים. 
 

על ₪  500בסך  כספי עיצום טיללהבמשרד המשפטים  וגביה לאכיפה הרשותלהסמיך בחוק את  . 8
 בהתאםולא הפריש לחיסכון פנסיוני  ,עולה על שכר מינימום תוהכנסש, 60שאינו מעל גיל  עצמאי

(, לפי פנסיוני לחיסכון הפריש שלא עצמאי –להחלטה זו )להלן  1 בסעיף שקבועים לשיעורים
 המנגנון שמתואר להלן:

 

 רשות המסים תעביר אחת לשנה, עד למועד שיקבע בחוק בתיאום עם רשות המסים ורשות .א
האכיפה והגבייה, נתונים אודות עצמאים שלא הפרישו לחיסכון פנסיוני בהתאם לשיעורים 

להחלטה זו, בהתבסס על דיווחם השנתי. הנתונים יכילו את פרטי העצמאי  1שקבועים בסעיף 
וכן את ההפרש שבין הסכום שאותו הוא מחויב להפריש לפי חוק, לבין הסכום שהפריש 

 בפועל. 

לפיה ככל צמאי שלא הפריש לחיסכון פנסיוני, בייה תשלח התראה לכל ערשות האכיפה והג .ב
להחלטה זו  1שלא יבצע את ההפרשה לחיסכון פנסיוני בהתאם לשיעורים שקבועים בסעיף 

  .₪ 500 בסךימים, יוטל עליו עיצום כספי  90בתוך 

ההתראה  להחלטה זו אחרי קבלת 1הפריש עצמאי לחיסכון פנסיוני בשיעור שנדרש לפי סעיף  .ג
ימים מהמועד שנשלחה אליו ההתראה, וסיפק אסמכתא על כך במערכת מקוונת,  90ובתוך 

 יהיה פטור מתשלום העיצום הכספי.

על עצמאי שלא הפריש לחיסכון פנסיוני, ולא סיפק אסמכתא כאמור בסעיף קטן )ג( יוטל  .ד
 ₪.  500עיצום כספי בסך 

 

 , כדלקמן:1995-שנ"הלתקן את חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, ת . 9

על חלק השכר שאינו עולה על  2.87%שיעורי דמי הביטוח לאוכלוסיית העצמאים יעמדו על  .א
מהשכר  60%השכר אשר עולה על חלק על  12.83%-מהשכר הממוצע במשק, ו 60%

המקבל  עצמאי שמשלם הביטוח דמי את להעלות שלא הקפדה תוך, זאתהממוצע במשק. 
 קצבת זקנה.

-המוסד( בכל שנת כספים סכום השווה ל -יפקיד למוסד לביטוח לאומי )להלן  אוצר המדינה .ב

X  אחוזים מתקבולים שגבה המוסד לכל ענפי הביטוח כקבוע בלוח י' ומתשלומי אוצר
מיליוני ש"ח  200-(, כך שהפקדות אוצר המדינה למוסד יגדלו ב1)ג()32מהמדינה לפי סעיף 

  בשנה.
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 :כדלקמן ח חדש[,]נוס הכנסה מס פקודתלתקן את  . 10

, בכפוף לכך 0.5% של בשיעורמס הניתן לעצמאים בגין הפקדה לחיסכון פנסיוני יגדל  זיכוי .א
  שהפרט לא ניצל כלל את הטבת המס לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה.

 כך, הראשון מהשקל החל תינתן עצמאי של השתלמות לקרןהמס בגין הפקדה  הטבת .ב
 שאינם זכאים להטבה.  השכרמ 2.5% להפקדת הדרישה  שתבוטל

 אשר נמשך מהרכיב הייעודי למצבי אבטלה לבחור אם למשוך את הסכום רשאיהיה י עצמאי .ג
המס  הטבתבחר למשוך זאת כפטור, תקוזז  אםבפטור ממס או כהכנסה מיגיעה אישית. 

 באופן יחסי, בשלב משיכת הקצבה בתקופת הגמלאות. 

 

תקנות הפיקוח על ונסיים )קופות גמל()מרכיבי חשבון( תקנות הפיקוח על שירותים פינ את לתקן . 11
 .1 בסעיף לאמור בהתאם(, גמל מקופת כספים כתיששירותים פיננסיים )קופות גמל()מ

 
 דברי הסבר

 רקע כללי 

באפריל  29-הולהסכם הקואליציוני מיום  ,2015באוגוסט  5-המיום  363להחלטת ממשלה מס'  בהמשך
הליכוד, שמטרתו לסייע לאוכלוסיית העצמאים במשק אשר נקלעים למצב בין סיעת כולנו וסיעת  2015

מנכ"ל משרד האוצר וסגנית הממונה על התקציבים במשך בראשות משרדי -ביןצוות  פעלאבטלה, 
 בהחלטה זו.  מעוגנות לשר האוצר. המלצות הצוות , והגיש את המלצותיורבים חודשים

 
במקביל להחלת  ,טוח הלאומי של אוכלוסיית העצמאייםיופחתו שיעורי הביבהחלטה זו,  לפי המוצע

מהסכום הצבור או  כון פנסיוני, ומתן האפשרות במצבי אבטלה למשיכה של שלישחובת הפרשה לחיס
  .מבינםשלוש פעמים שכר המינימום במשק, הגבוה 

 
 יות מהותיות לאוכלוסיית העצמאים:משלב מענה למספר סוגזה מנגנון 

במסגרת המודל, מוצע כי עצמאי אשר סגר את עסקו, ועמד בכל התנאים  – סיוע במצבי אבטלה .1
המצוינים בגוף ההחלטה, יוכל למשוך שליש מהסכום הצבור למצבי אבטלה או שלוש פעמים שכר 
המינימום במשק, הגבוה מבינם. התנאים למשיכת הסכום הצבור במצבי אבטלה מפורטים בגוף 

י להחליק את הכנסתו בתקופות של אבטלה והן לסייע לעצמא לסייע חיסכון זה מיועדההחלטה. 
 לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.עסק נוסף  מתהקבמימון 

 

ן עיוות וקמשמעות צעד זה הינו תי – הגברת הפרוגרסיביות בשיעורי דמי ביטוח לאומי לעצמאיים .2
פרישו היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי, אשר במסגרתו עצמאים ברמות הכנסה נמוכות ה

שיעורי דמי הביטוח  את תלהפחי בתוך כך, מוצעיותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה. 
לצד  ,2.87%-ל 6.72%-מ ,מהשכר הממוצע במשק 60%על חלק השכר שאינו עולה על הלאומי 

, מהשכר הממוצע במשק 60%אשר עולה על העלאת שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר 
  .1.6%-ב

 
מאוכלוסיית  90% -עות צעד זה הינו הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כמשמ

 ש"ח בחודש.  21,000 -העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ
 

נכון להיום, שיעור גדול לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  – היעדר חיסכון פנסיוני .3
ם ברמות הכנסה נמוכות ובינוניות, לא מפרישים לחיסכון פנסיוני אשר מהעצמאים, ובפרט עצמאי

 שנות העבודה, גם לאחר יציאתם לגמלאות. במהלך  הכנסתםנועד לסייע לעובדים לשמור על רמת 
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 על 4.45%מהכנסתו לפנסיה, בשיעור של  תשלומים להפריש יחויב עצמאילאור זאת, מוצע כי 
 השכר חלק על 12.55%, ושיעור של במשק הממוצע שכרה מחציתהשכר שאינו עולה על  חלק

חובת ההפרשה לפנסיה לא . הממוצע במשק לשכר ועד במשקהשכר הממוצע  מחציתעל  שעולה
כמו כן, על מנת  ביום תחילת החוק. 55וכן על עצמאים מעל גיל  21תחול על עצמאים מתחת לגיל 

והגבייה תפעל לאכיפת החובה, להבטיח את יישום חובת ההפרשה, מוצע כי רשות האכיפה 
 בהתאם למתואר בגוף ההחלטה. 

 
הטווח, מוצע להגדיל את הטבת המס של עצמאים -בנוסף, על מנת לתמרץ את החיסכון ארוך

כן להעניק הטבה בהפרשה בהתאם לאמור בהחלטה, ו ,0.5%לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 
סתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מהכנ 4.5%לקרן השתלמות. כך עצמאי יוכל להפקיד 

במידה הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.  2.5%מס, ללא תלות בהפקדה של 
יוני, אזי והחוסך העצמאי יינצל את מלוא הטבות המס הניתנות לו כנגד הפקדה נוספת לחיסכון פנס

 תעלה משמעותית.רמת החיסכון 
 

 שק המדינהנתונים כלכליים והשפעה על מ

אשר ישמש את אוכלוסיית העצמאים בעת סגירת עסק  מסוים יצירת רובד חיסכוןל יביא ההחלטה יישום
על הצמיחה במשק בטווח  חיובית או תקופת הגמלאות. בין היתר, לחיסכון זה צפויה להיות השפעה

כמו כן, . ייה"()"הזדמנות שנ עסק סגירת לאחרהארוך בשל הגדלת יכולתו של עצמאי להקים עסק נוסף 
לפי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בחינת התרומה לגידול בתעסוקה במשק מראה כי לעסקים 

. לאור זאת, צפויה להיות השפעה חיובית בטווח 70%-קטנים ובינוניים חדשים יש תרומה של למעלה מ
 הארוך גם על שוק התעסוקה הישראלי.

לאוכלוסיית העצמאים והפחתתם עבור עצמאים ברמת הגברת הפרוגרסיביות בדמי ביטוח לאומי 
מביאה לגידול בהכנסה הפנויה של עצמאים אלה. זו צפויה לתרום לצריכה ₪,  21,000הכנסה של עד 

 ולחיסכון )השקעות( של אוכלוסייה זו. 

 תקציב

 180מיליוני ש"ח בהוצאה אשר יוקצו למוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך, אובדן הכנסות בסך  200
 מיליוני ש"ח כתוצאה מניצול צפוי של הטבות המס. 

 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

 אין השפעה על כוח אדם

 
 סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 

 ההיבט המשפטי

מידה ואין נתונים יש למחוק את ]פירוט רק במקרים בהם קיים צורך בתיקון/ייזום חקיקה חדשה. ב

  הכותרת[
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  תקשורת ותיירות

 שוק התקשורת בהגברת התחרות 

 

 מחליטים
 הגברת התחרות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית: 

 לבחירת גורם מפעיל בין משרדיתלהורות לחשבת הכללית במשרד האוצר למנות ועדת מכרזים  . 1
או  המערך -וגיה ספרתית )דיגיטלית( )להלן שיתפעל את מערך הפצת השידורים הקרקעי בטכנול

(. בראש ועדת המכרזים תעמוד הגורם המפעיל -( ויפיץ באמצעותו שידורים )להלן עידן פלוס
החשבת הכללית או סגנה, או מי מטעמם, ויהיו חברים בה הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

 -להלן ) והלוויין הכבלים עצתמו"ר ויוהמנהל הכללי במשרד התקשורת, חשב משרד התקשורת, 
(, היועץ המשפטי של משרד האוצר או מי מטעמם; היועץ המשפטי של משרד האוצר, או המועצה

ותפרסם  תקבע את סדרי דיוניהמי מטעמו, ישמש כיועץ המשפטי של הוועדה. ועדת המכרזים 
ם כאמור ימים ממועד אישור הצעת חוק הפצת שידורי 60מכרז לבחירת הגורם המפעיל תוך 

 להלן. 2בסעיף 

-(, התשע"ה3לאמץ את הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות )תיקון מס'  . 2
 (, בשינויים אשר עיקרם יפורטו להלן:חוק הפצת שידורים הצעת -)להלן  2014

ועדת לקבוע כי הגורם המפעיל ימונה על ידי שר התקשורת ושר האוצר בהתאם לתוצאות  .א
קבל, נוסף על ההיתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות, רישיון ייחודי מאת וי מכרזיםה

 להפיץ וגם המערך את לתפעל גםשיאפשר לו  באופןלשדר על גבי המערך  המועצה
 (. DTTשידורים  רישיון –באמצעותו שידורים )להלן 

 1בפרק ב'הקבועות  לסמכויותיה בהתאם DTTאת המועצה להעניק רישיון שידורים  להסמיך .ב
 , תוך החרגת הוראות מסוימות שעיקרן:1982-"בהתשמ(, ושידורים)בזק חוק התקשורת ל

 חובת השקעה בהפקות מקומיות; (1

לטלוויזיה  השניההרשות  וקטלוויזיה לפי ח לשידורי זיכיון בעלאיסור מתן רישיון ל (2
 ;1990-"ןתשהורדיו, 

 חבילת יסוד; (3

 ומיות;מגוון סרטים, תכניות, חדשות מקומיות ותכניות מק (4

 יוכל להחזיק בבעלותו. DTTהגבלת מספר הערוצים שבעל רישיון שידורים  (5

תבוטל הגדרת ערוץ נושאי וכי הגורם המפעיל יהיה רשאי להפיץ באמצעות המערך  לקבוע כי .ג
( אשר ימומנו מדמי מנוי או 6)-(1)א()6ערוצים נוספים לערוצים המפורטים בסעיפים 

 אם לתנאי רישיונו של הגורם המפעיל. מפרסומות אך לא משניהם, הכול בהת

את אמות המידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה  המפעיל יקבע הגורם כי לקבוע .ד
 בו שימוש וכן את שיעור דמי ההפצה שיישלם גוף ששידוריו יופצו על גבי המערך.

 םבתשלו חייבים אינם המפעיל הגורם שאינומפיץ משנה  וכןכי הגורם המפעיל  לקבוע .ה
יוצרים וחוק זכויות מבצעים  זכויות חוק לפי, הפתוחים בשידורים הזכויות לבעלי כלשהו

 הנעשים, האינטרנט ברשת אליהם הגישה מתן או הפתוחים השידורים הפצת בעדומשדרים, 
 בעלי מזכות לגרוע בכדי באמור אין כי לקבוע וכן; שידורים הפצת חוק להוראות בהתאם
 ששידוריהם מגופים תשלום לקבל האמורים לחוקים בהתאם יםהפתוח בשידורים הזכויות
 .פלוסעל גבי מערך עידן  מופצים

תיחשב לקבוע כי הפצת השידורים הפתוחים בידי הגורם המפעיל על רשת האינטרנט לא  .ו
 .חוק זכויות מבצעים ומשדריםאו  יוצריםחוק זכות תהווה הפרה לפי  כשידור משנה ולא
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, מפקחים שיפקחו הקיימים בין עובדי משרד התקשורתמנות, למ התקשרות שראת  להסמיך .ז
 ולקבועהוראות לפי חוק הפצת שידורים, האת ויוודאו כי הוא מבצע  הגורם המפעילעל 

 .זה בעניין וסמכותם כשירותם לעניין הוראות

 לפיהשחוק הפצת שידורים,  הצעתלתוקף של  ה, מיום כניסתלשנתיים מעבר הוראת לקבוע .ח
 כמפקחים ,יא לחוק התקשורת37חי משרד התקשורת אשר מונו לפי סעיף יראו את מפק

 שידורים. הפצת חוק לפי שהוסמכו

 - הזסעיף לעניין 

 ;2012-תשע"בהחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,  -" שידורים הפצת חוק"
 ;2007-"חהתשס, יוצרים זכויות חוק -" יוצרים זכויות חוק"
 ;1984-"דהתשמ, ומשדרים מבצעים זכויות חוק -" ומשדרים צעיםמב זכויות חוק"
זמנית עם השידור של -שידור שבו אדם משדר שידור של אדם אחר, והנעשה בו -"  משנה שידור"

 האחר.
בסעיף   והמפורטיםשידורים המופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,  -" פתוחים שידורים"
 ( לחוק הפצת שידורים.4( עד )1())א7( ובסעיף 8)-( ו6( עד )1)א()6

(, בין היתר, חוק התקשורת -)להלן  1982-לתקן את חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב . 3
 בעניינים הבאים:

לקבוע כי המועצה רשאית לקבוע הסדרים לעניין חובות מכירת תכנים וערוצים, וכן לקבוע כי  .א
הסדרים לעניין חובות מכירת תכנים  יום ממועד כניסת החוק לתוקף, תקבע המועצה 45בתוך 

המלצות הוועדה להסדרת וערוצים ביחס לחובת מכירת תכני וערוצי ספורט בהתאם ל
המלצות  –)להלן  2016ביוני  30אשר פרסמה המלצותיה ביום  הרגולציה על השידורים

  יום נוספים בהסכמת שר האוצר. 30(. שר התקשורת יהיה רשאי להאריך מועד זה בעד הועדה

לקבוע כי כל ערוץ המשדר תוכן בנושאי ספורט יהיה מחויב בקבלת "אישור שידור ספורט"  .ב
מאת המועצה. כמו כן, לקבוע כי ערוץ הפועל תחת אישור שידור ספורט יהיה מחויב למכור 

מפיק הערוץ יקבע את  -את הערוץ לכל משדר זכאי, כאשר מחיר הערוץ ייקבע באופן הבא 
כך שהמחיר שמשדר זכאי ישלם בעבור הערוץ יחושב כמכפלת מספר מחיר הערוץ פר מנוי, 

מנוייו במחיר המנוי. מספר מנוייו של המשדר הזכאי ייקבעו על ידי המועצה, ובכל מקרה 
 .20,000-מספר המנויים לתשלום לא יפחת מ

 לעניין סעיף זה:
ל ומטרתו ספק שירות טלוויזיה שעיקר שידוריו מיועדים לציבור בישרא –" זכאי משדר"

העיקרית להציע לצרכנים תכנים אודיו ויזואליים וסוגות, בין בדרך של שירות ליניארי, בין 
ליניארי ובין בשילוב של שניהם, אשר יזם בעצמו ושהצפייה בהם היא -בדרך של שירות א

 באמצעות ממשק בשליטתו. 

ופן אשר יבטיח להסמיך את המועצה לקבוע שירותים נלווים לבעלי רישיונות מיוחדים, בא .ג
שמפיקי ערוצים עצמאיים יהיו זכאים לתנאים אשר יאפשרו להם לשדר באופן עצמאי על גבי 

 פלטפורמות השידור הרב ערוצי הקיימות. 

לקבוע כי שר התקשורת, בבואו להורות לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים להציע לכל דורש  .ד
(, יוכל יסוד חבילת -ר קבוע )להלן חבילת שידורים המונה מספר מצומצם של ערוצים במחי

כמו כן, להורות כי חבילת היסוד תכלול ציוד קצה הנדרש לשם קליטת שידורי בעל הרישיון. 
מהפקות המקור  75%להסמיך את המועצה להורות לבעלי הרישיונות לשידורים, כי לפחות 

 –לפי דרישה )ה בשידור ראשוני, יהיו זמינים למנויי חבילת היסוד באמצעות מערך הצפייה 

VODכחלק מחבילת היסוד ). 

 להנחות את המועצה לשידורי כבלים ולוויין לפעול בעניינים הבאים: . 4

ז לחוק התקשורת, ובד 4התאם לסעיף ב המועצה בכללית לבטל את חבילות הבסיס הקבועו .א
 בבד לקבוע חבילת ליבה, וזאת בהתאם להמלצות הועדה. 
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תעמוד בהלימה לעקרונות  אשר DTT שידורים ןרישיובעל לקבוע רגולציה מצומצמת ל .ב
 .באו לידי ביטוי בהמלצות הוועדהש

את שר התקשורת ושר האוצר לתקן את  להנחות, המפעיל הגורם מינוי שעד הביניים בתקופת . 5
-ותקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות )אמות מידה לשימוש במרבב(, התשע"

לאפשר  בכדיהחדש  במרבבמכלל הקיבולת  10%קיבולת של די ב כיבהן  ייקבעכך ש 2016
חדש לראשונה. תיקון התקנות יבוצע לאחר פרסום המכרזים על ידי מועצת  במרבבשימוש 

 .א לעיל5הכבלים והלוויין כאמור בסעיף 

 והאצת פיתוח תשתיות:התשתית הקווית הגברת התחרות בשוק 

(, בין היתר, חוק התקשורת -)להלן  1982-לתקן את חוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב . 6
 בעניינים הבאים:

לחייב בעל רישיון כללי לאפשר שירות גישה לתשתית הפאסיבית שלו לבעל רישיון כללי,  .א
כללי ייחודי או מפ"א תשתית, לכל שימוש שהוא; במקרה של בעל רישיון כללי ייחודי, 

 לחייב בעל רישיון כללי לאפשר לו גם שירות סיב אפל. 

  -לעניין זה 
" כהגדרתו בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש פאסיבית לתשתית גישה שירות"

(, למעט תשתית השימוש תקנות -)להלן  2014-ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ד
 המונחת על גבי רשת חשמל;

 כהגדרתו בתקנות השימוש. -" אפל סיב שירות"

 חוק לפי כדין שניתןורת הנוגעות לתהליכי קבלת היתר התקש לקבוע כי הוראות פרק ו' לחוק .ב
( יבוטלו ובמקומם יתוקן סעיף והבנייה התכנון חוק –)להלן  1965-"התשכ, והבניה התכנון

תשתית שבעל רישיון כללי, כללי ייחודי או מפ"א  כך)ד( לחוק התכנון והבנייה, 261
מקבלת היתר בנייה בהתאם  יםפטור יהיו, בזקבזק ציבורית, לרבות מתקן  רשתהמקימים 

 לתנאים המפורטים בסעיף זה.

 –ב' 1-א' ו1לעניין סעיפים 
 כהגדרתם בחוק התקשורת; -" ייחודי כללי רישיון", "כללי רישיון"
כהגדרתו בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים  -" תשתית"א מפ רישיון"

 ;2000-נייחים(, התש"ס ארציים-לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים

)א( 36לקבוע כי לא יידרש היתר לעבודות חפירה, חרישה או נטיעה בתנאים הקבועים בסעיף  .ג
לחוק התקשורת אולם אדם שיגרום להפרעה בעת שיבצעם, בין בעצמו ובין על ידי שלוחיו או 

 מאסר שישה חודשים. -קבלניו, לרשת בזק ציבורית קיימת, דינו 

ת לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק הבזק ולתקן את תקנות התקשורת )בזק להורות לשר התקשור . 7
-ארציים נייחים(, התש"ס-ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים

כך שמבקש שמחזיק אמצעי שליטה בו הוא בעל רישיון, מחזיק בבעל רישיון או מוחזק על  2000
ון מפ"א תשתית אלא אם שוכנע שר התקשורת כי יש בכך פגיעה ידי בעל רישיון, יקבל רישי

 בתחרות. 

 דברי הסבר

 
 רקע כללי נתונים כלכליים ותקציב

 
 :לעניין הגברת התחרות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית

 
( נחקק במטרה החוק -)להלן  2012-חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב

(, כך המערך -פצת השידורים הקרקעי בטכנולוגיה ספרתית )דיגיטלית( )להלן להרחיב את מערך ה



 

85 

 17/07/2016 23:59:02 

שיהיה אפשר להפיץ באמצעותו שידורי טלוויזיה ורדיו נוספים ומגוונים. מטרת הרחבת המערך, שכללה 
בין היתר הוספה של שני מרבבים אשר באמצעותם ניתן להפיץ היקף רחב יותר של שידורים, הייתה 

קטיביות של המערך לצרכנים, ולהביא להיצע תוכן גדול ומגוון יותר. כמו כן, נועדה להגדיל את האטר
הרחבת המערך להגברת התחרות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית. כיום הגורם אשר מפעיל את מערך 

, ערוץ 1השידורים היא הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ומופצים שישה ערוצים על גבי המערך: ערוץ 
וערוץ הכנסת. כמו כן מופצים שידורי תחנות הרדיו של קול ישראל  33, ערוץ 23, חינוכית 10 , ערוץ2

 וגלי צה"ל וכן חלק מתחנות הרדיו האזוריות.

 
הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות  אתבקריאה ראשונה הכנסת  אישרה 2014 בנובמבר 17ביום 

(, במסגרתה הוצע לערוך החוק תיקון -לן )לה 2014-(, התשע"ה3תחנות שידור ספרתיות )תיקון מס' 
מספר תיקונים בחוק שעניינם הסרת מגבלות הפצה על ערוצים נושאיים וייעודיים, לרבות הסרת 
המגבלה שלפיה תנאי לשידור משדר ייעודי ומשדר נושאי בטכנולוגיית חדות גבוהה הוא שידור 

 בטכנולוגיית שידור רגילה.

 

נוסף שנועד להתאים את תחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית בתיקון החוק הוצע לטפל בנדבך 
למגמות בעולם, נוכח השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיות הרבות, שהרחיבו את דרכי ההפצה 
והקליטה של תכני טלוויזיה ורדיו, אשר מופצים ונקלטים, בין השאר, גם על גבי רשת האינטרנט. 

רותי הטלוויזיה לצרכן ועל מנת להגדיל את התחרות בתחום בהתאם לכך, על מנת להגדיל את היצע שי
הטלוויזיה הרב ערוצית, הוצע בתיקון החוק לחייב את הגורם המפעיל של המערך להפיץ את השידורים 

( על גבי רשת שידורים פתוחים -הפתוחים לציבור אשר אינם ממומנים באמצעות דמי מנוי )להלן 
צפות בשידורים אלה באתר האינטרנט של הגורם המפעיל ללא האינטרנט באופן שבו יוכל כל אדם ל

 תמורה. 

 
עוד הוצע בתיקון החוק לחייב את הגורם המפעיל לאפשר לגורמי תקשורת נוספים גישה לשידורים 
הפתוחים על גבי רשת האינטרנט והפצתם בלא תמורה. הפצת השידורים הפתוחים כאמור תאפשר 

חקנים חדשים בשוק הטלוויזיה בכך שתאפשר להם להפיץ את הסרה של חסמי כניסה משמעותיים לש
השידורים הפתוחים באופן פשוט, תוזיל את מכשירי הקצה )ממירים( הנדרשים לשם קליטת שידורים 
על בסיס עידן פלוס ותשתית נוספת וכן תוריד את מחיר הטלוויזיה למשקי הבית ותפחית את יוקר 

כאמור לא תפגע בתוכן הערוצים המופצים שכן השידור על המחייה. יש להדגיש כי הפצת השידורים 
גבי רשת האינטרנט יהיה לינארי, בזמן אמיתי וללא עריכה. יתרה מכך, מאחר והערוצים הפתוחים 
ממומנים מפרסומות והפצתם על גבי האינטרנט תחשוף את שידוריהם לקהל רחב יותר, ייתכן והשינוי 

 ים המופצים. המוצע אף יביא להגדלה בהכנסות הערוצ

 
במהלך השנים שמאז הקמתו לא הצליח מערך עידן פלוס להוות חלופה ראויה לגופי השידור הרב 
ערוציים הקיימים, וזאת, בין היתר, בשל בעיות באיכות השידור באזורים מסוימים, וכן בשל העובדה כי 

אטרקטיביות, כגון מעבר לערוצים הפתוחים כמפורט לעיל, לא נוספו למערך ערוצים נוספים בעלי 
ערוצי ילדים, ספורט וכו'. הסיבה המרכזית לכך נובעת מהעובדה כי לשם הוספתם של ערוצים נושאיים 
)כפי שאלו מוגדרים בחוק( נדרשת מועצת הכבלים והלוויין לפרסם מכרז. העובדה שגוף ציבורי נדרש 

ים אל הפועל, כל שכן על לסוגיית העלאת ערוצי תוכן היא מורכבת ומקשה על מלאכת הוצאת המכרז
בחירת ערוצים נושאיים. בנוסף, גם אם תחליט מועצת הכבלים והלוויין על פרסום מכרזים אלו, הרי 

 שמדובר בפרקי זמן משמעותיים עד לסיומם ויישומם בפועל. 
טכנולוגיות  -מנגד, הזמן שחולף אינו פועל לטובת מערך עידן פלוס והפיכתו לפלטפורמה רלוונטית 

ור השונות, לרבות השימוש ברשת האינטרנט, מתפתחות כל העת ומפחיתות את האטרקטיביות השיד
של מערך עידן פלוס כמערך הפצה. על מנת להביא להאצת פיתוח מערך עידן פלוס כמערך תחרותי 
אטרקטיבי לבתי האב בישראל, תוך שמירה על האפשרות כי בתי האב שיבחרו בדרך זו ייהנו מהפצה 

הערוצים הפתוחים, מוצע לשנות את החוק ולקבוע כי תפעול המערך, הן הלוגיסטי והן חינמית של 
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התכני, יופקד בידי מפעיל אחד, אשר יפעל להעשיר את המערך ולהביאו לכדי מערך תחליפי ומתחרה 
 למערכי השידור הקיימים בשוק. 

 
ת לעניין הסדרת הרגולציה , מונתה על ידי שר התקשורת וועדה מייעצ2015בספטמבר  18בד בבד, ביום 

 - להלן 2016ביוני  30ביום  שפורסמו(. במסגרת המלצות הועדה הועדה - להלןעל שוק השידורים )
(, הומלץ על שינויים מהותיים ברגולציית השידורים בישראל על מנת להתאימה המלצות הועדה

שורת שינויים אשר נועדה  לשינויים הטכנולוגיים של השנים האחרונות. בתוך כך, המליצה הוועדה על
להגביר את התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית וזאת תוך הסרת חסמי כניסה של מתחרים חדשים 
והסרת חסמי מעבר בין פלטפורמות השידור השונות. לשם יישום חלק משינויים אלו מוצע להעניק 

הנוגע לערוצי ומפעלי  למועצת הכבלים והלוויין סמכויות על מנת לקבוע הסדרי חובת מכירה בכל
ספורט וכן להנחות את המועצה לעשות שימוש בסמכות זו לקבוע הסדרים לעניין חובות מכירת תכני 

ובפרט בנוגע למנגנוני התשלום המפורטים בה. כמו כן מוצע  הוועדהוערוצי ספורט בהתאם להמלצות 
ערוצים עצמאיים על גבי  להעניק למועצת הכבלים והלוויין סמכויות לקבוע תנאים נלווים למעבר

 פלטפורמות השידור המסורתיות )הוט ויס( ולביצוע שינויים באופי חבילות היסוד המשווקות על ידן. 
 

השינויים המוצעים בהחלטה זו צפויים להגביר באופן ניכר את התחרות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית, 
לצרכן, שיפור איכותם וזמינותם  אשר ביכולתה להביא להגדלת היצע מגוון שירותי הטלוויזיה

ולהפחתת המחירים המשולמים בעד שירותי טלוויזיה רב ערוצית )חסכון פוטנציאלי של עד אלפי ש"ח 
 מיליארד ש"ח בשנה(. 2-בשנה למשק בית ופוטנציאל חסכון משקי כולל של עד כ

 
 : 1לסעיף 

 לבחירת גורם מפעיל תבין משרדילהורות לחשבת הכללית במשרד האוצר למנות ועדת מכרזים 
(. בראש ועדת המכרזים תעמוד הגורם המפעיל -שיתפעל את המערך ויפיץ באמצעותו שידורים )להלן 

החשבת הכללית, או מי מטעמה, ויהיו חברים בה הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי 
(, או מי המועצה -לן לה) והלוויין הכבלים מועצת"ר ויובמשרד התקשורת, חשב משרד התקשורת, 

מטעמם; היועץ המשפטי של משרד האוצר, או מי מטעמו, ישמש כיועץ המשפטי של הוועדה. ועדת 
ימים ממועד אישור  60ותפרסם מכרז לבחירת הגורם המפעיל תוך  תקבע את סדרי דיוניההמכרזים 

 לגוף ההחלטה. 2הצעת חוק הפצת שידורים כאמור בסעיף 
 
מפעיל אשר אינו גורם ציבורי הינה הכרחית, שכן על אף שהחוק חוקק לפני ודגש כי בחירת גורם י

למעלה משלוש שנים, המערך אינו מממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו, מבחינת מגוון השידורים, 
עלויות הפעלתו וכן מבחינת איכות קליטת השידורים, באופן שמהווה חסם תחרותי המעכב ואף מונע 

הטלוויזיה הרב ערוצית מלהיכנס בשעריו. בעיות הקליטה פוגעות באמינות  משחקנים חדשים בתחום
המוצר ומשכך מרתיעות שחקנים חדשים )בעלי מוצר משולב של שידור על גבי אינטרנט והערוצים 
הפתוחים במערך( להתבסס עליו בשידוריהם או לחליפין מייקר משמעותית אפשרות זו. התפתחות 

ביא להגדלת תפוצתו בקרב צרכני הטלוויזיה, תמצב אותו כאלטרנטיבה איכותנית של המערך כאמור ת
מתחרה למשדרים הקיימים ותאפשר לשחקנים חדשים לבסס את המוצר שלהם על גביו, תוך הימנעות 

 מסיבוכים טכניים. 

 
 : 2ף לסעי

  לאמץ את תיקון החוק, בשינויים אשר עיקרם: מוצע

 

 בתשלום חייבים אינם( המשנה מפיץ) המפעיל גורםה שאינו מי וכןכי הגורם המפעיל  לקבוע . 1
יוצרים וחוק זכויות מבצעים  זכויות חוק לפי, הפתוחים בשידורים הזכויות לבעלי כלשהו

 הנעשים, האינטרנט ברשת אליהם הגישה מתן או הפתוחים השידורים הפצת בעדומשדרים, 
 מזכות לגרוע בכדי זה בסעיף רבאמו אין כי לקבוע וכן; שידורים הפצת חוק לפי להוראות בהתאם
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 ששידוריהם מגופים תשלום לקבל האמורים לחוקים בהתאם הפתוחים בשידורים הזכויות בעלי
 .פלוסעל גבי מערך עידן  מופצים

תיחשב כשידור משנה כמו כן מוצע לקבוע כי הפצת שידורים הפתוחים בידי הגורם המפעיל לא 
 .חוק זכויות מבצעים ומשדריםאו  יוצריםחוק זכות תהווה הפרה לפי  ולא

במסגרת שינויים אלו מוצע כי הערוצים הפתוחים המשודרים על גבי המערך יופצו גם באמצעות 
רשת האינטרנט. כיום חובה זו מוטלת על בעלות הרישיון לשידורים בכבלים ובלוויין וכן על 

להפצת שידורים  המערך. בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, מהווה כיום רשת האינטרנט אמצעי
שעל גביה יכולים שחקנים חדשים להיכנס לשוק. עם זאת, העובדה כי השידורים הפתוחים אינם 
משודרים על גבי רשת האינטרנט מונעת משחקנים אלו להציע ערוצים אלו לצופיהם ובכך נמנעת 
ם דה פקטו כניסתם לשוק. הפצת הערוצים הפתוחים על גבי רשת האינטרנט עולה בקנה אחד ע

עיקרון האדישות הטכנולוגית אשר אינו מבחין בין טכנולוגיות ההפצה השונות )כבלים, לוויין, 
DTT   או אינטרנט(, תואמת את המודל עליו נשענים הערוצים המסחריים וכאמור תביא להגברת

התחרות בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית בכך שתאפשר לשחקנים חדשים, הפועלים רק על גבי 
 נט, להיכנס לשוק השידורים.רשת האינטר

לקבוע כי הגורם המפעיל יקבל רישיון שיאפשר לו לתפעל את המערך ולהפיץ באמצעותו  . 2
שידורים, ובעצם כך להפוך את המערך לפלטפורמת שידור רב ערוצית נוספת אשר תביא בשורה 

 תחרותית לשוק השידורים.

לקבוע כי חלף הערוצים הנושאיים באופן שיבוטלו הערוצים הנושאיים; וכן  13לבטל את סעיף  . 3
מעבר  הגורם המפעיל יהיה רשאי להפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות ערוצים נוספים,

לערוצים אותם הוא מחויב להפיץ על גבי המערך באופן חינמי לכל דורש, אשר ימומנו מדמי מנוי 
על מנת לאפשר לגורם או מפרסומות אך לא משניהם, וזאת בכפוף לתנאי הרישיון שיינתן לו. 

המפעיל לשדר במסגרת שידורי טלוויזיה רב ערוצית, בדומה לשידורי הכבלים והלוויין, מוצע 
בהתאם לסמכויותיה הקבועות בחוק התקשורת )בזק  את המועצה להעניק רישיון שידורים להסמיך

רט בגוף (, תוך ביצוע התאמות נדרשות כמפוחוק התקשורת –)להלן  1982-ושידורים(, התשמ"ב
 ההחלטה.

כך שמרגע שיתקבלו תוצאות המכרז וייושמו בפועל על ידי  –תיקון סעיפי תקנות ההפצה בחוק  . 4
 הגורם המפעיל, יתבטלו התקנות הקיימות.

במסגרת שינויים אלו מוצע לקבוע כי הגורם המפעיל יקבל רישיון מטעם המדינה )שיוענק על ידי 
התקשורת( אשר יאפשר לו לבצע הפצה של  המועצה בהתאם לסמכויותיה הקבועות בחוק

שידורים על גבי המערך, לרבות שידורים של ערוצים נוספים )מעבר לערוצים הפתוחים המועברים 
כיום על גבי המערך(, וזאת תוך שמירה על המודל החינמי של המערך לפיו משק בית אשר ירצה 

האפשרות להעלות ערוצים נוספים , יוכל לעשות כן. ללא תשלוםלצפות בערוצים הפתוחים בלבד, 
על גבי המערך על ידי הגורם המפעיל תביא לכך שהמערך יוכל להפוך תוך פרק זמן קצר לחלופה 
אטרקטיבית לפלטפורמות הרב ערוציות הקיימות, הן בהיבט המחיר והן בהיבט איכות התוכן, 

 ובכך להגביר את התחרות והמגוון בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.

, מפקחים שיפקחו על הקיימים בין עובדי משרד התקשורתמלמנות,  התקשרות שראת  להסמיך . 5
 כשירותם לעניין הוראות ולקבועהוראות לפי חוק הפצת שידורים, את  הגורם המפעיל ביצוע

 .זה בעניין וסמכותם

, מיום כניסתו לתוקף של תיקון חוק הפצת שידורים לפי החלטה זו, לשנתיים מעבר הוראת לקבוע . 6
 כמפקחים (יא לחוק התקשורת37יראו את מפקחי משרד התקשורת )אשר מונו לפי סעיף  יהלפ

 .שידורים הפצת חוק לפי שהוסמכו

שינויים אלו נועדו על מנת לאפשר לגורמי הממשלה לבצע פעולות פיקוח ואכיפה בכל הנוגע 
 לעמידת הגורם המפעיל בתנאי הרישיון שלו.
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  :3 לסעיף

מאופיין בחסמי כניסה ומעבר, אשר מקשים על כניסתם של גורמים חדשים, כאמור, שוק השידורים 
ובכך מונעים / מעכבים את התפתחות התחרות. בין החסמים הבולטים ניתן לציין את הרגלי הצפייה 
של הצופה הישראלי וקושי בהסתגלות לשינויים טכנולוגיים, טכנולוגיית הפצה, דומיננטיות המשדרים 

 יות הפקת ורכישת תוכן. המסורתיים וכן עלו
מדובר בתוכן בעל מאפיינים מונופוליסטיים )אין תחליף לענף ספורט  -חסם מהותי הינו תוכן ספורט 

מסוים( ובעל ביקוש קשיח מצד חובבי ספורט. משכך, העדר תוכן ספורט על גבי פלטפורמה רב ערוצית 
כן מוצע להסדיר חובת מכירת ערוצי מסוימת עלול להוות חסם מעבר בפני צרכנים פוטנציאליים, ועל 

ותכני ספורט באופן אשר אינו יפלה בין פלטפורמות השידור הרב ערוציות השונות, וזאת בהתאם 
 להמלצות הועדה בנושא. 

על מנת להפחית את החסמים בשוק השידורים ולהגביר את התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית, 
 ן:מוצע לתקן את חוק התקשורת כמפורט להל

יום  45לקבוע כי המועצה תקבע הסדרים לעניין חובות מכירת תכנים וערוצים, וכן לקבוע כי בתוך  . 1
ממועד כניסת החוק לתוקף, תקבע המועצה הסדרים לעניין חובות מכירת תכנים וערוצים ביחס 
לחובת מכירת תכני וערוצי ספורט בהתאם להמלצות הוועדה. שר התקשורת יהיה רשאי להאריך 

 יום נוספים בהסכמת שר האוצר. 30זה בעד מועד 

לקבוע כי כל ערוץ המשדר תוכן בנושאי ספורט יהיה מחויב בקבלת "אישור שידור ספורט" מאת  . 2
המועצה. כמו כן, לקבוע כי ערוץ הפועל תחת אישור שידור ספורט יהיה מחויב למכור את הערוץ 

מפיק הערוץ  -ייקבע באופן הבא לכל משדר זכאי, כהגדרתו בגוף ההחלטה, כאשר מחיר הערוץ 
יקבע את מחיר הערוץ פר מנוי, כך שהמחיר שמשדר זכאי ישלם בעבור הערוץ יחושב כמכפלת 
מספר מנוייו במחיר המנוי. מספר מנוייו של המשדר הזכאי ייקבעו על ידי המועצה, ובכל מקרה 

 . 20,000-מספר המנויים לתשלום לא יפחת מ

רותים נלווים לבעלי רישיונות מיוחדים באופן אשר יבטיח שמפיקי להסמיך את המועצה לקבוע שי . 3
ערוצים עצמאיים יהיו זכאים לתנאים אשר יאפשרו להם לשדר באופן עצמאי על גבי פלטפורמות 

יום ממועד  90השידור הרב ערוצי הקיימות. המועצה תקבע תנאים נלווים למעבר ערוץ בתוך 
 כניסת החוק לתוקף.

רת יוכל לקבוע הסדרים נוספים לעניין חבילת יסוד, לרבות הכללת מכשירי לקבוע כי שר התקשו . 4
 קצה )ממירים( בחבילת היסוד.

 
 :4 לסעיף

כיום, כללי המועצה קובעים כי בעלי הרישיונות לשידורים בכבלים ובלוויין מחויבים במכירת חבילת 
ג התוכן אשר ייכלל בסיס זהה לכלל לקוחותיהם, כאשר המועצה קובעת כללים לעניין היקף וסו

בחבילות הבסיס. חובה זו נועדה על מנת להתמודד עם כשל השוק של דואפול בשוק השידורים הרב 
ערוציים על ידי יצירת סטנדרט אחיד אליו מחויבות בעלי הרישיונות לכבלים ולוויין לכלל הלקוחות. 

רת סבסוד צולב בין תכנים )הן עם זאת, חובה זו גם מביאה להתייקרות שידורי הטלוויזיה לצרכנים, יוצ
 בין תוכן זול לתוכן יקר והן בין סוגי התוכן השונים( ומקלה על בעלי הרישיונות לתאם ביניהם מחירים. 

 
בשל התווספות משדרים שונים בשוק השידורים, לאור התפתחויות טכנולוגיות ועל מנת להביא 

 לביטול לפעוללהנחות את המועצה , מוצע המשולמת על ידי משקי הבית בישראללהפחתת העלות 
 .להמלצות הועדה ז לחוק התקשורת בהתאם4לסעיף  לפי המועצה בכללי הקבועות הבסיס חבילות

 
  :5 לסעיף

 בתקופת כי לקבוע מוצע כן על. חודשים מספר להימשך צפוי לעיל כמפורט מפעיל הגורם בחירת משך
ר האוצר לתקן את תקנות הפצת שידורים את שר התקשורת וש להנחות, המערך הפרטת שעד הביניים

די  כיבהן  ייקבעכך ש 2016-ובאמצעות תחנות שידור ספרתיות )אמות מידה לשימוש במרבב(, התשע"
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, קרי בעת חדש במרבבלאפשר שימוש  בכדיהחדש  במרבבמכלל הקיבולת  10%בקיבולת של 
 . הצטרפותו של ערוץ אחד נוסף למערך

 
 

 :התשתית הקווית והאצת פיתוח תשתיות לעניין הגברת התחרות בשוק

בזק החברה  המחזיק ומפעיל תשתית קווית: פועל דואופולהתקשורת הנייחת בישראל  בשוק
( הפועלת באמצעות חברת בזק קווי, וחברת הוט מערכות בזק -בע"מ )להלן הישראלית לתקשורת 
 (. הוט –תקשורת בע"מ )להלן 

מיליון בתי אב מחוברים לתשתית אינטרנט,  2.2-, כ2015 לפי הדוחות הכספיים של בזק והוט לשנת
כאשר מתוכם כשני שליש מחוברים לתשתית בזק וכשליש מחוברים לתשתית הוט. בזק הינה מונופול 

 מוכרז בתחום התשתית הקווית והטלפוניה הנייחת. 

בעלי רווחיות היותן של בזק והוט דואופול במגזר התשתית הנייחת מאפשר להן להציג נתונים עסקיים 
מיליארד ש"ח, שיעור  4.4-עם הכנסות של כ 2015חריגה במגזר זה. כך, חברת בזק קווי סיימה את שנת 

3
EBITDA מסך ההכנסות של  30%-מיליארד ש"ח המהווים כ 1.32-ורווח נקי בסך של כ 65%-של כ

. חברת 4וצת בזקמסך ההכנסות של קב 44%-לכ 2015בזק קווי. חברת בזק קווי הייתה אחראית בשנת 
. 5מסך הרווחים בשוק 96%-ו 2015מכלל הכנסות שוק התקשורת בשנת  45%-בזק )מאוחד( גרפה כ

יצוין כי במגזרים אחרים בהם פועלת בזק מול מספר מתחרים נוספים )סלולר, שירות ספק אינטרנט 
מות במגזר ושיחות בינלאומיות( רושמת בזק תוצאות עסקיות נמוכות באופן משמעותי מאלו הנרש

 הקווי. 

רווחיות עודפת זו של בזק במגזר הקווי מאפשרת לה יתרונות מימון )גב כלכלי איתן( ויכולת לבצע 
סבסוד צולב בין מגזרי פעילות בשוק התקשורת בהם היא פועלת, וזאת ללא צורך בהזרמת מימון 

אישר  2006-2015השנים  חיצוני. בהקשר זה יצוין כי בזק גם מושכת דיבידנדים גבוהים, כאשר במהלך
מיליארד ש"ח. בתוך כך, במהלך השנים  18-דירקטוריון בזק משיכת דיבידנדים בהיקף כולל של כ

מיליארד ש"ח, כאשר רק חברה אחת חילקה  6.7בלבד חילקה בזק דיבידנדים בהיקף של  2013-2015
נסות מעיד על רווחיות דיבידנדים גבוהים יותר. גם בחינת פרמטר שיעור הרווח התפעולי ביחס להכ

מראה כי  100החברות המובילות במדד תל אביב  30-חריגה של בזק קווי, כאשר בחינה זו ביחס ל
 30)רביעית מבין  49%-הראתה בזק קווי רווח תפעולי ביחס להכנסות בשיעור של כ 2015בשנת 

, פעילות החברות המובילות(, כאשר מעליה מצויות חברות העוסקות בחיפוש והפקה של נפט
המתאפיינת בסביבה עתירת סיכונים. אחרי בזק נמצאות חברות עם שיעורים נמוכים בהרבה, כאשר 

. ביסוס נוסף לרווחיה 28%החברה הבאה אחרי בזק קווי רשמה שיעור רווח תפעולי ביחס להכנסות של 
בנושא  2014בינואר  14החריגים של בזק ניתן למצוא במסמך אותו פרסם משרד התקשורת ביום 

המלצה בדבר קביעת תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "בזק", שם צוין כי במהלך השנים 
 .6מהרווח הנורמטיבי 4.3נהנתה בזק מרווח הגבוה פי  2009-2013

 2015גם חברת הוט מציגה נתונים עסקיים חריגים במגזר הקווי אם כי נמוכים מאלו של בזק. כך, בשנת 
של הוט )המכיל בתוכו גם את שירותי הטלפוניה והטלוויזיה הרב ערוצית( הכנסה  רשם מגזר הכבלים

. רווחיות זו אפשרה לחברת הוט, בין היתר, 54%-של כ EBITDAמיליארד ש"ח ושיעור  3.1-של כ
לבצע סבסוד צולב במגזר הסלולר בו היא פועלת באמצעות חברת הוט מובייל, אשר החלה את 

את עדיין בשלבים של חדירה וצבירת נתחי שוק. ההכנסה הממוצעת למנוי ונמצ 2011פעילותה בשנת 

                                                 
 רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות. 3
, בזק בינלאומי )ספק 9בזק קווי, פלאפון )סלולר –חברת בזק מכילה חברות הפועלות בכל אחד ממגזרי הפעילות בבשוק התקשורת  4

 ה הרב ערוצית.הפועלת בשוק הטלוויזי YES-אינטרנט טשיחות בינלאומיות( ו
הנתונים חושבו באמצעות נתונים החברות המדווחת לבורסה וללא חברות פרטיות. עם זאת, בשל חלקם השולי של החברות  5

 הפרטיות בשוק התקשורת , ניתן להעריך כי גם לאחר שיקלול תוצאותיהן לא יירשמו שינויים משמעותיים.
6 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3452.pdf 16, ראה עמוד. 

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3452.pdf
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 65-, וזאת לעומת הכנסה ממוצעת למנוי הגבוהה מ7ש"ח 54-על כ 2015בהוט מובייל עמדה בשנת 
הפסד  2015ש"ח אשר הייתה נהוגה בשוק באותה שנה. בהתאם, חברת הוט מובייל רשמה בשנת 

האמור ניתן לראות דוגמא לאופן שבו העדר התחרות במגזר הקווי  מיליוני ש"ח. מן 356-תפעולי של כ
 מביא לתחרות לא מאוזנת במגזרים אחרים בשוק התקשורת.

לשם השלמת התמונה, שתי חברות התקשורת הגדולות הנוספות, סלקום ישראל בע"מ ופרטנר תקשורת 
מיליארד ש"ח  4.1-של כעם הכנסות  2015בהתאמה(, סיימו את שנת  פרטנר-ו סלקום –בע"מ )להלן 

בהתאמה,  18%-ו 21%של  EBITDAכל אחת )גבוהות במעט מאלו של חברת הוט(, אך עם שיעור 
בהתאמה. סלקום  41%-ו 43%של בזק מאוחד והוט מאוחד בשיעור של  EBITDAוזאת לעומת שיעור 

עם  2015נת מיליוני ש"ח ואילו פרטנר סיימה את ש 97עם רווח נקי בסך של  2015סיימה את שנת 
 מיליוני ש"ח. 40-הפסד בסך של כ

מעבר לתוצאות העסקיות החריגות המאפשרות סבסוד צולב בין מגזרי פעילות, לשליטת דואופול בזק 
 והוט בתשתית הקווית ישנן השלכות שליליות נוספות על שוק התקשורת:

יום )המדד המוביל כ AKAMIבמדד –העדר תחרות בשוק מספק תמריץ שלילי להשקעות  . 8
-בלבד עם מהירות גלישה ממוצעת של כ 32-לבחינת מהירויות גלישה(, נמצאת ישראל במקום ה

11.6 MBPS
, הרחק מאחורי המדינות המובילות. כמו כן, מהירות החיבור המקסימלית בישראל, 8

. 9בלבד MBPS 42, הינה מהנמוכות ביותר ועומדת על  OECD-כפי שנמדדה בקרב מדינות ה
התשתית הקווית דורשות מימון משמעותי ומורכבות תפעולית שכן מדובר השקעות בתחום 

בפרויקט הנדסי מורכב ועתיר כוח אדם, כאשר מנגד החזר ההשקעה בגינו נמוך ונפרש על פני 
שנים רבות. בהעדר תחרות בין מפעילות תשתית, לא מתקיים תמריץ לחברות התשתית לבצע 

ץ שלילי להימנע מהן או לדחות אותן ככל שניתן. השקעות מאסיביות אלו, ואף מתקיים תמרי
חברת  2015ביסוס לכך ניתן למצוא במחקרים רבים שבדקו את בנושא כגון הדוח שפרסמה ביולי 

(. OFCOMעבור הרגולטור הבריטי לתחום התקשורת ) WIK-CONSULTהייעוץ הבינלאומית 
העיקרי להשקעות בתשתיות מדינות ומצא שהזרז  12-דוח זה בחן את שוק האינטרנט המהיר ב

 )ההדגשה במקור(: 10תאינטרנט מהיר הינו מידת התחרו

"We find that the main factor which has driven next generation access 

(NGA) deployment is infrastructure competition – primary from cable, and in 

some cases from independent FTTH investors."  
עבר לפגיעה בקדמה הטכנולוגית, לרמת התשתיות הנמוכה יש השפעה שלילית על הצמיחה, על מ . 9

הפיריון במשק ועל צמצום הפערים בחברה הישראלית. במובן זה רוחב הפס בישראל משול 
לתשתיות תחבורה: ככל שישנם יותר נתיבים ותחבורה ציבורית מפותחת, וככל שהפריפריה 

, כך ניתן להגביר את הפיריון במשק )על ידי קיצור אובדן זמן והגברת מחוברת יותר למרכז
היעילות המשקית( ולהביא לצמצום פערים בחברה הישראלית. כדוגמא חיובית ניתן לראות את 

 על בדגש, השימושים בהיקף לגידול הביאה לתחרות השוק פתיחת –התחרות בשוק הסלולר 
 .ביותר מועט שימוש בהן נרשם התחרות שטרם אוכלוסיות

בעידן הנוכחי, חיבור משק בית לתשתית אינטרנט הינו  –התשתית היא שער הכניסה לבית הלקוח  . 10
חיבור לרשת האינטרנט,  –הכרח. על גבי התשתית מציעות חברות התקשורת מגוון שירותים 

ים. שירותי טלפוניה נייחת, טלוויזיה רב ערוצית, שירותי בית חכם וכן עוד מגוון רחב של מוצר
ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, ואלו שכבר נראות באופק, צפויות להשפיע על 
כל משק בית ומחייבות חיבור תשתית אינטרנט איכותי ומהיר. חברות בעלות תשתית הן 

                                                 
 .2015בהתאם לדוחותיה הכספיים של חברת הוט לשנת  7
 .2015נכון לרבעון רביעי של שנת  8
9 OUTLOOK 2015 ,OECD 

10 WIK-Consult. Competition & investment: An analysis of the drivers of superfast broadband (Study 

for Ofcom), July 2015.. 
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הראשונות להיכנס למשק הבית. בשל כך, החשיפה הראשונית של משק הבית הוא לשירות 
ולטכנאים שלו. לקדימות זו קיימות יתרונות ניכרים, הן בהיבט של  הלקוחות של בעל התשתית

יצירת קשר ומחויבות מול הלקוח, והן בהיבט של יצירת תשתית נתונים רחבה המאפשרת פעולות 
 שיווק והתאמת מוצרים למשקי הבית בהמשך. 

הוא אחד ממאפייניו של שוק התקשורת  –קיים קשר ישיר בין רמת התשתית לפיתוח מוצרים  . 11
שביקוש יוצר היצע, קרי ככל שרוחב הפס גדול יותר, כך גדלות הן האפשרויות לנצל אותו והן 
מגוון הרעיונות היזמיים מצד חברות התקשורת הגדולות ומצד שחקני נישה שונים. כל אחד 

אם בתחילת  –מאיתנו יכול לחוש בשינויים אלו בעצם האופן שבו אנו צורכים שירותי תקשורת 
כחית היינו נעזרים באינטרנט לצרכים נקודתיים בלבד, הרי שכיום האינטרנט הינו חלק המאה הנו

אינהרנטי מחיינו ואנו נעזרים בו לביצוע מספר עצום של פעולות הבא לידי ביטוי כמעט בכל 
היבט. הגברת תלות משקי הבית באינטרנט ושירותיו התאפשרה הודות להתפתחויות טכנולוגיות 

איכות, מהירות ואמינות תשתית האינטרנט. בהינתן רמת תשתית מסוימת,  אשר הביאו לשיפור
משקיע השוק הפרטי משאבים במחקר ופיתוח של מוצרים אשר יכולים להתאים לרמת תשתית זו. 
רמת תשתית נמוכה באופן יחסי יכולה להשפיע בצורה שלילית על פיתוח מוצרים מתקדמים או 

 המשק.ייבוא שלהם ובכך להאט את התפתחות 

בהקשר זה יש לציין כי התפתחות התחרות במגזרים אחרים בשוק התקשורת, בדגש על שוק 
הטלוויזיה הרב ערוצית, נשענת על איכות תשתית האינטרנט. ככל שאיכות התשתית תשתפר כך 
תשתפר גם היכולת להציע שירותי טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט אשר תביא להתפתחות 

 ות השידור הקיימות.התחרות מול פלטפורמ

נייחת מאופיין בחסמי כניסה גבוהים. בעל רישיון -כאמור, שוק התשתית קווית - פתיחת השוק לתחרות
אשר מעוניין לפרוש תשתית נדרש להוצאות מימון גבוהות, תשומות ניהול וכוח אדם וכל זאת כאשר 

עד למשק בית אינה מדובר בפרויקט בעל החזר תשואה נמוך, שכן עצם פרישת תשתית פס רחב 
מחייבת כי האחרון יבחר לצרוך שירותים אלו מבעל הרישיון. בנוסף, פרישת הרשת אינה מתבצעת 
באופן עצמאי אלא בתוך רשת קיימת של מפעיל אחר, כפי שיוסבר בהמשך, וזאת בשל העובדה כי אין 

של אלפי ק"מ ברחבי תכנונית לביצוע חפירות בהיקף -התכנות, לא כלכלית, לא סביבתית ולא הנדסית
ישראל. זאת ועוד, היה ובעל רישיון יקדם פרויקט לחיבור משקי בית לתשתית פס רחב עצמאית, הוא 
מסתכן בכך שבעלות התשתית הקיימות יאיצו את קצב שדרוג הרשת שלהן וינצלו את ניסיונן 

יביים יותר ומשאביהן על מנת להקדים אותו בחיבור משקי בית לתשתית מתקדמת ובמחירים אטרקט
 )אשר כאמור ביכולתם לתת, בין היתר, בשל רווחיהן החריגים(.

החל מתחילת המאה הנוכחית המליצו מספר ועדות על צעדים לפתיחת שוק התקשורת הנייחת לתחרות 
, הועדה 2002הועדה לגיבוש מדיניות וכללים לפתיחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת משנת  -

 2008דבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל משנת לגיבוש המלצות מפורטות ב
והועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת בזק ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום 

. שתי האחרונות המליצו, בין היתר, כי ספקי שירותים יוכלו לרכוש 2010התקשורת הנייחת משנת 
( BSA -יים החל ממכירת שירותי גישה לאינטרנט )להלן מבעל תשתית שורה של שירותים סיטונא

תקנות חתם שר התקשורת על  2014בנובמבר  17וכלה בגישה לקנים ומוצרים תשתיתיים דומים. ביום 
 תקנות -)להלן  2014 -התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ד 

ורמת השוק הסיטונאי. במסגרת התקנות נקבעה רשימת (, אשר נועדו לאפשר את יישום רפהשימוש
השירותים הסיטונאיים אותם יוכל לרכוש ספק שירותים מבעל תשתית וכן את התעריפים המירביים 

 בגינם. 

מטרת הרפורמה בשוק הסיטונאי הייתה לאפשר לספק השירותים להציע שירות תשתית ושירותי תוכן 
מול לקוח הקצה. הרפורמה יצאה לפועל בהדרגה בפברואר על גבי התשתיות הקיימות בממשק ישיר 

. עד כה עברו במסגרת שירות זה של הרפורמה BSA-, כאשר השירות המרכזי שיצא לפועל הוא ה2015
. עם זאת, חלקים נרחבים של 30%-אלף לקוחות ובמקביל המחיר לצרכן פחת בכ 300-למעלה מ
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הסיטונאי ושירות שימוש בתשתיות פאסיביות.  רפורמה זו אינם מיושמים, כגון שירות הטלפוניה
השימוש בתשתיות פאסיביות הינו קריטי שכן מטרתו לאפשר לבעלי רישיון חסרי תשתית להניח רשת 
עצמאית תוך שימוש בתשתיות הקיימות, שכן כפי שהוסבר לעיל, הנחת רשת עצמאית אינה אפשרית 

בות ברחבי המדינה. הקושי ביישום חלקים דה פקטו כל עוד בעל הרישיון צריך לבצע חפירות נרח
מסוימים של הרפורמה רק מדגיש את חשיבות התשתית העצמאית לספק השירותים, כאשר ביכולתו 
להיות אחראי באופן ישיר לאיכות השירות ולמחיר בגינו בכל שרשרת הייצור, ללא שיהיה תלוי בבעל 

 תשתית אחר.

 האינטרנט תשתיות בתחום הטכנולוגיים השדרוגים ,רבות לעתים כי מראה בעולם שנצבר הניסיון
 כך. םיאופטי סיבים לפריסת הקשור בכל חדוימב(, הכבלים)וחברות  למונופול ממתחרים מגיעים
אלו ממש העיר  בימיםהופכת )בה מהירות הגלישה הממוצעת גבוהה מאשר בישראל(,  באנגליה ,למשל
York בות פריסת רשת סיבים חדישה במיזם משותף למובילה בתחום מהירויות הגלישה, וזאת בעק

 CityFibreחברת  עםבשיתוף  ,British Telecomמתחרות למונופול  ,TalkTalk-ו Skyלחברות 
)מדינה הנמנית על המובילות בעולם בתחום מהירויות הגלישה(,  בהולנדהמתמחה בפריסת סיבים. 

ת הסיבים בתקשורת הקווית החל אשר הובילה את מהפכ Reggefiberזו חברה עצמאית בשם  היתה
, מדינה נוספת הנמנית על המובילות בעולם בתחום מהירויות בשבדיה. גם 11מאמצע העשור הקודם

תופסות חברות עצמאיות, רבות מהן בבעלות עירונית,  םיתפקיד מרכזי בפריסת סיבים אופטי –הגלישה 
מו להפיכת העיר למוקד של בעיר סטוקהולם, אשר תשתיות הסיבים שלה תר Stokabכגון חברת 

יש להדגיש כי לפריסה של תשתית נוספת באזורים מסוימים במדינה מביאה יש חדשנות טכנולוגית. 
 השפעה חיובית על איכות התשתיות ברמה הלאומית.

לאור האמור לעיל, עולה ומתחדדת המסקנה כי על מנת להימנע מהתופעות השליליות הנגרמות 
תשתית הנייחת מתקיים דואפול, ועל מנת לאפשר את המשך קיומה של כתוצאה מהעובדה שבמגזר ה

הרפורמה בשוק הסיטונאי כך שבעלות רישיון יפעלו, בין היתר, לפריסת רשת עצמאית, יש לעודד 
קיומה של תחרות בתחום התשתית הנייחת על ידי הסרת חסמי כניסה בהקמת תשתיות נוספות. הגברת 

וי להביא להאצת פיתוח תשתיות, הדבקת הפערים מול העולם התחרות במגזר התשתית הקווי צפ
בהיבטים של קדמה טכנולוגית וכן להגברת התחרות גם במגזרים אחרים בענף התקשורת )מוצרים 
המופצים על גבי התשתית(. לשם כך נדרש שימוש נרחב בתשתיות הפאסיביות של בעלות התשתית 

 הקיימות. 

 מובאים להלן:לשם כך, מוצע לבצע את התיקונים ה

 :6 לסעיף

מוצע לאפשר לכל בעלי הרישיונות לפריסת תשתית, הן בעלי  - נייחתה התשתית בשוק התחרות הגברת
( והן אלו שלא בעלי חובת פרישה אוניברסלית בעל רישיון כללי –חובת פרישה אוניברסלית )להלן 

רישיון כללי, ובמקרה של בעל (, לבצע שימוש בתשתית פאסיבית של בעל בעלי רישיון ייחודי –)להלן 
רישיון ייחודי גם בתשתית אשר כבר נפרשה על ידי בעל רישיון כללי, קרי שימוש בסיב אפל. שינוי זה 
יאפשר שימוש מיטבי בתשתיות החפורות הקיימות, לרבות גובים, קנים ודאקטים לשם שדרוג תשתיות 

 נייחת בישראל ולפתיחת התחרות בשוק. -התקשורת קוית

ש כי שירותי גישה לתשתית פאסיבית אינם באים להחליף את הקמתה של רשת תשתית כלל ארצית יודג
)כפי שמחויב בעל רישיון כללי( אלא מסייעים בפריסה של רשת עצמאית, תוך הגברת היעילות של 
משק התקשורת, צמצום הצורך בעבודות הנדסה אזרחיות והקטנת הפגיעה בתשתיות הקיימות. בנוסף, 

תשתית פאסיבית נוספת ישנם היבטים שליליים בהיבטי איכות סביבה, תכנון וכן חוסר כדאיות  לחפירת
הרגולטורים אינם מעוניינים בריבוי תשתיות אזרחיות )פאסיביות( אלא בפריסת כלכלית משקית. 

 תשתיות תקשורת עצמאיות המאפשרות לכל מפעיל לנהל את התנועה ברשת באופן בלתי תלוי.

                                                 
 –, בעוד החטיבה העסקית הפכה חברה עצמאית KPNבהמשך נרכשה חטיבת משקי הבית של החברה על ידי המונופול  11

EuroFiber - .וממשיכה להוות גורם משמעותי בשוק התקשורת הקווית במדינה 
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ש בעלי רישיונות כלליים בתשתית פאסיבית יאפשר לריבוי תשתיות להגיע לכל מקום בנוסף, שימו
ולכל דורש, כולל לאזורים מרוחקים, לספק שירות תוך קיום תחרות והרחבת מגוון הספקים העומדים 

 לבחירת הלקוח ללא הפליה בין לקוחות באזורים שונים. 

כב ועתיר מימון וכוח אדם הטומן בחובו סיכון כאמור, פרויקט פריסת רשת עצמאית הינו פרויקט מור
לבעל הרישיון. עם זאת, בעלי הרישיון חסרי התשתית אינם נהנים כיום מהליך מקוצר להוצאת היתרים, 
כפי שזה קבוע בחוק התקשורת, וזאת על אף העובדה שמדובר בהסדר אשר יכול להקל עימם באופן 

חוק התכנון והבנייה, כיום פטור מקבלת היתר לפי משמעותי. בנוסף, לתשתיות רבות בישראל קיים 
, באופן אשר מקל ומוזיל את פריסתן ומביא להגברת (חוק התכנון והבנייה –)להלן  1965-התשכ"ה

 היעילות המשקית הפועלת לטובת הציבור. 

על מנת להקל על בעלי רישיון לפרוש רשת תקשורת עצמאית, בדגש על בעלי רישיון חסרי תשתית 
נם זכאים כיום להסדרים מקלים בכל הנוגע להוצאת היתרי בנייה, ועל מנת להביא לייעול וזירוז אשר אי

כי חוק התכנון והבנייה יתוקן, כך שבעל רישיון  , מוצע לקבועהתהליך ולהפחתת העלויות הכרוכות בו
בנייה כללי, כללי ייחודי או מפ"א תשתית המקימים רשת בזק ציבורית, יהיו פטורים מקבלת היתר 

. תיקון זה יעמיד בשורה אחת את תשתיות התקשורת בהתאם לתנאים המפורטים בחוק התכנון והבנייה
בישראל ביחד עם תשתיות אחרות )כגון רשת חלוקת גז טבעי( בכך שיזכה אותם בפטור מקבלת היתר 
 לטובת הקמת רשת תקשורת. הסדר זה צפוי להגביר את הכדאיות בהקמת רשת תקשורת ולפתח את

 התחרות בשוק.

 :7לסעיף 

מוצע להפוך את ברירת המחדל ביחס למבקש רישיון מפ"א תשתית שמחזיק אמצעי שליטה בו הוא 
בעל רישיון, מחזיק בבעל רישיון או מוחזק על ידי בעל רישיון ולקבוע כי מבקש כזה יקבל רישיון 

הבדיל מהמצב היום מפ"א תשתית אלא אם שוכנע שר התקשורת כי יש בכך פגיעה בתחרות; זאת ל
שלפיו מבקש כאמור לא יקבל רישיון מפ"א תשתית אלא אם שוכנע שר התקשורת שלא תהיה בהענקת 

 הרישיון משום פגיעה בתחרות. 

 
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 לא נדרשת תוספת כוח אדם לטובת יישום החלטה זו.
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 ן הפניםביטחו

 ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל

 מחליטים
 

, בישראל האסירים ושיקום הענישה תחום את בדרכים המפורטות בהחלטה זו במטרה לייעל לפעול
עבריינות, הפחתת   מניעת לצורך הציבורית ההוצאה של מיטבי לניצול להביא כוללת וכדי ראיה מתוך

בכלל זה, לקבוע כלים על מנת  .העלויות הנובעות כתוצאה מפשיעההיקפי תופעת הפשיעה והפחתת 
 וזאת העבריינות לצמצום ושיקומם כדי להביא ענישתם, דינם שנגזר בעבריינים בטיפול לסייע

 . חברתיים וכלכליים בהיבטים בהתחשב, בין היתר,
 
  בעבריינים והטיפול הענישה מדיניות לבחינת אימוץ עיקרי המלצות הוועדה . 1

ץ את עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים בראשות שופטת לאמ
בהחלטתה מספר  32-בית המשפט העליון )בדימוס( דליה דורנר, אשר מונתה על ידי הממשלה ה

 2015, כפי שהן מופיעות בדו"ח הסופי של הוועדה מחודש נובמבר 2011באוקטובר  23מיום  3767
 "(, בהתאם למפורט להלן:וועדהדוח ה" –)להלן 

 הקמת יחידה למחקר ומידע .א

להטיל על משרד המשפטים ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר לסכם את  (1
הקצאת המשאבים הנדרשים לצורך הקמת יחידה למחקר ומידע במשרד המשפטים 

 .2017-2018"( במסגרת אישור תקציב יחידת המחקר" –)להלן 

 יהיו כמפורט להלן: תפקידיה של יחידת המחקר (2

 .ליווי מחקרי של יוזמות חדשות בתחום הענישה והשיקום (א

באמצעות איסוף מידע ופרסום דוחות על רמות  –הסברת מדיניות הענישה לציבור  (ב
 .ענישה, השפעות הענישה, קיומן של תכניות שיקום שונות והאפקטיביות שלהן

נת ליצר תשתית איסוף מידע ומחקר בתחום האכיפה בדגש על הענישה על מ (ג
נתונים ומחקר לצורך קבלת החלטות של הגורמים הממשלתיים שלהם נגיעה 

 : לענישה ושיקום ובכלל זאת

איסוף וניתוח של מידע סטטיסטי, נתונים משווים ואחרים  ,איתור (1)
 . הרלוונטיים לקביעת  מדיניות ענישה, שיקום וגזר דין

 .בחינת יעילות של דרכי שונות לענישה ושיקום (2)

רכת עלות של דרכי ענישה ושיקום שונות, לרבות קביעת עונשים חדשים הע (3)
 .והחמרה בענישה

 .הענישה על והשלכתם העבריינית התופעה בחינת היקפי (4)

 לסוגיה על תחום העבריינות בכלל. הענישה של ההשפעות (5)

 הקבועות השונות שבצד העבירות המרביים העונשים של בחינה מחודשת (6)
 .ההלימה לעקרון להתאימם וןניסי תוך העונשין, בחוק
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( להחלטה זו וכן העברתה לוועדת 4( עד ב)1הכנת חוות דעת כמפורט בסעיף ב) (ד
השרים לענייני חקיקה, באופן המפורט בסעיף. חוות דעת כאמור תפורסם, עם 

 .סיום הכנתה, באתר האינטרנט משרד המשפטים

  –"( הוועדה המייעצת" –מייעצת לענייני ענישה )להלן  ועדה (3
 שיקול הבניית( )128 'מס תיקון) העונשין חוק הצעתככל שתוקם ועדה מייעצת  לפי 

את פעילות יחידת הוועדה המייעצת  תתווה ,2016-ו"התשע(, בענישה השיפוטי הדעת
ולצד זאת  השונים המחקר, תנחה אותה באשר לסדר העדיפויות בביצוע המחקרים

ככל שתוקם, תנחה את  ,מייעצתהוועדה ה בנוסף,תבטיח את עצמאותה המקצועית. 
יחידת המחקר לערוך, בין היתר, בחינה מחודשת של העונשים המרביים בצד העבירות 

 השונות הקבועות בחוק העונשין תוך ניסיון להתאימם לעקרון ההלימה.
 

 

 שינוי בחקיקת עבירות ועונשים  .ב

 עבירות עכל הצעת חוק המבקשת להחמיר בענישה, לקבוע עונש מזערי לעבירה, לקבו
הצעת " –נוספות )להלן  התנהגויות על קיימות עבירות של התפרסותן את להרחיב או חדשות

"(, תלווה בחוות דעת מקצועית מטעם הוועדה המייעצת ככל שתוקם, חוק לשינוי ענישה
באמצעות יחידת המחקר. חוות הדעת תבחן את התועלת משינוי הענישה שבהצעת החוק 

  ."(חוות הדעת" –)להלן 

 חוות הדעת תכלול, בין היתר:  . 12

 סקירה והשוואה בין לאומית בנושא רמות הענישה בעבירה הרלוונטית; .א

 סקירת השינויים שבוצעו בענישה בגין העבירה, לרבות השפעתם על רמות הפשיעה;  .ב

 עלותו של השינוי המוצע;  .ג

דיון והמלצה בדבר האפקטיביות של השינוי המוצע לרבות נימוקים בדבר הצורך  .ד
בשינוי, מידתיות השינוי וקיומם של אמצעים אחרים לצורך התמודדות עם העבירה. 
כמו כן לעניין הרחבת התפרסותן של עבירות, תבחן חוות הדעת האם ישנה הצדקה 

 לקביעת ענישה פלילית בגין ההתנהגות הרלוונטית. 

אם  ועדת השרים לענייני חקיקה לא תדון בהצעת חוק ממשלתית לשינוי ענישה, אלא . 13
 .צורפה אליה חוות דעת כאמור

בהצעות חוק פרטיות יחידת המחקר תכין חוות דעת בתיאום עם מחלקת ייעוץ וחקיקה  . 14
במשרד המשפטים. חוות הדעת תועבר במלואה לוועדת השרים לענייני חקיקה. היה 

והכנתה של חוות הדעת לא תסתיים עד המועד הנדרש לצורך הצגתה בוועדת השרים, 
 .  ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לדחות את הדיון בהצעת החוקתבקש מחלקת 

בבואה של הממשלה לדון בהצעת חוק כאמור, ממשלתית או פרטית, תביא במניין  . 15
 .שיקוליה את חוות הדעת המקצועית כמפורט מעלה

 ענישה בקהילה .ג

להטיל על הנהלת בתי המשפט תוך היוועצות עם וועדת ההיגוי הבינמשרדית המפעילה את 
 הפרויקט להרחיב את המודל של בתי המשפט הקהילתיים באופן הבא:

 יוקם בית משפט קהילתי נוסף. 2017באפריל  1-עד ליום ה

יוקמו בסך  2018באוקטובר  1לאחר מכן ובכל חצי שנה, יוקם בית משפט קהילתי כך שביום 
 הכל ארבעה בתי משפט קהילתיים נוספים על אלה הקיימים כיום.
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ונה התקציבים במשרד האוצר להקצות את המקורות התקציביים המתאימים להטיל על הממ
לצורך הקמת בתי המשפט הקהילתיים הנוספים כאמור, וזאת בתיאום עם משרד הרווחה, 

 משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים.

 לבצע מחקר מלווה אשר יבחן את אפקטיביות בתי המשפט הקהילתיים.

יופחת סך  2017של בתי המשפט הקהילתיים, החל משנת  כתוצאה מההחלטה להרחבת המודל
יופחת סך של  2018של  מיליון שקלים  מבסיס תקציב שירות בתי הסוהר. בנוסף, החל משנת 
יופחת סך של   2019שני מיליון שקלים נוספים מבסיס תקציב שירות בתי הסוהר והחל משנת 

ואילך יופחת  2019קרי, החל משנת  מיליון שקלים נוספים מבסיס תקציב שירות בתי הסוהר.
 . בכל שנה סך כולל של ארבעה מיליוני שקלים בגין החלטה זו

 עבודות שירות כחלופה למאסרים קצרים .ד

לקבוע בהוראת שעה סמכות לבתי המשפט לפיה ניתן יהיה להמיר עונשי מאסר לתקופה של 
הר לפיה ניתן יהיה עד תשעה חודשים בעבודות שירות, וכן סמכות לנציב שירות בתי הסו

לקצוב את תקופת עבודות השירות כאמור לשני שליש מאורך העונש כפי שנקבע בפסק הדין. 
והיא תלווה במחקר אשר מטרתו בחינת  2020בינואר  1תוקפה של הוראת השעה יהיה עד יום 

 יעילות המרת העונשים כמתואר. 

ט, יופחת סך של שבעה כתוצאה מההחלטה להמרת עונשי המאסר בעבודות שירות כמפור
 . 2017מיליוני שקלים מבסיס תקציב שירות בתי הסוהר החל משנת 

 

 ייעול פעילות הרשות לשיקום האסיר . 2

 לביטחון לשר הרווחה משר להעביר, הממשלה: יסוד לחוק( ב)31 סעיף לפי לסמכות בהתאם
לבצע את ו 1983– ג"התשמ, האסיר לשיקום הרשות חוק לפי הנתונות הסמכויות את, פנים

 .התיקונים הנדרשים בחוק זה לצורך העברת הסמכויות כאמור

, על העברת שטח הפעולה תימסר 2001-)ב( לחוק הממשלה, התשס"א9-( ו11)א()9על פי סעיף 
 הודעה ליו"ר הכנסת, והיא תועבר לידיעת הכנסת.

ים עם היקף האמצעים העומדים לרשות שטח הפעולה, לרבות תקציבים, תקני כוח אדם, הסכמ
יועצים ורכב, אשר יועבר יחד עם הרשות לשיקום האסיר ממשרד הרווחה למשרד לביטחון פנים 
במועד העברת שטח הפעולה כאמור, ייקבע בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד 
הרווחה. בסמוך למועד העברת שטח הפעולה כאמור, יושלמו כל ההליכים הנדרשים להשלמת 

  המבנה הארגוני של הרשות לשיקום האסיר אשר תועבר למשרד לביטחון פנים.המעבר, וייקבעו 

 .2017בינואר  1 ביום לתוקף תיכנס זה סעיף לפי ההחלטה

 

 יצירת אפשרויות ענישה נוספות . 3

לקבוע כי יוקם צוות בראשות המשנה הפלילי ליועץ המשפטי לממשלה בהשתתפות פרקליטות 
משרד הרווחה )שירות המבחן(, אגף ביטחון פנים, המדינה, הסנגוריה הראשית, המשרד ל

הצוות יבחן אפשרויות נוספות לענישה בדומה למדינות  התקציבים באוצר ונציג אקדמיה.
 המפותחות בעולם. 

 .2017במרץ  1-הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה לא יאוחר מ

 תקני איזוק אלקטרוני  . 4
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 לרשות נוספים אלקטרוני איזוק תקני הוחמיש שבעים להקצות הפנים לביטחון לשר להורות
 לביטחון המשרד של הקיימת המכסה מתוך תנאי-על משוחררים עבור אסירים האסיר לשיקום
 מחדש תיבחן, ולאסירים לעצורים הקיימת האזיקים מכסת של מלא ניצול של במצב. הפנים
 . הפנים לביטחון במשרד ההיגוי ועדת ידי על האזיקים הקצאת

 

 ן לעבריינות בתחום הנוער הפחתת הסיכו . 5

 במטרה להקטין את שיעור העבריינות החוזרת בקרב בני נוער, לפעול כמפורט להלן:

להטיל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר  .א
לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים לצורך קידום פרוייקטים להפחתת עבריינות חוזרת 

 .2017-2018ער והצעירים במסגרת אישור תקציב בתחום הנו

להטיל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר  .ב
הרחבת תכנית "סיכויים" במסגרת אישור  לסכם את הקצאת המשאבים הנדרשים לצורך

   משרד העלייה והקליטה.וזאת בתיאום עם  2017-2018תקציב 

לשיקום האסיר ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר לסכם את  להטיל על הרשות .ג
לצורך הקמת מרכזי נוער  2017-2018הקצאת המשאבים הנדרשים במסגרת אישור תקציב 

, מקצועיים שירותים סל ובמתן בקהילה איכותיות שיקום תכניות בבניית אזוריים אשר יעסקו
 מורכבות אוכלוסיות של בשיקום הנוער וכן בתחום המטופלים מספר את להגדיל במטרה

 לקבוצת בהתאם ייחודיים מענים מתן באמצעות גבוה חוזרת עבריינות בשיעור המתאפיינות
המרכזים יוקמו במחוז צפון, מחוז  .והעשרה חינוך, רווחה בתחומי התמקדות ותוך הגיל

מדריך. כמו דרום, מחוז מרכז ומחוז ירושלים. במרכזים אלו יועסקו רכז נוער, רכז תעסוקה ו
 . כן, יועסק יועץ שיקום בכלא אופק

להטיל על הרשות לשיקום האסיר ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר לסכם את  .ד
הקצאת המשאבים הנדרשים לצורך מתן דיור הולם אשר יאפשר שהייה לטווח קצר עד בינוני 

, יים עצמאייםמעבר הדרגתי לחמאסר, וזאת במטרה להביא ל עונש שריצו וצעירים לנוער
 .2017-2018במסגרת אישור תקציב 

להטיל על משרד המשפטים למנות מתאם בין משרדי למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני  .ה
  .נוער. המתאם יהיה כפוף למשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 תפקידי המתאם יהיו כדלהלן:

ה לה בנושא תיאום בין הגורמים הממשלתיים וכן תיאום בין הממשלה לגורמים שמחוצ (1
 מניעה וצמצום עבריינות נוער.

 תיאום שולחנות עגולים בין הגופים האמונים על התחום. (2

 העברת הכשרות לגורמים העוסקים בנוער בגופי האכיפה. (3

המתאם יפעל בשיתוף יחידת המחקר לקידום ובדיקה של פרויקטים בתחום המניעה  (4
 והשיקום לנוער. 

 נוער.  בני בקרב עבריינות צמצוםו כל תפקיד נוסף הנדרש לצורך מניעה (5

 

 

 דברי הסבר
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 רקע כללי 

החזרה לאורח חיים עברייני ולמעגל הפשיעה לאחר ריצוי עונש מאסר ושחרור מבית הסוהר מהווה 
למדינה. על פי נתוני שירות בתי הסוהר, שיעור העבריינות  סכנה לחברה וגורמת נזק כלכלי משמעותי

שיעור העבריינות החוזרת בקרב בני נוער גבוה אף יותר אשר , כ41.3%החוזרת הממוצע עומד על 
. המשמעות היא שעבריינים שנשפטו לעונש מאסר הם בעלי סיכוי גבוה לחזור ולבצע 75%-כועומד על 

 פשעים נוספים וכתוצאה מכך לחזור לבתי הסוהר. 
ית את רמות על כן, ייעול מערכת הענישה ותחום שיקום האסירים בישראל צפוי להפחית משמעות

 הפשיעה והחזרה לעבריינות, כמו גם למנוע פגיעה ברכוש ובנפש.
שיקום אסירים מביא לתועלות כלכליות משמעותיות המוערכות בערך נמנע של כשלושה מיליוני 
שקלים )בערך מהוון( לאסיר משוקם. התועלות הכלכליות מתבטאות בחיסכון בעלויות כליאה, מניעת 

 של אזרח נורמטיבי.   י הנובע מפעילותו היצרניתנזקי פשיעה ושווי כלכל
מטרת החלטה זו להביא להגברת האפקטיביות בתחום הענישה והאכיפה במדינת ישראל, וזאת על מנת 

 .להפחית את רמות הפשיעה, רמות העבריינות החוזרת והעלויות והסבל הנגרמים כתוצאה מפשיעה
 

 בעבריינים והטיפול ענישהה מדיניות לבחינת הוועדה המלצות עיקרי אימוץ

מונתה הוועדה לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים בראשות  2011באוקטובר  23ביום 
שופטת בית המשפט העליון )בדימוס( דליה דורנר, ומסקנותיה הוגשו בדוח הסופי של הוועדה 

 . 2015מנובמבר 
יא לשיפור וייעול במדיניות הענישה החלטה זו מאמצת את מרבית מסקנותיה של הוועדה, על מנת להב

 .והשיקום במדינת ישראל
 

 מחקר, מעקב ושקיפות

מוצע להקים יחידת מחקר במשרד המשפטים שתספק מידע בנוגע לאפקטיביות הענישה והאכיפה, 
מתוך ראיה שהסתמכות על מחקר ומידע אמפירי צפוי להביא לתוצאות טובות יותר בהפחתת הפשיעה, 

 פור דרכי השיקום והפחתת העבריינות החוזרת. הגברת ההרתעה, שי
, בנוסף. חדשה ענישה של ועלות אפקטיביות ותבדוק הענישה בתחום מחקרים ותבצע תוביל היחידה
 בחוק הקבועות השונות העבירות שבצד המרביים העונשים של מחודשת בחינה תבצע היחידה
 .ההלימה לעקרון להתאימם ניסיון תוך, העונשין

 
 2016-ו"התשע(, בענישה השיפוטי הדעת שיקול הבניית( )128' מס תיקון) העונשין חוק הצעת לפי

 מדיניות לפיתוח, בענישה השוויון לקידום תפעל אשר, ענישה לענייני מייעצת ועדה תוקם כי מוצע
 .  זו למדיניות הציבור בקרב המודעות ולהגברת, הדין ולגזירת לשיקום, לענישה כוללת

 
 על מחקרים ועריכת מידע איסוף, הראשון: עיקריים תפקידים שני לוועדה החוק צעתבה המוצע פי על

 בביצוע הקשורות השונות השכיחות לנסיבות בהתייחס וזאת, שונות בעבירות  הנוהגת הענישה מדיניות
 . הדין וגזירת השיקום, הענישה מדיניות בתחום המלצות ולגבש מחקרים לערוך, והשני;  העבירות
 פעילות דרך את שיתווה הגוף תהיה, שתוקם ככל, ל"הנ החוק בהצעת המוקמת מייעצתה הוועדה
 את תבטיח זאת ולצד השונים המחקרים בביצוע העדיפויות לסדר באשר אותה תנחה, המחקר יחידת

 . המקצועית עצמאותה
 של שתמחוד בחינה, היתר בין, לערוך המחקר יחידת את תנחה, שתוקם ככל, המייעצת הוועדה כן כמו

 לעקרון להתאימם ניסיון תוך העונשין בחוק הקבועות השונות העבירות בצד המרביים העונשים
 .ההלימה

 
 
 
 
 

 התווית עקרונות לעמדה ממשלתית ביחס לחקיקת עבירות ועונשים
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 שבצד המרבי העונש שינוי באמצעות שיקום או להשיג הרתעה לנסות דו"ח הוועדה קבע כי אין
לטה קובעת כי כל הצעת חוק שעניינה שינויי הענישה, תלווה בחוות דעת העבירה. על כן, ההח

 מקצועית לגבי שינויי הענישה המוצעים. 
הממשלה תדון בהצעת חוק פרטית או ממשלתית בתנאי שבוצעה בדיקה של השינוי המבוקש והאם 

שווה ועלות יביא להלימה בין חומרת העבירה לבין העונש שבצידה. לצד זאת, יוצג לממשלה מידע מ
 .משוערת של השינוי

 
 ענישה בקהילה

, האכיפה מערכת גורמי לבין בין בתי המשפט עניינו שיתוף הפעולה מודל בתי המשפט הקהילתיים
 המובילות לבעיות כוללים פתרונות ויצירת הפשיעה החוזרת תופעת צמצום ומטרתו, והקהילה הרווחה

 לפשיעה.
 פתרון של עיקריים מודלים שמקורו שני משולב מודל סיסב על פועל בישראל הקהילתי המשפט בית

 התמכרות או רקע על בעבריינות לטיפול המשפט ובית הקלאסי הקהילתי המשפט בית – בעיות
 קהילתיים באלמנטים לתת מענה קהילתי ולהשתמש היא מטרת השילוב". יחסית חמורה" בעבריינות

 בתוכניות להסתפק ולא טווח וכוללניות ארוכות םשיקו בתוכניות טיפול מתן לצד שניתן, וזאת  ככל
 טווח. קצרות

ההחלטה קובעת כי המודל הקיים של בתי משפט קהילתיים יורחב כך שיופעל בכל ששת מחוזות 
 .השיפוט בישראל

 
  עבודות שירות כחלופה למאסרים קצרים

כחלק . שנה על עולה שאינה מאסר תקופת נתונה מרצים בשנה שמשתחררים האסירים מרבית
תוך  קצרים מאסר לעונשי כתחליף בקהילה בענישה את השימוש מהמלצות ועדת דורנר, הוצע להרחיב

 . העבריין על שיוטל הקהילתי לעונש העבירה חומרת בין ההלימה עקרון על שמירה
 שישה על עולה שאינה כיום, בתי המשפט מוסמכים לקבוע כי נאשם שנגזר עליו עונש מאסר לתקופה

 ירצה את עונשו בעבודות שירות. חודשים 
לפי החלטה זו, יקבע בהוראת שעה כי משך המאסר שבית משפט רשאי להמירו בעבודות שירות יהיה 
תשעה חודשי מאסר תוך אפשרות של קיזוז תקופת העונש בשליש, על ידי נציב שירות בתי הסוהר 

 .1.1.2020-תוקף עד הובכפוף לשיקולי התנהגות, מסוכנות ושיקום. הוראת שעה זו תהיה ב
שינוי זה צפוי להביא לצמצום השימוש במאסרים במקרים בהם המאסר אינו הכרחי לצורך הגבלת 
יכולתו של העבריין לביצוע עבירות וכן עבריינים שהמסוכנות שלהם לחברה איננה גבוהה. כמו כן, 

 .תקינים לחיים לחזור לו ולאפשר הנאשם את לשקם הינה זה מאסר בתחליף השימוש מטרת
הוראת השעה תלווה במחקר אשר יבדוק בין היתר האם הרחבת האפשרות למתן עונש עבודות שירות 
לתשעה חודשים, תוך אפשרות הקיצור בשליש, הובילה לקיטון במספר האסירים המרצים את עונשם 

 .  בבתי הסוהר ואכן משמשת כתחליף מאסר יעיל בעונשים קצרים יחסית
 

 לשיקום האסיר ייעול פעילות הרשות

 תחום שיקום האסירים במדינת ישראל נמצא באחריות שני גופים ממשלתיים. 
שירות בתי הסוהר במשרד לביטחון פנים, אשר אחראי על הטיפול באסירים ושיקומם  -הראשון 

במהלך תקופת מאסרם בין כותלי בית הסוהר. שירות בתי הסוהר מעביר פעילויות חינוך, טיפול ושיקום 
 מים קבוצתיים ובאמצעות עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים בארגון. בפורו
הרשות לשיקום האסיר, שהינה גוף סטטוטורי תחת משרד הרווחה, האחראי על ליווי האסירים  -השני 

ושיקומם במשך תקופה מוגבלת לאחר שחרורם מבית הסוהר )כתלות בתקופת המאסר ובשחרור על 
יה באמצעות ליווי ומעקב של האסירים המשוחררים על ידי רכזים תנאי(. הרשות מפעילה את שירות

 ברשויות המקומיות ובאמצעות הוסטלים שיקומיים הפועלים ברחבי הארץ. 
עיקרון הרציפות בתהליך שיקומם של אסירים הינו גורם מרכזי בהצלחתו ולכן קיימת חשיבות רבה 

בין שירות בתי הסוהר לרשות לשיקום  לרצף הטיפולי והשיקומי בתהליך השיקום של האסיר במעבר
 האסיר, מעבר אשר מתרחש בתום תקופת המאסר של האסיר ושחרורו מבית הסוהר. 

שירות בתי הסוהר נמצא תחת המשרד לביטחון פנים והרשות לשיקום האסיר נמצאת תחת משרד 
הפרדה ארגונית העבודה השונות של שני הגופים, קיימת  תהרווחה, מלבד הפער המקצועי ומתודולוגיו

אשר מקשה על יחסי הגומלין ביניהם ועל שמירת הרצף השיקומי והאחידות המקצועית בתחום שיקום 
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האסירים שבאחריותם. מסיבה זו, ובמטרה להביא להפחתת העבריינות החוזרת, לש לבצע שינוי  
 במבנה הארגוני של הגופים וכפיפותם המקצועית והניהולית. 

 
 נוספות יצירת אפשרויות ענישה

בישראל קיים מספר מצומצם של חלופות מאסר. כתוצאה מכך, בתי המשפט נאלצים לעיתים לגזור 
עונש מאסר עקב מחסור בחלופות אחרות. יוקם צוות בראשות המשנה הפלילי ליועץ המשפטי 
לממשלה בהשתתפות פרקליטות המדינה, הסנגוריה הראשית, המשרד לביטחון פנים, משרד הרווחה 

 .המבחן(, אגף התקציבים באוצר ונציג אקדמיה שיבחן וימליץ על אפשרויות נוספות לענישה )שירות
 

 תקני איזוק אלקטרוני

שימוש בפיקוח הדוק על אסיר משוחרר הינו קריטי בתהליך שיקומו שכן הוא מייצר הרתעה פנימית 
ק אלקטרוני, תוך בקרב האסיר המשוחרר בתקופה הקריטית שלאחר השחרור מהכלא. העברת תקני איזו

ששינוי בהקצאתם  יוביל להליך שיקום יעיל יותר לאסירים משוחררים. על כן, מוצע לשנות את אופן 
 תקנים לאחריות הרשות לשיקום האסיר. 75-הקצאת תקני האיזוק האלקטרוני ולהעביר כ

 לעבריינות בתחום הנוער הסיכוןהפחתת 

 . 75%-ל למעלה משיעור החזרה לעבריינות בקרב בני נוער עומד ע

נער שנשפט, הורשע ונאסר חוזר לרוב לבצע עבירות, ועל כן, טיפול יעיל בתחום פשיעת הנוער צפויה 
 למנוע התנהגות עבריינית לשנים ארוכות.  

 לצורך הפחתת רמות העבריינות החוזרת בתחום הנוער, ינקטו הצעדים הבאים:

להפחתה ברמות החזרה לעבריינות בקרב בני נוער  קידום פרויקטים הצפויים להביא –קידום פרויקטים 
 וצעירים. 

תכנית "סיכויים" מטפלת בלמעלה מחמש מאות נערים בכל שנה בשיטות  -הרחבת תכנית "סיכויים" 
המשלבות הנחיה, תיאום בין גורמים ומפגשים קבוצתיים. התוכנית הובילה להפחתה משמעותית 

פעילות התכנית תורחב, וזאת במטרה לסייע למספר רב יותר ברמות החזרה לעבריינות בקרב בני נוער. 
 של בני נוער וצעירים הנמצאים בסיכון גבוה לעבריינות.

הרשות לשיקום האסיר אחראית על הכנה וביצוע של תכניות לאסירים בני  -הקמת מרכזי נוער אזוריים 
והר. מוצע להקים מרכזי נוער וצעירים לקראת שחרורם ובמשך תקופה מסוימת לאחר השחרור מבית הס

מרכזים אלה יתנו מענה טיפולי  שיקום אזוריים לנוער בארבעה מחוזות )צפון, דרום, ירושלים ומרכז(.
המיועד להפחית חזרה לעבריינות. כמו כן, המרכזים יסייעו בגיוס הקהילה, שיתוף פעולה עם מסגרות 

מרכזים יפעלו יועץ תעסוקתי ייעודי לנוער קיימות לנוער וצעירים ופיתוח מענים משותפים וייחודיים. ב
וצעירים שיסייע בגיוס מלגות למטופלים ושילובם בלימודים ובהכשרות מקצועיות מתאימות, מטפלים 

 פרטניים ומשפחתיים וכן מדריך נוער.

נערים וצעירים רבים אינם מצליחים  –הקצאת דיור הולם לנוער וצעירים משוחררים מבתי הסוהר 
שיקום מיטיבים לאור מערכות תמיכה חלשות והיעדר תנאים פיזיים למחייה  להשלים הליכי

והתפתחות. על כן, יוקצה דיור שיקומי לנוער המשתחרר ממאסר, תוך מתן מענה מותאם לצרכי הנערים 
והצעירים. דיור זה ימוקם בתוך הקהילה לשם שילוב הנוער בקהילה הקולטת ובמטרה להביא לשילוב 

 ל נוער וצעירים אלה בחזרה בקהילה.נורמטיבי עתידי ש

. נוער עבריינות למניעת רבות תכניות קיימות בישראל -מינוי מתאם לתחום הנוער במשרד המשפטים 
 בצורה פועל גוף עבריינות. כל מניעת על אחראים אשר אגפים קיימים שונים ממשלה בנוסף, במשרדי

 בנקודות, רבים גורמים פני על מתפרש םבקטיני הטיפול מטרתו, אולם להשגת והמיטבית המקצועית
 תכניות. השונים שלביו על, לקטין שניתן הטיפול של כוללת כשלמעשה לא קיימת ראייה, שונות זמן

 תכניות מספר ישנן אחת לא אך, השונים הממשלה משרדי בין פעולה שיתוף על מתבססות אומנם רבות
לאור ריבוי הגורמים  כלל מטופלים שאינם שאיםנו ישנם, בנוסף. ביניהן תיאום ללא במקביל הפועלות

המתואר. לאור זאת, יש למנות מתאם לפעילות בין משרדית בנושא מניעה וצמצום עבריינות בקרב בני 
 .מתאם יפעל תחת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(נוער ה
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 ]הצורך, המניעים הנסיבות[

 מספריים, השוואתיים; צפי להשלכות כל משק המדינה וכלכלתה[ –ים ]נתונים כלכלי

 ]התקציב הנדרש +האם כלול במסגרת התקציב המאושר של המשרד[

 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

ם. אין השפעה על כוח אד -]במידה וקיימת השפעה על מצבת כוח אדם יש לציינה. כאשר אין פירוט 
 במידה ואין נתונים יש למחוק את הכותרת[

 

 סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת

 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 

 ההיבט המשפטי

]פירוט רק במקרים בהם קיים צורך בתיקון/ייזום חקיקה חדשה. במידה ואין נתונים יש למחוק את 
 הכותרת[
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 ביטחון

 תקציב משרד הביטחון

 
 מחליטים

 
( תוך מתן פתרון לפער 2020עד  2016 תכנית רב שנתית לצה"ל לחומש הקרוב )לשנים הנהגת לשם

בקרה, הגברת ההתייעלות ומיקוד בליבת העיסוק שקיפות והמבני בתקציב הביטחון, הסדרת מנגנוני 

 24 ביום שנחתםתקציב הביטחון בנושא עקרונות הסיכום התקציבי מץ את לא של מערכת הביטחון

בכפוף , המצורף להחלטה זו ומסומן כ"נספח א'" הביטחון למשרד האוצר משרד בין 2015בנובמבר 

 -, במסמך המצורף להחלטה  ומסומן כ"נספח ב'" )להלן 2016במאי  19לשינויים שעליהם הוסכם ביום 

   את תיקוני החקיקה המפורטים להלן: עלבצו ,(הסיכום התקציבי

 

  -הגדרות  . 1

           הקבע שאינו חייל חדש או לשאיריהם לפי חוק שירות  כל סכום שמשולם לחייל -" גמלה"

 ;האמור הסכום בתשלום שכרוכות מעסיק עלויות ולרבות גישור פנסיית לרבות, הקבע

 שכר.  דרגת -"דרגה" 

[, משולב( ]נוסח מלאותיג) לישראל הגנה בצבא הקבע שירות חוק -"חוק שירות הקבע" 

 ;1985-"ההתשמ

 או לחייל שניתנו קצובה או אהח משירות או מעבודה; כל טובת הנריוו או השתכרות -"שכר" 

 או בכר זקתחה בשל מיםותשל לרבות, הוצאותיו כיסוי לשם לו נותינש םימולשת"ל; מצה לעובד

, ולרבות עלויות מעסיק שכרוכות ביגוד או מקצועית פרותס רכישת או לארץ לחוץ עותינס, טלפון

 .העובדבהעסקת החייל או 

 

 התקציב תוספות התניית . 2

ויישום כלל  2016תיקוני החקיקה עד סוף שנת  אישורמותנות ב זו שבהחלטהתוספות התקציב  כלל

 זו.  החלטההצעדים האמורים ב

 

  2016משרד הביטחון לשנת  תקציב . 3

לפנות אל ועדת החוץ והביטחון )הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון( הטיל על שר האוצר ל

 בבקשה לאשר פניות תקציביות אלה:

 .2016שנת ללתקציב הביטחון  ש"ח ימיליארד 3חד פעמית,  בגובה תוספת  .א

 בגין התייקרויות.  2016שנת ללתקציב הביטחון  מיליוני ש"ח, 860תוספת חד פעמית בגובה  .ב
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יישום מודל בגין  2016שנת ללתקציב הביטחון מיליוני ש"ח,  300 תוספת חד פעמית בגובה .ג

הקבע, הקטנת מצבת אנשי הקבע המובהק בצה"ל והפחתת עלויות הפנסיה והשכר בצה"ל, 

לא מערכת הביטחון  אם; (יעדי מודל הקבע -)להלן  זו להחלטה 18עד  1 בנספחיםכמפורט 

וספת זו תופחת ת האמורים, יםבנספחכפי שנקבעו  במלואםיעדי מודל הקבע ב תעמוד

  . 2017 שנתמתקציב משרד הביטחון ל

הגדלת דמי בגין  2016לתקציב הביטחון לשנת  ני ש"ח,מיליו 600תוספת חד פעמית בגובה  .ד

 הקיום של חיילי החובה. 

 הסכום מתוך נוצל שלא סכוםהבגין  2016 בשנת הביטחון תקציבהפחתה חד פעמית מ .ה

 .במערכת הביטחון פרישות האצת לטובתמיליוני ש"ח  170בגובה  2015 בשנת שהועבר

 

 2020-2017 לשניםמשרד הביטחון  תקציב . 4

 :להטיל על שר האוצר לבצע את כל הפעולות הנדרשות ליישום כל אלה

מחירי  מונחי"ח )בש ימיליארד 59יעמוד על  2020עד  2017בסיס תקציב הביטחון לשנים  .א

2015 .) 

 375של  נוסף, סכום 2020 עד 2017 מהשנים אחת בכל יתווסףלבסיס תקציב הביטחון  .ב

 "ח.שמיליוני 

"ח שמיליוני  300של  נוסף, סכום 2020 עד 2017 מהשנים אחת בכל יתווסףלתקציב הביטחון  .ג

יעדי מודל הקבע ב תעמודהביטחון לא  מערכתש ככל; מודל הקבע יעדילטובת יישום 

 את הסכום האמור בסעיף קטן זה,הפחית ל, האמורים 18עד  1 בנספחיםכפי שנקבעו  במלואם

 בשנה העוקבת.  

עבור הגדלת  ני ש"חמיליו 600 של נוסף סכום 2017שנת ביתווסף  הביטחון תקציב לבסיס .ד

 דמי הקיום של חיילי החובה. 

מבסיס תקציב הביטחון האמור בסעיף זה יופחתו סכומים בגין מט"ח סיוע, מס בלו, ארנונה,  .ה

סעיפי מלאות, ככל שיתקיימו התנאים הנדרשים לגביהם כמפורט באגפי שיקום ומשפחות וג

 החלטה זו.

 :את כל אלה, לא יכלול זה סעיףכמפורט ב, הביטחוןתקציב  .ו

 ;קטי שוה"םיפרו (1

 ;משרד הביטחון( חלקצה"ל לנגב )למעט פרוייקט  (2

 ;הגדר המזרחית )שלב א'( (3

 ;משרד הביטחון( חלק)למעט  מים כלכליים (4

 ;(2015רטות בהסכמי הפרטת תע"ש )למעט שנת נגזרות תקציביות המפו (5

 ;קיצור שירות החובה (6

 משרדיים חדשים, ככל שייחתמו.-הסכמים ביןחלקו של משרד האוצר בגין  (7

 מחירים הצמדת .ז
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 באופן הבא:  2015למחירי  2016יוצמד החל משנת  הביטחון משרד תקציב בסיס

הלשכה ותעסוקה של בירחון שכר  5.9מדד שכר ממשלה מרכזית )מתוך לוח ל -שכר  (1

 (. המרכזית לסטטיסטיקה

 ., ללא התחשבנות בסוף השנה על הפרשי שערהתקציבישער החליפין ל -מטבע חוץ  (2

 צרכן. ל םמחיריהמדד ל - חובה חיילי קיום דמיקניות, גמלאות,  (3

 

 מבניים ופינוי מקורות שינויים . 5

 מט"ח סיוע  . 16

לתקציב מט"ח הסיוע את ואילך  2017לשנת הביטחון תקציב להטיל על שר האוצר להעביר מ

בניכוי התקציב יופחת במלוא סכום ההעברה  תקציב הביטחון בסיסמותנית בהכנסה. הוצאה 

 . לטובת תשלום מס ערך מוסף

 בלו . 17

 משרדשות המיסים, ר שיורכב מנציגי צוות הקיםהטיל על שר הביטחון ושר האוצר לל

על דלק  בלו מסן למתן פטור מאת בקשת משרד הביטחו שיבחן, האוצר ומשרד הביטחון

. ככל שיינתן על אף התנגדות משרד האוצר למתן פטור כאמור לסוגיו השונים )סולר ובנזין(

 לגביו התקבל הפטור.  שיופחת במלוא הסכום  תקציב הביטחון בסיספטור כאמור, 

 שיקום ומשפחות   . 18

 יישום המלצות ועדת גורן: (1

וועדה הציבורית לבחינת אמות המידה המלצות הבצע את תיקוני החקיקה ליישום ל

 -לזכאות לסיוע מאגף שיקום נכים ומאגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון )להלן 

, שעניינה 2012בינואר  8מיום  4088בהחלטת ממשלה מס'  10בהתאם לסעיף  (ועדת גורן

-כלכלי לשינוי הוועדה דוח ויישום 2012 לשנת המדינה בתקציב העדיפויות בסדר שינוי

  .(טרכטנברגחברתי )ועדת 

  עיגון הטבות (2

תקן את חוק הנכים כך ששר הביטחון, בהסכמת שר אוצר יעגן בתקנות את כלל ל

 לרכב הטבות לרבות, שיקום אגף הוראותב לאמור התאםב לנכיםההטבות שניתנות 

 בהמלצות ועדת גורן.  כמפורטבהתאם לתקופות ולתנאים 

 תקציבית הפרדה (3

שר  לאישור בכפוף ייעשהאלה  סעיפים שיישום ךכהנכים  חוקאת  לתקן (א

(, 1)ב43)ב(, 43(, 4)א43(, 3)א43(, 2)א43 )א(,32 )ב(,10ו, 4, 3 (,2)1האוצר: 

 .האוצר למשרד גם מקביל דיווח שיתבצע כךב 45 סעיף, ולתקן את 48)א(, 45

 לאישור בכפוף ייעשה אלה סעיפים שיישוםמשפחות חיילים כך  חוקאת  לתקן (ב

ו)ג(, 15ה)ה(, 15ג)ט(, 15)ה(,  א15(, 2)ג() א15)ב(,  א15ג, 10ב, 1 :האוצר שר

)א(, 37 א)ו(,35א)ד(, 35)א(, 33ג, 29א, 29ט)ג(, 15ז)ד(, 15ו)י(, 15ו)ט(, 15
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כהגדרתם  –לחוק כך שכל שינוי ב"הטבה" ו"סיוע"  1 סעיף)ג(, ולתקן את 37

 דיווח יתבצעש כך 1א36אישור שר האוצר וכן סעיף ל ייעשה בכפוףבחוק, 

 .האוצר למשרד גם מקביל

נגישות לתקן את חוק הנכים וחוק משפחות חיילים כך שלמשרד האוצר תהיה  (ג

 תומלאה לכלל נתוני אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה, לרבות למערכ

 ניהול הנתונים והתקציב )למעט פרטים מזהים(.

ף וביצוע כל יתר לתוקזו  בהחלטה הנדרשיםתיקוני החקיקה  כללאחר כניסת  (ד

אגף תקציב להטיל על שר האוצר להעביר את  ההוראות האמורות בהחלטה זו,

ולהפחית את לתקציב הביטחון,  מחוץ שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה

 בהתאם;  בסיס תקציב הביטחון

 הקמת מועצה ציבורית  (4

ות עגן בחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנל (א

ם מועצה ציבורית לשיקום נכיהקמת  2016-(, התשע"ו2018-ו 2017התקציב 

 ( שתפקידיה יהיו:השרים -על ידי שר הביטחון ושר האוצר )להלןמשפחות ו

אופן יישום הוראות חוק הנכים וחוק משפחות חיילים על ידי אגף על  פיקוח (1)

ע ועל אופן ביצו שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון

 .(המועצה -תקציבם, ותמסור דיווח תקופתי לשרים )להלן 

לשרים בנושאים הקשורים לשירותים הניתנים לזכאים מכוח חוק  להמליץ (2)

הנכים וחוק משפחות חיילים ובכלל זה על תיקונים נדרשים בחוק, בתקנות או 

בהוראות הפנימיות של משרד הביטחון, ועל אופן יישומם, בכל הקשור 

 משפחות ולפעילות אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה.ו לזכויות נכים

(, המועצה לא תמליץ לשרים המלצה שבביצועה 2)אאף האמור בסעיף קטן  על (ב

כרוכה הוצאה שעשויה לגרום לחריגה מתקציב אגף שיקום נכים ומתקציב אגף 

משפחות והנצחה, בכל שנת תקציב, ללא מתן המלצה על נקיטת פעולה מאזנת כך 

 רם חריגה כאמור. תיגשלא 

הקטנה של סכום ההוצאה בשנת התקציב, בדרך של  -" פעולה מאזנתבסעיף זה "

תיקון או ביטול של תקנות, הוראות מנהל או התחייבויות אחרות של אגף שיקום 

נכים או אגף משפחות והנצחה; פעולה מאזנת תתבצע מתקציב האגף שלגביו נוגעת 

 ההמלצה.

באמצעות  ומשפחות שיקום בנושא זכויות הרחבתיוזמה ל יעביר כל הביטחון משרד (ג

 המועצה בלבד. 

 : יהיה המועצה הרכב (ד

 מחוזי משפט בית או העליון המשפט בית של בדימוס שופט שהוא ציבור נציג (1)

 דומה בכיר ציבורי תפקיד בעל או בישראל אוניברסיטה של לשעבר נשיא או
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 ידי על ימונה מועצהה ראש יושב. המועצה ראש כיושב יכהן והוא, אחר

 ; השרים

 נציג או הנכים לחוק 14 סעיף לפי שהוכרז הנכים של היציג הארגון של נציג (2)

 במערכה שנספו החיילים משפחות של היציגים הארגונים משני אחד כל של

 כי יובהר; השרים שימנו, חיילים משפחות לחוקא 31 סעיף לפי שהוכרזו

 הנוגעים ובנושאים הנכים ארגון יגנצ ישתתף שיקום לאגף הנוגעים בנושאים

 ;המשפחות ארגוני נציגי ישתתפו והנצחה משפחות לאגף

 בתחום ולרבות, האגפים לעבודת רלוונטי בתחום רקע בעל ציבור נציג (3)

 הציבור נציג. הסוציאלית העבודה בתחום או והתעסוקתי המקצועי השיקום

 ;השרים ידי על ימונה

לנציגי משרד הביטחון  ל ידי שר הביטחון;שימונו ע הביטחון משרד נציגי שני (4)

המלצה בנושאים שיישומם עשוי להיות כרוך בעלות לא תהיה זכות הצבעה 

 תקציבית. 

משרד האוצר זכות  לנציגישימונו על ידי שר האוצר.  האוצר משרדנציגי  שני (5)

וטו בהצבעות על מתן המלצה בנושאים שיישומם עשוי להיות כרוך בעלות 

 תקציבית. 

 המועצה עבודתבדבר סדרי  כללים לקבועעל שר הביטחון ושר האוצר  ללהטי (ה

 .המועצה חברי של כהונתם פקיעת אופן בדבר וכללים

 

 התייעלות ומשאבים לאומיים  . 19

משרדי בנושא תכנית ההתייעלות של משרד הביטחון -צוות ביןלהטיל על השרים להקים  .א

קציבים במשרד האוצר, משרד הביטחון והממונה על הת המנהל הכללי שלבראשות 

 לכלל התייחסות תכלולשלבצע בקרה שוטפת על יישום תכנית ההתייעלות,  שמטרתו

 .  (הצוות הבין משרדי -)להלן  התקציביים הנושאים

 תכנית ימשרד הביןלצוות בכל שנה חודש נובמבר ב להציג הביטחון משרד את להנחות .ב

 ליעדי בהתאם 2020עד  2016לשנים  רבעוניים דרך אבני פירוטהכוללת  שנתית רב

מידי חציון סטטוס עמידה בתוכנית השנתית והרב  יציג הביטחון משרד, בנוסף. המשרד

 .התקציבי יסכוןשנתית לרבות עמידה ביעדי הח

 המנהל הכללי של משרדי בראשות -צוות בין להקיםלהטיל על שר האוצר ושר הביטחון  .ג

משרד הביטחון והממונה על ל שחבריו יהיו המנהל הכללי ש משרד ראש הממשלה

התקציבים במשרד האוצר לבחינת שימוש במשאבים לאומיים, לרבות שימוש בקרקעות 

 ותכנונן.
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תהליכי הייעול הנחות את שר הביטחון לעשות את כל הפעולות הנדרשות כך של .ד

עד  2016בתקציב הביטחון בשנים  בשנה ש"חמיליארד  0.5האמורים יפנו סכום של 

 :הבא למתווה בהתאם, 2020

 

 

 התייעלות לאור בתקציב חיסכון שנה
 "חש מיליארדי

2016 0.5 
2017 1.0 
2018 1.5 
2019 2.0 
2020 2.5 

 בשנים חיסכון"כ סה
2016-2020 

7.5 

 

 מחקר ופיתוח  . 20

תמומן בין שקרן תקציבית ייעודית, הטיל על שר הביטחון ושר האוצר לפעול להקמת ל (1

 .  (קרן מחקר ופיתוח -)להלן  חוניות, לצרכי מחקר ופיתוחהיתר ממקורות התעשיות הביט

בבסיס תקציב הביטחון ובקרן  מחקר ופיתוחההוצאה השנתית על שר הביטחון יקבע את  (2

( סכום 2016מחירי במונחי )ש"ח מיליארד  0.8לא תפחת מסכום של כך ש מחקר ופיתוח

 למדד המחירים לצרכן.זה יוצמד 

 -שנתית שלא תפחת מ מחקר ופיתוחתכנית בכפוף להצגת עם הקמת קרן מחקר ופיתוח ו (3

סכום בשנה העוקבת  הביטחון לתקציב הוסיףהטיל על שר האוצר, לל, ש"חמיליארד  0.8

 0.8יעמוד על  המחקר ופיתוחלטובת הגדלת המו"פ כך שתקציב  ני ש"חמיליו 100של 

  . ש"חמיליארד 

 

 קיצור שירות חובה  . 21

 מישל  וכך שתקופת שירות ,1986-]נוסח משולב[, התשמ"ושירות הביטחון  תקן את חוקל

 . חודשים לכל היותר 30על  עמודת 2020 וניבי 1החל מיום  שגויס

 

 שכר וגמלאות, כוח אדם . 22

 2017בחוק התכנית הכלכלית את תקציב השכר והגמלאות של משרד הביטחון לשנים  לעגן

כפי שמפורטים בנספחים  , שיאי כוח האדם, איושם, גילאי ומכסות הפרישה2025עד 

 , בהתאם לעקרונות אלה: הרלוונטיים

 כוח אדם (1

מספר לא יעלו על ה 2020עד  2017שיאי כוח האדם שייקבעו בחוקי התקציב לשנים  (א

 .1 בנספחקבוע ש
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שיאי כוח האדם, למעט תקן קבע ייעודי, שירות סדיר נוסף וחודשי קבע לשנת  איוש (ב

  . 2 שבנספחלא יעלה על הסכום  2017

  .3 בנספחשיאי כוח האדם בשנה לפי דרגות שכר, לא יעלה על המספר שקבוע  (ג

 .4 בנספחשנים בקבע לא יעלו על המספר  14קצינים בעלי ותק מזערי של  שיאי (ד

 משרות אזרוח (2

בכל אחת  יאוזרחוכולל(,  2023שנים )עד שנת  7 של תקופה במהלךו 2017החל משנת 

כל  .5נספח שב התפקידיםוזאת מתוך רשימת  קצונהמשרות  32 לפחותמהשנים האמורות 

אחת ממשרות הקצונה שיאוזרחו כאמור תהיה משרה אשר חייל הקבע ששירת בה, עובר 

שנים והיה מדורג עובר  14, בעל וותק בשירות קבע העולה על 35לאזרוחה, היה מעל גיל 

 :מאלה באחד וחהלאזר

 ;ומעלה אלוף סגן  בדרגת (א

  ;6 בנספחים המנויים בדרגת רב סרן באחד מהתפקיד (ב

 שבנספח התפקידים רשימות את לשנות רשאי האוצר שר בהסכמת הביטחון שר (ג

  .6 ובנספח 5

 224החלטה זו יעמוד על  מכוח המאוזרחות המשרות מספר 2023 משנת החל (ד

 .לפחות

 "ל.צה עובד אזרח של בתקן( 1 בפסקה כאמור תקן החלפת -"אזרוח"  זה בסעיף

 

 תקציב השכר  (3

  .7 שבנספח התקציבלא יעלה על  2020 עד 2016שנים לכר חיילי הקבע, תקציב ש (א

שר  ;8נספח שבלא יעלה על האומדן  2025עד  2021שנים לחיילי הקבע  שכר תקציב (ב

 . אלה יםהביטחון ושר האוצר רשאים לתקן בהסכמה את האומדן לשנ

ם עומד על הסכומי 2040עד  2026תקציב השכר של חיילי הקבע לשנים  אומדן (ג

שר הביטחון ושר האוצר  2035, 2030, 2025בכל אחת מהשנים  .9 בנספחשקבועים 

יסכמו את תקציב השכר של חיילי הקבע לחמש השנים העוקבות על בסיס האומדן 

 המופיע על יעמוד הקבע חיילי שלהאמור. בהיעדר הסכמה בין השרים, תקציב השכר 

 .באומדן

 על יעלה לא 2020 עד 2017 בשנים"ל צה עובדי אזרחים העסקת בגין ההוצאה תקציב (ד

 .10 בנספחש התקציב

על שר הביטחון לעשות את כל הפעולות הנדרשות כך שכל הוצאה שנוגעת  להטיל (ה

לשכר תשולם רק מתקנות שיוגדרו על ידי שר הביטחון בהסכמת שר האוצר, כתקנות 

 . 11כמפורט בנספח  שמכוחן ניתן לשלם פרטי שכר בלבד

 

 לרבות תקן קבע ייעודי, שירות סדיר נוסף וחודשי קבע.  –ל קבע" זה "חיי בסעיף
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 תקציב הגמלאות (4

 התקציבלא יעלה על  2020 עד 2016שנים לשל חיילי הקבע,  גמלאותתקציב ה (א

 . 12 שבנספח

לא יעלה על האומדן  2025עד  2021שנים לשל חיילי הקבע  הגמלאות תקציב (ב

לתקן בהסכמה את האומדן לשנים ; שר הביטחון ושר האוצר רשאים 13נספח שב

 .אלה

עומד על הסכומים  2040עד  2026תקציב הגמלאות של חיילי הקבע לשנים  אומדן (ג

שר הביטחון ושר האוצר  2035, 2030, 2025בכל אחת מהשנים  .14 בנספחשקבועים 

 בסיס על העוקבות השנים לחמש הקבע חיילי שליסכמו את תקציב הגמלאות 

 יעמוד הקבע חיילי של הגמלאות תקציב, השרים בין הסכמה רבהיעד. האמור האומדן

 .באומדן המופיע על

האוצר לא יתנגד לבקשת שר הביטחון להוצאת תקציב הגמלאות מתקציב  שר (ד

-14 נספחיםתקציב הגמלאות בהתאם לבהביטחון לאחר שנה אחת של ירידה בפועל 

 בכפוף תיעשה ,כאמור התקציב העברת. יורד תקציבי מתווה להצגת ובכפוף 12

יועברו לממונה על תשלום  מכוחוכלל הסמכויות ש כך הקבע שירות חוק לתיקון

בעת פרישה )הגדלות רמטכ"ל(.  אחוזיותהגדלות  לרבותהגמלאות במשרד האוצר, 

 הסמכויות והתקציב כאמור, יופחת גג תקציב הביטחון.   הועברו

הפרשי מדד, יוחזר תקציב תקציב הגמלאות ביחס לשנת התקציב הקודמת בניכוי  עלה (ה

 הביטחון.  סעיףהגמלאות ל

 

 פרישה  מכסות (5

 .15 שבנספחתעלה על המכסה  לא, 2016 משנת החל, לנגדים שנתית פרישה מכסת (א

  .15 שבנספחתעלה על המכסה  לא, 2016 משנת החל, לקצינים שנתית פרישה מכסת (ב

 להעביר רשאי היהי, מסוימת לשנה לו שהוקצתה המכסה את הביטחון משרד ניצל לא (ג

 לשנה יתרה של נוספת העברה. בלבד ואליה, העוקבת לשנה המכסה יתרת את

 .המכסה מלוא את ניצל הביטחון שמשרד לאחר רק להיעשות יכולה מסוימת

 42עד  35קצינים בדרגת רב סרן  בני  2016על הרמטכ"ל לפטר החל משנת  להטיל (ד

  .16 שבנספח שנים ומעלה בקבע, בהתאם למכסות 14שלהם וותק של 

 הממוצע הפרישה שגיל כך הנדרשות הפעולות כל את לעשות"ל הרמטכ על להטיל (ה

 .17 בנספחולנגדים, בכל שנה, יעמוד על המספרים ש לקצינים

 

 הקבע שירות חוק תיקון (6
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 :אלה לעקרונות בהתאם הקבע שירות חוק את לתקן

רות קבע כשהוא ( יימחק ובמקום האמור בו ייקבע שקצין שפוטר משי5)א()10 סעיף (א

ומעלה  54בגיל ארבעים ושתיים או יותר, או נגד שפוטר משירות קבע כשהוא בגיל 

למעט נגד במקצוע שקבע שר הביטחון בתקנות בהסכמת שר האוצר, בהתאם לגיל 

שייקבע יהיו זכאים לקצבת פרישה, אם שירותו בשירות קבע במשך עשר שנים 

יל הפרישה של נגדים, בכל שנה, לא לפחות. תקנות כאמור ייקבעו כך שממוצע ג

  .17 בנספחיפחת מהממוצע שקבוע 

"ל יהיה רשאי להורות שמי שפוטר משירות קבע מחמת ביצוע עבירה לא יהיה הרמטכ (ב

 זכאי לפנסיה תקציבית, כולה או חלקה. 

 יימחק.  -)ג( 10 סעיף (ג

לום ו יתוקן כך ששר הביטחון ושר האוצר יעגנו בהוראת שעה בתקנות תש67 סעיף (ד

ושהתקיימו בו התנאים  2024בדצמבר  31חודשי לחייל קבע שפוטר עד ליום 

(, ואשר הרמטכ"ל אישר את זכאותו לפנסיית גישור לאחר שווידא 5)א()10שבסעיף 

כי פרישתו עומדת במכסת הפרישה שקבועה בחוק, מהמועד שבו פוטר משירות ועד 

 (. גישור יתפנסי -לגיל הזכאות לקצבה מקופת הגמל )להלן להגיעו

 הקצינים לכלל ששולמו הקצבאות סך ממוצע כי השרים מצאו, האמור אף על (ה

, לפי חוק זה ולפי יובל מענק לרבות, גישור ופנסיית תקציבית פנסיה במסלולי

 13,000, עמד על 2025בדצמבר  31עד  2023בינואר  1התקנות האמורות, החל מיום 

, עמד על 2025בדצמבר  31ועד  2025ר בינוא 1ש"ח לחודש או פחות וכי החל מיום 

לחודש או פחות, שר הביטחון ושר האוצר יהיו רשאים להאריך בצו את ₪  12,000

בצו לתקופה נוספת בהתאם לנוסח שקבוע בתקנות או בשינויים  השעההוראת 

 שייקבעו על ידם. 

 אחד על עלה)ב(  קטן סעיף לפי ששולמו הקצבאות סך ממוצע כי האוצר שר מצא (ו

 לתשלום הסדר 2025 בדצמבר 31 יום עד האוצר שר יקבע, בו שמפורטים סכומיםמה

 והתקנות זה חוק מכוח שמשולמים הקצבאות תשלומי סך שממוצע כך גישור פנסיית

 .₪ 12,000 על יעלה לא

 

 גישור פנסיית תקנות (7

על שר הביטחון ושר האוצר להתקין תקנות לפי חוק שירות הקבע לתשלום פנסיית  להטיל

 ישור בהתאם לעקרונות אלה: ג

( 1) קטנים סעיפים מבין הנמוך לפי שנה מדי תחושב קבע חייל של גישור קצבת (א

 ( :2) -ו

, חדש חייל היה לולא הקבע שירות חוק לפי זכאי היה שלה הקצבה . 12

 תקופת הגדלת בתוספת, קבע בפועל בשירותשירותו  תקופות על ובהתבסס
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 שערך חישוב לפי. 6% על יעלה אשל בשיעור -------- סעיף לפי שירות

 החשב הכללי במשרד האוצר.   אגףקצין תגמולים של הצבא באישור 

שלה היה זכאי מקופת הגמל, לפי תקנון קופת הגמל, בגובה  הקצבה . 13

המכפלה של  היתרה הצבורה בקרן באותו מועד במקדם תשואה שנתי 

 דםמקבהתחשב במספר השנים שנותרו עד ליום הפרישה, והכל חלקי 

שבקרן הפנסיה לפי תקנונה לפי שנת לידתו של החייל, גילו ומינו  ההמרה

 הצפויים במועד הפרישה.

 התכנית חוק של תחילתו במועד שגילו חייל(, 2) קטן בסעיף האמור אף על . 14

 נמוכה הקצבה כי סעיף אותו לפי בחישוב ונמצא, יותר או 21 היה הכלכלית

( 2) קטן סעיף לפי הקצבה שבתחו(, 1) קטן סעיף לפי שחושבה מהקצבה

משכורות קובעות של  12 על עולה שאינו סכום הצבורה ליתרה נוסף כאילו

 שחושבה הקצבה על תעלהאותו חייל, ובלבד שקצבת הגישור שתשולם לא 

 (.1) קטן סעיף לפי

 זכאי הוא שלה הגישור פנסיית תופחת, לקצבה הגמל מקופת פיצויים החייל משך (ב

 המשיכה לולא הקופה תקנון לפי מקבל שהיה הקצבה שבין להפרש השווה בסכום

 . המשיכה לאחר מקבל שהיה הקצבה לבין

מלאות במשרד האוצר השוואה של יערוך מנהל הגשל חייל קבע,  ערב פרישתו (ג

הקצבה שעתידה להישלם מקופת הגמל, לפי דיווח שיקבל העמית מקופת הגמל, 

ת על הקצבה שעתיד לקבל אל מול הקצבה הרעיונית. עלתה הקצבה הרעיוני

 12 על עולה שאינו סכוםהחייל מהקרן, לפי דיווחי הקרן, יופקד בקופת הגמל 

, והכל בלבד שהחייל לא ביצע משיכה מקופת של אותו חייל קובעותמשכורות 

 .יותר או 21 היה הכלכלית התכנית חוק תחילת המועד שגילו ובלבד הגמל.

 

צבה, קרן פנסיה או תכנית ביטוח שאושרה קופת גמל לק –זה "קופת גמל"  בסעיף

 כקופת גמל לתגמולים. 

היה זכאי חייל לו היה מבוטח בהסדר של פנסיה  שלהקצבה  -"קצבה רעיונית" 

 תקופות על ובהתבסס, חדש חייל היה לולא הקבע שירות חוק לפיתקציבית 

 על יעלה שלא בשיעור -------- סעיף לפי שירות תקופת הגדלת בתוספת שירותו

6%. 

 הצמדות  לפי פרק זה ייעשו בהתאם למדדים אלה: (ד

 מדד שכר ממשלה מרכזית – שכר (1)

 מדד המחירים לצרכן –גמלאות ודמי קיום חיילי חובה  (2)

 

 ובקרה שקיפות . 6
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 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית התכנית בחוק לעגן .א

 הפעולות את לבצע הביטחון משרד על כי הקובעות הוראות 2016-"והתשע(, 2018-ו

 :להלן המפורטות

הנתונים שיידרשו לגבי  כלל את האוצר למשרד חודש בכל האחרון ביום להעביר (1

 . 18החודש הקודם כמפורט בנספח 

 משרד של בתקציב במערכת הנתונים לכלל ישירה גישה האוצר למשרד לאפשר (2

 .אמת מןבז התקציב מערכת נתוני הצגת זה ובכלל, הביטחון

באפריל  20 משרדי מיום-ביןהאת שר הביטחון ושר האוצר לאמץ את נוהל השקיפות  להנחות .ב

2016. 

ם צוות יקלהמשרד הביטחון  והמנהל הכללי של האוצר משרד המנהל הכללי של את להנחות .ג

על ידי משרד הביטחון לאגפים  ועבריששיקבע את אופן הקידוד של המידע  בין משרדי

וזאת לאחר שתוקם אוצר, כך שיוכל לשמש את האגפים השונים במשרד. השונים במשרד ה

המנהל להנחות את מתאימה העומדת בדרישות אבטחת מידע.   BIבמשרד האוצר מערכת

 משרד הביטחון להעביר למשרד האוצר כל מידע לשם השגת מטרות הצוות.  הכללי של

 מים כלכלים . 7

 יועבר בהמשך.

 

 כללי . 8

 ושאים שמפורטים בהחלטה זו, מבוטלים:למעט הנהסיכומים הבאים, 

 16; סיכום מודל הקבע החדש מיום 2008במרץ  25כללי מעבר משרתי הקבע לפנסיה צוברת מיום 

ביוני  27פורשים לגמלאות ומשתחררים בגיל הביניים מיום  -משרדי -; סיכום בין2010באוגוסט 

2012.  
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 נספחים

 

 

נספח 1

שנה
שיאי כ"א 

קבע

שיאי כ"א 

)קבע+אע"צים, 

תק"י, שס"ן, 

ח"ק(
2017

2018

2019

2020

שיא כוח האדם לשנים 2017 עד 2020

נספח 2

שנה

איוש שיאי 

כוח אדם 

בקבע

2017

מצבת ממוצעת אנשי קבע - 2017
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נספח 3

אל"מ ומעלהשנה

רס"ן מנוסה / 

בכיר בעל ותק של 

14 שנים בקבע

2016

2017

2018

2019

2020 ואילך

שיאי כוח אדם לפי דרגה

נספח  4

כמותשנה

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

מספר קצינים בעליו ותק 

מינימאלי של 14 שנים בקבע
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נספח  5

רשימת תפקידים 

לאזרוח

רשימת 

תפקידים 

לאזרוח

ק' אחזקה

ק' אלקטרוניקה

ק' ארגון רפואה

ק' לוגיסטיקה

ק' מדעי התנהגות

ק' מודיעין

ק' חינוך

ק' משא"ן

ק' ת"ש

ק' נפגעים

ק' משפטים

ק' תקציבים

ק' תקשוב

ק' חילוץ והצלה

ק' אבטחה אווירית

ק' ביטחון מידע

ק' פענוח ומיפוי

ק' הידרוגרפיה

ק' מטאורולוגיה
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נספח 6

רשימת 

מקצועות רס"ן 

מנוסה / 

מקצועי / בכיר

רשימת 

המקצועות

נספח 7 

תקציבשנה

2016

2017

2018

2019

2020

תקציב שכר חיילי הקבע
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נספח 8

תקציבשנה

2021

2022

2023

2024

2025

אומדן תקציב שכר חיילי הקבע

נספח 9

תקציבשנה

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

אומדן תקציב השכר של חיילי 

הקבע
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נספח 10

תקציב ההוצאה 

על אזרחים 

עובדי צה"ל

תקציבשנה

2017

2018

2019

2020

נספח 11

רשימת פרטי 

ההתחייבות 

המרכיבים את 

תקציב השכר

פריט מספר 
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נספח 12

תקציבשנה

2016

2017

2018

2019

2020

תקציב גמלאות חיילי הקבע

נספח 13

תקציבשנה

2021

2022

2023

2024

2025

אומדן תקציב גמלאות חיילי הקבע



 

120 

 17/07/2016 23:59:02 

 

 

נספח 14

תקציבשנה

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

אומדן תקציב הגמלאות של חיילי 

הקבע

נספח 15

מכסות פרישה

שנה

מכסת פרישה 

שנתית 

קצינים

מכסת פרישה 

שנתית נגדים

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 ואילך
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 שקיפות - 18 נספח

 

נספח 16

מכסות יצאה 

ללא פנסיה

מכסהשנה

2016-2018

2019-2026

2027 ואילך

נספח 17

גילאי פרישה

שנה

ממוצע גיל 

פרישה 

קצינים

ממוצע גיל 

פרישה 

נגדים

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032
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 דברי הסבר
 רקע כללי 

מזה שנים, הרכב תקציב המדינה מצוי בעימות בין הדרישה להגדלת ההוצאות הביטחוניות לבין צורכי 
המשק והשירותים האזרחיים. ככל שהכלכלה הופכת לגלובלית יותר, כך מתחדד הפער בין שיעור 

כפי שעלה במחאה  –במדינות מפותחות אחרות  ההוצאות האזרחיות בתקציב המדינה לבין שיעורן
 4088אשר קראה לשינוי בסדרי העדיפויות הלאומיים. בהחלטת ממשלה  2011החברתית של קיץ 

-, אשר עסקה בשינוי בסדרי העדיפויות התקציביים וביישום דוח הועדה לשינוי חברתי2012משנת 
 הרצויים. כלכלי, קיצוץ בתקציב הביטחון נקבע כמקור ליישום הצעדים

 
-לצד זאת, בשנים האחרונות נוצר פער מבני הולך וגובר בהרכב תקציב הביטחון בשל גידול שאינו בר

קיימא בהוצאות כוח אדם )בעיקר גמלאות, שכר ושיקום( אשר נוגסות בתקציבים המופנים לליבת 
 התעצמות ושמירה על כשירות ומוכנות.  –העיסוק הצבאי 

 
הוועדה לבחינת תקציב הביטחון בראשות אלוף )במיל'( יוחנן לוקר,  2014על רקע זה, מונתה במאי 

אשר התבקשה לבחון את היקפו הרצוי של תקציב הביטחון לנוכח צרכי המשק והחברה בישראל, 
, עסקו 2015לרבות בחינת כל נושא בעל נגיעה לתקציב הביטחון. המלצות הועדה, שהוגשו ביוני 

ריסון ההוצאה בגין שכר וגמלאות, הגברת מנגנוני שקיפות ובקרה  בעיקרן בקיבוע תקציב הביטחון,
 ומיקוד במשימות הליבה של מערכת הביטחון.

 
 2015משרדי בין משרד האוצר למשרד הביטחון אשר הוביל בנובמבר -בהמשך לכך, בוצע תהליך בין

 2016אי , ובהמשך לכך במ2020-2015לחתימת סיכום עקרונות תקציבי לתקציב הביטחון לשנים 
. הסיכום התקציבי מייצר יציבות תקציבית לתקציב חתימה על עקרונות לאופן יישום הסיכום התקציבי

שנתית לצה"ל לחומש הקרוב, לצד שינויים מבניים שמטרתם -הביטחון המאפשרת הנהגת תכנית רב
 התייעלות, פינוי משאבים משקיים והבטחת מענה תקציבי מספק לליבת העיסוק הצבאי. 

 .לטה הנוכחית מיישמת את הצעדים הנדרשים לטובת מימוש הסיכום התקציביההח
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 נהלייםמי

 שיפור אופן עשיית עסקים בישראל

 
 מחליטים

 
במטרה לשפר את דירוג מדינת ישראל במדד הבין לאומי העוסק בפשטות אופן עשיית העסקים, ועל 
מנת להפחית את הנטל הרגולטורי על המגזר העסקי ולשפר את הפעילות הכלכלית בישראל מחליטים 

  –על נקיטת הצעדים הבאים 

בודת מערכת בתי המשפט ולקצר את משך חיי הטיפול בתיק ובתוך כך לעודד במטרה לייעל את ע .1

 -פעילות עסקית וכלכלית 

כך שיוטלו  2007-(, התשס"זאגרות) תקנות בית המשפט את לתקןלהטיל על שרת המשפטים  .א
, לרבות בקשות לדחיית דיונים, ולמעט על בקשות ביניים אגרות על בקשות ביניים בתיקים

 ל ידי שרת המשפטים.כפי שיוגדרו ע

 -)להלן  1984-להטיל על שרת המשפטים לתקן את תקנות סדר דין הדין האזרחי, התשמ"ד .ב
  –באופן הבא ( תקנות סד"א

בעל דין יהא רשאי להגיש בקשות עד למועד הגשת כתב ההגנה, ואולם לא יוגשו  (1
ם, בקשות ביניים כלשהן, למעט בקשות ביניים כפי שיוגדרו על ידי שרת המשפטי
 במועד שלאחר הגשת כתב הגנה ועד המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה. 

בעל דין יגיש רשימה שבה יציין את הבקשות שבהן הוא מבקש שבית המשפט ידון,  (2
וזאת לא יאוחר מארבעה עשר ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט 

 הראשונה. 

או לציינה ברשימה, אלא אם כן פנה בעל דין אינו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט  (3
לבעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש לפחות והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין. 
ברשימת הבקשות יציין בעל הדין את סוג הבקשה ויפרט בתמצית את עניינה של כל 

 בקשה, הפירוט לא יעלה על עמוד אחד לכל בקשה. 

ט את דרכי הדיון בבקשות המנויות במועד ישיבת קדם המשפט יקבע בית המשפ (4
ברשימת הבקשות; בית המשפט רשאי, בין השאר, להורות כי בקשות מסוימות ידונו 
בעל פה בישיבת קדם משפט או במועד מאוחר יותר שיורה, או שידונו על דרך של 

 בקשה בכתב. 

בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא  (5
 רשות בית המשפט, למעט בקשות המוגשות לאחר מתן פסק דין. ב

בתום הדיון בכל בקשה יפסוק בית המשפט את הוצאות הבקשה ועל מי הן חלות, ללא  (6
קשר לתוצאות ההליך העיקרי, זולת אם מצא שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא 

 לחייב בהוצאות.

( חוק בתי המשפט -)להלן  1984-דתשמ"הלתקן את חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,  .ג
  –הבא  באופןולהורות לשרת המשפטים לתקן את תקנות סד"א 

תחויב פסיקת הוצאות סבירות והוגנות, לטובת הצד הזוכה, בעת מתן פסק דין, למעט  (1
במקרים חריגים שטעמיהם ירשמו. זאת לרבות במקרים בהם הצדדים הסכימו לוותר על 

 הסעד בשווי, השאר בין, המשפט בית יתחשבאות ההוצאות. בקביעת שיעור ההוצ
, הדיון את הדין בעלי ניהלו שבה בדרך, שנתבע הסכום לבין שבינו וביחס שנפסק

  .שהתבקש ההוצאות ובסכום ובניהולו בהכנתו המשאבים בהשקעת ,ההליך במורכבות

 כך סכום שכר טרחת עורך דין לטובת בעל הדין שזכה בהליךבפסיקת ההוצאות יקבע  (2
בכללי לשכת עורכי הקבוע לא יפחת מן התעריף שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין ש

, (כללי לשכת עורכי הדין -)להלן 2000-)התעריף המינימאלי המומלץ( התש"ס הדין
, על תשלום סכום נמוך יותר שיירשמו זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים

  מהסכום האמור.
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ה ובית המשפט פסק הוצאות, יהיה שיעור שכר הטרחה לפי בפסק דין שניתן בהעדר הגנ (3
, זולת אם בית המשפט כאמור בכללי לשכת עורכי הדין התעריף המינימלי המומלץ

 הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

( מקרקעין מיסוי חוק -)להלן  1963-לתקן את חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג .ד
 ועדת תחת, בית המשפט המחוזי בשופט אחד בפנין כך שערר על החלטת מנהל בהשגה ידו

 מיסוי מקרקעין. חוק לפי כיום הפועלת הערר

 

 (, כדלקמן:חוק ההוצאה לפועל–)להלן  1967-הוצאה לפועל, התשכ"זלתקן את חוק  . 2

ריבית לתקן את חוק ההוצאה לפועל ותקנות הוצאה לפועל, ככל שתיקון כאמור יידרש, כך ש .א
, תחול על החוב המנוהל בהוצאה לפועל, לפי דין או הסכם חוב כלהפיגורים המושתת על 

ועד  או מיום שהתחילה להיצבר לחוב ריבית הפיגורים, לפי המאוחר, פתיחת התיקממועד 
מפתיחת התיק או מהיום שהתחילה להיצבר לחוב ריבית לשנתיים מיום זה. כעבור שנתיים 

 .20%-ופחת כל שנה בת המושתת על החוב, ריבית הפיגורים, שיעור הפיגורים
ב)א( בחוק הוצאה לפועל, באופן שיאפשר לזוכה להגיש בקשה לגביית 20לתקן את סעיף  .ב

ש"ח, במקום הסכום  50,000החוב באמצעות המסלול המקוצר, הקבוע בחוק, עד לסכום של 
ש"ח. זוכה שהינו תאגיד הפועל בתיק כנגד חייב שהוא  10,000הקבוע היום העומד על 

יב לגבות את חובו באמצעות המסלול המקוצר, וזאת בתיקים שסך החוב בהם לא תאגיד יחו
 ש"ח.  200,000עולה על 

ו לחוק ההוצאה לפועל כך שפרק הזמן לנקיטת הליכים במסלול המקוצר ביחס 20לתקן את  .ג
ניתן יהיה  .חודשים 12-יוארך לש"ח  30,000אך נמוכים מ  ש"ח 10,000לחובות העולים על 

בכל ההליכים לפי חוק ההוצאה לפועל. פרק הזמן לנקיטת בין תאגידים לחובות  לנקוט ביחס
חודשים וניתן יהיה  18-יוארך ל 30,000הליכים במסלול המקוצר ביחס לחובות העולים על 

 בכל ההליכים לפי חוק ההוצאה לפועל. , בין תאגידים,לנקוט ביחס לחובות

 

מקבלי השירות מגופי הממשלה השונים, ולצורך  על מנת לייעל את אופן עבודת הממשלה אל מול . 3
, להטיל על שרת המשפטים, בהתייעצות עם ראש ייעול הליכי עשיית העסקים בישראלפישוט ו

ברשם של תאגידים  יםפתיחת תיקרשות המיסים ומנהל המוסד לביטוח לאומי לפעול כך ש
באופן  שר, תיעשה גם, לפי ההקהתאגידים שבמשרד המשפטים, ברשות המסים ובביטוח הלאומי

  -, באופן הבא פותח התיק שלמקוון ללא דרישת התייצבות 

התאגידים שבמשרד  רשותבעת רישום תאגיד, בין אם חברה, עמותה או כל תאגיד אחר ב .א
ובאופן  בכפוף להסכמת הנרשם, יעביר רשם התאגידים, בהסכמת פותח התיקהמשפטים, 

. בהתאם לרשות המסים ולביטוח הלאומיחת תיק מקוון, את כל המידע הרלוונטי הדרוש לפתי
 שעות מרגע קבלת המידע.  48ייפתחו התיקים בגופים אלו בתוך  למידע האמור

והביטוח הלאומי יסדירו את כלל המידע והטפסים הנדרשים  רשות המסים ,רשות התאגידים .ב
ם, לצורך פתיחת תיק בכל אחד משלושת הגופים, כך שבעת פתיחת התיק ברשם התאגידי

הרלוונטיים לפתיחת תיק גם ברשות המיסים וגם  טפסיםה מסור את כלל יידרש הנרשם
  .בביטוח הלאומי

לרבות מס הכנסה, ניכויים, מע"מ  משמעה יובהר כי בהחלטה זו, פתיחת תיק ברשות המסים .ג
 או בכל מערך מס בו נדרש תיק כאמור.

עוררו  בקשה לפתיחת תאגידל אם הטפסים שצורפו ג' לעיל,-על אף האמור בסעיפים ב' ו .ד
תפנה הרשות טפסים נוספים, השלמת חשד או חשש שהצדיקו בקשה להבהרה או ל

  בבקשת הבהרה והשלמת טפסים. שעות 48תוך הרלוונטית למבקש להירשם 

 על כך לפותח התיק וכן לרשות מוסרת המידע. רשות שסירבה לפתוח תיק תודיע .ה

 

  –רישום נכס  . 4
הפחתת הנטל הרגולטורי וייעול תהליך שום נכס בישראל, באמצעות על מנת להקל על אופן רי

כך  (אגף רישום מקרקעין -הרישום באגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים )להלן 
 –שהפעילות הכלכלית בשוק הדיור תבוצע במהירות וביעילות 

  –אופן רישום נכס ותשלום המס  .א
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לא יהיה צורך בהצגת אישורי מסים בעת לחוק מיסוי מקרקעין כך ש 16לתקן את סעיף  (1
רישום זכות במקרקעין. לקבוע כי התיקון האמור יכנס לתוקף שנה לאחר יום התחילה 

 של החוק. 

ככל שלא הוצג אישור על תשלום מיסים בעת רישום זכות במקרקעין, ירשום רשם  (2
בת המקרקעין עיקול על המקרקעין לפי פקודת המסים )גביה( בפנקס המקרקעין לטו

 רשות המסים.

ם מס שבח יוכל להיות מבוצע תשלושמקרקעין כך ( לחוק מיסוי 2)51לתקן את סעיף  (3
 ללא קשר לתשלום התמורה אשר שילם הקונה למוכר.

  –זירוז הליכי הרישום באמצעות העברת מידע מקוונת בין הרשויות השונות לרשם המקרקעין  .ב

הבנקים לא לסרב לקבל נסח רישום לרשום את הודעת נגידת בנק ישראל לפיה תנחה את  (1
מקוון החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, 

 , אשר התקבל באופן מקוון. 2001-התשס"א

להנחות את לתקן את תקנות תכנון ובנייה ובכך ועל שר האוצר  להטיל על שר הפנים (2
רישום נסח לא לסרב לקבל  ותוהבנייה המקומי ועדות התכנוןואת הרשויות המקומיות 

מקוון החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, 
 המקומיות או בוועדות התכנון באופן מקוון.  רשויותאצל האשר התקבל 

ביוני  1להטיל על מנהל רשות המסים ועל אגף רישום המקרקעין לפעול כך שהחל מיום  (3
מס השבח או תשלום מס הרכישה בגין עסקה במקרקעין , יועבר אישור תשלום 2017

 מרשות המסים לאגף רישום המקרקעין.  בלבדבאופן מקוון 

  -ייעול ההליך הבירוקרטי ברשם המקרקעין  .ג

 1974-להורות לשרת המשפטים לפעול לתיקון תקנות המקרקעין )אגרות(, התשל"ה (1
לתוספת  16עה בפרט ( כך שאגרת הבקשה בעד הליכים הקבוהאגרות תקנות -)להלן

לתקנות האגרות תבוטל, ויתר האגרות הקבועות בתקנות יועלו באופן שלא יפגע 
 בהכנסות המדינה. 

האגרות כך ששרת המשפטים תוכל תקנות הורות לשרת המשפטים לפעול לתיקון ל (2
פעולה  לקבוע בצו אגרה מופחתת או פטור מלא מתשלום אגרה הקבוע בתקנות עבור

 הצו ייקבע כהוראת שעה למשך שנתיים. מקוונים  בממשקים שמבוצעת

להטיל על הממונה על המרשם במשרד המשפטים לקדם מהלך לקראת תיעוד הדיונים  (3
לחוק המקרקעין, באמצעות הקלטה דיגיטלית במקום הקלדה ידנית,  75לפי סעיף 

 .בדומה למהלך המבוצע במערכת בתי המשפט

חת לשנה דו"ח לציבור על פעילותו. הדו"ח מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין, יפרסם א (4
יכלול, בין היתר, נתונים בדבר מלאי התיקים בכל סוג הליך, משך הזמן הלוקח לכל סוג 

 פעולה להיות מבוצע, ניתוח של שלבי ההליך, ויעדים לשנת העבודה הבאה. 

ת רשם המקרקעין ידווח באופן מקוון לרשויות המס, על כל רישום זכות במקרקעין לרבו .ד
ימים  30מרשם המקרקעין, תשלח רשות המסים תוך מעם קבלת הדיווח רישום הערת אזהרה. 

 הודעות לצדדים לעסקה על החבות במס ועל הטלת העיקול הצפויה בהעדר תשלום.

לתקן את חוק מיסוי מקרקעין כך שפרק הזמן שבו מחויבים הצדדים לעסקה למסור הצהרה  .ה
 ימים הקבועים כיום בחוק.  40ביצוע העסקה במקום  ימים מיום 20-לרשות המסים יקוצר ל

הממשלה רושמת לפניה כי לשם קיצור תהליך רישום בית משותף, מנהל אגף רישום והסדר  .ו
מקרקעין במשרד המשפטים יקבע נהלים מקלים שיאפשרו רישום בית משותף על בסיס היתר 

 .בנייה ותשריט לצרכי רישום

להקים צוות מקצועי שיבחן את ייעול תהליכי  ראש רשות מקרקעי ישראל נחות אתלה .ז
העבודה לרבות מעבר ככל הניתן להליכים מקוונים בטיפול הניתן במסמכי התכניות לצרכי 

 רישום ומסמכי רישום בית משותף.

לקבוע בתקנות לפי חוק התכנון והבניה הוראות ביצוע לוועדות המקומיות לצורך יישום  .ח
ן אופן אישור תשריט לצרכי רישום לצורך י, לעניקלחו 141-ו לחוק 125הוראות סעיף 

  העברתו לאישור המרכז למיפוי ישראל וללשכת רישום המקרקעין.
  –הגדרות לעניין החלטה זו 

 פקיד שומה. –"המנהל" 

 1981-כהגדרתו בחוק הפרשנות, תשמ"א –"תאגיד" 
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 דברי הסבר
 רקע כללי 

מדד הבודק את קלות עשיית העסקים מבחינה   (. הינו DBמדד  -)להלן Doing Business -מדד ה
פשטות הקמת עסק,  -מדינות ברחבי העולם, על פי אחד עשר פרמטרים שונים כגון  189-רגולטורית ב

, אחת 2002רכישת נכס, תשלום מיסים ואכיפת חוזים. המדד מפורסם על ידי הבנק העולמי, החל משנת 
דת מבטם של העסקים הבינוניים והקטנים במערכת לשנה. מדד זה, בוחן את קלות עשיית עסקים מנקו

הכלכלית ומטרתו לעודד את המדינה לבצע רפורמות רגולטוריות משמעותיות על מנת להקל ולשפר את 
עשיית העסקים במדינה. נכון להיום, אופן עשיית העסקים בישראל הינו מורכב וקשה. עדות לכך קיימת 

 32מתוך  30-מדינות ובמקום ה 189מתוך  53-במקום ה בו דורגה ישראל 2016בתוצאות המדד לשנת 
 ישראל 2006ירדה בדירוג המדד. כך, בשנת אף לאורך השנים ישראל . יתרה מכך, OECD-במדינות ה

הצעת מחליטים זו באה לטפל במספר מישורים באופן . מדיניות 155מתוך  29 -הייתה מדורגת במקום ה
 ם וישפר את מצב ישראל בעולם.עשיית העסקים בישראל אשר יקל על עסקי

 
 

 1סעיף 

הפרמטר הראשון בו עוסקת ההחלטה זו, הוא פרמטר אכיפת חוזים המורכב מארבעה רכיבים: עלות, 
כאשר מנתחים את פרמטר הזמן, התהליך  זמן )ימים(, ומדד איכות ויעילות ההליכים המשפטיים.

( משפט וקבלת 2. )DB-ל פי מדד ה יום ע 15 –( רישום והגשת תביעה 1מתחלק לשלושה חלקים: )
. אורך חיי התיק DB -יום על פי מדד ה 360 –( אכיפת חוזה 3) DB -יום על פי מדד ה 600 –פסק דין 

בבתי המשפט מורכב מפרמטרים רבים. על מנת לקצר את אורך חיי התיק ולאפשר גישה טובה יותר 
 וצע לבצע מספר שינויים. לערכאות ופעילות עסקית טובה יותר בהליך קבלת פסק דין מ

הטלת אגרות על בקשות ביניים ובעיקרם בקשה לשינוי מועד דיון. נמצא, כי אורך חיי התיק  .1
דחיות דיונים. מצב זה, הינו מצב אשר פוגע בציבור המדיינים באופן  50%-הממוצע מורכב מ

של היומן משמעותי. הדיונים בתיקים נפרסים לאורך פרק זמן ממושך וזאת לאור אי פניות 
לפי השיפוטי, אולם אחוז ניכר מהדיונים נדחה בסיכומו של דבר, כך נוצר מצב שהציבור נפגע. 

נתונים שהתקבלו בהנהלת בתי המשפט, כמות הבקשות לדחייה והדחיות של דיונים בכלל ושל 
הליכים אזרחיים בפרט, חורגים מכל פרופורציה והם באופן משמעותי מעל ומעבר למקובל 

במהלך השנה האחרונה, התקבלו בבתי המשפט ששיטת המשפט שלהן דומה לזו שלנו.  במדינות
דקות. על  10מיליון בקשות ביניים כאשר הזמן המינימלי לטיפול השופט בבקשה עמד על  2.5-כ

כן, מוצע כי על בקשות ביניים בכלל ובפרט דחיות דיונים תושת אגרה מינימאלית אשר סכומה 
. אגרה זו, מטרתה להקטין את כמות הבקשות. וצר ושרת המשפטיםבתיאום עם שר האיקבע 

במקרים דומים אשר הושתו אגרות, כמו במקרה עיקולים בהוצאה לפועל ירדו כמות הפניות 
 . 93%בלמעלה מ

פה ולבית המשפט הוגשה "הודעה על כוונה להגיש בקשה". החיסרון -בעבר הבקשות נשמעו בעל .2
לזמן את הצדדים לדיון בעל פה, גם אם העניין לא הצדיק זאת.  בגישה זו היה שבית המשפט חויב

הדבר יצר עומס מיותר של דיונים והעמיס על יומנם של השופטים. שיטה זו הוחלפה באופן גורף 
בדרך של הגשת בקשות בכתב, הנוהגת היום. החיסרון בגישה זו הוא שהדבר מכביד ביותר על נטל 

, מאריכה את זמן ההליךשיפוטית. החלפת מסמכי הבקשה הכתיבה, "צוואר הבקבוק" בעבודה ה
מעת הגשת הבקשה ועד להכרעה בה. כיוון שיש מקרים שבהם עדיפה השמיעה בעל פה ויש 
מקרים שבהם עדיפה דרך הכתב, מוצע שלשופט תהיה אפשרות בחירה לפי שיקול דעתו 

 שות. והעדפותיו, ללא קביעה מפורשת של דרך אולטימטיבית אחת לשמיעת הבק
זאת ועוד, כדי למנוע מצב שבו עם תחילת ההליך מוגשות בקשות רבות, חלקן מיותרות, מוצע 

ובקשות נוספות שעד לישיבת קדם המשפט לא תוגשנה בקשות, זולת בקשות לסעדים זמניים 
לפני ישיבת קדם המשפט יגיש כל צד רשימה של הבקשות שברצונו לבקש. בית  שיקבעו בהמשך.
ת דרך השמיעה של כל בקשה אם בעל פה או אם בכתב. ההנחה על פי הניסיון המשפט יקבע א

היא, שחלק גדול מהבקשות ייפתר כבר באותו מעמד, כך שלהכרעה ממש תשארנה רק מקצת 
הבקשות, אלו שבאמת מחייבות דיון. עוד מוצע שהשופט יהיה מוסמך לקבוע גם לפני קדם 

. אם לא נקבע כיצד תוגש בקשה, כי אז ברירת המשפט את דרך הגשת הבקשות, אם רצונו בכך
על מנת להבטיח שימוש  המחדל היא של הגשת בקשה בכתב. גם בקשות אלו מתוחמות בהיקפן.

מושכל בהגשת בקשות, מוצע כי מיד בתום כל דיון בבקשה יחליט בית המשפט אם לחייב ואת מי 
 . ימבעלי הדין בהוצאות הבקשה, זאת במנותק מתוצאת ההליך העיקר
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תכלית הוצאות חובת הפסיקה על הוצאות סבירות והוגנות, לטובת הצד הזוכה, בעת מתן פסק דין.  .3
משפט היא לשפות בעל דין על הוצאותיו בהליך בהתאם לתוצאותיו, למשאבים שנדרשו 
ולהתנהלות הצדדים, בבחינת הכוונת התנהגות. החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות 

טא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין ושיעורן צריכה לב
נכון להיום, משטר פסיקת ההוצאות בישראל מקנה  של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין.

לבית המשפט שיקול דעת מלא בנוגע לפסיקת הוצאות בהליכים אזרחיים. ממחקרים שנערכו 
 30.5%-פטים ממעטים להשתמש בכלי זה וכי הוצאות נפסקות רק בשו הבנושא, עולה כי בפרקטיק
עלויות ניהול המשפט, ההחזרים האפשריים שצד להליך עלול לקבל בגין מסך התיקים האזרחיים. 
בתשלום עלויותיו של הצד שכנגד נכנסים לתוך חישובי כדאיות נקיטת  עלויות אלו, וכן הסיכון

רבים אשר מטילים עומס על בתי המשפט על ידי תביעות סרק  כיום, ישנם בעלי דין ההליך האזרחי.
ותביעות טורדניות אשר אינן באינטרס הציבורי. דרך אחת להתמודד עם תיקים מסוג זה, הינה 
להטיל הוצאות משפט על בעל הדין הרלוונטי. חובת הפסיקה על הוצאות צפויה להוריד את 

באינטרס הציבורי  ת כמות התביעות שאינןהעומס ממערכת בתי המשפט בשני אופנים: תוריד א
ותגדיל את כמות התיקים המסתיימים בהסדר וזאת מכיוון שחובת הפסיקה מעלה את רמת הסיכון 

סכום שכר טרחת עורך דין לטובת בעל שבהתגוננות מצד הנתבע. בנוסף, בפסיקת ההוצאות יקבע 
בכללי הקבוע טרחת עורך דין לא יפחת מן התעריף שנקבע לעניין שכר ש כך הדין שזכה בהליך
עלויות המשפט מורכבות משכר טרחת עורכי דין והוצאות המשפט אשר כוללות  לשכת עורכי הדין

בין היתר את אגרות המשפט ואת התשלומים הקשורים בעדים ובמומחים. קביעת סכום מינימאלי 
עת בחינת לתשלום עבור שכר טרחת עורך דין, תבטיח כי פסיקת ההוצאות תהווה שיקול ב

 הכדאיות שבנקיטת הליך משפט אזרחי.

במהלך השנים הושמעה ביקורת על הרכבה של ועדת הערר  ביטול ועדות ערר למיסוי מקרקעין. .4
וזאת על רקע החשש לניגוד עניינים של שני חברי הוועדה, שאינם יושב הראש, שכן בפועל חברים 

ם בתחום מיסוי המקרקעין ובמסגרת אלה הם עורכי דין, רואי חשבון ושמאי מקרקעין הפעילי
תפקידם הם מייצגים לקוחות בעניינים הדומים לאלה המובאים לפניהם בשבתם כוועדת ערר לפי 

ובעקבות הבירוקרטיה והסרבול שבתיאום הדיונים בוועדה מוצע לבטל את נוכח הביקורת  החוק.
 משפט המחוזי. ועדת הערר למיסוי מקרקעין ולהעביר את סמכות הדיון בערעור לבית ה

 

 2סעיף 

השלב האחרון בהליך אכיפת חוזה הינו גביית פסק הדין באמצעות הוצאה לפועל. מערכת הוצאה 
לפועל הינה מערכת אדברסרית בו הצדדים שולטים על קצב התקדמות ההליכים. על מנת לשפר את 

איץ את הטיפול אורך חיי התיק מוצעים מספר תיקונים אשר יאפשרו למערכת לתמרץ את הצדדים לה
בהליך. כך, ישתפר הן המצב של הזוכה אשר יקבל את כספו מהר יותר, והן של החייב אשר הליכי 

 הוצאה לפועל אשר כנגדו יסגרו מהר יותר. 

מוצע, כי ריבית הפיגורים אשר מוטלת על החייב תוטל באופן מלא למשך זמן מוגבל של כשנתיים  . 1
אורך הזמן. מצב זה, יקטין את התמריץ של הזוכה ולאחר זמן זה, תשחק ריבית הפיגורים ל

להשאיר את החוב פתוח מצד אחד, ומצד שני תאפשר לו זמן מספיק ארוך למצות את כלל הכלים 
אשר הוצאה לפועל מציאה לו על מנת לגבות את החוב ביעילות. במהלך השנתיים הראשונות 

עול כנגד החייב באמצעות הליכים לניהול התיק בהוצאה לפועל, מדינת ישראל מאפשרת לזוכה לפ
המעוגנים בחוק ההוצאה לפועל תוך השתת ריבית פיגורים מלאה על החוב. במידה ובמהלך 
השנתיים הראשונות הזוכה לא הפעיל את מלוא ההגבלות על החייב, ריבית הפיגורים תתחיל 

 להישחק בהדרגה.

וכי זוכה שהינו תאגיד הפועל ש"ח,  50,000מוצע, כי המסלול המקוצר, יורחב לסכום של עד   . 2
בתיק כנגד חייב שהוא תאגיד יחויב לגבות את חובו באמצעות המסלול המקוצר, וזאת בתיקים 

עד להקמתו של המסלול המקוצר, כל ההליכים ש"ח.  200,000שסך החוב בהם לא עולה על 
ביצוע לגביית לגביית חובו של חייב נוהלו לפי בקשות הזוכה. כלומר, לאחר שהזוכה הגיש בקשת 

חוב בהוצאה לפועל, המשך ניהולם של הליכי הגבייה התבסס על בקשותיו. הוראת השעה שעיגנה 
מערכת ההוצאה לפועל היא אשר  –את המסלול המקוצר בחוק ההוצאה לפועל ביטאה גישה שונה 

תפעל לגביית חובו של זוכה אשר ייבחר בכך. לכן, המסלול המקוצר מתאפיין במעורבות 
אלית של הזוכה ובשל כך, נקבע שזוכים בתיקים שנוהלו במסלול המקוצר לא יהיו זכאים מינימ

לשכר טרחת עורך דין )למעט בתיקים של תביעות על סכום קצוב(. בכך ישנה תועלת לחייב, שכן 
לחובו לא מתווסף שכר טרחת עורך דין לו זכאי הזוכה במסלול הרגיל. הוצאות אלה יחסכו גם 
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, שאם בסופם לא נגבה מוגבלים תקופת זמן קצובהלגביית חוב במסלול המקוצר הליכים . לזוכה
הליכי הגבייה למסלול הרגיל. נוסף על כך, ההליכים שבהם ניתן לנקוט במסלול  מועבריםהחוב, 

זה כלפי החייב הוגבלו לעיקול כספים או זכויות לקבלת כספים הנמצאים בידי צד שלישי ולעיקולי 
עברו לוועדת חוקה באשר לפעולתו של המסלול המקוצר עולה, כי המסלול מדיווחים שהו רכב.

שיעורי סגירת התיקים במסלול המקוצר הם גבוהים יותר  -עמד בהצלחה במטרות שהוצבו לו 
 וגביית החוב מהירה יותר בהשוואה לתיקים דומים שנפתחו במסלול הרגיל.

 

 3סעיף 

במשק מודרני. מטרת תיקון זה הינה לקצר ולהקל על פתיחת עסק הינו הליך הכרחי בפעילות כלכלית 
הבירוקרטיה הכרוכה בהליך פתיחת עסק. ההליך מחייב אישורים של רשם התאגידים, רשות המסים 

 )מע"מ ומס הכנסה( וביטוח לאומי. תיקון זה יאפשר לתאגיד לבצע עת מכלול הפעולות במקום אחד. 
 

 4סעיף 

 6דים: מספר ההליכים הדרושים על פי חוק לרכישת נכס )פרמטר רישום הנכס מורכב מארבעה מד
ימים לפי המדד(, עלות הרישום )לפי המדד  81(, הזמן הנדרש לרישום הנכס )DBתהליכים לפי מדד 

איכות התשתית, שקיפות  -כשמונה אחוז ביחס למחיר הנכס(, מדד מנהל המקרקעין )ארבעה תת ממדים
מקרקעין(. מצבה של ישראל בפרמטר זה, הוא הגרוע ביותר  המידע, סיקור גאוגרפי ויישוב סכסוכי

מדינות. על מנת להקל על האזרחים ברישום הנכס  189מתוך  127-כאשר היא ממוקמת במקום ה
 מוצע לבצע את השינויים הבאים.  DBוכפועל יוצא מכך לשפר את דירוג ישראל במדד 

כך שלא יהיה צורך  ,1963שכ"ג )שבח ורכישה(, ת לחוק מיסוי מקרקעין 16לבטל את סעיף  . 1
תשלום המס אינו חייב לעכב את הליך  בהצגת אישור מיסוי מקרקעין בעת רישום עסקת מקרקעין.

תשלום המס בפרמטר רישום הנכס(  13-)הממוקמת במקום הרישום הנכס. לדוגמא: בנורבגיה 
הן במדד הזמן צעדים אלו ישפרו את דירוג המדינה בפרמטר,  נעשה רק לאחר העברת הבעלות.

והן במדד של מספר ההליכים הדרושים לרישום הנכס. עיכוב רישום הנכס במקרקעין עד לתשלום 
 המיסים מהווה גורם מרכזי למשך הזמן הממושך של רישום הנכס בישראל. 

. באמצעות העברת מידע מקוונת בין הרשויות השונות לרשם המקרקעין לזרז את תהליך הרישום . 2
מרשם המקרקעין לרשויות הרלוונטיות נעשה במרביתו באמצעות מסירה  כיום העברת המידע

ידנית של מסמכים. הצדדים לעסקה או באי כוחם נאלצים לבזבז זמן או משאבים על העברת 
המסמכים הדרושים להשלמת תהליך הרישום ולכן פעולות אלה נגררות על פני זמן ממושך. 

ברישום הנכס ולפי הערכות תקצר את הליך העברת המידע באופן מקוון יוריד את העלות ש
 ימים. 10 -הרישום בכ

ייעול ההליך הבירוקרטי ברשם המקרקעין. כיום בעבור כל פעולה ברישום המקרקעין אשר בגינה  . 3
משלמים אגרה, יש לשם אגרה כפולה: אגרת בקשה ואגרת פעולה. ביטול אגרת הבקשה במקביל 

של תשלום אגרה, וזאת מבלי לפגוע בהכנסות  להעלאת אגרת הפעולה, תוריד פעולה נוספת
המדינה. הפחתה או מתן פטור מלא מתשלום אגרה עבור פעולה שמבוצעת בממשקים מקוונים 

תאפשר לרשם המקרקעין להסיט כוח אדם מנהלי  דיגיטליתותיעוד הדיונים באמצעות הקלטה 
 . לתפקידים המחייבים מגע יד אדם ובכך לייעל את תהליכי העבודה באגף

כיום, רשם המקרקעין לא מעביר מידע לרשות המסים אודות רישום זכות במקרקעין ורשות  . 4
המיסים לא מודעת לביצוע פעולה במקרקעין עד אשר היא מקבלת את הדיווח מהצדדים לעסקה. 
העברת המידע באופן מקוון תוך קביעת פרק זמן קצר לקביעת השומה והעברת לצדדים בעסקה 

 ר את תהליך תשלום המס בגין רישום זכות במקרקעין.צפויים לייעל ולקצ

מיום ביצוע העסקה. דיווח אודות  40כיום, הצדדים לעסקה במקרקעין מחויבים לשלוח תוך  . 5
העסקה לרשות המסים, בהתאם למפורט בחוק. על מנת לאפשר לרשות המסים לקצר את משך 

חויבו הצדדים לשלוח הצהרה הזמן הדרוש לקביעת השומה מוצע לקצר את פרק הזמן שבמהלכו י
 לרשות המסים.

כיום, נוכח הפרשנות של חוק המקרקעין בראי הפסיקה, יש קושי לרשום בית משותף של בניין  . 6
שעתיד להיבנות בהתאם להיתר בניה, אך טרם נבנה בפועל. לצורך כך, יקבע מנהל אגף רישום 

 ם טרם השלמת הבניה.והסדר נהלים אשר מאפשרים לקבוע את הרישום על בסיס ההיתר, ג
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רשות מקרקעי ישראל הינה גורם מפתח בתהליך רישום קרקעות והמבקשים לערוך רישום בפנקסי  . 7
המקרקעין נדרשים לאישורה לצורך השלמת הליך הרישום. מתן אישורים מסוג זה עשויים לארוך 

בחן את יעול זמן רב ונמסרים באופן לא יעיל. לפיכך, מוצע כי ראש הרשות יקים צוות מקצועי שי
 תהליכי העבודה הפנימיים ברשות, באופן שמקל על המבקשים לבצע הליכי רישום מקרקעין.

ועדות התכנון והבניה המקומיות נדרשות לאשר תשריט  לצרכי רישום על פי חוק התכנון והבניה,   . 8
ם אופן מתן האישור משליך על  יכולת המבקשים להמשיך בתהליך הרישום. ישנם מקרים רבים בה

השוני בין אופן מתן אישורי הועדות השונות והתנאים המפורטים בהם מקשים על המשך התהליך, 
לפיכך מוצע לקבוע בתקנות לפי חוק התכנון והבניה, הוראות מפורטות אשר לפיהן יאשרו הועדות 

 את התשריט, מה שיתרום לאחידות באופן אישורי הועדות השונות ויקל על המשך התהליך.
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 פיננסים

 י כרטיסי חיובגמ"ח ומנפיקקופות אגודות אשראי, אסדרת פעילות 

 מחליטים
 

 -זה  בשוק תחרותאת ה עודדאסדר את שוק האשראי ולל במטרה
 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותי אשראי  לאשר את תיקוני החקיקה הכלולים בתזכיר . 1

 .2016ביולי  11ציבור ביום הערות ה, אשר הופץ ל2016-ן(, התשע"וופיקדו
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים  לאשר את תיקוני החקיקה הכלולים בתזכיר . 2

 .2016ביולי  13ציבור ביום הערות ה, אשר הופץ ל2016-מוסדיים( )תיקון(, התשע"ו–חוץ
 לשנים הכלכלית התוכנית חוק במסגרתהחקיקה הנזכרים  את תיקוני לשלב האוצר שר על להטיל . 3

2018-2017. 

 
 דברי הסבר

 
ת חמש קבוצות בנקאיות גדולו .ישראל מאופיינת במידה גבוהה של ריכוזיותבמערכת הבנקאות 

מתוך רצון לעודד את התחרות בתחום האשראי הקמעונאי ולאפשר מנכסי המערכת.  94% -מחזיקות ב
 מוצע: בשוק זה התפתחלמערכת הבנקאית ל לשחקנים נוספים מחוץ

שיוכלו להציע שירותי קבלת פיקדונות כך להסדיר את הקמתן של האגודות השיתופיות  .א
  .כספיים ומתן אשראי כאחת, לצד שירותים פיננסיים נוספים

ענף קופות גמילות החסדים, אשר בו פועלים גופים שמספקים אשראי ללא ריבית. להסדיר את  .ב
ועלים לרוב במוסדות גמילות חסדים במגזר החרדי, ובחלק גדול מהמקרים, לצד גופים אלה פ

מתן ההלוואות עוסקים גם בקבלת כספים באמצעות תרומות מותנות, המהוות מעין פיקדונות, 
 ניהולם של כספים אלה. בו

הצעת חוק הפיקוח על בלהסדיר את התנהלותם של נותני שירותים פיננסיים, כהגדרתם  .ג
, המבקשים להנפיק 2015-מוסדיים(, התשע"ו–יננסיים )שירותים פיננסיים חוץשירותים פ

כרטיסי חיוב ולהסיר חסמים העומדים בפניהם, באופן שיהווה תשתית נאותה ומספקת 
 לפעילותם ויבטיח את תקינותה. 
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 P2Pת באשראי הצרכני באמצעות הסדרת עיסוק בפלטפורמות הגברת התחרו

 
במטרה לקדם את התחרות בשוק האשראי הצרכני, מוצע להסדיר את תחום הפלטפורמות 

  (P2Pפלטפורמות  –)להלן  שהם יחידים ללווים ,האינטרנטיות, שעוסקות בתיווך באשראי בין מלווים

 
 מחליטים

 –)להלן  2016-)שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו פיננסים שירותים על הפיקוח חוקאת  לתקן
 באופן הבא:  (, החוק

(, המפקח –לחוק )להלן  2לקבוע כי המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים כמשמעותו בסעיף  (1

ושל מפעיליהן, ויהיה רשאי לשם כך  P2P פלטפורמות והאסדרה של יהיה אמון על הפיקוח

ושל כל  ן, של נושאי משרה בהן של הפלטפורמותוניהול ןדרכי פעולתהנוגעות ללקבוע הוראות 
הלווים התקין ואת השמירה על עניינם של  ן, והכל כדי להבטיח את ניהולןמי שמועסק על יד

 (.המשתתפים –והמלווים העושים בהן שימוש )להלן 

רק  ם יחידיםשה ללווים, לוויםמלקבוע כי פלטפורמה תוכל לעסוק בתיווך מקוון באשראי בין  (2
 מאת המפקח אם התקיימו בה התנאים לקבלת רישיון המנויים בחוק. רישיון שקיבלה לאחר

 לקבוע חובות שיחולו על מפעיל פלטפורמה בעניינים אלה: (3

 באופן שיבטיח את תפקודה התקין; הפלטפורמההפעלת  .א

הפעלת מתקיימים או עלולים להתקיים בשקיומם של אמצעים לניהול סיכונים  .ב
 למניעתם או להגבלתם;וכן אמצעים , פורמההפלט

 .נאסף בפלטפורמה ואמצעים לאבטחתושלמידע  קיומם של הסדרי גיבוי .ג

בין במפורש ובין  לקבוע כי מפעיל פלטפורמה יהיה חייב כלפי המשתתפים בחובות אלה (4
 :בהסמכה מתאימה לשר או לממונה

ש לגלותם לקבוע עניינים שיים, תפלנהוג בשקיפות ובהגינות כלפי המשת .א
שבו מתנהלת האינטרנט ולמנוע מצגי שווא או פרסומים מטעים, באתר  למשתתפים

 הפלטפורמה ובכל מקום אחר;

 ידי מפעילעל  יםההלוואה שמנוסח מיסבירים ומקובלים בהסכ םלקבוע תנאי .ב
שמשקפים באופן ברור את תנאי ההלוואה  הפלטפורמה מול הלווים ומול המלווים,

פיגורים, עמלות או מועדי הפירעון, סיכוני אשראי, ריבית  ,יתלרבות: שיעורי הריב
, והעמלות סכומים שמוטלים על לווים במקרים של פיגורים בהחזר ההלוואה

 ;פלטפורמהשירותי השנגבות מאת הלווים ומאת המלווים בעבור השימוש ב

לעדכן כל לווה בדבר רמת הדירוג הפרטני שנקבעה לו בהתאם למדרג יכולת החזר  .ג
באתר  לפרסםהמדרג(, וכן  –שראי של לווים שקבעה הפלטפורמה )להלן א

האשראי של כלל הלווים אי החזר  שיעור האינטרנט של הפלטפורמה את
 ;כל אחת מרמות הדירוג שבמדרגב האשראי שיעור אי החזראת ו בפלטפורמה,

 , בין באתרהלמסור למלוולקבוע חובות גילוי נאותות למלווים ובין השאר חובה  .ד
מה, ובין בדרך אחרת שעליה יחליט מפעיל הפלטפור האינטרנט של הפלטפורמה

העמיד לצורך מתן הלוואות באמצעות דיווח תקופתי, באשר לכספים ש
 ; מומנו על ידי כל מלווההפלטפורמה, ופירוט ההלוואות ש



 

132 

 17/07/2016 23:59:02 

לקבוע כי מפעיל הפלטפורמה יחויב להפעיל אמצעי גבייה, במידת הנדרש, לשם  .ה
אות, וכן להסמיך את המפקח לקבוע באילו אמצעי גבייה יהיה רשאי החזר ההלוו

 מפעיל הפלטפורמה לנקוט ובאילו נסיבות ניתן יהיה להפעיל אמצעים כאמור.

 כי הכספים המועברים מהמלווים ללווים יוחזקו בנאמנות ובין השאר, תהיה להבטיח .ו
שאליו יועברו הפרדה מלאה בין חשבון של מפעיל פלטפורמה לבין חשבון נאמנות 

כן לקבוע כי הכספים שמתקבלים , והועברו לידי הלוויםשטרם , כספי המלווים
 .בלבד לחשבון הנאמנותישירות  יגבוהחזרי הלוואות יבמסגרת 

לקבוע כי מלווה לא יוכל למכור או להעביר לאחר את זכויותיו בהלוואה שנתן לפלטפורמה,  (5
פלטפורמה לאפשר למלווה לקבל את כספו חזרה ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע ביכולתה של ה

 באופן מיידי על פי כללים שיקבע המפקח.

אורגנים ובעלי תפקידים להסמיך את שר האוצר לקבוע תנאי כשירות ומניעת ניגוד עניינים של  (6

 .P2Pבפלטפורמות  אחרים

אות להסמיך את המפקח להטיל עיצומים כספיים בסכומים שייקבעו על הפרות שונות של הור (7
 החוק בידי הפלטפורמות או בידי גורמים אחרים שעליהם מוטלות חובות מכוח החוק.

, לא P2P, פלטפורמת 1975-לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 58לקבוע כי על אף הוראות סעיף  (8

תירשם על ידי מנהל רשות המיסים, כנמנית על סוג של חייבי מס מסוג 'מוסד כספי' כהגדרתו 
 בחוק האמור.

 סברדברי ה

 
מהאשראי שניתן  94%-הצרכני מרוכז כיום כמעט כולו בידי המערכת הבנקאית. יותר מ האשראי שוק

בהיעדר תחרות למשקי בית )שלא לדיור( ניתן על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי אשר בבעלותם. 
נאותה ובשל היעדר תחליפי אשראי ברמה מגזר משקי הבית, על לקוחות  בנקאיים-מצד גורמים חוץ

תלות זאת, והיעדר  ללקוחות אלו, נוצר מצב היוצר תלות של הלקוחות הקמעונאיים במערכת הבנקאית.
איום תחרותי כאמור, מביאים להפעלת כוח שוק עודף על מגזר זה המתבטא, בין היתר, בשיעורי ריבית 

 גבוהים.
 

וספים מחוץ למערכת מתוך רצון לעודד את התחרות בתחום האשראי הקמעונאי ולאפשר לשחקנים נ
הבנקאית לצמוח בשוק זה, נקטה הממשלה בתקופה האחרונה מהלכים רבים לרבות דוח שפורסם בין 

(. לאור דוח ליכט -היתר גם לעניין זה, על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט )להלן 
, עו"ד יואל בריס, )דאז( בראשותו של היועץ המשפטי של משרד האוצרהמלצות דוח ליכט מונה צוות 

. (צוות בריס –)להלן שבו חברים כל הגורמים הממשלתיים הרלבנטיים לתחום האשראי הקמעונאי
. במסגרת את החקיקה הנדרשת ליישומן נסחלהיתה לדון בהמלצות דוח ליכט ו מטרתו של צוות בריס

יים )שירותים פיננסיים תו של צוות בריס, הוגשה לכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסוליפע
, שעניינו הקמת רגולטור פיננסי חדש שיאסדר ויפקח על שוק נותני שירותי 2016-מוסדרים(, התשע"ו

(.  יצוין, כי בין המפקח על שירותים מוסדרים –המטבע, ועל שוק נותני האשראי החוץ בנקאי )להלן 
קיקה, מצוי גם תחום הפלטפורמות הנושאים השונים אשר צוות בריס דן בהם, אך טרם הבשילו לכדי ח

או  P2P פלטפורמות –)להלן  שהם יחידים ללווים האינטרנטיות שעוסקות בתיווך באשראי בין מלווים
יובהר בהקשר זה כי כרגע אין כוונה להתייחס גם לתאגידים שמגייסים כספים באמצעות  (.פלטפורמות

 הפלטפורמות.
 

לקבל באופן ישיר הלוואה  נים בקבלת הלוואה,גורמים המעוניית לומאפשר P2P ותפלטפורמ
. הלווה מקבל הלוואה גורמים המעוניינים להשקיע את כספם באמצעות מתן הלוואההממומנת על ידי 
 הלוואה החזרי בדמות מותאמים לו, והמלווה מקבל החזר חודשי על הכסף שהשקיעשבתנאים אישיים 
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הלווים למלווים בין באמצעות רשת האינטרנט ר מקשש היא הגורם P2P -פלטפורמת ה. ריבית בתוספת
כאשר כל אחד מהמשתתפים מבצע התקשרות אל מול הפלטפורמה עצמה )אין  (,משתתפים –)להלן 

, בארץ P2Pפעילות של פלטפורמות עם זאת, יש לזכור שה חוזה הלוואה סטנדרטי בין מלווה ללווה(.
מכיוון שהוא איננו נו נושא בסיכון האשראי, ייחודית בכך שמפעיל הפלטפורמה אי הוגם בעולם, הינ

 אשראי.  מספק את האשר  הגוף
 

לספק למשקיעים אשר להם כסף חופשי אלטרנטיבה  ואהעיקרון בכל הפלטפורמות הפועלות בעולם ה
השימוש בפלטפורמה, חוסך בין . , ולספק ללווים אלטרנטיבה נוספת לקבלת הלוואהזמינה להשקעה

. ומההמוסדות הפיננסיים הקלאסיים, כמו הבנקים, חברות כרטיסי אשראי וכד הצורך בתיווך היתר את
 פלטפורמות אלה מתאפיינות בשקיפות ופשטות תפעולית, אולם חשוב מכך, מכיוון שהן מבוססות

  כנולוגיה, ביכולתן להוזיל עלויות ולצמצם במידה מרובה את פערי הריבית בין הלווה למלווה.ט
 

. לפיכך, מחד, אין גורם שמפקח ומספק P2Pרה ופיקוח רגולטורי על פלטפורמות כיום, לא קיימים אסד
הגנה למשתתפים, ומאידך, היעדר פיקוח ואסדרה כאמור מהווה איתות שלילי למשתתפים פוטנציאלים 

ופיקוח המהווים מעין 'חותמת החוששים לפעול באמצעות הפלטפורמה מבלי שיש הסדרה נאותה 
 המדינה. אתמ כשרות'

 
לפיכך, מוצע לקבוע כי המפקח על שירותים מוסדרים, יהיה אמון גם על האסדרה והפיקוח על 

אינן גורם אשר מעניק אשראי, אולם מעצם טיב  P2P -, פלטפורמות האמנםהפלטפורמות ופעילותן. 
פעילותן של פלטפורמות אלה והיותן הגורם שמבצע התקשרות הן עם הלווים והן עם המלווים, ואשר 

 והעברתם מהלווים ההלוואה החזרי גביית על וכן, למלווים והעברתםעל החזקת כספי הלווים  אמון
לידי המלווים, הרי שיש מקום להטיל עליהן פיקוח ורגולציה אשר תכלול חובות הן כלפי המלווים והן 

פקים יצוין כי חובות דומות ביחס ללווים, מוטלות על גופים פיננסיים אחרים אשר מס כלפי הלווים.

מבצעות פעילות דומה  P2P -אשראי לצרכנים מכוח הרגולציה שחלה על גופים אלה. פלטפורמות ה
על לפעילות שמבצעים אותם גופים לעניין הלווים, ובנוסף נדרשות גם להגן על אינטרסים של מלווים, ו

 מוצע להטיל אסדרה וסמכויות פיקוח שיהיו מותאמות לפעילות זו. כן 
 

א ניתן יהיה לקיים שוק משני בו המלווים מוכרים או מעבירים זכויותיהם מכוח הלוואה עוד יובהר כי ל
שניתנה על ידם לגורם אחר. עם זאת, אין באמור בכדי למנוע ממלווה לבקש מהפלטפורמה לקבל את 

 כספו אשר מושקע בהלוואה, גם בטרם מועד פירעונה,  בכפוף לכללים שיקבע המפקח לעניין זה. 
 

למהימנות הפלטפורמה  ההבעיות הכרוכות בפעילות של פלטפורמה קשורמכיוון שאחת  כמו כן,
להטיל  מוצעבפעילות שנערכת באמצעות רשת האינטרנט, ולאמינות באופן פעולתה, בפרט כשמדובר 

תפעול תקין של המערכת, נקיטת אמצעים למניעת סיכונים לעניין פעיל הפלטפורמה על מ חובות
  מים.ולהסדרי גיבוי מתאי

 
לא יעשה מנהל רשות  1957-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 58בנוסף, יש לקבוע כי על אף הוראות סעיף 

או את פעילותן כנמנות על  P2Pהמסים שימוש בסמכותו לפי הסעיף האמור, בכדי לסווג פלטפורמות 
דרת פעילות פעילות של חייבי מס מסוג "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק האמור. זאת לאור העובדה שהג

. P2P-עוסק כמוסד כספי נסמכת על מאפיינים שונים אשר אף אחד מהם אינו מאפיין את פלטפורמות ה
פעילות הפלטפורמה שונה במהותה מפעילותם של גופים אשר מסווגים כמוסד כספי, שכן פלטפורמות 

ותר ביניהן לבין הן במהותן חברות טכנולוגיה אשר עוסקות בתיווך באשראי. השוני המהותי בי P2P-ה

אינן נושאות בסיכון האשראי ועל כן  P2P-חברות שמסווגות כמוסד כספי נובע מכך שפלטפורמות ה
אינן נהנות מהכנסות ריבית אשר נובעות ממרווח האשראי, אלא הכנסתן נובעת אך ורק מגביית עמלות 

בו הן בשלבי שהזמן על עצם התיווך. הגדרתן כמוסד כספי תשית עליהן עול מיסויי במיוחד בפרק 
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ע מהן להתפתח לגורם אשר ומנאשר צפוי ל הקמה ובטרם יכולתן לקבל הכנסות ולהפוך לרווחיות, עול
   יכול להוות תחרות למערכת הבנקאית.
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  מבוטחיםו פניות עמיתים בירורל מוסד הקמת

  
 מחליטים

 
, הוגן טיפול מתן שיאפשר באופן, בישראל פנסיוני וחסכון ביטוח בנושאי הבירור הליכי ייעול לשם
 - המשפט בתי על המוטל העומס הפחתת ולשם, ענייניו יעיל

 
יהם זכויות מימוש בדבר עמיתים ומבוטחים של פניות לבירור מוסד שיוקם כך, הפיקוח יחוק את לתקן

 עקרונות בסיס עלבין היתר, , (המוסד –)להלן  והפנסיה הגמל, הביטוח בתחום מול גופים מפוקחים
 : אלה

 
 הקמת המוסד

 ד יהיה תאגיד.המוס . 1
. המועצה תורכב ימנה למוסד מועצה האוצר במשרד וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה . 2

 מחמישה נציגים מקרב הציבור. 
בעלי תפקיד אשר יבררו את ו מנהל כללי למוסד מינויאלה: , היתר ביןיהיו,  תפקידי המועצה . 3

מינוי מבקר פנים למוסד; ; (םמברריה -וצדדים שלישיים )להלן  פניות עמיתים, מבוטחים
 נהלי עתיקבמוסד; ההמבררים ועובדי  לפעילותכללים והוראות  עתיקב; המוסד תקציב אישור
 . פנייהה בירור תהליך לעניין הוראותמוסד, לרבות לעבודה 

 תואר בעל יידרש להיות המועצה חבר , אלה:בין היתריהיו,  ,של חבר מועצה כשירות תנאי . 4
 ניהול בתחום בכיר בתפקיד שניםמספר  של ניסיון ובעל, משפטי וא פיננסי בתחום אקדמי
 שונים בנושאים הציבורי בשירות בכיר בתפקיד או משמעותי פעילות היקף בעל עסק של עסקי
 תקופת יהיו, בין היתר, אלה: מועצה חבר למינוי מגבלות. ניהולייםו מסחריים, כלכליים :כגון

 למנות יהיה ניתן לאדי עניינים, שלפיהם, בין היתר: כללים למניעת ניגו קצובה וכן כהונה
 שמאגד מקצועי באיגוד עובד או משרה נושא, מפוקח גוף של עובד שהינו מי מועצה כחבר
 .מפוקח בגוף שליטה בעל או קשור צדוכן  מפוקחים גופים

 של וןניסי בעל וכן אקדמי תואר בעל יהיה מברר, יהיו, בין היתר, אלה: המבררים כשירות תנאי . 5
 . ועמיתים מבוטחים בזכויות עסק בהןש שנים מספר

 .מדינה עובדי כשל יהיו שכרםו עבודתם תנאי, מינויים, הרשות עובדי של קבלתם . 6
 ביטוח, ההון שוק לאגף דוחות יגיש וכן המוסד פעילות בדבר לציבור דיווחים יפרסם המוסד . 7

 . האגף לדרישת בהתאם, האוצר במשרד וחסכון

 וסמכויות המבררתפקידי המוסד 

 זכויותיהם את לממש המבקשים וצדדים שלישיים מבוטחים, עמיתים של פניות יברר מוסדה . 8
 למימוש הרלוונטיות הדין הוראות לפי או גמל קופת תקנון לפי ,ביטוח פוליסת תנאי לפי

 הגופים ידי על נדחתהלמימוש זכויותיהם  בקשתםלאחר ש ,מפוקח גוף כלפי אלו זכויות
  .המפוקחים

, מהיר יהיה הבירור הליךשיבטיחו כי , מועצהה קבעתש להוראות בהתאם יהיה פנייה בירור . 9
 פנייה.ל הצדדים לכל שקוףו הגון, יעיל
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המברר יהיה חייב לפסוק לפי הדין המהותי והוא לא יהיה קשור לסדרי הדין או לדיני הראיות.  . 10
 המברר יהיה מוסמך לפסוק פיצויים כספיים לפונה.

 על החלטה של מברר, יהיו, בין היתר, אלה: ורהערע עילות . 11

 ;המועצה מהוראות שחרג או סמכות ללא פעל המברר .א

 ;להכרעתו שנמסרו העניינים באחד הכריע לא המברר .ב

 ;הציבור לתקנת מנוגד ההכרעה של תכנה .ג

 .ערעור עליו שאין סופי דין פסק מבטל משפט בית היה פיה שעל עילה קיימת .ד

 ה לבית המשפט המחוזי.ערעור על החלטת מברר יהי
 

 מימון הקמת המוסד ופעילותו

 בהיקף שיתחשב הקצאה מפתח לפי המפוקחים הגופים ידי על ייעשה המוסד תהקמ מימון . 12
 כלל מתוך מפוקח גוף כל של היחסי חלקו בחינת תוך, שנגבו הפרמיות וסך המנוהלים הנכסים
 .פוקחיםהמ הגופים

 ישלמוהגופים המפוקחים ש אגרות באמצעות פת של המוסד ייעשהשוטה מימון הפעילות . 13
קלנדרית; עלתה עלות מימון התפעול בשנה מסוימת על המימון באמצעות  שנה במהלך למוסד

בהתאם למפתח ההקצאה לפי סעיף  מפוקחיםעל ידי הגופים האגרות כאמור, תמומן היתרה 
11. 

 החייבים ,מוסדל לשלם שיש האגרות גובה הוראות לעניין לקבועיהיה רשאי  האוצר שר . 14
 .והפטורים מן התשלום אגרה בתשלום

 
  -בהחלטה זו 

ויועץ  סוכן פנסיוניגוף מוסדי וסוכן ביטוח כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח וכן  –"גוף מפוקח" 
  הייעוץ; על הפיקוח בחוק םכהגדרת פנסיוני,

 ;1981-תשמ"אחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, ה –"חוק הפיקוח על הביטוח" 
 סליקה ומערכת שיווק ייעוץ) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק -"חוק הפיקוח על הייעוץ" 

 ;2005-ה"התשס(, פנסיוניים
 ;2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה –"חוק הפיקוח על קופות גמל" 

 קופות גמל וחוק הפיקוח על הייעוץ;חוק הפיקוח על הביטוח, חוק הפיקוח על  –"חוקי הפיקוח" 
בעל זכות לפי תנאי פוליסת ביטוח או לפי תקנון קופת גמל או לפי  - ; "צד שלישי""עמית"; "מבוטח"

 הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות אלו כלפי גוף מפוקח. 
 

 הסבר דברי
 אינה גוף מפוקח מול זכויותיו את למצות שמבקשצד שלישי  או מבוטח ,עמית בין היחסים מערכת

, ידע פערי מבחינת המפוקח לגוף ביחס נחיתות בעמדת נמצא צד שלישי או מבוטח ,עמית. סימטרית
המבוטח  עלככל שמדובר בביטוחי בריאות ) ונפשית פיזית איתנות מבחינת גם ולעתים, כלכלית איתנות

 תוקף משנה מקבלים אלו דברים(. משפחה בן מוות של או מחלה של אירוע עם במקביל גם להתמודד
 הביטוחיים המוצרים ומורכבות, הצדדים בין האיזון חוסר. ביטוח תגמולי לתשלום תביעה הגשת בעת

 מול ישירות זכויותיו את למצותצד שלישי  או מבוטח ,עמית של הקושי את מגבירים והפנסיוניים
 אחר גורם או דין עורך של בשירותיו להיעזר, לעתים, נאלץ העמית או המבוטח. המפוקחים הגופים
צד  או מבוטח ,עמיתבפני . המפוקח הגוף מול ענייניו את לנהל מנת על, בתחום זכויות למיצוי שפועל
 עומדות, דרך כלל, שתי חלופות אלה:  שלישי
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 מוטל המשפטית המערכת ועל ומסורבלת ארוכה היאפניה כאמור  -  משפטיות לערכאות פנייה . 1
 תביעות, לכך בנוסף. (חודשים 24-ל 14 בין אורך משפט בבתי וחביט תיקי ניהול) רב עומס

 כל עם והיכרות התמקצעות, מומחיות ודורשות למורכבות נחשבות והפנסיה הביטוח בתחומי
 .בתחום שחלות והרפורמות ההוראות

מפניה לערכאות  יותר פשוטה היאפניה כאמור  -  ההון שוק באגף הביטוח על למפקח פניה . 2

 גוף איננו הביטוח על המפקח, מומחה בגוף שמדובר אף על אך. בעלות כרוכה ננהואי שיפוטיות
 בשוק ואכיפה פיקוח, רגולציה ולבצע שוק כשלי לאתר אלא פרטניים סכסוכים ליישב שמטרתו
צד שלישי  או מבוטח ,עמית של שפנייתם, מכאן. הצרכנים לטובת הפנסיוני והחיסכון הביטוח

 עבור לא ,אופטימאלית איננה ההון שוק לאגףבתלונות  או משפטה לבתי בתביעות טיפול לשם
 .הרגולטור או המשפט בית עבור ולא הפונה

 .דחו הביטוח שחברות התביעות במספר עלייה קיימתבשנים האחרונות  כי עולה שנאספו מנתונים
, עודו זאת. 2012 לשנת בהשוואה יותר 29%-כ, תביעות אלף 76-כ דחו הביטוח חברות 2015 בשנת
 בכמות עלייה גם קיימת. הביטוח חברות נגד שהוגשו מהתביעות 21%-כ אישרו המשפט בתי זו בשנה

 17%-כ של גידול, פניות 9,000-כ הוגשו 2015 בשנת. הביטוח בתחום ההון שוק לאגף שהוגשו הפניות
 בהן שיש נמצא, הביטוח בתחום ההון שוק באגף שנסגרות התלונות מבין 30% -בכ. 2012 שנת לעומת
 . הצדקה ללא מהתביעות ניכר חלק דחו הביטוח שחברות היא הנתונים משמעות. ממש

 
 נסגרו 2015 בשנת. המשפט בבית בפשרה שנסגרו התיקים במספר עלייה חלה כי יצוין, מוסגר במאמר

 שהתבררו תביעות אלף 50-כ, כן כמו. 2013 בשנת מאשר יותר 200%-כ וזאת, בפשרה תיקים 27,400-כ
 בחלק כי סביר להניח. בפשרה נסגרו(, המשפט לבית שהוגשו מבלי) הביטוח בחברות 2015 נתבש

 . סופה עד התביעה את מנהלים היו אם מלא סעד מקבלים שהיו במבוטחים מדובר מהמקרים
 

 גופים כלפיצד שלישי  או מבוטח ,עמית של פניותב שיטפל ייעודי מוסדבחוק  להקים מוצעזאת  לאור
 בתחומי לפתחו שיוגשו בפניות ולהכריע לברר, לרכז יהתה המוסד מטרת"(. המוסד: "הלןל) מפוקחים

זילנד, -, ניואוסטרליה, קנדה, בריטניהכגון: ) בעולם שונות במדינות כמקובל, והפנסיה הגמל, הביטוח
 למסלולים במקביל , מסלול רשות,לציבור נוסף פנייה כמסלול וקםי המוסד. סינגפור ודרום אפריקה(

  .המפוקח הגוף את תחייב הפונה החלטתמוצע ש. כיום הקיימים
 

 ויזכה ראוי באופן יתנהל שהמוסד מנת על, המוסד עבודת על ופיקוח בקרה מנגנוני מוצע שהחוק יקבע
 . הציבור לאמון

 לבית יהיה החלטותיו על וערעור השלום משפט לבית מקבילה סמכות בעל יהיה המוסדמוצע לקבוע ש
עילות ל דומותעל החלטות מבררי המוסד יהיו  ערעור להגישיהיה  ניתן בגינן העילות. זיהמחו המשפט

 . 1968-ח"תשכה ,הבוררות בחוקהערעור על החלטת בורר, כפי שאלה קבועות 
 

 על אמונים שיהיו מבררים, משרה נושאי, המוסד ל"מנכ, המוסד מועצת את כולל למוסד המוצע המבנה
 . השוטף בתפקוד לסיוע המוסד ועובדי הכרעה ומתן התלונה בירור

 
 המוסד הקמת בעלות שיישאו אלו יהיו המוסדיים שהגופים תיאור המצב שפורט לעיל מוצע לאור

 המוסדיים הגופיםבין  יעשהת המוסד הקמת מימוןחלוקת . בבריטניה, כפי שקיים השוטף ותפעולו
נכון לשנת  המוסדיים הגופים כל של הנכסים לסך ביחס שברשותם המנוהלים הנכסים להיקף בהתאם
 למוסד ישלמושהגופים המפוקחים  אגרות באמצעות ימומן המוסד של השוטף תקציבו. ההקמה
 לשמש, היתר בין, נועדו אלו אגרות. , בהתאם למספר הפניות שיוגשו נגד כל גוף מפוקחהשנה במהלך
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 תכוסה שלא השוטף התקציב יתרת. במוסד בירורל גיעתש כמות הפניות את להפחית במטרה כתמריץ
 המנוהלים הנכסים בהיקף שיתחשב הקצאה מפתח לפי המוסדיים הגופים בין תחולק, האגרות ידי על
 .המוסדיים הגופים כלל מתוך מוסדי גוף כל של היחסי חלקו בחינת תוך, שנגבו הפרמיות וסך
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 מופ והשכלה גבוהה

 הגברת אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות

 
 מחליטים

 חברות של רוחני קניין מבוססת פעילות עידודהשקעות במשק הישראלי באמצעות ה אתלעודד  במטרה
 לרבות זרותשל חברות  להשקעות הישראליקטיביות של המשק האטר הגברתו   בישראל ידע עתירות

 לבצע את השינויים המפורטים להלן: ,לאומיות רב

 -בנוגע למיסוי קניין רוחני בכללים הנוגעים ל OECD-ה ארגון שפרסם ההמלצות את לאמץ . 1
base erosion and profit shifting (beps) action 5 ,הסטת  מניעת, השאר בין, שמטרתם

 השאר ביןבהן בוצעו הפעולות מניבות הרווחים ומניעת תחרות מס מזיקה, שחים מהמדינות רוו
 של פעילות מהותית במדינה בעלת משטר מס מועדף;  חובה קביעתבאמצעות 

 (, לפי האמור בהחלטה זו;החוק –)להלן  1959-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"טהאת  לתקן . 2

 ההכנסה ברה שיש לה מפעל מועדף טכנולוגי בגיןח על 12% של בשיעור חברות מס להטיל . 3
 ; החייבתהטכנולוגית המוטבת 

 חברה שיש לה מפעל מועדף מיוחד טכנולוגי מיוחד בגין על 6%מס חברות בשיעור של  להטיל . 4
 של מפעל מועדף מיוחד טכנולוגי; החייבתהטכנולוגית המוטבת  ההכנסה

, המתייחס להכנסה הטכנולוגית המוטבת על החלק היחסי של הדיבידנד 4%מס בשיעור  להטיל . 5
 ומחזיקהעל ידי תושבי חוץ  המוחזקת מחוץ לישראל שמקום תושבותה לחברה החייבת, המחולק

 ;חברה זרה( –)להלן  המועדף המפעל בעלת החברהלפחות מהון המניות של  90%-ב במישרין

י או מפעל מועדף חברה שיש לה מפעל מיוחד טכנולוגשיעור המס שיוטל על רווחי ההון של  . 6
אל מחוץ החל ממועד תחולת חוק זה,  בבעלותה שנרשם  ,בשל מכירת קניין רוחני מיוחד טכנלוגי

 לישראל יהיה כדלקמן:

מחברה שמקום תושבותה  הנרכש על ידש או החברה ידי על שפותח רוחני קניין מכירת על .א
 ;, לפי העניין4-ו 3בסעיפים  לעיל האמור שיעורב מחוץ לישראל

 מקום תושבותהמלא על מכירת קניין רוחני שנרכש מחברה שבשיעורו ה הוןרווחי  מס .ב
 בישראל. 

 המפעל של וקידומו לפיתוח המשמש רוחני קניין רכישת של המקורי המחיר הפחתת כי לקבוע . 7
 ;הכנסה מהקניין הרוחני האמור כנגד ורק אך תותר המועדף

זכות שימוש בקניין הרוחני, יותרו בזיכוי רק  כי זיכוי מיסי חוץ ששולמו על ההכנסות ממתן לקבוע . 8
 .בלבד הכנסות אותן בגיןכנגד מס ישראלי 

האמורים לעיל ובפרט בכל הנוגע לחישוב  BEPS-כללים להתאמת החלטה זו לכללי ה וייקבע . 9
 ;האמורים הכללים לפי מופחתים מס שיעורי לתת ניתן עליה הטכנולוגית המוטבת ההכנסה

 
 :1-9סעיפים לעניין 

 בשנתייםההכנסה האמורה  לממוצע ביחסקניין רוחני מהגידול בהכנסה  –" נוספת הכנסה"
 .זה חוק לתיקון הקודמות

  ;הכנסה נוספת של מפעל מועדף טכנולוגי שאינן מיוחסות לייצור –"הכנסה טכנולוגית מוטבת" 
ידי החברה  של מוצר מוחשי שיוצר על סך הוצאות החברה על ייצור –"הכנסה המיוחסת לייצור" 

 בתוספת שיעורי רווח על פי כללים שיקבעו. 
, בתעשייה טכנולוגית וחדשנות פיתוח, מחקר לעידוד בחוק כמשמעם -"מחקר ופיתוח" 

 ; 1984-"דהתשמ
-)א( ובסעיפים קטנים הקבועים אחד מהתנאים  בו שמתקיים מפעל –" טכנולוגי מועדף מפעל"

 בכל שנת מס:  ו )ד( ג() ניםקט פיםמתקיים בו האמור בסעיו )ב( 
 של היקף  על עמדו המס לשנת שקדמו השנים בשלוש החברה של והפיתוח המחקר הוצאות .א

 :הבאים מהתנאים באחד עומדת היא ובנוסף הוצאותיה מסך לפחות 7%
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עובדי מחקר ופיתוח שהשכר המשולם  הינם בה המועסקים מהעובדים 20% הפחות לכל .ב
 החברה כהוצאות מחקר ופיתוח;בגינם מסווג בדוחות הכספיים של 

, ולא שינתה את  ידי "קרן הון סיכון" עלמיליון דולר  2בה סכום של לפחות  הושקעחברה ש .ג
 ; ממועד השקעה זו ועיסוקה מתכונתה

 . 1968-ח"תשכ, ערך ניירות רשות לחוק הראשונה בתוספת כהגדרתה –זה, "קרן הון סיכון"  לעניין
שנת המס  כלצע במשך שלוש השנים האחרונות ועלו בבממו 25%-הכנסות החברה צמחו ב .א

 מיליון שקל;  10על 

 כלבממוצע בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות, וב 25%-ב המספר העובדים בחברה על .ב
 עובדים.  50שנת המס היו לה לפחות 

 בהתאם כי החברה היא חברת טכנולוגיה האישר טכנולוגית לחדשנות הלאומיתהרשות  (1
 . האוצר רש שיקבע כלליםל

 10-מ נמוך היה, שלה הבנות החברות וכלל החברה של האם חברת של ההכנסות סך (2
 .חדשים שקלים מיליארד

החברה איננה מוכרת שירותי מחקר ופיתוח לחברה זרה או לחברה המוחזקת על ידי  (3
 חברה זרה;

 כל האמור להלן: ושמתקיים ב מפעל -"טכנולוגי מיוחד מועדף מפעל"
מפעל מועדף טכנולוגי  בהגדרת )ג(טכנולוגי למעט האמור בסעיף קטן מועדף  מפעל הוא .א

 לעיל;

שנת מס כלשהי, סך ההכנסות של חברת האם של החברה וכלל החברות הבנות שלה,  לגבי .ב
  מיליארד שקלים חדשים או יותר.  10היה 

, יוצרים ותזכ חוק לפי זכויות, 1967 -"זהתשכ, הפטנטים חוק לפי זכויות לרבות –" רוחני קניין"
 לפי זכויות, 1999 -"טהתשנ, מסחריות עוולות חוק לפי מסחרי בסוד זכויות, 2007 -"חהתשס
 כל או והמדגמים הפטנטים פקודת לפי  זכויות, 1972 -"בהתשל[, חדש]נוסח  מסחר סימני פקודת
 .אחרת רוחני קניין זכות

 
 :מןכדלקמפעל מועדף מיוחד,  שעניינוכ)א( לחוק, 51את סעיף  לתקן . 10

כלשהי, על מנת שזה יהיה מפעל  המס בשנתסך ההכנסה המועדפת הנדרשת ממפעל מועדף  .א
במקום סך  לפחות₪ מיליארד  1( לחוק, תעמוד על 1כ)א()51 בסעיף כאמורמועדף מיוחד, 

 . בחוק היום הקבועה₪ מיליארד  1.5הכנסה של 

 10עמוד על ת לחוק( 2כ)א()51 בסעיף כאמור, מועדפת מחברהסך ההכנסה הנדרשת  .ב
 . בחוק היום הקבועה₪ מיליארד  20במקום סך הכנסה של  לפחות₪ מיליארד 

 להם שהוגשה העסקית התכנית לפי בישראל הכלכלית לפעילות תהתרומה המהותי בבחינת .ג
, גם ברמת החדשנות בסעיף לקבוע נוסףהמנהלים, ב יתחשבו, דףעל ידי המפעל המוע

 פריון לעובד.  הטכנולוגית של המפעל המועדף ורמת ה

 כךחלופת השקעה של מפעל מועדף במחקר ופיתוח,  לעניין( לחוק, 2כ)ב()51 סעיף את לתקן . 11
 אלה: מחלופות אחת לפי תוגדר ופיתוח במחקר השקעה תכלול מועדף מפעל של עסקית שתכנית

לממוצע  ביחסמיליון ש"ח לפחות  100פיתוח א', הגדולה בהיקף של  באזור השקעה .א
ניתן  שבהר ופיתוח של החברה בשלוש שנות המס הקודמות לשנת המס ההשקעות במחק

 במחקר, הפחות לכל רצופות שנים 5 של, בכל שנת מס,  במהלך המנהליםידי -על האישור
 מועד לבין המנהלים אישור מתן מועד שבין ובלבד, (הנוספת ההשקעה – זה בסעיףופיתוח )

 .שנים 3-מ יותר יחלפו לאהנוספת  ההשקעה ביצוע

לפחות, ביחס ₪ מיליון  150השקעה באזור פיתוח שאינו אזור פיתוח א', הגדולה בהיקף  .ב
 שבהלממוצע ההשקעות במחקר ופיתוח של החברה בשלוש שנות המס הקודמות לשנת המס 

 במחקרשנים רצופות לכל הפחות,  5, בכל שנת מס, במהלך של המנהליםידי -על האישור ניתן
 ההשקעה – זה בסעיףשקבעו המנהלים כענפים מועדפים ) גיהטכנולו מענפי באחד ופיתוח
 לא הנוספת ההשקעה ביצוע מועד לבין המנהלים אישור מתן מועד שבין ובלבד(, הנוספת
 שישה בתוך יפרסמו, לחדשנות הרשות ראש עם בהתייעצות, המנהלים. שנים 3-מ יותר יחלפו

 ויעדכנו המועדפים הטכנולוגיה נפיע רשימת אתשל תיקון החוק לתוקף  כניסתו מיום חודשים
 .לשנה אחת הרשימה את

וההשקעה הממוצעת במחקר ופיתוח של החברה בשלוש  היהג', -אף האמור בסעיפים ב' ו על .ג
תידרש השקעה תוספתית ₪, מיליון  500עולה על  האישור מתן למועדשנות המס הקודמות 
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שנת ל הקודמות השנים לושש ממוצע-ביחס ל לפחותאחוזים  5במחקר ופיתוח בהיקף של 
 לפחותאחוזים  5המס הראשונה של התכנית העסקית. כמו כן, יידרש גידול תוספתי עקבי של 

בהשקעה במחקר ופיתוח בכל אחת משנות המס האחרות בתכנית, ביחס להשקעה במחקר 
לבין תחילת שנת המס  המנהלים אישורמתן  מועדשבין  ובלבדופיתוח בשנת המס הקודמת, 

 מצטבר בגידול ההשקעה גדלהיותר משנה אחת.  תחלוףנה של התכנית העסקית לא הראשו
 התכנית של הראשונה המס לשנת הקודמות השנים שלוש לממוצע ביחס"ח ש מיליון 300 של

 תום עד, ופיתוח במחקר השנתי ההשקעה היקף שימור אלא, נוסף גידול יידרש לא, העסקית
 .העסקית בתכנית הקבועה התקופה

 
אישר כהוצאות  שראש הרשות לחדשנותהוצאות  -סעיף זה, "השקעה במחקר ופיתוח"  ייןלענ

 מחקר ופיתוח.
 

כב)א( לחוק, כך ששנת המס הראשונה לתקופת הזכאות להטבות תהיה נתונה 51 סעיף את לתקן . 12
 :הבאות מהחלופות אחת לפילשיקול דעת המנהלים, 

העסקית  התכנית לפי הנדרשת עהההשק השלמתבפרק הזמן שבין תחילת ההשקעה למועד  . 15
 שאושרה על ידי המנהלים.

ידי המנהלים, בשים לב -, במקרים חריגים מטעמים שינומקו עלההשקעה השלמת מועד לאחר . 16
 למטרות החוק.

 במסלול החברה זכאית תהיה בו הזמן משך את לקבוע רשאים יהיו שהמנהלים כך החוק את לתקן . 13
 .10-מ יעלה ולא 5-מ יפחת לא השנים שמספר בלבדו, המוטבים המס לשיעורי מיוחד מועדף

 של המהותית התרומה לבחינת בהתאם תיעשה לעיל 13-ו 12 סעיפים לפי המנהלים החלטת . 14
 .המדינה במשק לאומיים יעדים ולקידום בישראל הכלכלית לפעילות החברה

 לאחרחד קיבלה את אישור המנהלים במסלול מועדף מיו אשרלחברה  שבנוגע כך, החוקאת  לתקן . 15
 90%-ב לפחות המחזיקהזרה  הדיבידנד המחולק לחברהמס על השיעור  עמוד, יזה תיקון ביצוע

קבע כהוראת שעה לתקופה יזה י סעיף. 5%, בחברה שמחלקת את הדיבידנד, על במישרין, ממניות
 של שלוש שנים.

ה כי המפעל שהקביע כךשעניינו ביטול אישור למפעל מועדף מיוחד,  לחוק( בכג)51 סעיף לתקן . 16
חדל מלהיות מפעל מועדף מיוחד תיעשה בהסכמת מנהל רשות המיסים, המנהל הכללי של משרד 
הכלכלה והמנהל הכללי של משרד האוצר. החברה תשלח דיווח למנהלים בכל שנת מס על 

 עמידתה בתנאים שנקבעו.

 לא יועסקו לבמפע שלפיו תנאי יתווסף לחוק 51 סעיף לפי" תעשייתי פעל"מ להגדרת כי לקבוע . 17
 הקשוריםעובדים,  8-לא פחות מ –ממוקם באזור פיתוח א' המפעל  לעניין, ועובדים 10-מ פחות

 המס בשנת הכנסותיו שהיקף מפעל כי לקבוע, בנוסף. החברה במפעל, הייצוריתבמישרין לפעילות 
 עסקתה בתנאי עמד לא אם גם" תעשייתי"מפעל כ להיחשב יוכל, ₪ מיליון חמישה על עולה אינו

. הטבות המס זה בתנאי עמד ואילך  השלישית המס משנת שהחל ובלבד כאמור עובדים מספר
יינתנו לראשונה בשנת המס בה העסיק המפעל את מספר העובדים הדרוש גם בגין שנות המס 

 הקודמות כאמור לעיל. 

 של ותהשקע סוגי שקביעתנוספים, כך  מסלולים קביעת שעניינוג)א( לחוק, 18לתקן את סעיף  . 18
 .בלבדידי שר האוצר ושר הכלכלה  לע תיעשה תעשייתיים מפעלים

 על שיחולו כךחלוקת דיבידנד,  שעניינםיח לחוק, 51 סעיף ואתב)ג( לחוק 51 סעיף את לתקן . 19
 .עליה החל החברות מס בניכוי( מועדפת או)מוטבת  חייבת הכנסה מתוך שחולק דיבידנד

 או במישריןישראל,  תושביכך שייקבע כי חברה ש "תושב חוץ" בחוק, תהגדרל  חלופה להוסיף . 20
 או מהכנסותיה יותר או 25% -ל הזכאיםאו  הנהנים אינם או, בה שליטה בעלי שאינם, בעקיפין
 ".חוץ"תושב כ תראה, מרווחיה

 מפעל בעלת חברה תכלול לא זו שהגדרה כך לחוק 51"חברה מועדפת" בסעיף  הגדרתאת  תקןל . 21
 על מחילות שהן או עליהן שחל מועדף במפעל המחזיקה בשותפות השותפות חברות או מועדף
 .הכנסה מס לפקודת 1א64-וא 64, 62, 61 סעיפים הוראות את, העניין לפי, עצמן

שלעניין הגדרת מפעל  כךאישור תכנית למפעל תעשייתי  שעניינוא לחוק 18את סעיף  לתקן . 22
נאים הנדרשים בסעיף קטן )ג( יחולו תחרות" בסעיף זה, יוכל מפעל לבחור האם הת-כ"בר תעשייתי

שמדובר בהרחבה של המפעל  ובלבדעל חלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או על כלל המפעל, 
, וכן שהמפעל בחר את שיטת החישוב מראש ולא שינה את אופן האמור הסעיף תיקון לאחר
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-י מפעל ברהחישוב לכלל תקופת התכנית. יובהר כי מדובר בתיקון המתייחס לאופן בחינת תנא
תחרות לעניין מענקים בלבד, ולגבי הטבות המס הבחינה תמשיך להיות ביחס להכנסה השוטפת 

 של המפעל התעשייתי.

 בנוגעהשרים(  –הכרעת שר האוצר ושר הכלכלה )להלן  תידרש לאלחוק, כך ש 25את  סעיף  תקןל . 23
ועדת הערר תהיה מרכז ההשקעות, והחלטת  מינהלתשהוגשו לוועדת הערר על החלטות  לעררים

סופית. ועדת הערר תקבע את סדרי עבודתה ותהיה רשאית לקבוע מועד מאוחר יותר להחזרת 
המענק ובלבד שלא יהיה מאוחר מתשעים ימים מיום מתן החלטה בערר . העורר יהיה רשאי 

החלטת ועדת הערר לבית המשפט לעניינים מנהליים. כמו כן, ייקבעו הוראות  עללהגיש ערעור 
 שהוגשו לוועדת הערר עד מועד החלטה זו.  בערריםלעניין הכרעה  מעבר

 ייצוריתפעילויות נוספות מהגדרת פעילות  החרגת לבחוןאת שר האוצר ושר הכלכלה  להנחות . 24
 הייצורית"מפעל תעשייתי", בשים לב לאפשרות של המפעל להעביר את הפעילות  של הבהגדר

 שלו אל מחוץ לישראל.

שנתית -רב אסטרטגית"תכנית  שעניינה, 2017 מספר ממשלה החלטתל)א( 25 לסעיף בהתאם . 25
הראשונה לחוק כך שיישובי  והתוספת)ג( ( ג40את סעיף  לתקן", עזה עוטף ויישובי שדרות לפיתוח

 עוטף עזה ושדרות יהיו זכאים ל"מענק הנגב".

אחר ( לחוק, כי על מפעל תעשייתי 2א)ג()18את השרים לקבוע בתקנות לפי סעיף  להסמיך . 26
כהגדרתו בסעיף, תחול חובת המצאת האישור הנדרש בתקנות על פי בקשת המפעל התעשייתי 

 המוכר לו מוצר שהוא רכיב במוצר אחר, ולהסדיר את מועד ואופן המצאת האישור האמור. 

 "הרשות להשקעות ופיתוח התעשייה והכלכלה".את שם מרכז ההשקעות ל לשנות . 27

חוק הפיקוח(,  –)להלן  2007-וח על יצוא בטחוני התשס"זלחוק הפיק 24לקבוע, בהתאם לסעיף  . 28
 לצורך מתן המלצה לרשות המוסמכת בדבר מתן רישיונות שיווק ביטחוניכי הוועדה המייעצת 

עובד אגף התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר ובנוסף לשיקולי  משקיף נציגתכלול 
 כליים.הביטחון והיחסים הבינלאומיים תפעל מתוך שיקולים כל

לקבוע בחוק הפיקוח, כי במקום שבו שקלה הרשות המוסמכת שלא לאשר מתן רישיון שיווק  . 29
מלש"ח, תתבצע,  200ביטחוני ורישיון יצוא בטחוני, בעסקת יצוא בטחוני שעולה על סך של 
 בטרם קבלת החלטה בעניין, לאחר התייעצות בין שר הביטחון לשר האוצר.

 ו: בהחלטה ז 20-21לעניין סעיפים  . 30
"ועדה מייעצת", "רשות מוסמכת", "רישיון שיווק ביטחוני", "רישיון יצוא בטחוני", "עסקת יצוא 

 כהגדרתם בחוק הפיקוח. -ביטחוני"
 

 דברי הסבר
 רקע כללי 

 איכותיות הוניות השקעות למשוך הממשלה של המרכזיים הכלים אחד הוא הון השקעות עידודל חוקה
 מאפשר החוק, התעשייה בתחום. התעסוקה את ולהגדיל המשק של התחרות את להגביר במטרה למשק

 והמסלול מענקים מסלול, מופחתים מס שיעורי מסלול: עיקריים מסלולים בשלושה לפעול לממשלה
פתרון לחברות בעלות מאפיינים שונים, כך שבמשולב הכלים  נותן מהכלים אחד כל. מיוחד המועדף

 את, ישנן מספר בעיות במתכונת הנוכחית של החוק: מביאים לעמידה בכל מטרות החוק. עם ז

ראשית, אפקטיביות נמוכה במשיכת חברות ענק גלובליות חדשות לישראל. לראיה, על אף התרומה 
. זאת, במסלול זההמשמעותית למשק כתוצאה ממסלול "מועדף מיוחד", אינטל הינה החברה היחידה 

שעלולים לא לאפשר לחברות בעלות  ניסה למסלולבין היתר, בשל הקריטריונים הגבוהים שהוצבו לכ
. בנוסף, נמצא כי יש מספר סוגיות טעונות שיפור תרומה משמעותית למשק לפעול במשק הישראלי

במסלול זה הקשורות לאופי ההשקעה שמבצעת החברה המוטבת, משך הזמן והכלים העומדים לרשות 
 בחוק בעת המשא ומתן עם החברה.  כהגדרתםהמנהלים 

 עיוותיםחברות ישראליות  בקרביוצר  מכך וכתוצאה, ידע-לתעשייה עתירת מותאם אינו החוק ,תשני
. כמו כן, רוחני קנייןייבוא של  או, באמצעות רישום בישראל ולהתרחב להתבססתמריצים שליליים ו

 ידע להבאתרב לאומיות  חברות בקרב תחרותיים חיובייםהחוק הקיים לא מצליח לייצר תמריצים 
. מצב זה מביא לאובדן הכנסות, צמצום פוטנציאל הצמיחה של התעשייה לישראל חדשה ילותופע

התעשייה עתירת הידע הינה אחד ממנועי הצמיחה החשובים של זאת כאשר ופוגם ברמת יציבותה. 
מדינת ישראל. הודות להון האנושי, לתרבות היזמית בישראל ולמדיניות הממשלתית בנושא, התפתחה 
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ם האחרונות תעשיית הייטק משגשגת ומובילה בקנה מידה בינלאומי. התעשייה עתירת השני 30 -ב
מסך  9% -מהתמ"ג של מדינת ישראל, ואחוז השכירים בה עומד על כ 11.2% -הידע מהווה כ

משקף את הפריון הגבוה בענף  -השכירים במשק.  השכר הגבוה, יותר מכפול מהשכר הממוצע במשק
עם זאת, התעשייה  מסך הייצוא התעשייתי.  42% -ם. ייצוא ההייטק מהווה כזה ביחס לענפי משק אחרי

השנים  5 -עתירת הידע צומחת בשנים האחרונות בקצב איטי מזה שנהגה לצמוח בו בשנים קודם לכן. ב
לשנה בשנים  29% -, וזאת בהשוואה לכ3% -האחרונות צמחה תעשייה זו בקצב שנתי ממוצע של כ

 (. 8% -קצב הצמיחה הממוצע השנתי עמד על כ 2000-2010)בשנים  1996-2000

על שורה של צעדים שנועדו לשנות את מבנה המיסוי הנהוג החל על  OECD -לאחרונה המליץ ה
 התעשיה עתירת הידע )מיסוי קניין רוחני(. עיקרי הכללים הינם כדלקמן:

וסט פלוס לשיטה הרווחיות של החברה תהיה משויכת לכל שרשרת הערך היינו מעבר משיטת ק .1
 של שיוך רווחיות יחסית לכל שרשרת הערך;

הטבות המס על קניין רוחני יינתנו רק על החלק היחסי שפותח במדינה שבה ניתנת ההטבה וזאת  .2
במדינות אחרות  30%-בישראל ו 70%-. לדוג' למוצר שהקניין הרוחני שלו פותח ב1.3במקדם של 

 .1.3-מסך הרווחים כשזה מוכפל ב 70%מדינת ישראל תוכל לתת הטבת מס רק על 

כל המדינות תהיינה מחויבות לשתף את כל המידע העומד לרשותן על  –הגברת רמת השקיפות .3
 חברת הבת הפועל בתחומן.

 
האיחוד האירופי כבר הודיע על אימוץ מלא של הכללים המחייב את המדינות לחוקק חוקים ליישום 

בים מתקדמים של חקיקה בנושא על מנת לאותת לחברות הכללים. אירלנד, לדוגמא, כבר נמצאת בשל
מאפשר למדינות שיאמצו  OECD -על אטרקטיביות משטר המס בשטחה גם לאחר אימוץ הכללים. ה

 את הכללים לאמץ אותם באופן מדורג על פני חמש שנים.
 

ות פרסום הכללים החדשים מהווים איום והזדמנות בד בבד לתעשיית ההייטק בישראל. מחד, חבר
בינלאומיות זרות עלולות להעתיק את פעילותן מישראל למדינות בהן נהוג משטר מס נוח יותר מזה 
שבישראל. מאידך, ישראל יכולה למשוך אליה רישום קניין רוחני ועקב כך ליהנות מגידול בפעילות 
ו, הריאלית של החברות הבינלאומיות הזרות, ומהגדלת תקבולי המס של מדינת ישראל מחברות אל

 באם תערוך התאמות בשיעורי המס הנהוגים כיום בישראל על ההכנסות מקניין רוחני.  
 

 להלן הסבר על סעיפי ההחלטה:
 

 כלשונם.  BEPS -: מוצע לאמץ את כללי ה1סעיף 
 : תיקון חוק עידוד השקעות הון לפי האמור בסעיפים הבאים2סעיף 
ההכנסה הטכנולוגית המוטבת החייבת הנוספת  לחברות טכנולוגיה על 12%: מס חברות בגובה 3סעיף 

 הנובעת מקניין רוחני. 
על הרווח של חברת טכנולוגיה מועדפת )חברה בעלת חשיבות גבוהה  6%: מס חברות בגובה 4סעיף 

 למדינת ישראל( הנובע מהזכויות בקניין הרוחני. 
הטכנולוגית המוטבת  שנמשך בגין הרווחים המיוחסים להכנסה 4%: מס על דיבידנד בגובה 5סעיף 

החייבת הנוספת מקניין רוחני. שיעור מס זה יחול על רווחים המחולקים לחברת אם זרה אשר מחזיקה 
 -מהון המניות של חברת בת מקומית. במידה וקיימת אמנת מס הקובעת שיעור הנמוך מ 90%לפחות 

 , שיעור המס יהיה על פי אמנת המס.4%
מס החברות במידה וחברה זרה מוכרת קניין רוחני שבבעלותה אל  : מס רווחי הון בשיעור של6סעיף 

 מחוץ מישראל. קניין רוחני שיימכר על ידי חברה ישראלית ימוסה בשיעורי המס הרגילים על רווחי הון. 
: סעיף זה מדגיש כי הפחת על קניין הרוחני הנרשם בישראל יהיה אך ורק על ההכנסות 7סעיף 

 הקניין הרוחני, ולא על כלל הכנסות החברה.  התוספתיות הנובעות מרכישת
: יינתן זיכוי כנגד מס ישראלי במקרה של מיסי חוץ שוולמו רק על ההכנסות הנובעות מהשימוש 8סעיף 

 בקניין הרוחני. 
: יש לקבוע כללים לחישוב ההכנסה מקניין רוחני שבגינה יינתנו שיעורי המס המופחתים. 9סעיף 

 .  BEPS -בקנה אחד עם כללי הכללים אלה צריכים לעלות 
 



 

144 

 17/07/2016 23:59:02 

בהחלטה מובאות הגדרות ל"הכנסה נוספת", "מחקר ופיתוח", "מפעל מועדף טכנולוגי", "מפעל 
 מועדף מיוחד" ו"קרן הון סיכון" ו"קניין רוחני" כמפורט:

 . 2015-2016הגידול בהכנסה מקניין רוחני ביחס לממוצע ההכנסה בשנים  –"הכנסה נוספת" 
 הכנסות נוספות של מפעל מועדף טכנולוגי שאינן מיוחסות לייצור.  –גית מוטבת" "הכנסה טכנולו

 סך הוצאות החברה על ייצור בתוספת שיעורי רווח על פי כללים שיקבעו.  –"הכנסה המיוחסת לייצור" 
-כפי שמופיע בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד –"מחקר ופיתוח" 

1984 . 
 מפעל שמתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים: –מפעל מועדף טכנולוגי" "
מסך ההוצאות, וזאת בממוצע שלוש השנים שלפני שנת המס בגינה  7%היקף הוצאות מו"פ של  . 1

  –ניתנת ההטבה. ובנוסף 

מעובדי החברה מוסעקים במחקר ופיתוח. השכר המשולם בגין אותם עובדים מסווג  20%לפחות  . 2
 כהוצאות מחקר ופיתוח.  בדוחות הכספיים

(, והיא שמרה על אופי פעילותה vcמיליון דולר על ידי קרן הון סיכון ) 2בחברה הושקעו לפחות  . 3
 לאחר השקעה זו. 

בממוצע לשנה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס,  25%צמיחה בהכנסות החברה בשיעור של  . 4
 בכל אחת מהשנים הללו. ₪ מיליון  10 -והן היו גבוהות מ

בממוצע לשנה במהלך שלוש השנים הקודמות לשנת  25%חה במספר העובדים בשיעור של צמי . 5
 עובדים בכל אחת מהשנים הללו.  50המס, והיא העסיקה לפחות 

הרשות לחדשנות טכנולוגית אישרה כי החברה היא חברת טכנולוגיה. הכללים לקביעה מהי  .א
 חברת טכנולוגיה ייקבעו על ידי שר האוצר. 

 לעמוד בתנאי הבא: בנוסף, עליה
סך ההכנסות של החברה, לרבות חברת האם וכלל החברות הבנות, היה נמוך מעשרה  .ב

 ₪. מיליארד 
מפעל שהינו "מופעל מועדף טכנולוגי" למעט האמור לגבי סך  –"מפעל מועדף מיוחד טכנולוגי" 
 ₪. מיליארד  10 -ההכנסות, שעליהן להיות גבוהות מ

 .1968-דר בחוק לניירות ערך, תשכ"חכפי שמוג –"קרן הון סיכון" 
 כל זכויות על נכסים שאינם מוחשיים המוגנות לפי הדין;  –"קניין רוחני" 

: במצב הקיים, סך ההכנסה המועדפת, כלומר מחזור המכירות השנתי של המפעל המועדף, 3סעיף 
ת מס לכל מיליארד ש"ח בשנ 1.5הנדרש על מנת שיוכל להיכנס למסלול מועדף מיוחד עומדת על 

לאומיות גדולות למסלול -הפחות. רף זה, מהווה חסם גבוה מדי, אשר מגביל את כניסתן של חברות רב
המועדף המיוחד, אשר מעוניינות לבצע בישראל פעילות משמעותית אך בהיקף נמוך יותר. לפיכך, 

 מיליארד ש"ח בשנת מס לכל הפחות. 1-מוצע להפחית את סך ההכנסה המועדפת הנדרשת ל
 

: במצב הקיים, כתנאי לכניסת חברה למסלול מועדף מיוחד, עליה להציג תכנית עסקית הכוללת 4סעיף 
התחייבות להיקף השקעה באחד משלושת התחומים הבאים: השקעה בנכסים יצרניים, השקעה במחקר 

 ופיתוח או העסקת עובדים חדשים. 
מיליון ש"ח  100ח בהיקף של באשר להשקעה במחקר ופיתוח, כיום נדרשת השקעה במחקר ופיתו

 3מיליון ש"ח לפחות באזור שאינו אזור עדיפות לאומית, בתוך  150-לפחות באזור עדיפות לאומית, ו
שנות מס. לעומת החלופות האחרות בחוק, חלופה זו במתכונתה הנוכחית לא מהווה רף מתאים לצורך 

, ולכן מוצע לתקן אותה כך שיידרש כניסה למסלול המיוחד, ואיננה מניבה ערך מוסף מבחינה משקית
 במסגרת גידול שנתי בהשקעה במחקר ופיתוח לפי החלופות הבאות:

שנים רצופות לכל הפחות, הגדולה בהיקף  5השקעה במחקר ופיתוח באזור פיתוח א', במהלך של  . 1
מיליון ש"ח לפחות ביחס לממוצע ההשקעות במחקר ופיתוח של החברה בשלוש שנות  100של 

ידי המנהלים. זאת כאשר בין מתן כתב -מות לשנת המס שבה ניתן כתב האישור עלהמס הקוד
 שנים 3-האישור לבין הפעלה מלאה של התכנית העסקית לא יחלפו יותר מ

שנים רצופות לכל הפחות, ואשר גדולה  5השקעה באזור פיתוח שאינו אזור פיתוח א', במהלך של  . 2
שקעות במחקר ופיתוח של החברה בשלוש שנות לפחות ביחס לממוצע הה₪ מיליון  150בהיקף 

ידי המנהלים. המנהלים יפרסמו תוך חצי -המס הקודמות לשנת המס שבה ניתן כתב האישור על
שנה מיום אישור תיקון זה את רשימת ענפי הטכנולוגיה המועדפים ויעדכנו את הרשימה אחת 

 לשנה. 
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של השקעה במחקר ופיתוח באזורי פיתוח הרציונל לחלופה זו הינו שכיום כבר קיים  היקף גבוה 
שאינם אזורי פיתוח א', ללא התערבות המדינה. לפיכך, יש מקום להתנות את מתן התמריץ 
באזורים אלה למחקר ופיתוח ברשימת ענפי טכנולוגיה מועדפים שהמנהלים מוצאים כמניבים ערך 

 מוסף מבחינה משקית. 
 

רה בשלוש שנות המס הקודמות לשנת מתן כתב היה וההשקעה הממוצעת במחקר ופיתוח של החב . 3
אחוזים  5תידרש השקעה תוספתית במחקר ופיתוח בהיקף של ₪, מיליון  500האישור  עולה על 

 5בשנת המס הראשונה של התכנית העסקית, וגידול תוספתי עקבי של ₪ מיליון  500-ביחס ל
ת, ביחס להשקעה במחקר אחוזים בהשקעה במחקר ופיתוח בכל אחת משנות המס האחרות בתכני

ופיתוח בשנת המס הקודמת, ובלבד שבין מתן כתב האישור לבין תחילת שנת המס הראשונה של 
 התכנית העסקית לא תחלוף יותר משנה אחת.

 
חלופה זו רלבנטית לחברות שמבצעות כבר במצב הקיים השקעות במחקר ופיתוח בהיקף גבוה, 

 צד הקלה בדרישה לגידול התוספתי הנדרש.  ולכן יש מקום לעודד את שימור היקף זה ל
 
: במצב הקיים, החברה הנכנסת למסלול המועדף מיוחד, רשאית לבחור את "שנת האפס", 5סעיף 

שהינה שנת המס הראשונה שבה החברה תהא זכאית לשיעורי מס מופחתים, ובלבד שבאותה שנה היא 
האפס" תיעשה על ידי המנהלים ולא על  עומדת בתנאי המסלול המועדף המיוחד. מוצע כי קביעת "שנת
 ידי החברה, לפי שיקול דעתם, ולפי אחת מהחלופות הבאות:

 
 בפרק הזמן שבין תחילת ההשקעה למועד ההפעלה המלא של התכנית. . 4

ידי המנהלים, -לאחר מועד ההפעלה המלא של התכנית, במקרים חריגים מטעמים שינומקו על . 5
 בשים לב למטרות החוק.

 
ע לשנות את המצב הקיים בו תקופת הזכאות להטבות הינה עשר שנות מס, לכך שתקופת : מוצ6סעיף 

הזכאות להטבות המס לא תפחת מחמש שנות מס ולא תעלה על עשר שנות מס, לפי שיקול דעת 
המנהלים מטעמים שיירשמו. שינוי זה עתיד להקנות גמישות נוספת למנהלים, ולהתאים את מספר 

-חת להיקף ואיכות ההשקעה,  מבלי לפגוע ביציבות הטבות המס או יצירת איהשנים עם שיעור מס מופ
 ודאות לחברות, לאחר כניסתם למסלול המועדף המיוחד.

 
, אלא 20%: שיעור המס החל כיום מכוח חוק העידוד, על דיבידנד שמחולק לחברה זרה, הוא 7סעיף 

למדינת התושבות של החברה הזרה.  אם נקבע שיעור נמוך יותר באמנה למניעת כפל מסים בין ישראל
ככלל, שיעורי הניכוי במקור על דיבידנדים ברוב אמנות המס של ישראל עם שותפות הסחר העיקריות 
שלה, הינם גבוהים יחסית בהשוואה בינלאומית, דבר אשר פוגע באטרקטיביות של ישראל כיעד 

לול המועדף המיוחד יוסמכו לאומיות גדולות. לפיכך, מוצע כי במסגרת המס-השקעה לחברות רב
המנהלים לאשר שיעור מס מופחת על דיבידנד המחולק לחברת אם זרה שהיא בעלת שליטה בחברה 

. בקביעת שיעור המס יביאו בחשבון המנהלים את 5%שמחלקת את הדיבידנד, עד סף תחתון של 
ל שלוש שנים, מכלול ההטבות שקיבלה החברה. כן מוצע כי סעיף זה יקבע כהוראת שעה לתקופה ש

 במהלכן ייבחנו תוצאותיו. 
 
: במצב הקיים, ביטול מתן כתב האישור הינה סמכות מנהל רשות המסים בלבד. היות וכתב 8סעיף 

האישור למפעל מועדף מיוחד ניתן על ידי שלושת המנהלים, מוצע כי גם ביטול מתן האישור למפעל 
תצטרך החברה לדווח למנהלים על עמידתה  מועדף מיוחד ייעשה בהסכמת שלושת המנהלים. מדי שנה

 בתנאים לקבלת אישור מפעל מועדף מיוחד. 
 
: על מנת להשיג את מטרות החוק ולהגביר את הוודאות מוצע, להוסיף לההגדת המונח "מפעל 9סעיף 

תעשייתי" תנאי לפיו מספר המועסקים במפעל לא יפחת בכל נקודת זמן מעשרה עובדים. או שמונה 
המפעל ממוקם באזור פיתוח א'. בנוסף, מוצע להסדיר מנגנון הקלה לחברות בתחילת עובדים אם 

 פעילותן.
 
: כיום, אישור מסלולי מענקים חדשים במסגרת החוק, מחייבים את אישור ועדת הכספים של 10סעיף 

 הכנסת בנוסף לאישורם של שר האוצר ושר הכלכלה. תהליך זה הינו איטי ואינו תואם את ההתפתחויות
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הכלכליות המהירות שמחייבות גמישות במתן פתרונות לצרכי השקעות הון. לפיכך, מוצע לתקן את 
 החוק כך שהמסלולים החדשים יאושרו על ידי שר האוצר ושר הכלכלה בלבד. 

 
: על מנת שיובהר שהטבות המס הניתנות לדיבידנד שמחולק ממפעל תעשייתי יחולו רק על 11סעיף 

מפעל התעשייתי ובניכוי מס החברות החל עליה, יש להבהיר את לשון החוק הכנסה חייבת שמקורה ב
 כיום.
 
: על מנת למנוע מצבים בהם תושבי ישראל מקימים תאגיד זר שהוא תושב חוץ ומעבירים לו 12סעיף 

את כל זכויות הקניין בגין שירותי הפיתוח המבוצעים מישראל, יש להבהיר כי לא יינתנו הטבות מכוח 
רה המעניקה שירותי מחקר ופיתוח תעשייתיים עבור תושב חוץ שהוא חברה שמוחזקת על החוק לחב

מההחזקה או מהזכות לרווחים. קביעה זו הינה בדומה  25%ידי תושבי ישראל בשיעור שעולה על 
א לפקודת מס הכנסה והיא משקפת את כוונתו של המחוקק לאוכלוסיית הזכאים 68לקבוע בסעיף 

 חוץ.להטבות מס לתושבי 
 
: על מנת להימנע ממצב בו הכנסתה של חברה מועדפת תעלה ליחיד במיסוי חד שלבי, קרי 13סעיף 

שהטבת המס שניתנה לחברה המועדפת תחול על היחיד, יש להבהיר כפי שהיה לגבי המפעל המוטב, 
שחברה מועדפת הדורשת הטבות מכח החוק לא תוכל להיות תאגיד שקוף לצרכי מס ובכך למנוע 

את הכנסתה החייבת המועדפת עד ליחיד ללא תשלום מס, הן ברמת החברה והן ברמת חלוקת העל
 הדיבידנד.

 
: על פי המצב הנוכחי העכשווי, על מנת לעמוד בתנאי הסף של החוק, נדרש המפעל להיות 14סעיף 
 א )ג( לחוק. מבחינת מרכז ההשקעות לעניין קבלת מענקים נדרש 18תחרות" כהגדרתו בסעיף -"בר

מתוספת המחזור בלבד, בעוד שלעניין הטבות המס נדרש לעמוד  25%המפעל להוכיח גידול ביצוא של 
יצוא מסך כל המחזור.  מוצע כי  בעניין תתאפשר בחירה מראש של המפעל לגבי אופן  25%בסך של 

 תחרות" שתחייב לתקופת התכנית, כלומר יכול שתנאי היצוא יחול על כל פעילות-חישוב תנאי "בר
 המפעל ויכול שיחול רק על הפעילות שבגינה ניתן מענק, בהתאם לבחירת המפעל.

 
: כיום, ערעור על החלטת מינהלת מרכז ההשקעות בנוגע למתן מענק, נעשה תחילה לוועדת 15סעיף 

ערר, שממליצה לשרים, ורק לאחר מכן ניתן לפנות בערעור לבית המשפט. הניסיון מלמד שתהליך 
ות בידי השרים הינו ממושך ומסורבל. מוצע, על כן, לקבוע כי החלטת ועדת הערר הערר וקבלת ההחלט

תהיה סופית ולא תדרש הכרעת שרים בערר. העורר יהיה רשאי מיד לאחר מכן להגיש על ההחלטה 
 ערעור לבית המשפט.

 
לות : מוצע להנחות את שר האוצר והשר הכלכלה לבחון החרגת פעילויות נוספות מהגדרת פעי16סעיף 

ייצורית, וזאת על מנת למקד את הטבות החוק בחברות בעלות פעילות שהינה ברת ניידות באופייה, 
 בהתאם למטרותיו.

 
החלת מענק נגב על יישובי עוטף עזה ושדרות מכוח סעיף  -2017: יישום החלטת ממשלה 17סעיף 

לכך שגם המפעלים  . שינוי זה יביא2014לספטמבר  21-מיום ה 2017)א( להחלטת ממשלה מספר 25
יחול לגביהם התנאי  100המבצעים השקעות הוניות ביישובי עוטף עזה ושדרות השוכנים מצפון לקו 

 הגיאוגרפי למענק הנגב.
 

 "הרשות להשקעות ופיתוח התעשייה והכלכלה".: שינוי שם מרכז ההשקעות ל18סעיף 
 

 :28-29סעיפים 
את הפיקוח של המדינה על יצוא של ציוד ביטחוני, להסדיר חוק הפיקוח על הייצוא שם לעצמו למטרה 

על העברת ידע ביטחוני ועל מתן שירות ביטחוני, וזאת מטעמים של ביטחון לאומי, יחסי החוץ של 
עם  לאומיות ולשם שמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של המדינה.-המדינה והתחייבויותיה הבין

כעת בחוק הוא התועלת הכלכלית של הייצוא  זאת, נדבך חשוב אשר נעדר מהמטרות המצוינות
 הביטחוני שחוק זה נועד לפקח עליו. 

אחוזים מסך ייצוא הסחורות הישראלי  10-הייצוא הביטחוני הישראלי מוערך בשווי המהווה למעלה מ
ובכך מהווה נדבך משמעותי בתרומה לסך הייצוא ולעוגת התוצר המקומי. התעשיות הבטחוניות 

אלף עובדים ורובם בעלי השכלה  30-הן מעסיקות כ -מתאפיינות בעתירות ידע הגדולות בישראל 
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העסקאות  היקף, כיוםגבוהה ותפוקה לעובד מעל הממוצע במשק, ביניהם חלק ניכר של מהנדסים. 
לפי חוק  ת"י הרשות המוסמכע נדחות בטחוני שיווקי רישיונות למתן הבקשותהבטחוניות אשר בעניינן 

 .בשנה דולרים במיליארדי ראשוני באופן מוערך הפיקוח על הייצוא
לכן, מתוך ראייה בחשיבות הייצוא הביטחוני לכלכלה הישראלית מוצע לקבוע כי עובד משרד האוצר 
יהיה חבר בוועדה המייעצת לרשות המוסמכת בעניין ייצוא בטחוני לפי חוק הפיקוח על ייצוא בטחוני 

ום בין משרד האוצר לרשות המוסמכת בעניין מתן היתרים . כמו כן, יתווסף מנגנון תיא2007-התשס"ז
לייצוא בטחוני בעל חשיבות כלכלית רבה באופן שידרוש את הסכמת משרד האוצר לדחיית בקשות 

מיליון  200למתן רישיון שיווק והיתר ייצוא בטחוני כאשר היקף העסקה הפוטנציאלי עולה על סך של 
 ש"ח.

 
 המדינהנתונים כלכליים והשפעה על משק 

 + cost)הרוב המכריע של פעילות החברות הרב לאומיות בישראל ממוסה בשיטת מחירי העברה )
 9%-כאשר יש מספר מצומצם של חברות שרושמת את הקניין הרוחני בישראל, אך הן זכאיות ל

 -במסגרת חוק עידוד הנוכחי. מוערך כי כתוצאה מהצעד חברות רבות יבחרו שלא לעבוד עוד בשיטת ה
cost+  .וכתוצאה מכך בסיס המס יגדל באופן משמעותי, על אף שיעורי המס הנמוכים יותר , 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

 אין

 
 סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 

 ההיבט המשפטי

חקיקה חדשה. במידה ואין נתונים יש למחוק את  ]פירוט רק במקרים בהם קיים צורך בתיקון/ייזום

 הכותרת[



 

 

 
 

 


