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תקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל"ז-21976 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, במקום ""תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג 
1963" יבוא ""תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-31984".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:  .2
")ב( התובע יצרף לכתב התביעה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם  
להגיש  לתובע  להתיר  רשאי  המשפט  בית  ואולם  ברשותו;  מצויים  הם  אם  במשפט 
או  דין  פסק  מתן  לצורך  דרוש  שהמסמך  מצא  אם  התביעה  לכתב  צורף  שלא  מסמך 

מכל סיבה חשובה אחרת."

בתקנה 4)ב( לתקנות העיקריות, במקום "15" יבוא "30".  .3
בתקנה 5 לתקנות העיקריות -  .4

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

להסתמך  מבקש  שהוא  המסמכים  כל  את  ההגנה  לכתב  יצרף  ")א1( הנתבע 
להתיר  רשאי  המשפט  בית  ואולם  ברשותו;  מצויים  הם  אם  במשפט  עליהם 
לנתבע להגיש מסמך שלא צורף לכתב ההגנה אם מצא שהמסמך דרוש לצורך 

מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.";

)2( בתקנת משנה )ב(, במקום "15" יבוא "30";

בתקנת משנה )ג(, במקום "והוראות פרק י"ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו"   )3(
יבוא "ותקנות 4)ב(, 5)א( ו–5)א1( לתקנות יחולו בשינויים המחויבים."

בתקנה 6)ב( לתקנות העיקריות, במקום "תקנות בית משפט )אגרות(, התשל"ו-1976"   .5
יבוא "תקנות בתי המשפט )אגרות(,  התשס"ז-42007".

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  .6
המשפט  בית  פקיד  בידי  הדיון  לפני  ימים   60 עד  התביעה  כתב  הומצא  ")ב1( לא 
כאמור בתקנת משנה )ב(, ימציא התובע או מי מטעמו את כתב התביעה לנמענים 40 

ימים לפחות לפני הדיון."

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(", ואחריה יבוא:  .7
")ב( בית המשפט רשאי להחליט בבקשה בכתב בלי לקבל את תשובת הצד שכנגד 
אם סבר שאין בהחלטה כדי להשפיע באופן מהותי על ההליך או שלא עלול להיגרם 

לצד שכנגד נזק של ממש.

)ג( ניתנה החלטה במעמד צד אחד, רשאי בית המשפט, מיוזמתו או לבקשת הצד 
שההחלטה ניתנה בלא תשובתו, לתקנה, לשנותה או לבטלה בתנאים שייראו לו, כל 

עוד לא ניתן פסק דין."

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 510.

3 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 720.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8
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בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום "7" יבוא "30".  .8
בתקנה 13)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "ויברר את המחלוקת באופן פעיל".  .9

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  .10
")ג( בפסק הדין יצוין האופן שבו אפשר להשיג על פסק הדין לרבות המועד לכך."

בתוספת לתקנות העיקריות -   .11
בטופס 1 -  )1(

בסעיף 1, במקום "ומען מגוריו" יבוא "מען מגוריו ומספר טלפון נייד"; )א( 

במקום סעיף 2 יבוא: )ב( 

"2. שם הנתבע ומספר זהותו )אם ידוע( ואם הנתבע הוא תאגיד - מספר 
הרישום, מען מגוריו או מען עסקו וטלפון נייד )אם ידוע(";

בסעיף 3 - )ג( 

או  להחליפו,  או  לתקנו  שיש  "המוצר  יבוא  בסופו  )ה(,  קטן  בסעיף  )א( 
העסקה שיש להורות על ביטולה";

עמודים  להוסיף  ")אפשר  יבוא  ")בתמצית("  במקום  )ו(,  קטן  בסעיף  )ב( 
נוספים(";

אחרי סעיף 3 יבוא: )ד( 

"3א. צירוף מסמכים: 

יש חובה לצרף מסמכים שמבקשים להסתמך עליהם; אלה המסמכים 
)לדוגמה:  בזה  מצורפים  והם  בדיון  עליהם  להסתמך  שבכוונתי 
אלקטרוני  בדואר  לרבות  אחרות  התכתבויות  מכתבים,  הסכמים, 
נזק  של  תצלומים  תשלומים,  על  וחשבוניות  קבלות  ובמסרונים, 

שנתבע פיצוי בעדו וכיוצא באלה(: ............................;

3ב. אלה העדים שבכוונתי להעיד בדיון לתמיכה בגרסתי:

............................ .1

 ............................ .2

*  ראו מידע חשוב בהמשך בנושא זימון עדים.

3ג.  הצהרה: 

 ....................... בסעיפים  המופיעות  שהעובדות  מצהיר/ה  1. אני 
שבכתב התביעה הן בידיעתי האישית.

2. אני מצהיר שהעובדות המופיעות בסעיפים ..................... שבכתב 
לידיעתי  המקור  ואמונתי,  ידיעתי  מיטב  לפי  נכונות  הן  התביעה 

ואמונתי הוא ................................

חתימת התובע: ................................

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 15

תיקון התוספת
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3ד. להלן מידע חשוב והוראות בעניין התביעה; יש לקרוא בעיון ולחתום 
לאישור:

)א( הזמנה לדיון: לאחר שיוגש כתב התביעה תקבע מזכירות בית 
המשפט תאריך לדיון בתביעה; המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון 
התביעה  מכתב  עותק  תשלח  וכן  מסירה,  אישור  עם  רשום  בדואר 
והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב 
לוודא  נדרש  התובע  לכולם(;  אז  נתבעים,  כמה  יש  )אם  התביעה 
שקיבל תאריך לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר נכונה ולזכור את 
תאריך הדיון כשיתקבל )יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת 

אחר(;

שינוי  כל  על  מיד  המשפט  בית  את  לעדכן  יש  פרטים:  )ב( עדכון 
בכתובת או בטלפון של תובע או נתבע;

)ג( התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה והזמנה 
ששוכנע  לאחר  רק  נתבע  נגד  דין  פסק  ייתן  המשפט  בית  לדיון: 
לא  והנתבע  לדיון,  ההזמנה  ואת  התביעה  כתב  את  קיבל  שהנתבע 
התובע  לכן  ההזמנה;  לפי  לדיון  התייצב  לא  או  הגנה  כתב  הגיש 
נדרש לברר במזכירות 60 ימים לפני הדיון אם הנתבע קיבל את כתב 
התביעה ואת ההזמנה לדיון; אם הנתבע לא קיבל את כתב התביעה 
והזמנה לדיון, על התובע, או מי מטעמו, להמציא לנתבע את כתב 
התביעה וזימון לדיון במסירה אישית. הנחיות לביצוע מסירה אישית 

אפשר לקבל במזכירות;

)ד( פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 
המשפט  בית  כן  אם  אלא  התביעה,  כתב  את  שקיבל  מהיום  ימים 
האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; אם לא הגיש הנתבע 
כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין 
יש  המשפט  לבית  הדיון;  מועד  לפני  עוד  בלבד,  התביעה  כתב  לפי 

שיקול דעת אם לתת פסק דין בהעדר הגנה;

נשמעות  שבו  אחד  דיון  יתקיים  בתביעה  בתביעה:  )ה( הדיון 
העדויות של בעלי הדין והעדים;

אם  לדיון;  בעצמו  העדים  את  להזמין  התובע  על  עדים:  )ו( זימון 
התובע חושש שעד לא יתייצב ומעוניין שבית המשפט יחייב אותו 
כתובתו  בצירוף  העד  לזימון  בקשה  מיד  להגיש  התובע  על  בכך, 
על  נחוצה;  עדותו  מדוע  ופירוט  ידוע(,  )אם  נייד  טלפון  המלאה, 
התובע לעקוב במזכירות אחר החלטה שתינתן; התובע חייב לוודא, 
60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו 

- יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט.

אני מאשר/ת שקראתי את המידע וההוראות ואפעל לפיהם.

;.........................................................                                                                                   
                                                                                               חתימת התובע/ת"
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בטופס 2, במקום "15" יבוא "30";  )2(

בטופס 3 -  )3(

)א(  בסעיף 1, בסופו יבוא "ומספר טלפון נייד";

בסעיף 2 - )ב( 

או  להחליפו,  או  לתקנו  שיש  "המוצר  יבוא  בסופו  )ה(,  קטן  בסעיף   )1(
העסקה שיש להורות על ביטולה";

בסעיף קטן )ו(, במקום "התביעה" יבוא "ההגנה )אפשר לצרף עמודים   )2(
נוספים(: .......................................";

באזור החתימה, במקום "התובע" יבוא "הנתבע/ת"; )ג( 

בסופו יבוא: )ד( 

"3. צירוף מסמכים:

יש חובה לצרף מסמכים שמבקשים להסתמך עליהם; אלה המסמכים 
)לדוגמה:  בזה  מצורפים  והם  בדיון  עליהם  להסתמך  שבכוונתי 
אלקטרוני  בדואר  לרבות  אחרות,  התכתבויות  מכתבים,  הסכמים, 
נזק  של  תצלומים  תשלומים,  על  וחשבוניות  קבלות  ובמסרונים, 

שנתבע פיצוי בעדו וכיוצא באלה(: ...........................;

4. אלה העדים שבכוונתי להעיד בדיון לתמיכה בגרסתי: 

........................... .1

 .......................... .2

*  ראו מידע חשוב בהמשך בנושא זימון עדים.

5. הצהרה: 

 ............................. בסעיפים  המופיעות  שהעובדות  מצהיר/ה  1. אני 
שבכתב ההגנה הן בידיעתי האישית. 

 ........................... בסעיפים  המופיעות  שהעובדות  מצהיר  2. אני 
שבכתב ההגנה הן נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, המקור לידיעתי 

ואמונתי הוא .........................

חתימת המצהיר: .................................

ולחתום  בעיון  לקרוא  יש  ההליך;  בעניין  והוראות  חשוב  מידע  6. להלן 
לאישור:

)א( הזמנה לדיון: לאחר שיוגש כתב התביעה תקבע מזכירות בית 
המשפט תאריך לדיון בתביעה. המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון 
התביעה  מכתב  עותק  תשלח  וכן  מסירה,  אישור  עם  רשום  בדואר 
והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב 
לקבל  אמור  הנתבע  לכולם(;  אז  נתבעים,  כמה  יש  )אם  התביעה 
הזמנה לדיון, יש לזכור את תאריך הדיון כשיתקבל )יש לרשום ביומן 

או ליצור אמצעי תזכורת אחר(;

שינוי  כל  על  מיד  המשפט  בית  את  לעדכן  יש  פרטים:  )ב( עדכון 
בכתובת או בטלפון;
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נשמעות  שבו  אחד  דיון  יתקיים  בתביעה  בתביעה:  )ג( הדיון 
העדויות של בעלי הדין והעדים;

אם  לדיון  בעצמו  העדים  את  להזמין  הנתבע  על  עדים:  )ד( זימון 
הנתבע חושש שעד לא יתייצב ומעוניין שבית המשפט יחייב אותו 
בכך, עליו להגיש מיד בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, 
טלפון נייד )אם ידוע(, ופירוט מדוע עדותו נחוצה; על הנתבע לעקוב 
במזכירות אחר החלטה שתינתן; הנתבע מחויב לוודא, 60 ימים לפני 
הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו - יש לבקש 

הוראות בכתב מבית המשפט;

אני מאשר/ת שקראתי את המידע וההוראות ואפעל לפיהם.

;.........................................................                     
                                                                                               חתימת התובע/ת".

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .12
כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(

)חמ 3-811-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות עובדים זרים )ערובה( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ח)א( ו–6ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א-11991 )להלן - 
החוק(, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של 
עובדים מאורגנים בישראל, ועם ארגוני מעסיקים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר, 
ובהסכמת שר האוצר ושר הפנים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"היתר" - היתר להעסקת עובד זר בענף הבניין לפי סעיף 1יג לחוק;

אדם  כוח  קבלן  למעט  הבניין,  בענף  זרים  עובדים  להעסקת  היתר  בעל   - "מעסיק" 
הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על 

ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-21996;

"ערובה" - ערבות בנקאית, או ערובה של מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים 
המחויבים,  בשינויים  בה,  שמתקיימים  התשמ"א-31981,  )ביטוח(,  פיננסיים 
בה  ומופיעים  התש"ע-42010,  )ערובה(,  התעסוקה  שירות  תקנות  לפי  התנאים 

הפרטים הקבועים בתקנות אלה;

"תקנות קבלני כוח אדם" - תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, 
התשנ"ו-51996.

תחילה

הגדרות

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

3 ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

4 ק"ת התש"ע, עמ' 966.

5 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514.
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מעסיק חייב, כתנאי לתוקפו של היתר להעסקת עובד זר בענף הבניין, בהמצאת  )א(   .2
ערובה לטובת המדינה באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, להבטחת מילוי חובותיו 

של מעסיק כלפי עובד זר בסכום ובתנאים הקבועים בתקנות אלה. 

בין  המעסיק,  ימסור  הבניין  בענף  זר  עובד  להעסקת  להיתר  בקשה  הגשת  בעת  )ב( 
השאר, את הנתונים הדרושים לחישוב סכום הערובה.

בכפוף  יינתן  ההיתר  כי  למעסיק  יודיע  היתר  למעסיק  לתת  הממונה  החליט  )ג( 
להמצאת הערובה.

צורך  בלא  לתשלום  התחייבות  הערובה,  גובה  האלה:  הפרטים  יצוינו  בערובה  )ד( 
בהוכחה או נימוק, מועד תשלום הערובה, דרך התשלום, תוקף הערובה והתחייבות 

שלא להעביר או להסב אותה.

לתקנות  3א)1()ב(  בתקנה  הקבוע  מהסכום  מחצית  בשיעור  יהיה  הערובה  סכום  )א(   .3
או  להעסיקו,  היתר  מבקש  שהוא  הבניין  בענף  זר  עובד  כל  בעד  אדם,  כוח  קבלני 

273,484 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

הסכום הנקוב בתקנת משנה )א( יעודכן ב–1 בינואר של כל שנה לפי שיעור שינוי  )ב( 
התשנ"ה-61995,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  בחוק  כהגדרתו  הממוצע  השכר 
לעומת השכר הממוצע כפי שהיה ב–1 בינואר של השנה שקדמה לה; המנהל הכללי 
של משרד  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים יפרסם הודעה ברשומות בדבר 

הסכום המעודכן כאמור.

הערובה תהיה תקפה בכל תקופת תוקפו של ההיתר ועד תום שנה אחת, לפחות, מיום   .4
פקיעת ההיתר שניתן למעסיק. 

כלפי  שלו  חובה  מילא  לא  מעסיק  כי  מטעמו,  הפנים  משרד  עובד  או  הממונה,  סבר   .5
המעסיק  שהמציא  הערובה  את  לחלט  הוא  רשאי  חלקם,  או  כולם  הזרים,  עובדיו 
טענותיו  את  לטעון  הזדמנות  למעסיק  שנתן  לאחר  וזאת  מקצתה  או  כולה  האמור, 

בתוך פרק זמן סביר, בהתחשב בדחיפות העניין.  

כלפי  המעסיק  של  חובותיו  מילוי  לצורך  שימוש  ייעשה  שחולטו  הערובה  בכספי   .6
עובדיו הזרים, שבשל הפרתן הוחלט על חילוט. 

תחילתן של תקנות אלה ב–1 לחודש שלאחר פרסומן )להלן - יום התחילה(, ואולם   .7
מעסיק שניתן לו היתר לפני יום התחילה חייב בהמצאת הערובה עד תום 6 חודשים 

מיום התחילה.

תוקפן של תקנות אלה לשבע שנים מיום התחילה.  .8
י"ט בתמוז התשע"ח )2 ביולי 2018(

)חמ 3-5542(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

חובת המצאת 
ערובה

תוקף הערובה

חילוט ערובה

שימוש בכספי 
חילוט

תחילה והוראת 
מעבר

תוקף

6  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

סכום הערובה
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תקנות הביטוח הלאומי )מועצת המוסד( )תיקון(, התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400  11)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11994, ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות הביטוח הלאומי )מועצת המוסד(, התשי"ח-21958 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
הרווחה  העבודה  "שר  יבוא  הרווחה"  "שר  ובמקום   "19" יבוא   "56" במקום    ,1 בתקנה 

והשירותים החברתיים )בתקנות אלה - השר(".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
במקום תקנה משנה )א( יבוא:  )1(

")א( ואלה הם חברי המועצה:

היושב ראש;  )1(

המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;  )2(

נציג משרד האוצר;  )3(

נציג המרכז לשלטון מקומי בישראל;  )4(

שלושה נציגי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של   )5(
עובדים במדינה;

נציג ארגון עובדים נוסף שאינו ארגון כאמור בפסקה )5(;  )6(

על  החל  קיבוצי  להסכם  צד  שהוא  מעבידים  ארגון  נציגי  שלושה   )7(
המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;

נציג העובדים העצמאיים;  )8(

נציג ארגון המייצג אנשים עם מוגבלות;  )9(

נציגת ארגון נשים;  )10(

חמישה מומחים בעלי ניסיון והכשרה בתחומים שונים שבהם עוסק   )11(
המוסד לביטוח לאומי.";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

העניין,  בנסיבות  האפשר  במידת  הולם,  ביטוי  יינתן  המועצה  ")ב( בהרכב 
המנויות האוכלוסייה  לקבוצות  זה  ובכלל  שונות,  אוכלוסיות  של   לייצוגן 

בסעיף 15א)א( לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-31959."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -    .3
והשירותים  הרווחה  העבודה  "שר  יבוא  הרווחה"  "שר  במקום  מקום,  )1( בכל 

החברתיים";

)2( במקום תקנת משנה )א( יבוא:

")א( נציגי העובדים במועצה כאמור בתקנה 2)א()5( יתמנו על ידי שר העבודה, 
כאמור  המייצג  העובדים  ארגון  המלצת  לפי  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
באותה תקנה; נציג ארגון עובדים כאמור בתקנה 2)א()6( יתמנה על ידי השר לפי 

המלצת ארגון העובדים שלדעת השר נוגע בדבר.";

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1052; התשס"ד, עמ' 957.

3 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.
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)3( במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

ארגון  נציגי  את  ימנה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  ")ב(  
המעבידים, נציגת ארגון הנשים ונציג העובדים העצמאיים לפי המלצת ארגונים 

ארציים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.";

)4( תקנת משנה )ד( - בטלה;

הארגון  "נציג  יבוא  המייצגים"  הארגונים  "נציגי  במקום  )ה(,  משנה  )5( בתקנת 
ובמקום  "ארגון"  יבוא  "ארגונים"  במקום  "יתמנה",  יבוא  "יתמנו"  במקום  המייצג", 

"נוגעים" יבוא "נוגע".

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

לא "מועצה מקוטעת אם  אף  לפעול  רשאית  תהיה  חדשה  )א( מועצה  3א. 
)7( או   ,)5(  ,)4( בפסקאות  כאמור  גופים  של  הנציגים   מונו 

ולגבי  מונו  המועצה  חברי  ששאר  ובלבד  2)א(,  לתקנה 
הנציגים כאמור שלא מונו התקיימו שני אלה:

השר פנה בכתב אל הגוף בבקשה למינוי נציגיו   )1(
למועצה;

כאמור הפנייה  ממועד  ימים   45 חלפו   )2( 
בפסקה )1( והגוף לא העביר לשר את המלצתו לעניין 

נציגיו במועצה.

לפעול  כהונתה,  בתקופת  תמשיך,  מקוטעת  מועצה  )ב( 
כאמור המועצה  של  הנציגים  כל  לראשונה  שימונו   עד 

לאחר  שמונו  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  נציגים   ;2 בתקנה 
כל  מונו  ובטרם  המקוטעת,  המועצה  של  פעילותה  תחילת 
נציגי המועצה כאמור בתקנה 2, יצטרפו למועצה המקוטעת.

על אף האמור בתקנת משנה )ב(, פעילותה של מועצה  )ג( 
מקוטעת תיפסק אם גוף שנציגיו לא מונו למועצה העביר 
לשר את המלצתו לעניין נציגיו במועצה, והשר לא מינה 
שלושה  בתום  שהומלצו  מהנציגים  יותר  או  אחד  נציג 
חודשים ממועד העברת ההמלצה לשר; פסקה זו לא תחול 
אם הנציג או הנציגים לא מונו מכיוון שהמינוי נפסל בידי 
החברות  לחוק  18ב  סעיף  לפי  מינויים  לבדיקת  הוועדה 

הממשלתיות, התשל"ה-41975.

בתקופת פעולתה של המועצה המקוטעת, יפנה השר  )ד( 
לא  שנציגיהם  לגופים  לפחות  חודשים  לשלושה  אחת 
מונו למועצה ועדיין לא המליצו על כל נציגיהם, בבקשה 

שימליצו על נציגים למינוי.

בתקנה זו  - )ה( 

לא  שנציגיו  -  גוף  למועצה"  מונו  לא  שנציגיו  "גוף 
מונו כחברים במועצה במועד תחילת פעולתה, 

כאמור בתקנת משנה )א(;

"מועצה מקוטעת" - מועצה שמונתה כאמור בתקנת 
משנה )א(."

הוספת תקנה 3א

4  ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
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הוראות תקנות אלה יחולו על מינויה של מועצת המוסד ה–16 ואילך.   .5
כ"ו בתמוז התשע"ח )9 ביולי 2018(

)חמ 3-2989(

ץ כ ם  י י ח  

                                                               שר העבודה הרווחה  והשירותים החברתיים

הודעת הקרינה הבלתי מייננת )מס' 2(, התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-12009 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2017,   .1
מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018( -

)1( נוסח תקנה 3)ה( לתקנות הוא:

")ה( בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה 
בסכום של 5,953 שקלים חדשים.";

)2( נוסח התוספת הראשונה לתקנות הוא:

"תוספת ראשונה
)תקנות 1, 2, 3 ו–4(

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)UV( 595שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה על–סגולה

595שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקרו–קרינה 
בעל צפיפות הספק משוקלל 

3x10-6W/ שאינו עולה על
cm2

595 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

595שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינת לייזר

595שנההיתר הפעלה

 היתר סוג למקור קרינה 
Class 3 מסוג

595 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)IR( 595שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה תת–אדומה

595שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

100mW/cm2 עולה על

595 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

שינוי סכומים

תחולה

ק"ת התשס"ט, עמ' 381; התשע"ח, עמ' 388.  1
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר הנמוך מ–10 מגה הרץ

595,291חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

297,645

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

595 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מ–10 מגה הרץ עד 

400 מגה הרץ

1,500 בעד הספק חמש שניםהיתר הקמה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 1,500 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 250 
וואט נוספים

750 בעד הספק חמש שניםהיתר הפעלה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 750 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 
250 וואט נוספים

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

597 וכן - 239 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מעל 400 מגה הרץ

1,191שנההיתר הקמה

3,572חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 5 וואט

1,191 וכן - 595 חמש שנים
בעד כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
ממיתקן של חובבי רדיו

119שנההיתר הקמה

119חמש שניםהיתר הפעלה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
- )ELF(

)1( ממיתקן לייצור 
חשמל, למעט ממיתקן 

המייצר חשמל בזרם ישר 
כמפורט בפסקה )2(

296 בעד כל מגה חמש שניםהיתר הקמה
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

148 בעד כל מגה 
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)2( ממיתקן המייצר 
חשמל בזרם ישר

5,919חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,755
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

2,957 וכן - 1,184 חמש שנים
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן להולכת 

חשמל; לעניין זה, ייחשב 
כל אחד מאלה מיתקן אחד: 

קו מתח–על מתחנת כוח 
לתחנת מיתוג, או קו מתח 

עליון מתחנת משנה או 
תחנת מיתוג לתחנת משנה

595,291חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

297,645

היתר סוג למיתקן להולכת 
חשמל בעל תצורה קבועה 

בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,976 וכן - 1,191 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לחלוקה 

ולהספקה של חשמל; לעניין 
זה, ייחשב כל אחד מאלה 
מיתקן אחד: קו מתח גבוה 

מתחנת משנה לשנאי חלוקה 
או קו מתח נמוך משנאי 

חלוקה לכניסה למונה לקוח

5,953חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,859

היתר סוג למיתקן לחלוקה 
ולהספקה של חשמל בעל 

תצורה קבועה בלתי ניתנת 
לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,976 וכן - 1,191 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן השנאה, 

לרבות תחנת מיתוג

5,953חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,859

היתר סוג למיתקן השנאה 
בעל תצורה קבועה בלתי 

ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,976 וכן - 1,191 
בעד כל מקור 

קרינה".

ז' באב התשע"ח )19 ביולי 2018(
)חמ 3-1078-ת3(

ר יג צ נ ד ל  א ר ש י  
המנהל הכללי  

המשרד להגנת הסביבה  
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