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תקנות העיריות )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	198	ו–347	לפקודת	העיריות1,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

פרק א': פרשנות

	בתקנות	אלה	- �1

"דולר	ארה"ב"	-	דולר	של	ארצות	הברית	של	אמריקה	לפי	השער	היציג	של	הדולר	
שפרסם	בנק	ישראל	ביום	פרסום	המכרז	או	ביום	קבלת	הפטור	לפי	העניין;

המסחר	 התעשייה	 במשרד	 הפועלת	 תעשייתי	 פעולה	 לשיתוף	 הרשות	 	- "הרשפ"ת"	
והתעסוקה;

טובין	 לרכישת	 במכרז	 חוץ	שזכה	 ספק	 -	התקשרות	של	 מקומית"	 "התקשרות	משנה	
ביצוע	 לצורך	 והכל	 בארץ	 שירותים	 או	 עבודה	 לביצוע	 או	 הארץ,	 מתוצרת	

ההתקשרות	שעליה	חלות	תקנות	אלה;

"ייצור"	-	הפקה	של	טובין	או	שינוי	מהותי	בהם	שכתוצאה	מהם	התקבלו	טובין	או	
שירותים	חדשים	או	שונים;

"מחיר	הצעה"	-	לרבות	מסים,	היטלים,	אגרות,	הוצאות	ביטוח	והובלה,	ולעניין	טובין	
מיובאים	-	מחיר	ס�י�פ�	בנמל	בישראל	ובכלל	זה	מסים,	היטלים,	אגרות,	הוצאות	

ביטוח	והובלה;

"טובין	מתוצרת	הארץ"	-	טובין	שיוצרו	בישראל	או	באזור	למעט	שטחי	האוטונומיה	
במאוחד,	 עסקאות	 בכמה	 או	 אחת	 בעסקה	 הרשפ"ת,	 באישור	 אחר	 במקום	 או	
המרכיב	 שמחיר	 ובלבד	 הרשפ"ת,	 דעת	 שיקול	 לפי	 הכל	 שתיקבע,	 בתקופה	 או	
הישראלי	בהם	מהווה	35	אחוזים	לפחות	ממחיר	ההצעה	או	ערך	פחות	מכך,	לפי	

מבחנים	שפרסמה	הרשפ"ת	ברשומות;

"טובין	מיובאים"	-	טובין	שאינם	טובין	מתוצרת	הארץ;

"ספק	חוץ"	-	יצרן,	ספק	או	יבואן	של	טובין	מיובאים,	או	ספק	של	עבודה	שאינה	מבוצעת	
בארץ	-	בין	בעצמם	ובין	באמצעות	אחרים;

"עבודה	בארץ"	-	עבודה,	לרבות	שירותים,	המבוצעים	בישראל	או	באזור	בידי	אזרח	
אחר	 במקום	 או	 בישראל	 הרשום	 תאגיד	 או	 בישראל	 קבע	 תושב	 או	 ישראלי	

באישור	מראש	של	הרשפ"ת;

"שיתוף	פעולה	תעשייתי"	-	פעילות	עסקית	בארץ	כמפורט	בתקנה	5�

חובת	 בתקנות	 כמשמעותם	 יפורשו	 	,1 בתקנה	 הוגדרו	 שלא	 אלה	 בתקנות	 מונחים	 	�2
המכרזים,	התשנ"ג-21993	)להלן	-	תקנות	חובת	המכרזים(,	זולת	אם	נאמר	בהן	במפורש	

אחרת�

פרק ב': חובת שיתוף פעולה תעשייתי

יחולו,	בשינויים	המחויבים,	גם	על	התקשרות	שנעשתה	שלא	 זה	 	הוראות	פרק	 )א( 	�3
במכרז�

ששווי	 עבודה,	 לביצוע	 או	 טובין	 לרכישת	 בהתקשרות	 עיריה	 תתקשר	 	לא	 )ב(
)2(,	אלא	אם	כן	כללו	מסמכי	 )1(	או	 ההתקשרות	בהם	עולה	על	הסף	שנקבע	בפסקה	

פירוש	מונחים	
שלא	הוגדרו

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1

ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	826� 	2

הגדרות

חובת	שיתוף	
פעולה	תעשייתי
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אינה	 ההתקשרות	 אם	 ההתקשרות,	 הסכם	 או	 מכרז	 טעונה	 ההתקשרות	 אם	 המכרז,	
טעונה	מכרז,	הוראה	בדבר	מחויבות	של	ספק	חוץ,	אם	יזכה	במכרז,	לקיים	שיתוף	פעולה	
תעשייתי	לפי	תקנות	אלה,	למעט	אם	ניתן	פטור	מלא	או	חלקי	לעניין	זה	מראש	על	ידי	

הרשפ"ת:	

	שווי	ההתקשרות	עולה	על	סכום	בשקלים	חדשים	השווה	ל–5	מיליון	דולר	 )1(
ארה"ב;

חדשים	 בשקלים	 סכום	 על	 עולה	 ששוויה	 להתקשרות	 המשך,	 	התקשרות	 )2(
השווה	ל–5	מיליון	דולר	ארה"ב,	ושווייה	עולה	על	סכום	בשקלים	חדשים	השווה	
ל–500,000	דולר	ארה"ב,	הנעשית	בתוך	תקופה	של	חמש	שנים	מיום	ההתקשרות	

המקורית�

	נוסח	ההוראה	ייקבע	על	ידי	הרשפ"ת	ויפורסם	ברבים�	 )ג(

מלוא	 ציון	 ובו	 מפורט	 דוח	 לרשפ"ת	 עיריה	 תמציא	 שנה,	 כל	 של	 ינואר	 	בחודש	 )א( 	�4
ההתקשרויות,	ההתקשרויות	שלא	במכרז	והמכרזים	הצפויים	לאותה	שנה,	אשר	שווי	

ההתקשרות	במסגרתן	הוא	כנקוב	בתקנות	3)א()1(	ו–)2(	)להלן	-	הדוח	השנתי(�	

	בלי	לגרוע	מן	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	עיריה	תדווח	לרשפ"ת	על	כל	מכרז	או	כל	 )ב(
התקשרות	הנעשית	שלא	במכרז,	שישים	ימים	לפחות	לפני	המועד	המתוכנן	לפרסום	

המכרז	או	לביצוע	התקשרות	שאינה	טעונה	מכרז	)להלן	-	הדוח	המקדים(�

הנחיות	 ולפי	 הרשפ"ת	 שהורתה	 באופן	 ייערכו	 המקדים	 והדוח	 השנתי	 	הדוח	 )ג(
שפרסמה,	בתוך	פרק	זמן	סביר	שהודיעה	עליו	לעיריה�	

	לאחר	קבלת	הדוח	השנתי	או	הדוח	המקדים,	רשאית	הרשפ"ת	לדרוש	מהעיריה	 )ד(
פרטים	נוספים,	הבהרות	והשלמות	לדוח,	בתוך	פרק	זמן	סביר	שהודיעה	עליו	לעיריה�

	בהעדר	דיווח	של	העיריה	כמתואר	בתקנות	משנה	)א(	עד	)ד(,	רשאית	הרשפ"ת,	 )ה(
לפניה,	 לעיריה	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיה	 ולאחר	שנתנה	 בהסכמת	שר	הפנים	
להודיע	לעיריה	על	הקפאת	הליכי	המכרז	או	הליכי	ההתקשרות	שאינה	טעונה	מכרז,	

כולם	או	חלקם,	עד	אשר	ימולאו	הוראות	תקנות	המשנה	האמורות	להנחת	דעתה�

השקעות,	 מקומית,	 משנה	 התקשרות	 של	 בדרך	 יהיה	 תעשייתי	 פעולה	 	שיתוף	 )א( 	�5
מחקר	ופיתוח,	העברת	ידע	או	רכישת	טובין	מתוצרת	הארץ,	או	עבודה	בארץ,	או	בדרך	

אחרת	שאישרה	הרשפ"ת	מראש,	למעט	אלה:

חוץ	 ספק	 של	 מכירותיו	 לקידום	 שהוצאו	 סוכן,	 עמלת	 לרבות	 	הוצאות,	 )1(
בישראל;	

	רכישת	מניות	של	חברות	אשר	חוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-31968,	חל	עליהן,	 )2(
בשיעור	שבו	אין	הרוכש	נהיה	בעל	עניין	כהגדרתו	באותו	חוק�

פעולה	 שיתוף	 ייחשבו	 אשר	 ופיתוח	 מחקר	 עבודות	 ומימון	 רכישה	 	בהשקעות,	 )ב(
מימון	 או	 השקעה	 מתכנית	 כחלק	 הממשלה	 שנתנה	 מענקים	 ייכללו	 לא	 תעשייתי,	

כאמור�

	מסמכי	המכרז	יכללו,	בין	השאר,	את	אלה: )א( 	�6

	נוסח	התחייבות	של	ספק	חוץ	הזוכה	במכרז	לקיים	שיתוף	פעולה	תעשייתי	 )1(
כאמור	בתקנות	אלה	)להלן	-	התחייבות(;	

חובת	דיווח

דרכים	לשיתוף	
פעולה	תעשייתי

התחייבות	
לשיתוף	פעולה	

תעשייתי

__________
ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234� 	3
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	שיעור	שיתוף	הפעולה	התעשייתי	הנדרש� )2(

פעולה	 לשיתוף	 התחייבות	 לצרף	 המכרז	 במסמכי	 יידרש	 במכרז,	 חוץ	 ספק	 	זכה	 )ב(
תעשייתי;	ההתחייבות	תהיה	לטובת	העיריה,	ואולם	אם	תקבע	הרשפ"ת	כי	לא	ניתן	לבצע	

את	שיתוף	הפעולה	התעשייתי	בתחום	העיריה,	ההתחייבות	תהיה	לטובת	המדינה�

	בתנאי	המכרז	ייקבע	תנאי	סף	ולפיו	תנאי	להשתתפות	ספק	חוץ	במכרז	הוא	שיגיש	 )ג(
תכנית	למימוש	מחויבותו	לביצוע	שיתוף	פעולה	תעשייתי	לפי	תקנות	אלה	אם	יזכה	

במכרז,	יחד	עם	הגשת	הצעתו	למכרז�

ו–)ג(,	רשאית	הרשפ"ת,	 )א(	 עיריה	במכרז	את	כל	האמור	בתקנות	משנה	 	לא	כללה	 )ד(
בהסכמת	שר	הפנים	ולאחר	שנתנה	לעיריה	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיו	לפניה,	להודיע	

לעיריה	על	הקפאת	הליכי	המכרז	עד	אשר	ימולאו	הוראות	תקנות	אלה	להנחת	דעתה�	

	החליטה	העיריה	כי	ספק	חוץ	הוא	הזוכה	במכרז,	ייחתם	איתו	הסכם	רק	לאחר	 )ה(
שהרשפ"ת	אישרה	כי	מולאו	הוראות	פרק	זה,	ובכלל	זה	כי	הוגשה	לה	תכנית	למימוש	
חובת	שיתוף	הפעולה	התעשייתי;	לא	הודיעה	הרשפ"ת	לעיריה	בתוך	21	ימים	מיום	
העיריה	 רשאית	 כאמור,	 לאשר	 סירובה	 על	 המכרזים,	 ועדת	 החלטת	 לה	 שהומצאה	

לחתום	על	ההסכם�

	הרשפ"ת	רשאית	לחתום	על	הסכם	מסגרת	שייערך	בו	חישוב	כולל	של	כל	הפעילות	 )ו(
העסקית	של	ספק	החוץ	ורכישותיו	בישראל,	בלא	צורך	בקבלת	התחייבות	נפרדת	לכל	

רכישה�

	היקף	שיתוף	הפעולה	התעשייתי	יהיה	בסכום	השווה	ל–35	אחוזים	לפחות	משווי	 )א( 	�7
העסקה	או	שווי	ההתקשרות,	לפי	העניין�

	שר	הפנים	בהתייעצות	עם	הרשפ"ת,	רשאי	לקבוע	בכללים	כי	בתחומי	פעילות	 )ב(
שיתוף	 היקף	 קביעת	 לעניין	 החוץ	 ספק	 פעילות	 תוכר	 מסוימים,	 ובאזורים	 מסוימים	

הפעולה	התעשייתי	בשיעורים	העולים	על	100	אחוזים�	

	כתב	התחייבות	של	ספק	חוץ	לשיתוף	פעולה	תעשייתי	לפי	תקנות	אלה	יכלול	את	 )ג(
התחייבות	הספק	לקיים	שיתוף	פעולה	תעשייתי,	התחומים	שבהם	מתחייב	הספק	לקיים	
שיתוף	פעולה	ופרטים	נוספים	ככל	שיידרשו	לקיום	שיתוף	הפעולה	וכן	את	התחייבות	
הספק	לדווח	על	עמידתו	בתנאי	ההתחייבות;	נוסח	כתב	ההתחייבות	יפורסם	ברשומות	

בידי	הרשפ"ת�

או	 תעשייתי	 פעולה	 שיתוף	 מחובת	 לפטור	 הרשפ"ת	 רשאית	 העיריה	 	לבקשת	 )ד(
לאשר	שיתוף	פעולה	תעשייתי	בהיקף	נמוך	מ–35	אחוזים,	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	אם	

התקיים	אחד	או	יותר	מתנאים	אלה:	

	דרישה	לשיתוף	פעולה	תעשייתי	או	קביעת	שיעור	של	35	אחוזים	- )1(

	תפגע	פגיעה	מהותית	ברווחיות	או	במהלך	העסקים	הרגיל	של	העיריה;	 )א(

	תפגע	במילוי	תפקידיה	של	העיריה	לפי	חוק; )ב(

		ההתקשרות	מהווה	פריצת	דרך	מסחרית	או	מדינית; )2(

	ההתקשרות	בעלת	אפיונים	מיוחדים; )3(

	קיים	הסכם	מסגרת,	כאמור	בתקנה	5)ו(,	בין	הרשפ"ת	ובין	ספק	החוץ; )4(

	ספק	החוץ	הוא	ספק	יחיד; )5(

היקף	שיתוף	
הפעולה	הנדרש
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	הספק	ביצע	בעבר	שיתוף	פעולה	תעשייתי	בשיעור	ניכר	ובולט	מעבר	לנדרש	 )6(
ממנו	לפי	תקנות	אלה;	שר	הפנים	בהמלצת	הרשפ"ת	יקבע	מבחנים	למתן	פטור	

לפי	פסקה	זו�

)ד(,	רשאי	שר	הפנים	בהתייעצות	עם	הרשפ"ת	 	נוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	 )ה(
לקבוע	כי	התקשרות	מסוימת	פטורה	מחובת	שיתוף	פעולה	תעשייתי	או	חייבת	בשיתוף	
פעולה	תעשייתי	בהיקף	נמוך	מ–35	אחוזים,	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	בהתאם	לנסיבות	

העניין�

תעשייתי	 פעולה	 שיתוף	 מחובת	 מראש	 לפטור	 הפנים	 שר	 או	 הרשפ"ת	 	החליטו	 )ו(
אחוזים,	כאמור	בתקנת	 מ–35	 נמוך	 בהיקף	 פעולה	תעשייתי	 או	לאשר	מראש	שיתוף	
משנה	)א(,	תכלול	העיריה	הודעה	על	כך	במסמכי	המכרז	או	במסמכי	ההתקשרות,	ככל	

שההתקשרות	אינה	טעונה	מכרז�

	בהתקשרויות	ששויין	עולה	על	סכום	בשקלים	חדשים	השווה	ל–5	מיליון	דולר	 )א( 	�8
והפיתוח	 התעשייה	 לקידום	 חשיבות	 בהתקשרות	 יש	 הרשפ"ת,	 לדעת	 ואשר	 ארה"ב	
טעונה	 שאינה	 ככל	 ההתקשרות	 מסמכי	 או	 המכרז	 מסמכי	 יכללו	 בארץ,	 הטכנולוגי	
מכרז,	הוראה	בדבר	התחייבות	ספק	החוץ,	במסגרת	התחייבותו	להיקף	שיתוף	פעולה	
6,	להתקשר	בהתקשרות	משנה	מקומית,	בהיקף	שלא	יפחת	 תעשייתי	כאמור	בתקנה	

מ–20	אחוזים	מערך	ההתקשרות�

חוץ	 ספק	 )א(,	 משנה	 ובתקנת	 6)ב(	 בתקנה	 האמור	 לפי	 מחובותיו	 לגרוע	 	בלי	 )ב(
שהתחייב	להתקשר	בהתקשרות	משנה	מקומית	כאמור,	יציג	לעיריה	ולרשפ"ת	בתום	
ביצוע	העבודה	אישור	מאת	רואה	חשבון	על	היקף	התקשרות	המשנה	המקומית	כפי	

שבוצעה	בפועל	ועל	מהותה�

לביצוע	 ההסכם	 של	 תוקפו	 בתקופת	 תבוצע	 תעשייתי	 פעולה	 לשיתוף	 ההתחייבות	 	�9
ההתקשרות;	הרשפ"ת	רשאית,	משיקולים	הנוגעים	לאופי	שיתוף	הפעולה	התעשייתי	

או	מורכבות	ההתקשרות,	להאריך	את	התקופה	לביצוע	שיתוף	הפעולה	התעשייתי�	

שר	הפנים	או	מי	שהוא	הסמיך	לכך,	לבקשת	עיריה	ולאחר	התייעצות	עם	שר	התעשייה	 	�10
הרשפ"ת,	 החלטת	 את	 לאשר	 רשאי	 לכך,	 הסמיך	 שהוא	 מי	 או	 והתעסוקה	 המסחר	

לשנותה,	לבטלה	או	להחזיר	אליה	את	העניין	בצירוף	הוראות�

	המעקב	אחר	מימוש	ההתחייבות	לשיתוף	פעולה	תעשייתי	ייעשה	בידי	הרשפ"ת	 )א( 	�11
לאחר	חתימת	ההסכם	בין	העיריה	לספק	החוץ�

	בלי	לפגוע	בזכותה	של	עיריה,	רשאית	הרשפ"ת,	לאחר	שנתנה	לספק	הזדמנות	 )ב(
עמד	 שלא	 חוץ	 ספק	 כי	 הפנים,	 שר	 בהסכמת	 לקבוע	 לפניה,	 טענותיו	 את	 להשמיע	
רשאי	 יהיה	 לא	 אלה,	 תקנות	 לפי	 תעשייתי	 פעולה	 שיתוף	 לביצוע	 במחויבויותיו	

להתקשר	בהסכמים	עם	עיריות	למשך	תקופה	שלא	תעלה	על	חמש	שנים�

פרק ג': תחולה

על	 או	 תחילתן	 מיום	 ואילך	 חודשים	 שלושה	 שיפורסם	 מכרז	 על	 יחולו	 אלו	 תקנות	 	�12
התקשרות	שאינה	טעונה	מכרז	שתיעשה	שלושה	חודשים	ואילך	מיום	תחילתן�	

כ"א	באייר	התש"ע	)5	במאי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-3834(

שר	הפנים 	 	

התקשרות	משנה	
מקומית

תקופת	ביצוע	
התחייבות	

לשיתוף	פעולה	
תעשייתי

בקשה	לשינוי	
החלטה

אכיפת	התחייבות	
לשיתוף	פעולה	

תעשייתי

תחולה
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תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 3(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	265	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	התכנון	והבנייה	)בקשה	להיתר	תנאיו	אגרות(,	התש"ל-21970	)להלן	 	�1
-	התקנות	העיקריות(	-

	אחרי	ההגדרה	"בנין	גבוה"	יבוא: )1(

"בניין	מגורים"	-	בניין	או	חלק	מבניין	הכולל	דירות	מגורים;";

	אחרי	ההגדרה	"חדר	טכני"	יבוא: )2(

מסדרון	 שירות,	 חדר	 מטבח,	 למעט	 למגורים,	 המיועד	 חדר	 	- מגורים"	 ""חדר	
ומרפסת;";

	אחרי	ההגדרה	"חדר	מדרגות	מוגן"	יבוא: )3(

""חדר	שירות"	-	חדר	אמבטיה,	בית-שימוש,	מזווה	או	חדר	ארונות;"�

בתקנה	2ה)ב(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"הטלפון"	יבוא	"התקשורת"� 	�2

יבוא	 "וטלפון"	 במקום	 ו–)17(,	 	)16( בפסקאות	 העיקריות,	 לתקנות	 5)ב(	 בתקנה	 	�3
"ותקשורת"�

בתקנה	9	לתקנות	העיקריות	-	 	�4

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"לצנרת	טלפון"	יבוא	"לצנרת	תקשורת"; )1(

	במקום	תקנת	משנה	)ח(	יבוא: )2(

	צנרת	תקשורת	תת–קרקעית	וארונות	תקשורת,	כמשמעותם	בחלק	י	לתוספת	 ")ח(
השניה	יסומנו	בתכניות	הבנייה"�

בתקנה	16)א()8(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"טלפון"	יבוא	"תקשורת"� 	�5

בתוספת	השניה	לתקנות	העיקריות	-	 	�6

	בפרט	01�2	ההגדרות	"חדר	מגורים"	ו"חדר	שירות"	-	יימחקו; )1(

	בפרט	1�1�8�3	ההגדרה	"בניין	מגורים"	-	תימחק; )2(

	חלק	ט'	לתוספת	השניה	לתקנות	העיקריות	-	בטל; )3(

	במקום	חלק	י'	לתקנות	העיקריות	יבוא: )4(

"חלק י': מיתקני תקשורת

סימן א' - פרשנות

בחלק	זה	-00�10"הגדרות

רדיו	 שידורי	 של	 בלבד	 לקליטה	 הנועד	 מיתקן	 	- "אנטנה"	
וטלוויזיה	המופצים	באופן	קרקעי;

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	2ה

תיקון	תקנה	5

תיקון	תקנה	9

תיקון	תקנה	16

תיקון	התוספת	
השניה

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1

ק"ת	התש"ל,	עמ'	1841;	התש"ע,	עמ'	266� 	2
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"ארון	תקשורת	מבני"	-	ארון	המשמש	לחיבור	כבלי	התקשורת	
לבניין	ולמיתקני	תקשורת,	שיותקן	כאמור	בפרט	05�10;

"ארון	תקשורת	קומתי"	-	ארון	המשמש	לחיבור	כבלי	תקשורת	
בתוך	בניין	ולמיתקני	תקשורת,שיותקן	כאמור	בפרט	06�10;

"ארון	תקשורת	דירתי"	-	ארון	המשמש	לחיבור	כבלי	תקשורת	
כאמור	 שיותקן	 תקשורת,	 ולמיתקני	 מגורים	 דירת	 בתוך	

בפרט	07�10;

"כבל"	-	מוליך	או	כמה	מוליכים	קוויים	מבודדים	של	אותות	
אלקטרומגנטיים	או	אופטיים;

"מובל"	-	צינור,	תעלה	או	התקן	אחר	אשר	יותקנו	בו	כבלים;

"מיתקן	לאנטנות"	-	מיתקן	הכולל	תורן	אנטנה	או	צלחת	קליטה	
או	שתיהן,	המאפשר	קליטת	שידורי	טלוויזיה;

יותר	מהמיתקנים	 או	 אחד	 הכולל	 מיתקן	 	- "מיתקן	תקשורת"	
לאספקת	 המשמשים	 המיתקנים	 של	 ממרכיביהם	 או	
שידורי	 קליטת	 לווין,	 שידורי	 קליטת	 האלה:	 השירותים	
מתח- מערכות	 מידע,	 שירותי	 קווית,	 טלפוניה	 כבלים,	
טלוויזיה	 קשר–פנים,	 מערכות	 אזעקה,	 )כגון	 נמוך-מאוד	
במעגל	סגור	וכיוצא	באלה(,	וכן	מובלים	לכבלי	תקשורת	

וכבלי	תקשורת;

"מפעיל	תקשורת"	-	בעל	רישיון	כללי	לשידורי	לווין	לפי	חוק	
התקשורת	)בזק	ושידורים(,	התשמ"ב-31982;

"צלחת	קליטה"	-	אנטנה	לקליטה	בלבד	של	שידורי	טלוויזיה	
באמצעות	לוויין;

חוק	 כל	 לפי	 -	שידורי	הטלוויזיה	המשודרים	 חובה"	 "שידורי	
לציבור	בישראל	והניתנים	לקליטה	מהאוויר,	למעט	שידור	

מוצפן	שקליטתו	מותנית	בתשלום;

"תיבה"	-	קופסה	המיועדת	לשמש	כמקום	לטיפול	במוליכים	
וככיסוי	מגן	על	הציוד	המותקן	בה;

לחיבור	 המיועדת	 תיבה	 	- תקשורת"	 אבזר	 להתקנת	 "תיבה	
מוליך	לאבזר,	כגון	בית	תקע	לתקשורת�

סימן ב': תקשורת בבניין

	בבניין	מגורים	יותקנו	מיתקני	תקשורת	וחלק	זה	יחול	על	01�10תחולה )א(
התקנת	מיתקני	תקשורת	כאמור�

	בבניין	המשמש	למגורים	ולשימושים	נוספים	יחולו	תקנות	 )ב(
אלה	רק	על	חלקי	המבנה	המשמשים	למגורים�

חיבור	מערכות	
תקשורת

בכל	חדר	מגורים	יתאפשר	חיבור	מערכות	תקשורת�02�10

סימן ג': תקשורת בבניין שאינו משמש למגורים

מובלים	במבנה	
המשמש		למסחר,	

משרדים	או	
תעסוקה

למסחר,	3�10 במבנה	 תקשורת	 מיתקני	 להתקין	 חובה	 שאין	 אף	 על	
במבנים	 מיתקני	תקשורת	 מותקנים	 או	תעסוקה,	אם	 משרדים	
כאמור,	יותקנו	מגבול	הנכס	עד	ארון	התקשורת	המבני	ארבעה	
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מ–50	 יפחת	 לא	 אשר	 בקוטר	 לפחות,	 תת–קרקעיים	 מובלים	
מילימטרים,	ויחולו	עליהם	הוראות	סימן	ד'�

סימן ד': התקנת תשתית למיתקני תקשורת מחוץ לבניין

תת–04�10מובל	תת–קרקעי מובלים	 יותקנו	 המבני	 התקשורת	 ארון	 עד	 הנכס	 מגבול	
קרקעיים,	לפי	תקנות	החשמל	)התקנת	מובלים	והתיול	שבהם	
במתח	שאינו	עולה	על	מתח	נמוך(,	התשס"ג-42002,	וכן	הוראות	

אלה:

	יותקנו	שלושה	מובלים	תת–קרקעיים	לפחות	בקוטר	 )1(
אשר	לא	יפחת	מ–50	מילימטרים;

מבני	 תקשורת	 לארון	 ייכנסו	 תת–קרקעיים	 	מובלים	 )2(
ויסתיימו	בתחתית	הארון;

	בכל	מובל	ריק	יושחל	חבל	משיכה� )3(

סימן ה': התקנת תשתית למיתקני תקשורת בתוך הבניין

בבניין	מגורים	יותקן	ארון	תקשורת	מבני	במקום	נגיש	לתפעול	05�10ארון	תקשורת	מבני
ולשירות;	ארון	כאמור	יותקן	לפי	תקן	ישראלי,	ת"י	4376:	ארונות	
מחומר	 ייבנה	 או	 בניינים5	 בתוך	 להתקנה	 ממתכת	 תשתית	
המסווג	V�3�3,	לפי	תקן	ישראלי,	ת"י	755:	תגובות	בשריפה	של	

חומרי	בנייה-שיטות	בדיקה	וסיווג6,	ויחולו	בו	הוראות	אלה:

תא	 כל	 מידות	 לפחות;	 תאים	 שלושה	 יכיל	 	הארון	 )1(
60/40/20	סנטימטרים	לפחות;

	יותקן	בארון	בית	תקע	לחשמל; )2(

	הארון	יכול	לשמש	גם	כארון	תקשורת	קומתי	בעבור	 )3(
שתי	הקומות	הצמודות	לו	לכל	היותר,	ובלבד	שיחולו	בו	

הוראות	פרט	06�10;

	ארון	תקשורת	מבני	החשוף	לתנאי	חוץ	יהיה	בדרגת	 )4(
981:	דרגות	 פי	תקן	ישראלי,	ת"י	 IP43	לפחות,	על	 הגנה	

;7IP	תקן	מעטפות	שמספקות	הגנה

קומתי	 תקשורת	 לארון	 יחובר	 מבני	 תקשורת	 	ארון	 )5(
באמצעות	מובלים	כאמור	בפרט	09�10;	

הוועדה	 מהנדס	 רשאי	 זה,	 בפרט	 האמור	 אף	 	על	 )6(
המקומית	לפטור	מחובת	התקנת	ארון	תקשורת	מבני	אם	
ראה	כי	אין	צורך	בכך,	בנסיבות	העניין	בשל	מספר	יחידות	

הדיור	במבנה	או	בשל	מספר	הכניסות	למבנה�

ארון	תקשורת	
קומתי

במקום	06�10 קומתי	 ארון	תקשורת	 יותקן	 מגורים	 בבניין	 קומה	 בכל	
ישראלי,	 תקן	 לפי	 יותקן	 כאמור	 ארון	 ולשירות;	 לתפעול	 נגיש	
ת"י	4376:	ארונות	תשתית	ממתכת	להתקנה	בתוך	בניינים8	או	

__________
ק"ת	התשס"ג,	עמ'	210;	התשס"ח,	עמ'	936� 	4

י"פ	התשנ"ח,	עמ'	4625� 	5
י"פ	התשנ"ז,	עמ'	4658� 	6

י"פ	התשס"ח,	עמ'	1391� 	7
י"פ	התשנ"ח,	עמ'	4625� 	8
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ייבנה	מחומר	המסווג	V�3�3,	לפי	תקן	ישראלי,	ת"י	755:	תגובות	
ויחולו	בו	 בשריפה	של	חומרי	בנייה	-	שיטות	בדיקה	וסיווג9,	

הוראות	אלה:

תא כל	 מידות	 לפחות;	 תאים	 שישה	 יכיל	 	הארון	 )1(	
40/30/20	סנטימטרים	לפחות;

	בארון	תקשורת	קומתי	המצוי	בקומה	הגבוהה	ביותר	 )2(
בבניין	יותקן	בית	תקע	לחשמל;

	לא	יותקן	ארון	תקשורת	קומתי	בתוך	יחידת	דיור; )3(

יכול	לשרת	עד	שלוש	קומות	 	ארון	תקשורת	קומתי	 )4(
ובלבד	שיתקיימו	תנאים	אלה:

	הארון	ישרת	עד	12	יחידות	דיור; )א(

בקומה	 יותקן	 קומות	 שלוש	 הארון	 	משרת	 )ב(
האמצעית	מביניהן;

זה	 אל	 זה	 יחוברו	 הקומתיים	 התקשורת	 	ארונות	 )5(
בפרט	 כאמור	 מובלים	 באמצעות	 או	 פיר	 באמצעות	

;)2(10�09

הוועדה	 מהנדס	 רשאי	 זה,	 בפרט	 האמור	 אף	 	על	 )6(
קומתי	 תקשורת	 ארון	 התקנת	 מחובת	 לפטור	 המקומית	
אם	ראה	כי	אין	צורך	בכך,	בנסיבות	העניין	או	בשל	פטור	

שניתן	לפי	פרט	05�10)6(�

ארון	תקשורת	
דירתי

בכל	דירה	יותקן	ארון	תקשורת	דירתי	סגור	במקום	נגיש	לתפעול	07�10
ולשירות;	ארון	כאמור	ייבנה	מחומר	שאינו	ממסך	קרינה,	ויחולו	

בו	הוראות	אלה:

	מידות	הארון	40/30/9	סנטימטרים	לפחות; )1(

	בארון	יותקן	בית	תקע	לחשמל; )2(

קומתי	 תקשורת	 לארון	 יחובר	 דירתי	 תקשורת	 	ארון	 )3(
מובלים	 באמצעות	 תקשורת	 אבזרי	 להתקנת	 ולתיבות	

כאמור	בפרט	09�10�

תיבה	להתקנת	
אבזר	תקשורת

	תיבה	להתקנת	אבזר	תקשורת	תותקן	בסמוך	לבית	תקע	08�10 )א(
חשמל,	תהיה	שקועה	בקיר,	ולפי	דרישות	תקן	ישראלי,	ת"י	145	
חלק	1:	תיבות	ומעטפות	לאבזרים	חשמליים	להתקנות	קבועות	

לשימוש	ביתי	ולשימושים	דומים:	דרישות	כלליות10�

להתקנת	 תיבות	 שתי	 יותקנו	 בדירה,	 מגורים	 חדר	 	בכל	 )ב(
אבזרי	תקשורת,	אשר	יותקנו	בהן	-

	בית	תקע	המכיל	שני	שקעי	תקשורת	בהתאם	לתקן	 )1(
- לקוח	 בחצרי	 בזק	 רשתות	 	:5 חלק	 	1907 ת"י	 ישראלי,	

מערכת	כבילה	גנרית	לבנייני	מגורים11;

__________
י"פ	התשנ"ז,	עמ'	4658� 	9

י"פ	התשס"ח,	עמ'	4287� 	10
י"פ	התשס"ז,	עמ'	1367� 	11



קובץ	התקנות	6898,	ט'	בתמוז	התש"ע,	2010�6�21 1234

	בית	תקע	בהתאם	לתקן	ישראלי,	ת"י	1149:	בתי	תקע	 )2(
משותפי	ציר,	75	אום	לאותות	רדיו,	טלוויזיה	ולוויין12�

	באחד	מחדרי	המגורים	בדירת	מגורים	תותקן	תיבה	אחת	 )ג(
נוספת	להתקנת	אבזר	תקשורת,	אשר	יהיה	ניתן	בעתיד	להתקין	

בה	בית	תקע	לתקשורת�

תקשורת	 לארון	 תחובר	 תקשורת	 אבזר	 להתקנת	 	תיבה	 )ד(
דירתי	באמצעות	מובלים	כאמור	בפרט	09�10)4(�

התיבות	 מבין	 תקשורת,	 אבזר	 להתקנת	 אחת	 	לתיבה	 )ה(
שיותקנו	כאמור	בפרט	משנה	)ב(,	ובכל	חדר	מגורים,	יותקן	מובל	
אחד,	ישיר	ובאופן	רציף,	מארון	התקשורת	הדירתי;	מובל	כאמור	

לא	יעבור	דרך	תיבות	אחרות	להתקנת	אבזרי	תקשורת�

תקע	 בית	 בה	 יותקן	 אבזר	תקשורת	שלא	 להתקנת	 	תיבה	 )ו(
לתקשורת	תכוסה	במכסה�

מובלי	תקשורת	
בבניין

מובל	תקשורת	בבניין	יותקן	בהתקנה	סמויה	ככל	האפשר,	לפי	09�10
תקנות	החשמל	)התקנת	מובלים	והתיול	שבהם	במתח	שאינו	

עולה	על	מתח	נמוך(,	התשס"ג-132002,	ולפי	הוראות	אלה:

להובלת	 צינורות	 שלושה	 יותקנו	 מבני	 תקשורת	 	מארון	 )1(
כבלים	בקוטר	40	מילימטרים	עד	ארון	תקשורת	קומתי;	לחילופין,	
יותקנו	תעלה	או	התקן	אחר	אשר	אפשר	להעביר	דרכם	שלושה	

צינורות	בקוטר	40	מילימטרים;

בקוטר	 אנכיים	 מובלים	 שישה	 יותקנו	 פיר,	 בלא	 	בבניין	 )2(
התקשורת	 ארונות	 בין	 יעברו	 כאמור	 מובלים	 מילימטרים;	 	40
יגיעו	שני	מובלים	עד	לגג	המבנה	 הקומתיים,	ומארונות	אלה	

ויאפשרו	חיבור	לאנטנה	ולצלחת	קליטה;

	מארון	התקשורת	הקומתי	יותקנו	שלושה	מובלים	בקוטר	 )3(
ארון	 בלא	 בבניין	 הדירתי;	 ארון	התקשורת	 עד	 מילימטרים	 	20
תקשורת	קומתי,	יותקנו	שלושה	מובלים	בקוטר	20	מילימטרים	

מארון	התקשורת	המבני	עד	ארון	התקשורת	הדירתי;

	מארון	תקשורת	דירתי	יותקן	מובל	בקוטר	20	מילימטרים	 )4(
יחיד;	 תקע	 בית	 בעבור	 תקשורת	 אבזר	 להתקנת	 לתיבה	 עד	
בעבור	בית	תקע	כפול	יותקן	מובל	בקוטר	25	מילימטרים	או	שני	

מובלים	בקוטר	20	מילימטרים	כל	אחד;	

פנים	 קשר	 מערכת	 בעבור	 תשתית	 מותקנת	 שבו	 	בבניין	 )5(
)אינטרקום(,	יותקן	מובל	בקוטר	20	מילימטרים	מהארון	הקומתי	

עד	לתיבה	להתקנת	אבזר	תקשורת	למערכת	קשר	פנים;

	בכל	מובל	ריק	יושחל	חבל	משיכה� )6(

חיבור	אבזר	
תקשורת

	אבזר	תקשורת	כאמור	בפרט	08�10)ב()1(,	יחובר	באמצעות	10�10 )א(
כבל	תקשורת	בהתאם	לתקן	ישראלי,	ת"י	1907	חלק	5:	רשתות	

בזק	בחצרי	לקוח	-	מערכת	כבילה	גנרית	לבנייני	מגורים14�
__________

י"פ	התשס"ב,	עמ'	807� 	12
ק"ת	התשס"ג,	עמ'	210;	התשס"ח,	עמ'	936� 	13

י"פ	התשס"ז,	עמ'	1367� 	14
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	אבזר	תקשורת	כאמור	בפרט	08�10)ב()2(,	יחובר	באמצעות	 )ב(
כבל	תקשורת	בהתאם	לתקן	ישראלי,	ת"י	1521	חלק	2:	כבלים	
משותפי	ציר	לשימוש	במערכות	הפצה	בכבלים:	תקן	קבוצתי	

לכבלי	הורדה	המיועדים	לשימוש	בתוך	מבנים15�

תנאים	למתן	היתר	
להתקנת	כבל	

	תקשורת	בבניין
קיים

תקנות	11�10 של	 תחילתן	 לפני	 ניתן	 להקמתו	 שהיתר	 	בבניין	 )א(
אלה	)להלן	-	בניין	קיים(,	יותקנו	כבלי	התקשורת	בתוך	מובלים	
כבלי	 את	 להתקין	 ניתן	 לא	 שבו	 בבניין	 ואולם	 בבניין;	 קיימים	
התקשורת	 כבלי	 יותקנו	 קיימים,	 מובלים	 בתוך	 התקשורת	

במובלים	חדשים	או	בלא	מובל,	במקומות	אלה:

	בפירים	קיימים	בבניין; )1(

	בבניין	שבו	לא	ניתן	להתקין	בפירים	קיימים	- )2(

	וחדר	המדרגות	שבו	אינו	חדר	מדרגות	מוגן	-	 )א(
בתוך	חדר	המדרגות;

מוגן	 מדרגות	 חדר	 הוא	 שבו	 המדרגות	 	וחדר	 )ב(
הבניין	 בתוך	 בין	 המוגן,	 המדרגות	 לחדר	 מחוץ	 	-
יותקנו	מחוץ	לבניין,	 לו;	במקרים	שבהם	 ובין	מחוץ	
ובצורה	 הצדדית	 או	 האחורית	 בחזית	 יותקנו	 הם	

שתתמזג	ככל	האפשר	עם	חזית	זו�

האפשר,	 במידת	 יותקנו	 התקשורת	 מיתקני	 קיים,	 	בבניין	 )ב(
בתוך	ארונות	תקשורת	קיימים�

סימן ו': התקנת מיתקנים לקליטת שידורי טלוויזיה

קליטת	שידורי	
חובה

בבניין	מגורים	תתאפשר	קליטת	שידורי	חובה�12�10

שידורי	13�10מיתקן	לאנטנות לקליטת	 לאנטנות	 מיתקן	 יותקן	 מגורים	 	בבניין	 )א(
לקליטה	 אנטנות	 מיתקני	 	:799 ת"י	 ישראלי,	 תקן	 לפי	 החובה,	
אינדיווידואלית	 לקליטה	 אנטנות	 ומיתקני	 )אק"מ(	 משותפת	

)אק"א(16;

מקומית	 ועדה	 רשאית	 )א(,	 משנה	 בפרט	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
לפטור	מחובת	התקנת	מיתקן	לאנטנות	לקליטת	שידורי	החובה	
לקלוט	 ניתן	 יהיה	 דירה	 שבכל	 המבטיח	 אחר	 הסדר	 קיים	 אם	

שידורי	חובה	בלא	תשלום�

התקנת	מיתקן	
לאנטנות

לתפעול	14�10 נגיש	 במקום	 המבנה,	 גג	 על	 יותקן	 לאנטנות	 מיתקן	
ולשירות,	באופן	שתימנע	ככל	האפשר	הפרעה	חזותית	ובהתאם	

להוראות	אלה:

לקליטת	 אחד	 אנטנה	 מתורן	 יותר	 בבניין	 יותקן	 	לא	 )1(
שידורי	טלוויזיה;

	לא	תותקן	בבניין	יותר	מצלחת	קליטה	אחת	לקליטת	 )2(
שידורים	מאותו	מפעיל	תקשורת;	ואולם	בבניין	בעל	כמה	
מאותו	 אחת	 קליטה	 צלחת	 להתקין	 ניתן	 מדרגות	 חדרי	

מפעיל	תקשורת	לכל	חדר	מדרגות;
__________

י"פ	התש"ס,	עמ'	2580� 	15
י"פ	התשס"ח,	עמ'	3241� 	16
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	צלחת	קליטה	תותקן	על	גג	בניין	באופן	שלא	תבלוט	 )3(
ככל	 ותוצמד	 הגג	 עיצוב	 עם	 תשתלב	 המבנה,	 ממעקה	

האפשר	לרצפת	הגג;

	בבניין	עם	גג	משופע,	תותקן	צלחת	קליטה,	על	השיפוע	 )4(
האחורי	או	הצדדי	של	הגג	ביחס	לרחוב	ובכיוון	השיפוע;

התקנת	 להתיר	 רשאי	 המקומית	 הוועדה	 	מהנדס	 )5(
צלחת	קליטה	שלא	על	גג	הבניין,	אם	נוכח	שקיים	קושי	
ביכולת	 ממשית	 פגיעה	 שקיימת	 או	 בהתקנתה	 ממשי	

הקליטה	של	שידורי	הטלוויזיה	באמצעות	הלוויין�

מהנדס	הוועדה	המקומית	רשאי	להתיר	התקנת	מיתקני	תקשורת	15�10סייג	לתחולה
או	 אדריכלית	 לאומית,	 היסטורית,	 חשיבות	 בעלי	 באתרים	
ארכאולוגית	שלא	בהתאם	להוראות	תקנות	אלה	וזאת	לצורך	

מניעת	פגיעה	באתרים	אלה�"

	בפרט	00�20,	ההגדרה	"בניין	מגורים"	-	תימחק� )5(

תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן,	והן	יחולו	על	בקשה	להיתר	שהוגשה	 	�7
לוועדה	מקומית	ביום	התחילה	או	לאחריו�	

כ"ז	באייר	התש"ע	)11	במאי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-347(

שר	הפנים 	 	

תקנות התכנון והבנייה )היתר לעבודה מצומצמת( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	265	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	 	
ולאחר	התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	התכנון	והבנייה	)היתר	לעבודה	מצומצמת(,	התשס"ג-22003	)להלן	 	�1
-	התקנות	העיקריות(	-

	בפסקה	)1(,	במקום	"תורן	לאנטנת	טלויזיה	או	רדיו"	יבוא	"מיתקן	לאנטנות	כהגדרתו	 )1(
בחלק	י'	שבתוספת	השניה	לתקנות	הבנייה"�

	במקום	פסקה	)2(	יבוא: )2(

י'	 בחלק	 כהגדרתם	 תקשורת	 למיתקן	 כבלים	 או	 לכבלים	 מובלים	 	התקנת	 )2("
שבתוספת	השניה	לתקנות	הבנייה"�

בתקנה	4	לתקנות	העיקריות,	במקום	פסקה	)5(	יבוא: 	�2
	לבקשה	להתקנת	מיתקן	לאנטנות,	מובלים	לכבלים	או	כבלים	למיתקן	תקשורת	 )5("

-	מסר	למהנדס	בכתב	פרטים	על	מיקומם�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן,	והן	יחולו	על	בקשה	להיתר	שהוגשה	 	�3
לוועדה	מקומית	ביום	התחילה	או	לאחריו�

כ"ז	באייר	התש"ע	)11	במאי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-3907(

שר	הפנים 	 	

תחילה	ותחולה

תיקון	תקנה	2

תיקון	תקנה	4

תחילה

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1

ק"ת	התשס"ג,	עמ'	948;	התשס"ט,	עמ'	494� 	2
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תקנות שירות המדינה )מינויים( )הצהרה על רכוש( )עובדי משרד מבקר 
המדינה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	35,	41	ו–55	לחוק	שירות	המדינה	)מינויים(,	התשי"ט-1959	 	
)להלן	-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

עובד	משרד	מבקר	המדינה	ונציב	תלונות	הציבור	)להלן	-	המשרד(	יגיש	הצהרה	על	 	�1
רכוש	לפי	סעיף	35	לחוק	בתוך	שישים	ימים	מיום	שהתמנה	למשרה	בשירות	המדינה	
בתוכן	 משמעותי	 שינוי	 חל	 דעתו	 שיקול	 פי	 על	 אם	 וכן	 עליה,	 חל	 האמור	 שהסעיף	
הצהרתו,	ובכל	מקרה	-	בתוך	שישים	ימים	מתום	כהונתו	או	מתום	כל	ארבע	שנים	

לכהונתו	במשרתו	האמורה	או	במשרה	אחרת	שסעיף	35	לחוק	חל	עליה�

על	אף	האמור	בתקנה	1,	רשאי	מבקר	המדינה	)להלן	-	המבקר(,	להאריך	לתקופה	שלא	 	�2
נסיבות	 כי	 סבר	 אם	 רכוש,	 על	 הצהרה	 להגשת	 המועד	 את	 ימים,	 שישים	 על	 תעלה	

העניין	מצדיקות	זאת�

הצהרה	על	רכוש	יערוך	העובד	המצהיר	לפי	הטופס	שבתוספת	ויגיש	למבקר� 	�3

המבקר	הוא	הממונה	על	הצהרות	הרכוש;	המבקר	רשאי	לבדוק	כי	הצהרה	נערכה	או	 	�4
הוגשה	לפי	תקנות	אלה;	לא	נערכה	הצהרה	או	לא	הוגשה,	לדעתו,	לפי	התקנות	רשאי	
הוא	לדרוש	מהעובד	המצהיר	לתקן	את	הצהרתו	בתוך	פרק	זמן	סביר	שיקצוב	לו	ושלא	

יעלה	על	שלושים	ימים�

אלא	 מהן,	 פרט	 כל	 יגלה	 ולא	 המשרד	 עובדי	 הצהרות	 סודיות	 על	 ישמור	 המבקר	 	�5
בהסכמתו	או	על	פי	בקשתו	של	העובד	המצהיר	או	אם	הורה	בית	משפט	או	אב	בית	
את	 ששקל	 לאחר	 ההצהרה	 מתוך	 פרטים	 לגלות	 המדינה	 עובדי	 של	 למשמעת	 הדין	

מידת	הפגיעה	בפרטיות	הכרוכה	במתן	החלטה	כאמור�

	המבקר,	או	מי	שהוא	הסמיך	לכך,	רשאי,	אם	לדעתו	נסיבות	העניין	מצדיקות	זאת,	 )א( 	�6
לבדוק	אי–קיום	תקנות	אלה	או	סטייה	מהן	בידי	עובד	המשרד�

היועץ	 לידיעת	 העניין	 את	 יעביר	 פלילית,	 לעבירה	 חשד	 המבקר	 לדעת	 	קיים	 )ב(
המשפטי	לממשלה�

עובד	המשרד	המפר	את	חובתו	לפי	תקנות	אלה	עובר	עבירת	משמעת,	למעט	בשאלת	 	�7
החובה	להגיש	הצהרה	אם	חל	לדעתו	שינוי	משמעותי	בהצהרתו�

המדינה(,	 מבקר	 משרד	 )עובדי	 רכוש(	 על	 )הצהרה	 )מינויים(	 המדינה	 שירות	 תקנות	 	�8
התשכ"ב-21962	-	בטלות�

תחילתן	של	תקנות	אלה	שישה	חודשים	מיום	פרסומן� 	�9

תוספת

)תקנה	3(

הצהרה על רכוש

חלק כללי

אני	הח"מ	���������������������������������������������/��������������������������������������������������/�������������������������������������������������
																											שם	משפחה																										שם	פרטי																															מס'	זהות

הצהרה

הארכת	מועד

טופס	הצהרה

הממונה	על	
הצהרות	הרכוש

שמירת	סודיות

פעולות	המבקר

אחריות	
משמעתית

ביטול

תחילה

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	86;	התשס"ב,	עמ'	26� 	1

ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	1699� 	2
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ממלא	משרה	����������������������������������������	ביחידה	������������������������������������������	

בדבר	 התשי"ט-1959,	 )מינויים(,	 המדינה	 שירות	 חוק	 של	 	35 לסעיף	 בהתאם	 בזה,	 מצהיר	
בני	 )להלן	-	 ילדי	הסמוכים	על	שולחני	 ושל	 זוגי	החי	עמי	 בן	 ושל	 והחובות,	שלי	 הנכסים	

משפחתי(,	לאמור:

בן/בת	הזוג	���������������������������������������������/��������������������������������������������������/�������������������������������������������������
																														שם	משפחה																										שם	פרטי																															מס'	זהות

��������������������������������������������������������������������
						שם	המשפחה	לפני	הנישואין

ילדי	הסמוכים	על	שולחני:

	מס'	זהות 																		שנת	לידה																				 													שם	פרטי

����������������������������������	 	 �������������������������������	 	 ��������������������������������					

����������������������������������	 	 �������������������������������	 	 ��������������������������������					

����������������������������������	 	 �������������������������������	 	 ��������������������������������					

����������������������������������	 	 �������������������������������	 	 ��������������������������������					

חלק א' - הון, נכסים, זכויות והתחייבויות

חשבונות עו"ש, פיקדונות, תכניות חיסכון וכיוצא באלה, בישראל או מחוץ לישראל 	�1

רצ"ב	תדפיסי	כל	החשבונות	העדכניים	שהונפקו,	לבקשתי	ולבקשת	בני	משפחתי,	על	
ידי	בנקים	ומוסדות	פיננסיים	אחרים	)חברות	ביטוח,	חברי	בורסה,	קופות	פנסיה,	קרנות	
השתלמות	וכיו"ב(,שבהם	מנוהלים	חשבונות	על	שמנו	או	שאנו	נהנים	בהם	)"נהנה"	

לעניין	זה	-	כהגדרתו	בסעיף	7)א()1()א(	לחוק	איסור	הלבנת	הון,	התש"ס-2000*(;

כוללים	 שהם	 וידאתי	 הרצ"ב	 החשבונות	 תדפיסי	 קבלת	 לאחר	 כי	 בזה	 מצהיר	 אני	
התייחסות	לנושאים	האלה:

	פרטי	המוסד	הפיננסי	-	שם	המוסד	הפיננסי	ומספר	הסניף	שבו	מתנהל	החשבון; )1(

בעלי	 שם	 וכיו"ב(;	 חיסכון	 )עו"ש/פיקדון/תכנית	 החשבון	 סוג	 	- החשבון	 	פרטי	 )2(
נכון	 בחשבון	 המוחזקים	 הכספים	 של	 עדכני	 סכום	 החתימה;	 זכות	 בעלי	 או	 החשבון	

ליום	הגשת	ההצהרה;

	החלק	בחשבון	באחוזים	שבבעלותי	או	בבעלות	בן	משפחתי; )3(

זר	-	יש	לציין	גם	את	סוג	המטבע	שבו	מתנהל	החשבון	 	לגבי	חשבונות	במטבע	 )4(
וסכום	עדכני	של	הכספים	המוחזקים	בחשבון,	במטבע	הזר	ובשקלים	חדשים�

מזומנים )כספים שאינם מוחזקים במוסד פיננסי כלשהו( 	�2

פיננסי	 במוסד	 שלא	 מחזיקים	 משפחתי	 ובני	 שאני	 במזומנים	 סכומים	 יפורטו	 להלן	
כלשהו	)יש	להתייחס	לכספים	בסכומים	העולים	על	20,000	שקלים	חדשים;	כמו	כן	יש	

להתייחס	גם	לכספים	המוחזקים	בכספות	שאצל	צדדים	שלישיים,	למשל	בבנקים(:

__________
יש	להגיש	תדפיסים	נפרדים	לגבי	כל	אחד	מסוגי	החשבונות	)עו"ש/פיקדון/תכנית	חיסכון	וכיו"ב(;	נוסף	 	*
על	כך,	יש	לצרף	מסמך	ובו	פירוט	יתרות	כולל	לגבי	סך	הכספים	המוחזקים	בחשבונות	כאמור	באותו	מוסד	
פיננסי;	לחלופין,	ניתן	להגיש	נספח	שנערך	על	ידי	המצהיר	או	מי	מטעמו,	הכולל	טבלה	ובה	כל	הפרטים	

הנדרשים	בהתאם	לסעיף	זה�
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מטבע	ישראלי

שם	בעליהם	של	המזומנים	)המצהיר	מטבע	חוץ
או	מי	מבני	המשפחה( סכום	נקוב	במטבע	חוץסוג	מטבע

ניירות ערך והשקעות אחרות המוחזקות/מנוהלות בעבורי או בעבור בני משפחתי על  	�3
ידי מוסדות פיננסיים, בישראל או מחוץ לישראל:

	ניירות	ערך	)לרבות	מניות,	איגרות	חוב,	או	זכויות	לרכוש,	להמיר	או	למכור	כל	 )א(
אחד	מאלה,	וכן	אופציות	וחוזים	עתידיים	כהגדרתם	בסעיף	64	לחוק	השקעות	משותפות	

בנאמנות,	התשנ"ד-1994,	ויחידות	בקרן	להשקעות	משותפות	בנאמנות(;

רצ"ב	תדפיסי	תיקי	השקעות	בניירות	ערך	המוחזקים	בעבורי	ו/או	בעבור	בני	משפחתי;	
ידי	המוסד	הרוכש/המנהל/	 על	 בני	משפחתי,	 ולבקשת	 הונפקו,	לבקשתי	 התדפיסים	

המחזיק	בעבורנו	את	ניירות	הערך	)בנק,	חבר	בורסה,	מנהל	תיקי	השקעות	וכיו"ב(*�

אם	מדובר	ביחידות	בקרן	להשקעות	משותפות	בנאמנות	-	יש	להגיש	תדפיסי	תיקי	
השקעות	הכוללים	את	הפרטים	המפורטים	להלן	בשינויים	המחויבים	)כך	למשל,	על	

הדיווח	לכלול	את	שם	הקרן,	שם	מנהל	הקרן	וכיו"ב(�

אני	מצהיר	בזה	כי	לאחר	קבלת	תדפיסי	תיקי	ההשקעות	הרצ"ב,	וידאתי	שהם	כוללים	
התייחסות	לנושאים	האלה:

	הגוף	המחזיק	-	שם	הגוף	ועיסוקו	)בנק,	מנהל	תיקי	השקעות	וכיו"ב(; )1(

	פרטי	ניירות	הערך	המוחזקים	-	שם	המנפיק;	סוג	נייר	הערך;	הערך	הנקוב	 )2(
ליחידה;	מספר	היחידות;	תאריך	הרכישה;	לגבי	ניירות	ערך	סחירים	-	יש	לציין	
גם	מספר	ניירות	הערך	ושווי	כספי	עדכני	של	תיק	ניירות	הערך	מעודכן	לתקופה	
זו;	לגבי	ניירות	ערך	 שלא	תעלה	על	30	ימים	לפני	תאריך	החתימה	על	הצהרה	
לא	סחירים	-	יש	לציין	גם	מספר	חברה	פרטית;	ככל	שניירות	הערך	הונפקו	על	
זיהוי	בין–לאומי	של	 ידי	תאגיד	שהתאגד	מחוץ	לישראל	-	יש	לציין	גם	מספר	

התאגיד;

	זכויות	בקופות	גמל	)לרבות	קרנות	פנסיה	וקרנות	השתלמות(	ובתכניות	ביטוח**� )ב(

רצ"ב	דוח	אחרון	לעמית	אשר	הונפק	על	ידי	קופת	הגמל	או	חברת	הביטוח	שבה	מנוהל	
חשבון	קופת	גמל	)להלן	-	קופ"ג(	או	מוחזקת	הפוליסה	שלי	או	של	בן	משפחתי,	לפי	

העניין;

אני	מצהיר	בזה	כי	לאחר	קבלת	הדוח	לעמית	הרצ"ב,	וידאתי	שהוא	כולל	התייחסות	
לנושאים	האלה:

	שם	קופ"ג,	חברת	הביטוח; )1(

	תאריך	הצטרפות; )2(
__________

יש	להגיש	תדפיסים	נפרדים	שהונפקו	על	ידי	כל	אחד	מהגופים	הרוכשים/מנהלים/מחיקים;	לחלופין,	 	*
ניתן	להגיש	נספח	שנערך	על	ידי	המצהיר	או	מי	מטעמו,	הכולל	טבלה	ובה	כל	הפרטים	הנדרשים	בהתאם	

לסעיף	זה�
יש	להתייחס	רק	לתכניות	ביטוח	הכוללות	רכיב	חיסכון	שבהן	אתה	ו/או	בני	משפחתך	בעלי	הפוליסה	או	 	**
מוטבים	או	מוטבים	בלתי	חוזרים;	לחלופין,	ניתן	להגיש	נספח	שנערך	על	ידי	מצהיר	או	מי	מטעמו,	הכולל	

טבלה	ובה	כל	הפרטים	הנדרשים	בהתאם	לסעיף	זה�
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	לגבי	חברת	הביטוח	-	מספר	פוליסה/לגבי	קופ"ג	-	מספר	חשבון; )3(

מוגשת	 שבה	 הקלנדרית	 לשנה	 מעודכן	 חדשים,	 בשקלים	 מצטבר	 	סכום	 )4(
הצהרה	זו�

זכויות בנכסי דלא ניידי )זכויות במקרקעין לרבות בעלות, חכירה או דמי מפתח, זכות  	�4
לקבל בעלות(

להלן	פירוט	נכסי	דלא	ניידי	שאני	או	מי	מבני	משפחתי	בעלי	זכות	בהם:

תיאור	הנכס	
ייעודו	והשימוש	

בו
המען	)עיר,	
רחוב,	מספר(

סוג	הזכות	)בעלות/
חכירה/דמי	מפתח(

שם	בעל	הזכות	
)המחזיק	או	מי	מבני	
משפחתו(	וחלקו	

בנכס	)אחוז	בזכויות(
זיהוי	הנכס
)גוש	וחלקה(

עלות	
רכישה

תאריך	
רכישה

זכויות בעלות במיטלטלין* 	�5

להלן	פירוט	מיטלטלין/נכסים	בלתי	מוחשיים	שאני	או	מי	מבני	משפחתי	בעלים	בהם:

תאריך	רכישהתיאורסוג	הפריט
עלות	או	ערך	משוער	
)לפי	מיטב	השפיטה(

שם	הבעלים	בנכס	)המצהיר	או	מי	מבני	
משפחתו(	וחלקו	בבעלות	)ב–%(

אחזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים 	�6

	שותפויות: )א(

מאושר	 השותפות	 של	 אחרון	 מאזן	 או	 חשבון	 רואה	 ידי	 על	 מאושר	 מסמך	 לצרף	 יש	
על	ידי	רואה	חשבון,	ביחס	לשותפויות	שבהן	המצהיר	או	מי	מבני	משפחתו	שותפים,	

הכולל	את	הפרטים	האלה:

	שם	השותפות	וכתובתה; )1(

	מספר	תיק	רישום; )2(

	תאריך	המאזן	האחרון; )3(

	זכויות	בשותפות	-	ערך	כספי; )4(

בשותפות	 וחלקו	 בשותפות	 השותף	 שהוא	 המשפחה	 מבני	 מי	 של	 	שמו	 )5(
)באחוזים(�

	תאגידים	אחרים	)חברות	ואגודות	שיתופיות(	- )ב(

	יש	למלא	סעיף	זה	רק	לגבי	חברות	פרטיות	או	ציבוריות	שלא	דווח	עליהן	 )1(
בסעיף	3	לעיל�

__________
יש	להתייחס	למיטלטלין	אשר	שוויים	המשוער	עולה	על	25,000	שקלים	חדשים,	לרבות	כלי	רכב,	כלי	 	*
שיט,	כלי	טיס	וכלי	תחבורה	אחרים	ולרבות	מוצרים	בני	קיימא	בתכולת	הבית,	חפצים	יקרי	ערך,	סחורות	
ומלאי	אחר;	במקום	שבו	המיטלטלין	מבוטחים	אצל	מבטח	-	ניתן	לצרף	את	רשימת	המיטלטלין	המבוטחים	

במקום	הטבלה	הרצ"ב�
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שם	התאגיד
צורת	

התאגדות
מס'	תיק	
רישום

תאריך	מאזן	
אחרון

סוג	
מניות

שם	הבעלים	)המצהיר	
או	מי	מבני	משפחתו(

תאריך	
רכישה

ערך	נקוב	
בשקלים	
חדשים

זכויות אחרות שלא דווחו לעיל	 	�7

תיאור	הזכות
שם	בעלי	הזכות	)המצהיר	

או	מי	מבני	משפחתו(
אומדן	ערך	זכות	
שמות	שותפים	בזכותחלק	בזכות	ב–%בשקלים	חדשים

חלק ב' - מקורות הכנסה ביום הקובע למתן ההצהרה

נוסף	על	הרכוש	המפורט	בהצהרה	זו	לי	או	לבני	משפחתי	מקורות	הכנסה	אלה:*

מקור	ההכנסה

סוג	ההכנסה
שם	בעל	הזכות	)המצהיר	או	מי	

מבני	משפחתו(
סכום	בשקלים	

חדשים כתובתשם	

חלק ג' - חובות/התחייבויות

פירוט	 להלן	 חדשים;	 שקלים	 	��������������������������� של	 כולל	 בסכום	 חובות	 משפחתי	 ולבני	 לי	 יש	
החובות**:

שם	בעל	החוב	)המצהיר	או	מי	
מבני	משפחתו(

תאריך	
היווצרות	

שם	בעל	הזכותהחוב
סכום	
החוב

פרטי	הצמדה	
ושיעורי	ריבית

	בטוחות
)ככל	שישנן(

חלק ד' - הצהרה

אני	החתום/ה	מטה	�������������������������������������	מס'	זהות	������������������������������,	מצהיר/ה	בזה	כי	-

כל	המידע	והפרטים	שמסרתי	בהצהרה	זו,	בקשר	לעצמי	ולבני	משפחתי,	הם	מלאים,	 	�1
נכונים	ואמיתיים;

כל	המידע	והפרטים	שמסרתי	בשאלון	זה,	בקשר	לעצמי	ולבני	משפחתי	הם	מידיעה	 	�2
אישית,	אלא	אם	כן	נאמר	במפורש	כי	ההצהרה	היא	למיטב	הידיעה,	וזאת	במקרה	שבו	

__________
יש	להתייחס	למקורות	הכנסה	בעבר	אם	הם	עשויים	להיות	גם	מקורות	הכנסה	בעתיד;	"מקורות	הכנסה"	 	*

-	לרבות	תמלוגים,	פנסיות,	תגמולים	ומזונות�
יש	לצרף	מסמכי	הלוואה	בכתב,	אם	יש	כאלה� 	**
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הפרטים	אינם	ידועים	לי	במלואם	ו/או	בחלקם	ו/או	אינם	ידועים	לי	מידיעה	אישית,	
ואין	באפשרותי	לבררם	תוך	שימוש	באמצעים	סבירים;

אני	מתחייב	לעדכן	את	הצהרתי	זו	בכל	מקרה	שבו	אסבור	כי	חל	שינוי	משמעותי	בתוכן	 	�3
הצהרתי	או	מתום	כל	ארבע	שנים	לכהונתי	במשרתי	הנוכחית	או	במשרה	אחרת	שסעיף	

35	לחוק	חל	עליה�

	��������������������������������������������																																																																	������������������������������������������������
															תאריך																																																																																																										חתימה

כ'	בשבט	התש"ע	)4	בפברואר	2010(
ס נדנשטראו לי מיכה	 	 	 )חמ	3-3532(

מבקר	המדינה 	 	

 צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התש"ע-2010

משולב[,	 ]נוסח	 ביטחון	 שירות	 לחוק	 ו–13	 	12 	,5 	,3 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אני	 התשס"ח-22008,	 המילואים,	 שירות	 לחוק	 	5 וסעיף	 החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ו-11986	

מצווה	לאמור:

בצו	זה	- 	�1
"בר–רישום"	-	אזרח	ישראלי	או	תושב	קבוע	גבר	או	אישה	למעט	אישה	נשואה,	אישה	
יום לבין	 	)1993 במרס	 	23( התשנ"ג	 בניסן	 א'	 יום	 בין	 שנולד	 לילד,	 אם	 או	 	הרה	

כ"ט	באלול	התשנ"ג	)15	בספטמבר	1993(,	שני	התאריכים	בכלל;

"הודעה	אישית"	-	הודעה	בכתב	של	פוקד	או	מטעמו	המיועדת	לבר–רישום	או	אל	חייב	
בשירות	סדיר	או	חייב	בשירות	מילואים	והנמסרת	לו	אישית,	נרשמת	בתעודת	

ההתייצבות	שלו	או	נשלחת	אליו	בדואר;

"חייב	בשירות	סדיר"	-	עולה	שהוא	אחד	מאלה:

יום לבין	 	)1980 בספטמבר	 	11( התשמ"א	 בתשרי	 א'	 יום	 בין	 שנולד	 	גבר	 )1(	
שירת	 שטרם	 בכלל,	 התאריכים	 שני	 	,)1992 בספטמבר	 	27( התשנ"ב	 באלול	 כ"ט	

שירות	סדיר;

	אישה	שנולדה	בין	יום	א'	בתשרי	התשמ"ד	)8	בספטמבר	1983(	לבין	יום	כ"ט	 )2(
באלול	התשנ"ב	)27	בספטמבר	1992(,	שני	התאריכים	בכלל,	שטרם	שירתה	שירות	

סדיר;

	גבר	המורשה	או	הזכאי	להיות	מורשה	לעסוק	ברפואה	לפי	פקודת	הרופאים	 )3(
ברפואת	 לעסוק	 או	 הרופאים(,	 פקודת	 	- )להלן	 התשל"ז-31976	 חדש[,	 ]נוסח	
שיניים	לפי	פקודת	רופאי	השיניים	]נוסח	חדש[,	התשל"ט-41979	)להלן	-	פקודת	
	רופאי	השיניים(,	שנולד	בין	יום	א'	בתשרי	התשל"ו	)6	בספטמבר	1975(	לבין	יום
שירת	 שטרם	 בכלל,	 התאריכים	 שני	 	,)1980 בספטמבר	 	10( התש"ם	 באלול	 כ"ט	

שירות	סדיר;	

"חייב	בשירות	מילואים"	-	עולה	שהוא	אחד	מאלה:

הגדרות

__________
ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107� 	1
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 	2

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	549� 	3
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	614� 	4
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	גבר	שנולד	בין	יום	ט'	בטבת	התשי"ח	)1	בינואר	1958(	לבין	יום	כ"ט	באלול	 )1(
התש"ם	)10	בספטמבר	1980(,	שני	התאריכים	בכלל,	ואינו	חייב	בשירות	סדיר;

	גבר	המורשה	או	הזכאי	להיות	מורשה	לעסוק	ברפואה	לפי	פקודת	הרופאים	 )2(
או	לעסוק	ברפואת	שיניים	לפי	פקודת	רופאי	השיניים,	שנולד	בין	יום	א'	בתשרי	
התשט"ז	)17	בספטמבר	1955(	לבין	יום	ח'	בטבת	התשי"ח	)31	בדצמבר	1957(,	שני	

התאריכים	בכלל;

חייב	בשירות	 או	 סדיר	 חייב	בשירות	 או	 בר–רישום	 -	אדם	שהוא	 "מועמד	לשירות"	
מילואים;

"עולה"	-	אזרח	ישראלי	או	תושב	קבוע,	גבר	או	אישה		למעט	אישה	נשואה,	אישה	הרה	
	1( ח'	בתשרי	התש"י	 יום	 בין	 לילד	-	שהיה	לאזרח	ישראלי	או	לתושב	קבוע	 ואם	
באוקטובר	1949(	לבין	יום	פרסום	צו	זה	ברשומות,	ואין	בידו	תעודה	המעידה	שהוא	

פטור	משירות	ביטחון�

לו	 שהודיעו	 ובזמן	 במקום	 ולבדיקות	 לרישום	 להתייצב	 נקרא	 לשירות	 מועמד	 כל	 	�2
בהודעה	אישית�

כל	מועמד	לשירות,	שלא	קיבל	עד	יום	פרסום	צו	זה	הודעה	אישית	כאמור	בסעיף	2,	 	�3
נקרא	בזה	להתייצב	לרישום	ולבדיקות	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	בשעה	

00�8	בתאריך	הקבוע	בטבלה	שלהלן:

מועד	התייצבות	לרישום	ולבדיקותתאריך	לידה

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

א'	בניסן	התשנ"ג	
)23	במרס	1993(

כ"ט	באלול	התשנ"ג
)15	בספטמבר	1993(

י"ז	בסיוון	התש"ע
)30	במאי	2010(

י"ז	בסיוון	התש"ע
)30	במאי	2010(

י"ז	בסיוון	התש"ע	)30	במאי	2010(עולה	חייב	בשירות	סדיר	או	מילואים

וכושרו	 ביטחון	 לשירות	 כושרו	 קביעת	 לשם	 לבדיקות	 לשירות	שהתייצב	 מועמד	 כל	 	�4
לא	נקבע,	נקרא	בזה	להתייצב	להשלמת	בדיקות	לשם	קביעת	כושרו	במקום	ובמועד	

שהודיעו	לו	בהודעה	חתומה	בידי	יושב	ראש	הוועדה	הרפואית	או	מטעמו�

כל	מועמד	לשירות	כאמור	בסעיף	4,	אשר	לא	קיבל	עד	יום	ז'	בשבט	התשע"א	)12	בינואר	 	�5
לקביעת	 להתייצב	להשלמת	הבדיקות	 בזה	 נקרא	 סעיף,	 באותו	 כאמור	 הודעה	 	)2011
כושרו	לשירות	ביטחון	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	ביום	ח'	בשבט	התשע"א	

)13	בינואר	2011(,	בשעה	00�8�

כל	בר–רישום	שנמצא	כשר	לשירות,	לרבות	מי	שפוקד	רשאי	לקראו	לשירות	ביטחון	לפי	 	�6
סעיף	12	לחוק,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	סדיר,	במקום	ובזמן	שהודיעו	לו	בהודעה	
אישית,	אם	בזמן	שנקבע	להתייצבות	הגיע	לגיל	18	בהתאם	לשיטת	חישוב	הגילאים	

בסעיף	2	לחוק�

אישית	 הודעה	 	)2013 במרס	 	13( בניסן	התשע"ג	 ב'	 יום	 עד	 קיבל	 בר–רישום,	שלא	 כל	 	�7
כמפורט	 אזורית,	 גיוס	 בלשכת	 סדיר	 לשירות	 להתייצב	 בזה	 נקרא	 	,6 בסעיף	 כאמור	

בתוספת,	ביום	ג'	בניסן	התשע"ג	)14	במרס	2013(,	בשעה	00�8�

התייצבות	לרישום	
ולבדיקות	לפי	
הודעה	אישית

התייצבות	
לרישום	ולבדיקות	
שלא	לפי	הודעה	

אישית

התייצבות	
לרישום	ולבדיקות	
שלא	לפי	הודעה	

אישית

התייצבות	
להשלמת	בדיקות	
שלא	לפי	הודעה	
אישית	-	מועמד	

לשירות

התייצבות	
לשירות	סדיר	לפי	

הודעה	אישית

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
	אישית	גברים	-

בר–רישום
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כל	בר–רישום,	אישה,	שלא	קיבלה	עד	יום	ט'	בניסן	התשע"ג	)20	במרס	2013(	הודעה	 	�8
אזורית,	 גיוס	 בלשכת	 סדיר	 לשירות	 להתייצב	 בזה	 נקראת	 	,6 בסעיף	 כאמור	 אישית	

כמפורט	בתוספת,	ביום	י'	בניסן	התשע"ג	)21	במרס	2013(,	בשעה	00�8�

וכל	חייב	בשירות	מילואים	שנמצא	כשר	לשירות,	לרבות	מי	 כל	חייב	בשירות	סדיר	 	�9
שפוקד	רשאי	לקראו	לשירות	ביטחון	לפי	סעיף	12	לחוק,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	

ביטחון	במקום	ובזמן	שהודיעו	לו	בהודעה	אישית�

כל	חייב	בשירות	סדיר	וכל	חייב	בשירות	מילואים,	אשר	לא	קיבל	עד	יום	כ"ב	בכסלו	 	�10
התשע"ב	)18	בדצמבר	2011(	הודעה	אישית	כאמור	בסעיף	9,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	
ביטחון	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	ביום	כ"ג	בכסלו	התשע"ב	)19	בדצמבר	

2011(,	בשעה	00�8�

תוספת
)סעיפים	3,	5,	7,	8	ו–10(

לשכות	הגיוס	האזוריות:

תל	השומר	-	מחנה	תל	השומר	)על	יד	קראון(;

חיפה	-	רח'	עומר	אל	כיאם	12	)מול	העיריה(;

ירושלים	-	רח'	רש"י	103	)שכונת	מקור	ברוך(;

באר	שבע	-	רח'	יד	ושם	22;

טבריה	-	רח'	נצרת�	

כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(
)חמ	3-241(

,	אלוף	משנה ן אגמו 	 																																																																																					גדי

																																																																																											מפקד	מיטב,	פוקד

																								אגף	כוח	אדם 	 	 	 	 	

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
	אישית	נשים	-

בר–רישום

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	-	חייב	
בשירות	סדיר	
וחייב	בשירות	

מילואים


